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تشکر و قدردانی
..........................................................................................................
الزم است

که در این آااز از استتاد راهنمایج اناب دکتر رامتین خستروی که با صترر و

شکیرایی رهنمون من در این پروژه بودند کمال تشکر را داشته باشج.

د

چكید

1

همواره یکی از معیار های توسعه ی نرم افزار در طول عمر برنامه نویسی ،تس
بررسی درستی ،کشف خطا ،و دراه اطمینانی از صح
امروز ،تس

نرم افزار اه

عملکرد محصول بوده اس  .چنانچه

نرم افزار بخش ایرقابل ادایی از توسعه ی نرم افزار بوده و با به واود آمدن ابزار

های استقرار پیوسته برنامه نویسان کد های ادید خود را همزمان با توسعه ،تس

هج میکنند.

که محصول را به صورت یک کامپونن

یا یک پکیج

یکی از روش های تس

نرم افزار ،این اس

و بدون وارد شدن به ازئیات پیاده سازی آن برینج و با روش  end to endبا تولید تس
های اتوماتیک ،آن را تس
روش تس

کیس

کنیج .در این پروژه قصد داریج روشی آزمایشی و ادید را برای این

به کار برریج ،به این صورت که ماژول و کامپونن

تح

تس

ااوا) را با زبانی تابعی مانند هسکل ،پیاده سازی کرده و با تولید تس

(پیاده سازی شده با
کیس های اتوماتیک و

سنجیدن پوشش های تعریف شده ی گراف ،بررسی کنیج که آیا این روش می تواند روش ادیدی
برای تس

درستی برنامه ها باشد یا خیر .درواقع مسئله ی مطرح شده در این پروژه این اس

که آیا میتوان بین دو زبان تابعی 2و امری 3با تولید تس

ها به روش  black boxبه پوشش

مطلوبی رسید یا خیر و بهترین معیار برای این پوشش چه معیاریس  ،به صورتی که با تولید
تس

کیس ها و رسیدن به پوشش مطلوب در کد زبان تابعی ،بتوان گف

روی زبان امری هج دس خ .در صورت مثر
شدن فرآیند تولید تس

به پوشش مطلوبی بر

بودن نتیجه و با به کار بردن این روش و با اتوماتیک

ها برای ماژول ها میتوان سربار تس

نویسی را که امروزه بخش زیادی

از زمان برنامه نویسان را میگیرد کاهش داد و به اتوماتیک شدن هر چه بیشتر این فرآیند کمک
کرد.

ه
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فصل :1
مقدمه و بيان مسئله
در این فصتل نخست

به بیان مقدمات کار ،تاریخچهای کوتاه از مستاله تحقیق و روش کلی

تحقیق پرداخته ،ستپس مستاله و موضتوع مورد بررستی در این پایاننامه و اهداف و آرمانهای کلی
تحقیق را بیان میکنید و در نهای

به ساختار پایاننامهی پیش رو اشاره خواهید کرد.

1

مقدمه و بیان مسئله

 -1-1مقدمه
با پیشترف

صتنایع کامپیوتری و توستعه و همه گیری متدولوژی های توستعه ی  agileنیاز به

شتتاب در تولید نرم افزار در هر بیزینستی که در آن رقاب

واود دارد حس میشتود .از طرفی به

واود آمدن فرآیند های ادیتد  CI/CD1این امکتان را به صتتنعت
محصتتول را به طور مداوم و به ستترع

کامپیوتر آورده استت

که بتوان

تغییر داده و حتی دقایقی پس از اتمام پیاده ستتازی کد،

محصتتول ادید در اختیار مشتتتری قرار داد ،به طوری که حتی  deploy strategyهایی به همین
منظور طراحی شتده اند .نکته ای که در کنار این سترع

نیاز آن به شتدت حس میشتود ،اطمینان از

بودن  source codeادید که قصتد داریج  artifactآن را  deployکنیج است  .در همین

درست

راستتا ابزارهای  CI/CDاین امکان را در اختیار قرار داده اند که  pipelineای از تست
را بر روی آنها تعریف کرده که پیشتنیاز  deployباشتند و چنانچه این تست
شتکست

موااه شتد ،از  deployمحصتول ادید که با خطا همراه است

هدف دیگری نیز از این تست

واود دارد ،اینکه تست

های دلخواه

ها بر روی کد ادید با

الوگیری شتود .به عووه

مداوم بر روی محصتول باع

پیدا شتدن

ستتریع خطا ها و عدم واود خطا برای مدت بستیاری در ستیستتتج شتتود و به عووه خود فرآیند
 testingهج به صتورت اتوماتیک انجام شتود که این موضتوع نیز اهمی
این فرآیند پر هزینه را به سم
را اتوماتیک کنیج ،رعای

بستیاری دارد .هر چه بتوان

اتوماتیک شدن پیش برد ،بیشتر این اصل که فرآیند های تکراری

کرده ایج.

در راستتای اتوماتیک شتدن هر چه بیشتتر فرآیند تست  ،میتوان پیاده ستازی دیگری از
محصتتول تح

توستتعه به زبانی دیگر داشتت

و با اارای  test generatorای که هدف آن تولید

مجموعته تستت کیس برای این برنتامته هتاستت  ،هر دو را اارا کرد .در واقع در این روش هتدف این
است

که با تولید مجموعه ای از تست

به روش  black boxتست

ها و بدون وارد شتدن به ازئیات پیاده ستازی هر یک و کامو

هایی را به صتورت اتوماتیک تولید و به هر دو پیاده ستازی را با آن اارا

کرد.

Continuous integration continuous delivery/continuous deploy
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مقدمه و بیان مسئله
در این روش چنانچه برای پیاده ستازی محصتول موازی (محصتولی که محصتول اصتلی نیست
تست

و برای

محصتول اصتلی تولید شتده) از یک زبان ستط باال و تابعی مانند  haskellاستتفاده کنیج،

میخواهیج که با قرار دادن تمرکز بر روی گرفتن پوشتش مناستب در کد پیاده ستازی شتده ی این
زبان فرآیند تست

را انجام دهیج .اما نکته ای که حائز اهمی

است

این است

که کدام معیار های

پوشتش را باید موک قرار دهیج که پوشتش مناستب بر روی زبان تابعی ،منجر به گرفتن پوشتش
مناسب بر روی زبان امری گردد.

 -1-2تاريخچهاي اه موضوع تحقی
همانگونه که ذکر شتد ،در ستالیان اخیر ،توش برای توستعه ی روش های  CI/CDو به دنرال
آن افزودن تست

اتوماتیک به این فرآیند باع

شتتده است

که تحقیقات و تجربیات فراوانی در

زمینه ی  automatic testبه واود بیاید .به عووه معیار های پوشتش کد در ستالیان اخیر موضتوع
تحقیق بستیاری بوده و به عووه در صتنع

نیز ابزارهای پرکاربردی برای این موضتوع ایجاد شتده

اند .در این بین پرداختن به این مستتئله که در این فرآیند مدل اصتتلی را با استتتفاده از یک مدل
توصتیفی دیگر به زبان تابعی بستنجیج و نیز بین این دو زبان زبان معیار پوشتش مشتترکی بیابیج که
با گرفتن پوشتش کامل بر یکی از آنها بر روی دیگری نیز پوشتش مناستری بگیریج ،کمتر صتورت
گرفته اس

که ما در این پروژه قصد داریج این موضوع را بررسی کنیج.

3
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 -1-3شرح مسئله تحقی
همانطور که در قستم

مقدمه ذکر شتد ،در این پروژه به دنرال این هستتیج که معیارهای پوشتش

کدی را انتخاب کنیج که با تولید یک مجموعه تس ت

و گرفتن پوشتتش مناستتب بر روی کد پیاده

ستازی شتده به زبان تابعی ،بتواند پوشتش مناستری بر روی کد پیاده ستازی شتده به زبان امری را نیز
تولید کند .در این پروژه قصد داریج که برای زبان تابعی از زبان هسکل که زبانی pure functional
محسوب میشود ،و برای زبان امری هج از زبان ااوا استفاده کنیج.
نکته ای که در این پروژه چالش برانگیز محستوب میشتود واود ستاختار های متفاوت در زبان های
تتابعی و امری استت .بته نحوی کته حتی تفکر برنتامته نویسبته هنگتام کتد زدن در هر یتک از این دو
زبان متفاوت است  .به عووه تفاوت ستاختار های این دو زبان و  higher orderبودن زبان هستکل
باع

میشتود که نتوان  mappingمناستری برای تردیل این زبان تابعی به یک زبان امری به دست

آورد .در نتیجه ی عدم واود چنین  mappingای ،نمیتوان دانس
حتیبته صتتورت  ، white boxچته قستتمت

که برای تس

یک کد هسکل

هتایی رابتایتد در تولیتد  test caseهتا رعتایت

کرد کته

پوشش کاملی بر روی زبان امری گرفته شود.

 -1-4ر ش انجام تحقی
در این پروژه به کمک ابزار های مواود برای پوشتش کد های ااوا و هستکل ،در سته فاز به ترتیب
به پیاده ستازی مستائل کوچک و ستاده ،مستائل الگوریتمی مواود در مستابقات آنوین برنامه نویستی
و در نهای

پیاده ستازی پروژه هایی کوچک رفته ایج .برای به دست

و برای به دست

آوردن پوشش ااوا از jacoco

آوردن پوشتش بر روی زبان هستکل از  hpc2استتفاده شتده است  .در هر مرحله پس
Haskell program coverage
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از پیاده سازی برنامه ها میزان پوشش معیار های تعریف شده ی خود را به دس
با بررسی آنها ،معیار مناسب را که هدف پروژه اس

آورده و در نهای

انتخاب میکنیج.

 -1-5ساختار پاياننامه
در فصتل دوم ،ابتدا به معرفی و مقایسته ی زبان هستکل با ااوا پرداخته و تفاوت های کلیدی
زبان های تابعی با زبان های امری را به منظور شتناخ

بهتر آن بیان میکنیج .در ادامه معیار

های پوشتتش بر روی زبان را معرفی میکنیج و با ابزار های به کار رفته در پروژه برای گرفتن
 code coverageآشتنا شتده و بیان میکنیج که هر یک این معیار ها را چگونه در خود اای
داده اند.
در فصتل ستوم سته فاز انجام شتده در پروژه را پیش برده که در هر یک روش به کار رفته از
امله طراحی ،انتخاب مسائل و … را به همراه چند مثال پیاده سازی شده بررسی کرده و نتایج به
دست

آمده در هر قستم

را عنوان میکنیج .به عووه در انتهای هر بخش ،اداولی را که برای هر

معیار در پیاده سازی های مسائل آن فاز به دس

آمده اس  ،آورده ایج.

در فصتل چهارم با استتفاده از نتایج و تحلیل هایی که در فاز قرل صتورت گرف  ،معیار ها را
بررسی کرده و با به دس

آوردن  correlationمواود بین معیار ها ،معیارهایی که ما را به خواسته

ی مطرح شده میرسانند مشخص میکنیج.
و در نهای

فصل آخر شامل امع بندی مطالب و مشکوت و پیشنهادهایی که در طول پروژه

به آنها برخوردیج خواهد بود.در نهای  ،در فصتل پنجج ،نتیجهگیریهای کلی حاصتل شتده در این
تحقیق ،پیتاده ستتازیهتا و نوآوریهتای انجتام شتتده و محتدودیت هتا مورد بحت
پیشنهادهایی برای ادامهی مسیر به عوقمندان این حوزهی ارائه خواهد شد.
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قرار میگیرد و

فصل  :2مفاهيم اوليه و پيش زمينه ها
در فصل پیش رو مقدمات ،مفاهیج اولیه و پیشزمینههایی را که اه

درک هرچه بهتر

موضوع های مطرح شده در این پایاننامه مورد نیاز اس  ،از مفاهیج مربوط به زبان های
تابعی تا تفاوت های بنیادین آنها در مقایسه با زبان های امری و معرفی معیار های
پوشش ارائه خواهد شد

پیاده سازی مسائل

 -2-1بررسی يک النوريتم ساد
در ابتدا برای آشتنایی با فضتای کد هستکل و پیش از بیان تفاوت های مواود در این دو دنیای
متفاوت قصتد داریج پیاده ستازی مرتب ستازی ستریع 1را در دو زبان هستکل و ااوا بررستی و مقایسته
کنیج و در همین ابتدای امر با تفاوتهایی که بین دو زبان به طور طریعی واود دارند و باع
که نقاطی در پیاده ستتازی به واود آیند که برای تس ت

میشوند

آنها باید حاالت خاص تی را بررس تی کنیج

مشخص شوند.
در شتکل  2-1پیاده ستازی ااوا را مشتاهده میکنیج که همانطور که از الگوریتج مرتب ستازی ستریع
میدانیج ،شتامل دو قستم
ستازی آن ،می بایست

اصتلی  partitionو تابع بازگشتتی  sortاست  .بدیهی است

که برای پیاده

به شترط خاتمه ی تابع بازگشتتی ،درستتی عملکرد تابع  ،partitionخروای

صتحی مقدار  ،pivotاا به اایی نهایی  pivotو … میبایست

کامو مورد تواه قرار گیرد تا بتوان

الگوریتج را به درستی پیاده سازی کرد.

Quick sort
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پیاده سازی مسائل

شکل ( )2-1پیاده سازی مرتب سازی به زبان ااوا

در شکل  2-2پیاده سازی همین الگوریتج را به زبان هسکل میبینیج:

شکل ( )2-2پیاده سازی مرتب سازی سریع به زبان هسکل

سینتکس آن برخوف ااوا ناآشناس

و به همین دلیل کمی نیاز به توضی دارد.
8
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در خط اول  signatureتتابع آورده شتتده:نتام تتابع  quickSortاستت
خواهند بود که می بایست
مقادیری با تایپ  aاست
باشتد که قابلی

و آرگومتان هتای آن از تتایتپ a

از نوع  Ordباشتد(یعنی قابل مقایسته باشتد) ،ورودی تابع یک آرایه از
و خروای آن هج آرایه ای از مقادیر با تایپ ( .aدرواقع  aمیتواند هر تایپی

مقایسته را داشتته باشتد ،از امله اعداد ،رشتته ها و یا تایپ های تعریف شتده توستط

برنامه نویس).
خط دوم و خط ستوم بدنه ی تابع را پیاده ستازی میکنند و معرف یکی ویژگی های زبان هستکل به
نام  pattern matchingاند که با تواه به ورودی تابع یکی از آنها انتخاب شده و بدنه ی تابع بر اساس
خروای آن تعیین میشتود .به عنوان مثال خط دوم بیان میکند که خروای تابع  quickSortبه ازای
ورودی آرایه ی خالی ،یک آرایه ی خالی خواهد بود .خط ستوم هج حالتی که آرایه خالی نیست
پوشتش میدهد ،مقدار ( )x:xsورودی تابع را با در نظر گرفتن مقدار ایندکس نخست

را

در  xو بقیه ی

آرایه از ایندکس اول در  xsپیاده ستازی میکند .بقیه ی بدنه با تواه به نام آنها و دانستن الگوریتج
واض ت تر اس ت

و بیان میکند که  leftSortedArrayبرابر آرایه ی مرتب شتتده از مقادیر کوچکتر یا

مستاوی  xو  rightSortedArrayهج برابر آرایه ی مرتب شتده ی مقادیر بزرگتر از  xاست

که در نهای

خروای برابر خواهتد بود بتا توالی  ،leftSortedArrayخود مقتدار  xو  rightSortedArrayدر واقع در
اینجا مقدار  xهمان  pivotاس .
با واود ستینتکس ناآشتنا برای کستانی که تاکنون با زبان هستکل آشتنایی ندارند هج مشتخص است
که تا چه میزان این پیاده ستازی عینا الگوریتج را توضتی میدهد ،در واقع میتوان گف

که میتوان

این پیاده ستازی را به نوعی  pseudocodeهج تلقی کرد ،و چنان چه در نظر بگیریج که pseudocode

خود حال

 abstractالگوریتج است  ،در واقع این پیاده ستازی خود الگوریتج بدون نوشتتن هیچ کد

اضتافه ایست  .به معنای دیگر میتوان گف

که در این پیاده ستازی به تنها چیزی که می بایست

فکر

کرد خود الگوریتج استت  .ابزار هتای زبتان تتابعی هستتکتل در بستتیتاری از موارد این امکتان را ایجتاد
خواهد کرد که به همین میزان نزدیک به  pseudocodeالگوریتج و در پروژه های بزرگ تر آن چیزی
را پیاده سازی کنیج که نیازمندی خواسته شده اس .
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 -2-2تشا ت هاي د فلسشه ي برنامه نويسی
حال که یک مثال از این زبان را مشتاهده کردیج قصتد داریج تفاوت های استاستی این دو نوع زبان زا
که باع

میشتوند پیاده ستازی ها از هج فاصتله بگیرند ،ذکر کنیج .همانطور که میدانیج در زبان های

تابعی متغیر ها  immutableاند ،یا به تعریری متغیر ها فقط  declareمیشتوند و مجددا مقدار دیگری
به آنها  assignنمیشتتود ،از ترعات مهج این موضتتوع این استت
تغییر نمی دهند و تنها اثر آنها مقدار خروای ایست

که تابع ها هیچ مقداری را در خود

که برمیگردانند(به زعج بستیاری خواندن کدی

که اثر تابع های اینچنین باشتد و مقدار ورودی هایش را با رفرنس عوض نکند بستیار آستان تر است )
خوب یا بد این امر مواب میشتتود که هر متغیر که در یک زبان تابعی تعریف شتتده همیشتته یک
مقدار را در خود ذخیره کند .این تفاوت مهمی است

که باع

میشتود که در این زبان ها توابع نقش

مهمی پیدا کنند و زمینه ی فکری پیاده سازی کد باشند ،چنانچه در زبان های امری این آبجک

ها

و متغیر ها هستند که مقادیر را در خود ذخیره کرده و نقش اصلی را در پیاده سازی و اارا بر عهده
دارند.
فارغ از این تفاوت بنیادین ،در زبان های تابعی به دلیل استتتفاده از توابع ،اهمی
توابع و استتتفتاده ی راحت

بیشتتتری بر روی

تر از از آنهتا در نظر گرفتته شتتده و توابع  higher orderای کته قتابلیت

استتفاده ی گستترده ای را به برنامه نویس میدهند در آنها تدارک دیده شتده .همین توابع و ابزار ها
بتاعت

شتتده انتد کته همتانطور کته در مثتال بتاال دیتدیج ،بتوانبته حتالت

سازی یک ماژول را نسر

به یک زبان امری انجام داد.
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انتزاعی تر و ستتاده تری پیتاده

پیاده سازی مسائل

 -2-3معرفی معیار هاي پوشش
با این توضتیحات فرض کنید که میخواهیج به دست
تست

آوردن کاوریج خوبی از کد زبان امری (ااوا) با

هایی که کاوریج خوبی بر پیاده ستازی زبان تابعی (هستکل) داشتته اند را بررستی کنیج .شتاید

در ابتدا به نظر برسد که متخصر بودن پیادهسازی در هسکل نکته ی مثرتی در رسیدن به این هدف
اس  ،اما دقیقا عکس این موضوع صادق اس  ،در واقع هنگامی که پیاده سازی پیاده سازی به خود
میشتود که با بررستی چند تست

الگوریتج نزدیک باشتد ،باع

ستاده و گاها با یک تست کیس هج بر

روی آن به پوشتش کاملی رستید ،ولی از طرف دیگر هنوز بدون دانستتن پیاده ستازی زبان امری نمی
توان تست کیس هایی برای پوشتتش کامل آن طراحی کرد .به بیانی دیگر پیاده ستتازی زبان تابعی
کمک خاصتی برای افزایش پوشتش پیاده ستازی امری نکرده است
که باید برای یک تابع مرتب ستازی تست

و کار ما با وقتی که می دانستتیج

کیس طراحی کنیج تفاوتی ندارد و پیاده ستازی تابعی تنها

به عنوان یک مقایسهگر برای مقایسه ی خروای ها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
در قستم

قرل یک الگوریتج معروف با پیاده ستازی هر دو زبان مشتاهده شتد و کمی در مورد تفاوت

های بنیادی هر دو زبان صتحر

شتد ،در این قستم

قصتد داریج پیش از آااز مراحل بعد ،در مورد

معیتارهتایی کته میتواننتد بته متا کمتک کننتد و در ادامته در هر مورد بررستتی و تحلیتل می شتتونتد
توضتیحاتی ارائه دهیج .همانطور که میدانیج معیارهای بسیاری برای پوشش کد واود دارد که برخی
از آنها در ابزار های تست

و پوشتش کد به خوبی پیاده ستازی شتده اند .در ادامه پرکاربردترین این

معیار ها که در این پروژه به بررسی آنها پرداخته ایج به همراه توضی آن آورده شده اس :
.i

معیار پوشش تابعی :2این معیار بیانگر به کار رفتن تابع ها در تس

.ii

معیار پوشتش دستتوری :3بیانگر به کار رفتن  statementها و  expressionها در اارای برنامه

کیس هاس .

اس .
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Function coverage

2

Statement coverage

3

پیاده سازی مسائل
.iii

معیار پوشتش شتاخه ای :4بیانگر این است

که آیا ستاختار های کنترلی برنامه هر دو حال

خود را شامل شده باشند ( به عنوان مثال یک  if .. elseساده)
.iv

معیار پوشتش مستیر :5همه ی مستیرهای کنترلی و مقادیر شترطی مواود در یک کد ،پوشتش
داده میشود.

بین معیارهای پوشتش این معیار ها به خوبی در اکثر ابزار های پوشتش کد پیاده ستازی شتده و به
عووه برای بررستی پوشتش در پروژه های صتنعتی وب که ایر حیاتی اند کافی به نظر میرستند ( در
واقع معیار های کامل تری نیز واود دارند که در پروژه های خاص تر و بسته به کیس پروژه مناسر
ترند ،مثو معیار  modified condition coverageدر برنامه های حستاس تر امنیتی و اانی لزومشتان
بیشتر حس میشود).

 -2-4معرفی ابزارها
برای به دس

آوردن این معیار ها از دو ابزار  hpcبرای زبان هسکل و  jacocoبرای زبان ااوا استفاده

شده اس  .این دو ابزار با در اختیار قرار دادن  cli6مناسب و ارائه ی گزارش در قالب  htmlبه صورت
آماری و حتی ارائه ی خروای ترکیری کد به همراه پوشتش آن ،ابزار مناستری برای پروژه ی ما تلقی
میشتوند .در ادامه با بررستی مثالی مشتخص میکنیج که هر یک از این دو ابزار در گزارش خود ،معیار
های ما را چگونه در خود اای داده اند.
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Branch coverage

4

Path coverage

5

Command-line interface

6
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بنابراین گزارش مثال نخست

یعنی تابع  quick sortخود را که در هر دو زبان پیاده ستازی کرده ایج

در شتکل  3-2آورده شتده است  .در اینجا هدف صترفا معرفی خروای گزارش و تطابق پارامتر های
آن با معیار های معرفی شده اس .

شکل ( )2-3نمونه ی گزارش معیارهای پوشش (مثال مرتب سازی سریع)

.i

معیار پوشتتش تابعی :در خروای  jacocoاین معیار با استتتفاده از دیتای مواود در ستتتون
 Methodsو مقدار  Missedمربوط به آن مشتخص میشتود(بقیه ی معیار های گزارش jacoco

به همین ترتیب اند) بنابراین می توان گف

که در ماژول مورد نظر هشت

تابع یاف

شتده

کته تنهتا یکی از آن هتا فراخوانی نشتتده استت  .در خروای  HPCامتا این معیتاربته طور اتدا
نیامده ولی شامل فیلد  top-level declaration usedمیشود .این معیار همچنین شامل توابعی
اس
.ii

که  record typeهای زبان هسکل با  derivingیک تایپ میتوانند به کار بررند.

معیار پوشتش دستتوری :این معیار در خروای  jacocoبا ستتون  missed instructionsو cov
مربوط به آن و در خروای  HPCبا  expression usedمشتخص شتده ( jacocoبر استاس java
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 bytecodeکتار میکنتد و هر  instructionرا معتادل یتک دستتتور  java bytecodeآن در نظر
میگیرد)
.iii

معیار پوشتتش شتتاخه ای :این معیار در خروای  jacocoبا ستتتون  missed branchesو cov

مربوط به آن و در خروای  HPCبا مقدار  if conditionمشخص میشود.
.iv

معیار پوشتش مستیر :این معیار در خروای  jacocoبا ستتون  Cxty7و مقدار  missedآن و در
خروای  HPCمیتوان آن را مجموع مقدار  guardو  alternative usedبه حساب آورد.

بته عووه ی خروای این معیتار هتا ،این دو ابزار خروای ای رابتا نمتایش  source codeدر اختیتار قرار
میدهند که میتوان پوشتش هر خط کد را در آن مشتاهده کرد .شتکل  4-2و  5-2به ترتیب خروای
پوشتش کد ااوا و هستکل میباشتند .این دو خروای همزمان با گرفتن خروای  htmlاین دو ابزار
تولید میشوند.

Cyclomatic coverage
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شکل ()2-4

گزارش jacoco

شکل ()2-5

گزارش hpc

بر روی ( source codeمثال مرتب سازی سریع)

بر روی ( source codeمثال مرتب سازی سریع)
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فصل  :3پيادهسازی مسائل

1

پس از معرفی معیار های پوشتش مورد بررستی و آشتنایی مختصتر با  toolkitهای به کار
رفته در پروژه ،قصتد داریج هر یک از مراحل طی شتده برای دستتیابی به معیار پوشتش را
مرحله به مرحله شترح داده و نتایج به دست

آمده در هر یک را تحلیل کنیج .مستائل و کد

هایی که معیار ها را بر اساس آن های ارزیابی کرده ایج را به سه فاز تقسیج کرده ایج.
در فاز نخست

به پیاده ستازی الگوریتج های ستاده پرداخته ایج ،در این قستم

دو خانواده

از الگوریتج ها ،الگوریتج های استتجو و الگوریتج های مرتب ستازی پیاده ستازی شتده اند.
در الگوریتج های استتجو دو الگوریتج است

و اوی خطی 2و استتجوی باینری ،3و در

بین الگوریتج های مرتبستازی ،الگوریتج های مرتب ستازی ستریع ،مرتب ستازی اداامی،4
مرتب ستازی حرابی ،5مرتب ستازی درای 6و مرتب ستازی انتخابی 7پیاده ستازی شتده اند.
به عووه یک مستئله ی خاص مرتب ستازی ،که مرتب ستازی شترکه ای نام دارد هج در این
قسم

بررسی شده اس .

در مرحله ی بعد و در بخش دوم به سراغ مسائل پیچیده تر رفته و چهار مسئله از contest

1

Git repository: https://github.com/youngPieros/analysis-of-criteria-code-coverages-forfunctional-and-imperative-language
Linear search

2

Binary search

3

Merge sort

4

Bubbke sort

5

Insertion sort

6

Selection sort

7
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های آنوین انتخاب شتده اند ،دلیل این انتخاب عووه بر بررستی مستائل پیچیده تر نیاز به
این بود که بررستتی معیار ها به یک راه حل در زبان امری خوصتته نشتتود و راه حل های
مختلف پیاده ستازی شتده توستط افراد مختلف مورد بررستی قرار گیرد ،به عرارت دیگر،
معیار ها را نه فقط روی یک پیاده ستازی بلکه روی چند پیاده ستازی متفاوت مورد بررستی
قرار دهیج.در این قستتم
درصتتد تستت

ستتعی شتتد که عووه بر انتخاب کد هایی که در کانتس ت

۱۰۰

کیس ها را پاس کرده بودند،نمونه هایی هج که پاستتا اشتتتراه هج تولید

میکنند بررسی شده ،تا بتوان روی این موضوع هج بررسی الزم صورت گیرد.
در انتها و در فاز آخر دو پروژه در مقیاس کوچک که یکی برنامه ی ستفارش آنوین اذا و
دیگری ستامانه ی انتخاب واحد است
مهندستی اینترن

و هر دو پروژه ازو پروژه های تعریف شتده در درس

دانشتکده ی برق و کامپیوتر دانشتگاه تهران بوده اند انتخاب شتدهاند ،و

با پیاده ستازی کد هستکل آنها و تولید تست

کیس های اتوماتیک به بررستی معیار های

تعریف شده پروژه بر روی آنها پرداخته ایج.
در هر قسم

نحوه ی پیاده سازی ،روش تولید تس کیس ها و در نهای

پوشش کد و تحلیل آنها آورده شده اس .

17
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 -3-1بررسی چند النوريتم ساد
در ابتدا مستئله ی استتجوی خطی که هدف آن یافتن درایه ی یک عدد استتجو شتده بین آرایه
ای از اعداد است

مورد بررستی قرار گرف  .نکته ای که باید تواه داشت

این است

که در این پروژه

قصتد داریج تا حد امکان ایده ی  black box testingرا دنرال کنیج و بدون وارد شتدن به ازئیات پیاده
ستازی ،تست

کیس هایی برای پوشتش کد های خود طراحی کنیج .در مستئله ی استجو به نظر میرسد

که بررسی دو حال

بتواند ما را به پوشش مناسری روی کد ،فارغ از اینکه کد چگونه پیاده سازی شده

باشد برساند :واود داشتن و نداشتن مقدار استجو شده در آرایه.
در این قستم

هدف این است

که در زبان هستکل پیاده ستازی ای بدون استتفاده از ویژگی های

ستط باالی آن داشتته باشتیج ،در نتیجه برای پیاده ستازی این مستئله از توابع بازگشتتی استتفاده کرده
ایج .بنابراین دو پیاده ستازی خواهیج داشت

و تست

آنها شتامل چند نمونه است

که هر کدام شتامل

آرایه ای از اعداد و یک عدد برای استجو اند.
پیاده سازی زبان هسکل این الگوریتج در شکل  1-3آمده اس .

شکل ( )3-1پیاده سازی تابع استجوی خطی با هسکل

در این پیاده ستتازی به روش بازگشتتتی ،در صتتورت خالی بودن آرایه مقدار درایه ی منفی یک را
بازخواهد گرداند ،در حالتی که آرایه خالی نراشتد ،چنانچه عضتو اول آرایه برابر مقدار استتجو شتده
بود ،درایه ی صتفر و در ایر این صتورت با استتفاده از خروای بازگشتتی همین تابع (بستته به اینکه این
18
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مقدار در بقیه ی آرایه یاف

شتده باشتد یا نه) یا درایه ی منفی یک یا خروای تابع بازگشتتی  ۱ +را

برمیگردانیج.
پیش از ارائه ی راه حل ااوا ،نتایج به دست

آمده از معیار های پوشتش در الگوریتج linear search

که در شکل  2-3آمده اند را بررسی مختصری میکنیج:

شکل ()3-2

معیارهای پوشش بر روی تابع linear search

همانطور که مشتاهده می شتود در ااوا نتوانستته ایج به پوشتش کاملی دست
نگاه به پیاده سازی کد ااوا مشخص میشود:

شکل ( )3-3تابع پیاده سازی شده ی  linear searchدر ااوا
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در پیاده ستازی ااوا در ابتدای است
اول این برنامه قابلی

و او خالی بودن آرایه چک شتده است  ،هر چند که دو خط
در یک پیاده ستازی چنین چیزی پیاده شتده باشتد.

حذف دارند ولی ممکن است

همین شترط در پیاده ستازی هستکل نیز واود دارد ،اما چون در پیاده ستازی کد هستکل تابع به صتورت
بازگشتتی زده شتده است  ،هنگامی که مقدار استتجو شتده در آرایه واود نداشتته باشتد ،پوشتش داده
میشتود .با همین مثال ستاده مشتخص میشتود که برای به دست
دو پیاده ستازی داشتته باشتد ،رعای
به آنها در طراحی تس ت

نکاتی را در طراحی حال

ها ممکن اس ت

باع

آوردن تستتی که پوشتش مناستری در هر
می طلرد که عدم تواه

مختلف تست

شتتود که  corner caseهایی از پیاده ستتازی ها بدون

پوشتش بمانند .در واقع مشتابه این اتفاق در پروژه های بزرگ که برای اارای یک درخواست
کاربر ،ممکن اس

ستاده ی

مسیر کدی چند صد خطی اارا شود ،بسیار محتمل اس .

نکته ی مهج دیگر استتفاده از  recursionدر کد زبان تابعی است  ،با اینکه کد هر دو شتامل یک شترط
خاص (یعنی بازگشت

مقدار منفی یک در حالتی که آرایه خالی است ) بوده اند ولی در کد ااوا بدون

پوشتش و در هستکل پوشتش داده شتده است  ،دلیل این امر هج این است
شتترط ختاتمته در هربتار اارا چتک میشتتود و در نتیجته نمیتوان گفت

که در یک تابع بازگشتتی،

کته  entry pointبرای یتک تتابع

بازگشتتی برابر با همان  entry pointدر تابع ایر بازگشتتی است  ،چرا که تابع بازگشتتی در تکرار های
بعدی با ورودی متفاوت دیگری هج فراخوانی میشتود .اما عکس این موضتوع می تواند صتادق باشتد .به
عرارت دیگر چنانچه در زبان تابعی از روش ایر بازگشتتی استتفاده کنیج میتوان گف

که در صتورت

بازگشتتی بودن یا نرودن تابع در زبان امری ،چنانچه شتروطی مشتترک در آااز دو تابع داشتته باشتیج،
میتوان با پوشتتش کامل زبان تابعی ،پوشتتش مناستتری روی زبان امری هج به دستت

آورد .در نتیجه

میتوان ادعا کرد که چنانچه پوششی مناسب بر روی کدی ایر بازگشتی در زبان هسکل داشته باشیج،
الزم نیس

نگران بازگشتی بودن پیاده سازی آن در ااوا باشیج.

پس از اضتافه کردن حال

خاص به تست

کیس (خالی بودن آرایه) ،همه ی معیار های پوشتش کامل

شده اند(تنها  expressionپوشش داده نشده مربوط به کدی ایر مربوط به تابع الگوریتج اس

به عووه

در پوشتش  guardsها در کد هستکل  hpcهمیشته آخرین  guardرا در یک دنراله بدون پوشتش حستاب
میکند ،چرا که  otherwiseاست

و همیشته مقدار  trueراه به همراه خواهد داشت  .در واقع در مثال زیر

هر سه  guardمواود در کد پوشش داده شده اند):
20
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شکل ()3-4

معیارهای پوشش بر روی تابع linear search

با افزودن حال

های خاص به تس

ها

شکل ( )3-5تابع پیاده سازی شده ی  linear searchدر هسکل

حال بررستی یک مورد دیگر هج الزامی است  ،حذف تست کیس هایی که در آنها مقدار مورد نظر
واود ندارد .میخواهیج تغییر معیار ها را در حالتی که بخش تی از عملکرد برنامه ستتنجیده نمی شتتود
بررسی کنیج:

21
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شکل ()3-6

معیارهای پوشش بر روی تابع linear search

بته نظر میرستتد کتهبتا واود اینکته یکی از دو حتالت

با حذف حال

های خاص از تس

کلی برنتامته حتذف شتتده انتد تغییر چنتدانی روی

بستیاری از معیار ها صتتورت نگرفته است  .همه ی توابع مانند گذشتتته استتتفاده شتتده اند ،درصتتد
 instructionهتا و  expressionهتای کتد هتای اتاوا و هستتکتل نیز تفتاوت چنتدانی نکرده استت  .دلیتل این
موضتوع به این برمیگردد که کد های دیگری نیز برای خواندن و تردیل ورودی ها واود دارند .که آنها
همچنان اارا می شتوند و باع

میشتوند بستیاری از معیار ها با واود حذف کد اف

نکنند .حتی با واود اینکه این کد ،یک کد کوچک است

چشتمگیری پیدا

ولی معیار  expressionدر گزارش  hpcو معیار

مترادف آن در  ،jacocoیعنی  instructionsهر کدام تنها دو واحد نستر

به حال

قرل اف

بته عرتارت دیگربتا در نظر گرفتن این دو مقیتاس ،چنتانچته فردینتدانتد کته چته تستت

داشتته اند.

کیس هتایی برای

برنامه ها ایجاد شتده است  ،حدس خواهد زد که تست کیس ها مناستب و پوشتش به نحو احستن صتورت
گرفته ،در حالی که چنین نیست  .از طرف دیگر اما ،دو معیار دیگر ما یعنی پوشتش شتاخه ای و پوشتش
مسیر هر یک تح

تاثیر قرار گرفته اند و درصد قابل تواهی از پوشش خود را از دس

بنتابراین تا اینجا این دو نکته در مستتائل کوچک به دستت

داده اند.

آمد :در نظر گرفتن حاالت خاص ،حتی

بدون وارد شتدن به کد میتواند پوشتش مناستری را روی هر دو کد ایجاد کند ،از بین معیار ها در کد
22
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های کوچک معیار پوشتتش شتتاخه ای و مستیری از دو معیار دیگر ارتراط بهتری با یکدیگر دارند و با
وضوح بیشتری میتوانند نرود پوشش مناسب را بر روی کد نشان دهند.

در بقیه ی پیاده ستازی ها ستعی شتده است  ،که روش های دیگر مواود در کد زدن زبان های تابعی
و یا ترکیب آنها استفاده شود ،روش به کار رفته در هر الگوریتج به شرح زیر اس :
• استجوی خطی :پیاده سازی به روش بازگشتی
• استجوی باینری :پیاده سازی به روش بازگشتی
• مرتب سازی سریع :پیاده سازی به روش بازگشتی
• مرتب سازی اداامی :پیاده سازی به روش بازگشتی
•

مرتب سازی انتخابی :پیاده سازی به روش higher order functions

•

مرتب سازی درای :ترکیب روش بازگشتی و higher order functions

•

مرتب سازی حرابی :ترکیب روش بازگشتی و higher order functions

نتایج کامل این تستت

ها به همراه در نظر گرفتن حاالت خاص آن در ادول ۱بر استتاس هر معیار

آورده شده اس :
معیارها
زبان

معیار پوشش تابعی معیار پوشش عبارت معیار پوشش شاخه ای معیار پوشش مسیر
هسکل

جاوا

جاوا

هسکل

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

الگوریتم جستجوی خطی

100

100

98

100

100

100

100

100

الگوریتم جستجوی باینری

100

100

98

100

100

100

100

100

الگوریتم مرتب سازی سریع

100

87

100

95

100

91

100

85

الگوریتم مرتب سازی حبابی

100

100

100

97

100

100

100

92

الگوریتم مرتب سازی انتخابی

100

85

100

97

100

100

100

92

الگوریتم مرتب سازی درجی

100

100

100

97

100

100

100

92

الگوریتم مرتب سازی ادغامی

100

100

100

98

100

100

100

93
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ادول ( )3-1معیار پوشش های الگوریتج های پیاده سازی شده ی ساده در فاز نخس

پیش از آنکه به ستراغ فاز بعد برویج قصتد داریج الگوریتج مرتب ستازی شترکه ای را به عنوان مثال
کاملتری از الگوریتج های فاز یک بیشتتر بررستی کنیج .تعریف این الگوریتج و یا به تعریر درست

تر

روش مرتب ستازی شترکه ای در کتاب  Introduction to Algorithms1آمده است  .این الگوریتج شتامل
سته مرحله است
نهای

که به ترتیب شتامل چک کردن درستتی ستاختار شترکه ،فرآیند مرتب ستازی و در

بررسی موفقی

فرآیند در مرتب سازی اس .

شکل ( )3-7اریان پردازه ی روش مرتب سازی شرکه ای

این مثال ،نستر

به ستایر الگوریتج های مواود در این فاز پیچیده تر است

و میتواند نتایج دقیق

تری را در مورد معیار های ما ارائه دهد.

مجددا مانند قرل قصتد داریج به صتورت  black boxتست

کیس هایی برای اارای برنامه مشتخص

کنیج .به نظر میرسد ،که با تواه به تعریف مسئله ،موارد
• نادرس
• درس

بودن شرکه ی ورودی
بودن شرکه و عدم مرتب شدن شرکه پس از اارای فرآیند

T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, “Introduction to Algorithms”, 2nd edition, MIT Press,

1

2001
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• درس

بودن شرکه و مرتب شدن شرکه پس از اارای فرآیند

• میتوانند حال

های اصتلی تست

های ما باشتند .به عووه همانطور که از مرحله ی قرل به آن

پی بردیج نیاز داریج که حاالتی خاص را هج به این قستم

ها اضتافه کنیج ،این حاالت خاص

با تواه به تعریف مسئله بدین صورت در نظر گرفته شده اس :
• شرکه ی از پیش مرتب شده
• طول زوج یا فرد شرکه
در این مستئله حال

خالی بودن شترکه ازو حال

های امکان پذیر نیست

و در صتورت ورود

شترکه ای با ابعاد صتفر برنامه خاتمه میابد .در  test generatorپیاده ستازی شتده امکان تنظیج تعداد
شترکه های معترر ،تعداد شترکه های ایر معترر ،ایجاد تست
اندازه ی ستایز پک

های شترکه های از پیش مرتب شتده و

های شترکه واود دارد .حال میخواهیج برینیج با تغییر هر یک از این تست

ها

معیار های ما چه تغییری پیدا میکنند:
معیارها در حالتی که برنامه ها را با  ۱۰۰شترکه معترر ۱۰ ،شترکه ی ایر معترر و یک شترکه ی از پیش
مرتب شتده با ستایز های  ۶و  ۷به این ترتیب می باشتند (نیمی از شترکه ها در نهای
نیمی هج ایر مرتب):

شکل ( )3-8معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی های مرتب سازی شرکه ای
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مرتب شتده و
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همانگونه که مشتخص است  ،بر روی کد هستکل توانستته ایج پوشتش کاملی بر روی همه ی معیار ها
ها

بگیریج .در ااوا هج پوشتش کامل است  .بنابراین به نظر میرستد که با در نظر گرفتن همه ی حال

میتوان به پوشتش کاملی بر روی دو برنامه رستید .به کار گیری پیاده ستازی با استتفاده از higher

 order functionsدر کد هستکل باع

که به از خروای نهایی تابع  processکه نتیجه را

شتده است

مشتخص میکند هیچ ،شتاخه ی دیگری نداشتته باشتیج ،با این واود با در نظر گرفتن همه ی حال
های ورودی و خروای ،رستیدن به مجموعه تست کیس هایی که هر دو زبان را به طور کامل پوشتش
دهند ،امکانپذیر شتده است  .این نکته وقتی قابل درک تر میشتود که در کد ااوا  ۹حلقه ی  forو ۱۱
شتاخه ی  if .. elseواود دارد .و بدون در نظر گرفتن و وارد شتدن به ازئیات این برنامه توانستته ایج
به صتورت  black boxتست کیس هایی با پوشتش مناستب تولید کنیج .در ادامه در ادول  2معیار های
پوشش برای اارای حال

های مختلف تولید مجموعه تس کیس آورده شده اس .
معیار پوشش
عبارت

معیار پوشش
تابعی

معیار پوشش شاخه
ای

معیار پوشش
مسیر

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

حالت تست کامل

100

100

100

100

100

100

100

100

بدون تست های حالت مرتب شده

100

100

100

100

100

100

100

100

بدون تست های حالت نامرتب

100

100

100

100

100

100

100

100

بدون تست های حالت های شبکه ی
نادرست

100

100

99

97

100

95

66

93

بدون تست شبکه های با طول زوج

100

100

100

100

100

100

100

100

بدون تست شبکه های با طول فرد

100

100

96

99

100

95

100

93

ادول ( )3-2معیار پوشش های مختلف الگوریتج مرتب سازی شرکه ای در حال

های مختلف تس

کیس ها

 -3-2پیاد ساهي چند مسئله اه online contests
گرفتن پوشتش کامل لزوما به معنای درست
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بودن کد نیست  .به عنوان مثال ممکن است

با

پیاده سازی مسائل
فراموش کردن حتالتی ختاص در کتد و یتا بتا واود انواع خطتا هتای منطقی و معنتایی،بتاز هج پوشتتش
کاملی بر روی کد خود بگیریج در حالی که هدف کد که در نهای

تولید دیتا یا پردازش صحی اس ،

محقق نشتده .واود ورودی و خروای استتاندارد به ما امکان می دهد برنامه ی ااوا و هستکل را با
تولید یک تست

کیس اارا کرده و به راحتی خروای آن ها را نیز با یکدیگر مقایسته کنیج .به عووه

نیاز داریج که پیاده سازی زبان تابعی را نه تنها با یک پیاده سازی از زبان امری ،بلکه با چندین پیاده
شتدند که در فاز دوم پروژه مستائلی را از ستای

ستازی مقایسته کنیج .همه ی این موضتوعات باع

هتای  hackerrankو  codeforcesانتختاب کنیج ،پیتاده ستتازی هستتکتل و اتاوای آن هتا را انجتام دادهبتا
انتخاب چند پیاده ستازی ااوای مواود که توستط افراد مختلف به عنوان پاستا این مستائل در این
ستای

ها  submitشتده اند ،به بررستی معیار های مطرح شتده بپردازیج .هدف از انجام این کار این

است

که معیار های پوشتش را در برنامه ی هستکل و سترک های متفاوت کدنویستی در ااوا توستط
تصتتمیج گرفتیج کته در انتختاب کتد هتای اتاوابته

افراد مختلف بستتنجیج.بته عووه در این قستتمت

کدهایی که نمره ی کاملی از  online judgeگرفته اند اکتفا نکرده و کد هایی را که دارای باگ بوده اند
و نمره ی کامل نگرفته اند هج در آزمون خود شرک

دهیج.

در ادامه یکی از این مستائل آورده شتده که مستئله ای از نوع  scheduling2است  .شترح مختصتر
آن بدین صورت اس

که تعدادی تسک داریج که هر یک ددالین و زمانی برای انجام تسک دارند که

باید آنها را با شتروع از ثانیه ی صتفر انجام داد ،میتوان در حین انجام هر یک از تستک ها به دیگری
ستوییچ کرد و هدف این است

که بیشتترین زمانی که از ددالین یک تستک بدون انجام آن می گذرد

را مینیمایز کنیج .ورودی این مستئله تعداد تستک ها و ددالین و زمان الزم برای هر تستک است ،
تستک ها ترتیب خاصتی دارند و میبایست

به ازای تستک های شتماره ی یک تا هر تستک هج این

مقدار مینیمایز را حستاب کنیج .این مستئله به این دلیل انتخاب شتد که یک مستئله ی الگوریتمی
پرکاربرد در حوزه ی کامپیوتر است

و به عووه مستئله ایست

که در برای حل آن باید پیادهستازی ای

مرکب از  higher order functionsو  recursionرا به کار گیریج.

https://www.hackerrank.com/challenges/task-scheduling/problem
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پس از پیاده ستازی کد هستکل و کد ااوای این زبان و انتخاب چند پاستا دیگر از پاستا های
ارسالی کاربران برای این مسئله test generator ،ای هج برای تولید تس کیس های رندوم آن طراحی
شتد .برای طراحی تست

های این مستئله شرط خاصی در نظر گرفته نشد و به تولید داده هایی رندوم

اکتفا شتد .در واقع میتوان با تولید تعداد کافی عدد و تست
خاص این مستئله اند را به دست

رندوم همه ی حال

آورد ،از طرفی چون خروای های مستئله در کوس های متفاوتی

قرارنتدارنتد و خروای تنهتا آرایته ای از اعتداد استت  ،بنتابراین می توان از حتالت
ورودی های مستئله چشتج پوشتید (میتوان گف
دهیج صتفر بودن پاستا در آااز تستک هاست
این نکته تواه داشت

هایی که حال

های

که شتاید تنها حال

بنتدی خروای هتا و

خاصتی که باید مورد تواه قرار

که از آن چشتج پوشتی میکنیج) و در این مستئله تنها به

که هر یک از معیار های مختلف در این مستئله به چه نحوی پوشتش داده شتده

اند.

خروای این پوشتش با اارای تست

بر روی تستک هایی که ددالین آنها به صتورت رندوم بین  ۱تا ۵۰

زمان مورد نیاز آنها بین  ۱تا  ۱۰است  ،تولید شتده است  ،همچنین تعداد تستک ها را ده تستک در نظر
گرفته ایج:

شکل ()3-9

معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی های مسئله ی scheduling
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مانند قرل ،معیار ها روی زبان تابعی همگی به طور کامل پوشتش داده شتده اند .در واقع این امر دور
از انتظار هج نیست

چرا که در یک زبان تابعی و استتفاده از  higher order functionsو استتفاده ی

محدود از دستتورات شترطی باع

خواهد شتد که تعداد شتاخه های کمتری در کد به واود بیاید و

معیار های مستیر ،پوشتش شتاخه ای و الرته تمامی دستتورات آن برنامه به طور کامل اارا شتوند .نکته
ی مهج در این فاز پوشتش زبان امری است  ،در واقع در این قستم

مجموعه ای پیاده ستازی ها را

داریج که روش تفکر پیاده سازی آنها متفاوت از یک دیگر اس :

شکل ()3-10

معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی های ااوا در مسئله ی scheduling

الزم به توضتتی استت

که هر یک از این کوس ها که با نام  Mainو اندیس ترتیری الوی آنها

یک پیاده ستازی اند که در ستای

 hackerrankو برای این مستئله  submitشتده اند (ایر از  Main1که

پیاده سازی آن در راستای این پروژه انجام شد)
برای معیار پوشتش تابعی همه به طور کامل این پوشتش را داشتته اند .کوس هایی که در آنها
یتک تتابع  missedواود دارد در واقع کوس هتایی انتد کته از خود کوس استتتفتاده نکرده انتد .در واقع
این عدم استفاده همه ی معیار ها را تح

تأثیر قرار داده اس .

ستایر معیار ها یعنی پوشتش دستتوری  -پوشتش شتاخه ای و پوشتش مستیر ،به از دو کوس
 Main2و  Main3پوشتتش کتاملی دارنتد .این دو کتد در واقع در خود قستتمت

هتایی دارنتد کتهبته طور

قابل دستترس نیستتند (این  unreachableبودن نحوی نیست

بلکه الگوریتج و پیاده

منطقی هیچوق

سازی این دو کد به طریقی اس

که این دو عرارت هیچوق
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قابل حصول نیستند.
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فارغ از این موضوع ،نکته ی مهج دیگر این اس

که در بین این نمونه کد ها Main9 ،و Main10

مواردی اند که کد آنها مشتکل دارد و خروای صتحیحی تولید نمیکند .با واود این که در این کد ها
باگ واود دارد ولی تفاوتی میان پوشش آنها در هیچ معیاری با سایر کد های صحی دیده نمیشود.

ایر از این مستئله سته مستئله ی دیگر نیز به طور مشتابه بررستی شتدند که یکی دیگر از آنها را
در این قستم

بستط میدهیج ،مستئله ای ستاده که در عین ستاده بودن راه حل آن نیاز به بررستی

شترایط مختلف دارد .در این مستئله 3میخواهیج تمام خانه های زیر حمله ی مهره ی وزیر را در یک
صتفحه ی شتطرنج بستنجیج ،ضتمن اینکه مانع هایی هج همراه وزیر در صتفحه حضتور دارند .با نگاهی
به راه حل های ااوای انتخاب شتده به خوبی مشتخص است

که تا چه میزان برنامه نویستان در نوشتتن

راه حل برای این مستتئله شتترط های مختلف و مس تیر ها و شتتاخه های زیادی را در کد خود ایجاد
میکنند.

در این مستئله به دلیل پیاده ستازی شترطی قصتد داریج که حال

های خاص را هج در طراحی تست

هتای خود لحتا کنیج.بته نظر میرستتد کته شتترایطی متاننتد نرودن تعتداد موانع ،قرار گرفتن وزیر در
گوشته ها برای ایجاد تست

کیس ها مناستب و کافی باشتند .بنابراین تست

ایجاد میکنیج .شکل  11-3معیار های پوشش را پس از اارای تس

های خود را بر این استاس

ها بر روی کد ها نشان میدهد:

https://www.hackerrank.com/challenges/queens-attack-2/problem
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شکل ()3-11

معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی های مسئله ی queen attack

در خروای هسکل مانند همیشه معیار های پوشش کامل به نظر میرسند .پوشش کامل بر روی معیار
های پوشتش دستتوری و مستیر و شتاخه ای داریج ( همانطور که پیشتتر توضتی داده شتد در  guardها
به این عل

که عموما حال

نهایی مقدار  otherwiseاست

همیشته درست

تلقی شتده و حال

bool

 coverageو  guardآن به صتورت ایر قابل پوشتش بیان میشتود) به عووه در مورد پوشتش تابعی نیز
باید گفته شتود که پوشتش کامل است  ،دلیل تفاوت ادعای ذکر شتده با گزارش این است

که Top

 Level Declarationتنها شتتامل توابعی که برنامه نویس به طور صتتری تعریف میکند نیستت  .بلکه
هنگامی که با استتتفاده از  derivingیکی از  classهای زبان هستتکل را  extendمیکنیج توابع مواود
آنها نیز همراه با تایپ ادید تعریف میشتوند .که ممکن است
قسم

از همه ی آنها استتفاده نکنیج .در این

ما تایپ ادید  Directionرا تعریف کرده ایج که سه کوس  Eq - Show - Ordرا  extendمیکند،

با این واود از همه ی تابع هایی که در این کوس ها تعریف شتده اند در کد استتفاده نشتده است  .به
هر حال  hpcبرای مشخص کردن این توابع دستوری را در نظر گرفته اس :
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شکل ( )3-12موارد

این مستئله ماهیتا حال
در نظر بگیریج .حال

 unused declarationدر پیاده سازی هسکل در مسئله ی queen attack

های مختلفی را در بردارد که باع

هایی مانند حال

قرار گیری یک خانه نستتر

میشتود در کد هستکل نیز آن ها را
به مهره ی وزیر و یا فاصتتله ی

بین دو خانه در شتطرنج و … هر چند همه ی این ها بستتگی به راه حل دارند اما آنچه که از مستئله
بر می آید چنین اس .
حتال میخواهیج این معیتار هتا را بر روی زبتان امری نیز برینیج .پیش از آنکته وارد معیتار بر روی
هر یک از کد ها شتویج هج مشتخص است

که معیار های پوشتش شتاخه ای و مستیر نستر

های قرل کاهش قابل تواهی داشتته اند .این نکته بستیار مهج است  .پرستش این است
با بیشتتر کردن تست
آیا فقدان تست

به حال

که آیا میتوان

ها این موارد را پوشتش داد یا خیر .در واقع قصتد داریج این نکته را بستنجیج که

کافی و بررستی شتدن حال

های خاص بوده است

که باع

شتده معیار های پوشتش

مستتیر و شتتاخته ای برخوف دو معیتار دیگر کتهثتابت متانتده انتد ،کتاهش یتابنتد یتا خیر.بته همین منظور
تست

اتوماتیک خود را با کانفیگ هایی که مواب میشتوند تست

میکنیج.
نتایج معیار ها در حال

عادی در شکل  13-3آورده شده اس :
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شکل ( )3-13معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی های ااوا در مسئله ی

پس از افزایش تعداد تس
ها به حال

های اتوماتیک به میزان صد در صد (دو برابر حال

کامل خود نزدیک شتدند .و می توان گف

queen attack

قرل) بسیاری از معیار

به طور تقریری برابر مقدار میانگین مستئله ی

قرلی یعنی مسئله ی  schedulingشده اند:

شکل ( )3-14معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی های ااوا در مسئله ی  queen attackپس از افزایش مجموعه
تس

این معیتار هتا را برای دو مستتئلته ی دیگر نیزبته دستتت
ادول شتماره ی  3-3آورده ایج (در قستم
واود نداشته اس

آورده و در مجموع دیتتای این بخش را در

 Non-Divisible subsetدر واقع هیچ شتاخه و مستیری

و به همین دلیل پوشش را کامل محسوب کرده ایج)
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معیار پوشش تابعی

معیار

هسکل

زبان/مسئله

معیار پوشش عبارت

معیار پوشش شاخه ای

معیار پوشش مسیر

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

100 scheduling

82

100

92

100

95

100

88

100 Non divisible subset4

63

100

96

100

96

100

95

100 Web of lies5

80

100

90

100

76

100

64

100 Queen attack

67

100

98

100

96

100

90

ادول ()3-3

معیار های پوشش بر روی چهار مسئله ی پیاده سازی شده از مسائل online contests

 -3-3پیاد ساهي پر ژ ها
در قستم

های قرل به پیاده ستازی کد های ستاده و مستائل تعریف شتده در  online contestها که

پیچیده تر بودند ،و بررستی معیار های پوشتش در آنها پرداختیج .چنانچه مشتاهده شتد معیار های
پوشتتش مقدار قابل قرولی داشتتتند و به نظر میرستتد که رابطه ی نزدیکی نیز با یکدیگر دارند و در
مستائل فاز دوم و به خصتوص مثال آخر متواه شتدیج که با باال رفتن یکی از آنها ستایرین نیز افزایش
می یتابنتد .حتال میخواهیج کته برای بخش نهتایی پروژه دو پروژه ی درس مهنتدستتی اینترنت

را هج

پیاده ستازی کرده تا بتوانیج این معیار ها را نه تنها در الگوریتج ها و مسائل کوچک بلکه در دو پروژه
کوچک مقیاس نیز بررسی کنیج.

https://www.hackerrank.com/challenges/non-divisible-subset/problem
https://codeforces.com/contest/1548/problem/A

34

4

5

پیاده سازی مسائل

 -3-3-1بلبلستان

همتانطور کته پیشتتتر نیز گفتته شتتد ،این پروژه برای درس مهنتدستتی اینترنت

دانشتتکتده ی

کامپیوتر تهران تعریف شتده و انره ی آموزشتی داشتته است  .با این واود با داشتتن معیار های ما
یعنی یتک پروژهبتا مقیتاس منتاستتب در زبتان اتاوا همخوانی دارد و از طرفی میتوانبتا داشتتتن پیتاده
ستازی های متفاوت دانشتجویان میانگینی از معیار ها را به دست

آورد که دیتای آن می تواند معیار

بهتری برای ستنجش باشتد .بلرلستتان پروژه ای برای طراحی ستامانه ی انتخاب واحد است

که فاز

نخستت

آن به صتتورت کامند الین طراحی شتتده و به همین منظور دارای استتتاندارد ورودی برای

دریاف

دستتورات و دیتاهای مربوط به هر دستتور است  ،به عووه خروای ها نیز دارای استتاندارد

خاص تعریف شده در پروژه اند .همچنین پیاده سازی این پروژه با استفاده از ابزار  mavenانجام شده
است

که باع

شتده گرفتن خروای از پروژه ها به کاری ستهل تردیل شتود .در ادامه قصتد داریج که

پیاده ستازی این پروژه را در زبان هستکل شترح دهیج و با توضتی و تولید تست

کیس های مورد نظر

معیار های پوشتش را برای هستکل و ستایر پروژه ها که به زبان ااوا و توستط دانشتجویان دیگر پیاده
سازی شده اند به دس

آوریج.

همتانطور کته میتدانیج هستتکتل زبتانی  declarativeاستت

و دیتتاهتا در آن تغییر نخواهنتد کرد .بنتابراین

برای طراحی این زبتان نیتاز داریج کته  stateای از برنتامته را نگته داریج کته نتام آن را در پروژه
 SystemStateگذاشته ایج .تعریف  SystemStateبه صورت زیر اس :
 DataBaseتتایپی استت
دستتور ممکن است

)]type SystemState = (DataBase, [Response
کته دیتتای مورد نظر برنتامته را در خود نگته میتدارد و پس از اارای هر

مقدار ادیدی به خود بگیرد ]Response[ .هج آرایه ای از پاستا هاست

که پاستا

به یک  commandورودی اس .
نحوه ی کار کل برنامه که در تابع  runProgramپیاده ستازی شتده است  ،به این صتورت است
در ابتدا همه ی دستورات را دریاف

کرده .سپس یک  initial stateکه برابر یک اف

ختالی و یتک آرایته ی ختالی از  Responseهتا استت

که

از یک دیتابیس

ایجتاد میکنتد .حتالبته ازای هر کتامنتد  databaseرا
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عوض کرده و پاستا آن دستتور را هج به آرایه ی  responsesاضتافه میکند ،در نهای

همه ی پاستا ها

را به پاسا استاندارد مطرح شده در صورت پروژه تردیل کرده و نشان میدهد.
تتابع  execوظیفته ی اارای هر دستتتور را دارد بنتابراین یتک دیتتابیس کته بیتانگر حتالت

فعلی

را به همراه یک دستتور گرفته و در خروای خود یک دیتابیس که بیانگر حال

ادید

ستیستتج است
است

را به همراه یک پاستا که پاستا دستتور متناظر است

برمیگرداند .در این تابع با تواه به اینکه

 Commandاز چه نوعی است  ،تابع نوشتتته شتتده برای آن دستتتور که در ماژول  Applicationپیاده
ستازی شتده ،اارا میگردد ،این تابع نیز میبایست

در ورودی یک دیتابیس و یک دستتور بگیرد و در

خروای یک  databaseو یک  responseبرگرداند.
در نهتایت بتاالترین لول این متاژول،تتابع ران قرار گرفتته کته وظیفته ی خوانتدن همته ی مقتادیر ورودی و
پایپالین آن به  parserهای تعریف شده و اارای  runProgramرا به همراه نمایش همه ی پاسا ها به
عهده دارد .
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شکل ( )3-15پیاده سازی کد هسکل  handlerدر پروژه ی بلرلستان

دیتتابیس خود یتک  record typeاستت

کته شتتامتل ستته آرایته از تتایتپ هتای  Course ،Studentو

 StudentScheduleCourseاست  .برای تغییر این دیتابیس ،توابعی در ماژول  DataAccessنوشتته شتده
اند که با گرفتن یک  databaseو یک مقدار ،این مقدار را یا به دیتابیس اضتتافه یا از آن حذف و یا آن
را آپدی

و یا با گرفتن کلید یکی از این  Entityها آن را استتجو میکند .در پیاده ستازی دستتوراتی

مانند  AddStudentبه این توابع  DataAccessنیاز پیدا خواهیج پیدا کرد .همچنین ساختار Command
و  CommandArgumentنیز به ترتیب در ماژول های همنام آنها آورده شتتده .در واقع هر Command

یتک تتایتپ از نوع  CommandName CommandArgumentاستت

( .در هر تتابع مواود در متاژول

 ،Applicationیکی از این  Commandهتا رابته همراه  argsآن گرفتته و پردازش الزم را انجتام میتدهتد.
نکتته دیگر این استت

کته  Entityهتای  Studentو  Courseو StudentSchedulCourseبته این صتتورت

تعریف شتده اند که دیتای مورد نیاز این مفاهیج را در خود نگه داشتته و مختصتر  functionalityهج
برای آنها تعریف شتتده اس ت  .همچنین این موارد را از  data structureورودی مستتتقل کرده ایج تا
وابستتگی ای بین این دو نداشتته باشتیج .ستایر ستاختار ها و کد ها پیاده ستازی است

و از توضتی آنها

ااتناب میکنیج.
با همه ی این تفاستیر میخواهیج که برای این پروژه تست

طراحی کنیج .تست

های خود را بر

این اساس طراحی میکنیج که مجموعه ورودی ها بتوانند به این منجر شوند که همه ی خروای های
ممکن در کد دیده شوند .در واقع اگر سیستج را به صورت شکل  ۱۰متصور شویج قصد داریج که همه
ی گره های انتهایی این گراف را بپیماییج .معیار ستنجش آن هج دشتوار نیست  ،کافی است

که در

فایل  Applicationمعیار پوشتش مستیر کامل باشتد .در واقع قصتد داریج  Node Coverageای روی
گراف شتکل  ۱۰بر روی همه ی نقاط نهایی گراف داشتته باشتیج .پرستشتی که الزم به پاستا دارد این
است
نخست

که در این صتورت آیا از اصتل خود مرنی بر طراحی تست
باید گف

ها به صتورت  black boxدور شتده ایج؟

که این تصتمیج را به خروای های ممکن محدود ستاخته ایج .به عووه چنانچه هر

یتک از این گره هتای انتهتایی رابتا یتکتتایتپ از  Responseتنتاظر برقرار کنیج ،میتوان گفت

فقط حتال

های مختلف پاستا به دستتورات برنامه را در طراحی خود تأثیر دادهایج ،که در واقع ازو پارامتر های
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بیزینسی اس

و با خواندن صورت پروژه هج میتوان به آن رسید.

با این فرض با بررستی تک تک دستتورات و حال
طراحی میکنیج.بته عنوان مثتالی از حتالت
هایی که برای آن میتوان ایر از حال
که درس یا دانشتجو یاف

های خاصتی که ایجاد میکنند تست

های خود را

هتای ختاص در دستتتور  addToWeeklySchedulingحتالت

موفقی

آمیز بودن اضتافه شتدن درس متصتور شتد این است

نشتوند .ستاختار دستتورات به این شتکل است

که ابتدا تعدادی کامند

 addCourseو  addStudentبرای ایجاد دروس و دانشتتجویان اضتتافه شتتده ،ستتپس تعدادی دستتتور
 getOfferingبرای برخی از دانشتجویان تولید شتده ،ستپس برای تعدادی از دانشتجویان تعدادی واحد
انتخاب کرده و با دستتور  addWeeklyScheduleآنها را به برنامه های هر یک اضتافه میکنیج .بخشی از
این دانشتتجویتان برنتامته هتایی دارنتد کتهبتا در زمتان کوس ،امتحتان یتا  ..مشتتترک انتد ،بخشتتی کف و
بخشتتی هج ستتقف تعتداد مجتاز را رعتایت

نکرده انتد .ستتپس برای همته ی دانشتتجویتان دستتتور

 getWeeklyScheduleو برای بخشتتی از آن هتا  removeWeeklyScheduleرا برای بعضتتی از درس هتا
انتختاب کرده و در نهتایت

برای دانشتتجویتان دستتتور  finalizeکردن برنتامته را صتتادر میکنیج .طرق

گزارش مربوطبته متاژول  Applicationمیتوان گفت

کته دستتتورات متا همته ی حتالت

پوشش داده اند .اما نتیجه ی معیار ها بر روی کل برنامه و کد به صورت زیر اس :
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شکل ( )3-16معیارهای پوشش بر روی پیاده سازی هسکل در پروژه ی بلرلستان

همانطور که مشتخص است

پارامتر های پوشتش ما بر روی زبان هستکل ،نستر

به فاز های قرل ،به

مقدار قابل تواهی کاهش داشتته اند .در پوشتش تابعی حدود  ۳۰درصتد ،در پوشتش دستتوری حدود
 ۸درصتد ،در معیار پوشتش شتاخه ای و مستیر هج به همین ترتیب حدود  ۵۰و  2۵درصتد کاهش
پوشتش داشتته ایج .عل

که برخوف حاالت قرل که ما به تک تک ورودی

اصتلی این کاهش این است

ها احاطه داشتیج و میتوانستیج با تغییر آنها به راحتی پوشش کاملی بگیریج ،در یک پروژه ی با دیتا
های واقعی چنین امکانی نخواهیج داش  ،درواقع بسیاری از کد ها شامل حاالت و عراراتی می شوند
که برای کامل بودن کد الزم است

و ممکن است

هیچ گاه به کار نروند .این بخش ها مربوط به هندل

کردن ارور ها ،ورودی های ناخواستته و … است  .در واقع نراید انتظار پوشتش کامل هیچ معیاری را
در یک پروژه ی حتی کوچک داشت  .نکته ای که اما هدف ما از طراحی این تست

بود رستیدن به

پوشتش کامل همه ی خروای های ماژول  Applicationبود که پوشتش  ۱۰۰درصتد را شتامل میشتود.
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یعنی همه ی پاستا های خروای ممکن تولید شتده اند .در واقع میتوان به تعریری این خروای ها را
ستناریو های پروژه نیز دانست

و از این رو معیار مهمی هج محستوب میشتوند .در ادامه معیارهای

پوشتش چهار پروژه ی پیاده ستازی شتده ی دیگر که به زبان ااوا همین پروژه را پیاده ستازی کرده
اند آورده شده:

شکل ( )3-17معیارهای پوشش بر روی نخستین پیاده سازی در پروژه ی بلرلستان

شکل ( )3-18معیارهای پوشش بر روی دومین پیاده سازی در پروژه ی بلرلستان

شکل ( )3-19معیارهای پوشش بر روی سومین پیاده سازی در پروژه ی بلرلستان

شکل ( )3-20معیارهای پوشش بر روی چهارمین پیاده سازی در پروژه ی بلرلستان
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همانطور که مشتخص است

توانستته ایج که با گرفتن پوشتش کافی بر روی کد هستکل به حد نصتاب

خوبی بر روی کد ااوا نیز دست

پیدا کنیج .در معیار پوشتش تابعی ،چنانکه پروژه ی  P2را که شتامل

 setterها و  getterهای بدون استتفاده است

را فاکتور بگیریج ،تقریرا همه ی توابع در کلیه ی پروژه

ها استتفاده شتده اند .معیار پوشتش دستتوری به طور میانگین  ۹2درصتد است  .به عووه معیار های
پوشتش شتاخه ای و دستتوری به طور میانگین نتایج قابل قرولی را نشتان میدهند .در واقع این معیار
خوب بودن با تواه به فاز های قرلی که مستتائل بستتیار کوچکتر بوده اند عنوان میشتتود .چنانچه
اختوف معناداری بین نتایج این فاز که پروژه ای به مراتب بزرگ تر از قسم

های قرل اس

با نتایج

فاز دو دیده نمیشتود .و معیار ها به خوبی این موضتوع را نشتان داده اند .در ادامه قصتد داریج که مانند
فاز های قرل با تغییر پوشش روی زبان هسکل ،اثر آن را بر روی کد ااوا نیز برینیج ،تا بتوانیج رابطه
ی بین این دو زبان و به عووه اثر آن بر روی هر یتک از معیتار ها را نیز برینیج .به عنوان مثتال اگر یتک
دستتور کلیدی را در تست
قستم

ها انجام ندهیج پوشتش ما تا چه میزان تح

در ادول  3-4آمده است  .دق

میانگین چهار پروژه به دس
تست

تاثیر قرار میگیرد .نتایج این

شتود که داده های ستتون های ااوا در این ادول بر استاس

آمده اند)
معیار پوشش
تابعی

معیار پوشش
عبارت

معیار پوشش شاخه
ای

معیار پوشش
مسیر

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

حالت تست کامل

70

89

92

92

27

87

66

84

بدون تست های حالت های نبود درس
یا دانش آموز

70

88

90

91

27

79

66

81

بدون تست های عدم فایناالیز کردن
برنامه

64

81

75

73

18

59

59

66

بدون تست حذف درس از برنامه

68

85

88

86

27

79

61

77

ادول ( )3-4معیار های پوشش بر روی پروژه ی بلرلستان با تغییر روی مجموعه تس
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 -3-3-2لقمه

یکی دیگر از پروژه هتایی کته در این قستتمت

مورد بررستتی قرار گرفت

بلرلستتان ،این پروژه نیز برای درس مهندستی اینترن
و فاز نخست

پروژه ی لقمته بود کته متاننتد

دانشتکده ی کامپیوتر تهران تعریف شتده بود

آن ستاختار مشتابهی دارد .موضتوع طراحی یک رستتوران آنوین بود که دستتوراتی از

امله اضتافه کردن رستتوارن ،اضتافه کردن اذا ،مشتاهده ی رستتوران ها یا یک رستتوران خاص،
سفارش اذا و یا حذف آن و نهایی کردن سفارش و مشاهده ی رستوران های برتر ،خواسته های این
پروژه بوده اند .برای طراحی این پروژه در زبان هستکل ،از ستاختار های مشتابه مانند پروژه ی قرل
استفاده کرده ایج .و در اینجا تنها نتایج خروای را براساس تس

معیار

های تولید شده آورده ایج.

معیار پوشش تابعی

معیار پوشش عبارت

معیار پوشش شاخه ای

معیار پوشش مسیر

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

هسکل

جاوا

بلبلستان

70

89

92

92

27

87

66

84

لقمه

90

91

95

95

16

91

66

88

زبان/مسئله

ادول ( )3-5معیار های پوشش بر روی دو پروژه ی بلرلستان و لفمه
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فصل  :4تحليل نتايج و تعيين معيار ها
با مشتخص شتدن نتایج هر یک از فاز ها و مقایسته ی آنها با یکدیگر قصتد داریج که در این
قستم

به شترح نتایج حاصتله از این پروژه برای مشتخص کردن معیار پوشتش مناستب برای

پیاده سازی زبان تابعی برای رسیدن به پوشش مطلوب در زبان امری بپردازیج.

تحلیل نتایج و تعیین معیار ها

 -4-1تحلی نتايج
با اارای سته فاز متفاوت در پروژه و بررستی هر یک از معیار ها در این قستم

ستعی داریج که تحلیل

آمده در قستم

های قرل مناستب و یا

نهایی ای بر روی هر معیار ارائه داده با تواه به نتایج به دست

نتامنتاستتب بودن هر معیتار را برای هتدف پروژه ی خود ذکر کنیج .پیش از هر چیز الزم استت کتهبته
ادول  1-4تواه شتود .این ادول شتامل  correlation1به دست
که با تواه به نتایج ادول  ۸که تس

زبان اس

ها ،تغییر می دادیج به دست
گزارش شتتده است

آمده از معیار های متناظر در دو

های خود را برای بررسی تاثیر پذیری بر روی معیار

آمده است  .نتایج نهایی بر حستب آمار اداول مراحل قرل و این ادول

( مقدار  correlationبین منفی یک تا یک میتواند باشتتد که مقدار یک نشتتان

دهنده ی حداکثر  correlationو مقدار منفی یک نشانه ی ;کامو ایر مرترط بودن همرستگی اس )

Correlation

تغییرات تست های بلبلستان

معیار پوشش تابعی

معیار پوشش عبارت

معیار پوشش شاخه ای

معیار پوشش مسیر

0.975

1

- 0.229

0.894

ادول ( )4-1مقادیر  correlationبین معیارهای پوشش در تغییر معیار ها به دنرال تغییر مجموعه تس
ها در پروژه ی بلرلستان

• معیتار پوشتتش تتابعی :در پروژه هتای فتاز هتای اول کته الگوریتج هتا و مستتائتل کوچتک بودنتد
توانستتیج پوشتش کاملی بر روی این معیار بگیریج ،اما در مستائل قستم

آخر که پروژه ها

مقیاس بزرگتری پیدا کردند ،تا میزان قابل تواهی این معیار بر روی پیاده ستتازی هستتکل
اف

پیدا کرد که الرته عل

اصتلی این موضتوع ،تعریف ناخواستته ی بستیاری از توابع به عل

 derivingها بود ،اما این مستئله نمیتواند خللی در نتیجه ایجاد کند چرا که این توابع بیشتتر
انره ی رفتاری یک دیتا در هستتکل را مشتتخص میکنند و نه بیشتتتر .در زبان ااوا اما این

Spearman’s Correlation
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1

تحلیل نتایج و تعیین معیار ها
معیار در قستم
ماهی

های مختلف به میزان قابل انتظاری حفظ شتد .معیار پوشتش تابعی به عل

زبان تابعی بستیار مهج تلقی میشتود ،در واقع چنانچه متغیر ها را در یک زبان تابعی

یک  stateدر نظر بگیریج که توابع نشتان دهنده ی چرخش بین این حال
گف

که با پوشتتش تابعی همه ی حال

ها باشتند ،میتوان

های عوض شتتدن این  stateها را چک کرده ایج (هر

چنتد همته ی  stateها را نرینیج) .همچنین در زبان امری نیز توابع به معنی رفتتار ها و عملکرد
های یک پیاده ستازی است

و پوشتش مناستب بر روی آن به معنی این است

بخش اعظمی از کد را پوشتش دهیج .نتیجه ای که در این معیار به دست
پوشتتش مناستتری بر روی این معیار در زبان تابعی میتوان انتظار داش ت

که توانستته ایج

آمد این است

که با

که عملکرد پیاده

ستازی زبان امری نیز به میزان قابل تواهی ستنجیده میشتود .چنانچه هنگامی که تست

ها را

به طور ناکامل اارا کردیج ،با کاهش این معیار بر روی زبان هستکل ،شتاهد کاهش آن بر روی
زبان ااوا نیز بودیج .این موضتوع هر چند بدیهی به نظر میرستد اما نکته ی مهمی است

چرا

که توابع در دو زبان ازو معدود ستاختار های مشتترک اند و ازو عناصتر مهج هر دو پیاده
ستازی تلقی میشتوند .بنابراین با بزرگ شتدن پروژه ها اهمی
یتابتد چرا کته میتوان گفت

آنها افزایش بیشتتری هج می

بزرگترین ستتاختتار اارایی انتد کته میتوان بر روی آنهتا پوشتتش را

تعریف کرد.
• معیار پوشتش دستتوری :پوشتش دستتوری با واود اینکه ستاختار های دو زبان متفاوت اند و
حتی دستتتورات این دو زبتان در برخی از موارد معتادل هجانستتی نتدارنتد ،بتاز هج ارترتاط
مستتقیمی بین این دو معیار مشتاهده شتد ،این معیار تنها معیاریست

که حتی در فاز های

ابتدایی هج ارتراط همرستتگی مناستری بین دو زبان در آن دیده شتد .فارغ از اینکه عل

این

همرستتگی با واود ستاختار های کامو متفاوت چه میتواند باشتد ،میتوان با تواه به داده ها
ادعا کرد که با پوشتش مناستری از این معیار بر روی زبان تابعی میتوان به پوشتش مناستری از
آن بر روی پوشش زبان امری نیز رسید.
• معیار پوشتتش شتتاخه ای :چنانچه به خروای های فاز دو ،یعنی اایی که پیاده ستتازی های
مختلفی از افراد مختلف بررستی شتد تواه کنیج ،در میابیج که بستیاری از پیاده ستازی هایی
که در زبان امری نیازمند ستتاختار های شتترطی اند در یک زبان تابعی چنین پیاده ستتازی
نمیشتوند .در واقع سترک کد زنی و ستاختار های زبان تابعی باع
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میشتود که تعداد شتاخه

تحلیل نتایج و تعیین معیار ها
های مواود در یک پیاده ستازی زبان تابعی بستیار کمتر از شتاخه های مواود در پیاده ستازی
زبان امری شتود .این موضتوع در فاز ستوم نیز قابل مشتاهده است

با این تفاوت که این درصتد

بر روی زبان تابعی بستیار کج و در پیاده ستازی های ااوا پوشتشتی  ۹۰درصتدی داشت  .با این
تفستیر میتوان گف

که در پیاده ستازی های کوچک مانند فاز دو و یا پیاده ستازی پروژه های

بزرگ تر مانند فاز سوم موضوعی که باع

میشود پوشش کاملی بر روی معیار پوشش شاخه

ای بر روی زبان امری داشتته باشتیج ،داشتتن پوشتش کامل بر روی پوشتش معیار شتاخه ای بر
زبان تابعی نیس ت  .چنانچه اگر به مثال  queeAttackبازگردیج ،به طور میانگین در هر یک از
تا احتستتاب if
دوازده کتد پیتاده ستتازی شتتده ی اتاوا  ۴۵شتتاخته واود دارد در حتالی کته ب

 conditionها و افزودن و حتی افزودن کلیه ی  boolean coverageدر زبان هستتکل (که الرته
شتاخه محستوب نمیشتود) به نصتف این تعداد میرستیج .میتوان گف

که برای این معیار در این

دو زبان  correlationمناستری واود ندارد .و با پوشتش کامل این معیار بر روی زبان هستکل
نمیتوان انتظار داش

که این معیار بر روی زبان ااوا نیز به خوبی پوشش داده شود.

• معیار پوشتش مستیر :این معیار در فاز دوم ،به طور تقریرا کامل در هر دو زبان امری و تابعی
پوشتش داده شتد .در فاز ستوم نیز همین نتیجه گرفته شد (با تواه به حذف کردن حال
ایر قابل دستترس در هستکل) و حتی هنگامی که از حال

هایی خاص تست

های

ها و برخی از

دستتتورات آن را در پروژه ی بلرلستتتان حذف کردیج ،باز هج این ارتراط بر خوف پوشتتش
شتاخه ای برقرار ماند .به نظر میرستد که  correlationخوبی بین این دو معیار در هر دو زبان
واود دارد .به عرارتی میتوان گف

از آنجا که پوشتتش مس تیر معیاری اس ت

از حال

رستیدن از  entry pointها به  exit pointها با پوشتش کامل این موضتوع در تست

های

های خود

توانستته ایج این معیار را ارضتا کنیج .به عووه با استتفاده از این معیار و به کار بردن این روش
کته ترکیتب همته ی حتالت

هتای ممکن ورودی-خروای را در  type Responseخود بیتاوریج،

میتوانیج خود این پوشش را به طور مستقیج در تس
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زنی خود بیاوریج.

فصل 5

فصل  :5جمعبندی ،نتيجهگيری و پيشنهادها

امعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها

 -5-1جمعبندي نتیجه گیري
در این پروژه در ابتدا به بررستتی تفاوت های دو زبان تابعی و امری و ستتپس معرفی معیار های
پوشش گراف و ابزار های به کار رفته در پروژه برای محاسره ی این معیار ها پرداختیج .در گام دوم در
طول سته فاز به بررستی معیار های پوشتش تعریف شتده بر روی زبان های تابعی و امری بر روی مستائل
کوچک و ستاده ،چهار مستئله از مستائل کانتست

های آنوین برنامه نویستی و در نهای

مقیاس کوچک پرداختیج؛ به این ترتیب که با ستعی در تولید تست

به دو پروژه در

های اتوماتیک با طراحی black-

 boxو رستتیدن به پوشتتش کامل زبان تابعی به پوشتتش مطلوبی بر زبان امری برستتیج .در نهای
مشخص شدن نتایج و به دس

آمدن روابط با تغییر تس

با

ها معیار های خود را مشخص کردیج.

 -5-2نو ري ها
اهمی

توستعه ی ستریع نرم افزار در متدولوژی های توستعه ی نرم افزار و همه گیری این روشها و

نیاز به تس ت

دوره ای و پیوستتته ی محصتتول ،در هر  integrationو  ، delivery/deployنیاز حرک

ستوی روش های ادید تست

اتوماتیک و مخصتوصتا تست

به

 end to endبیش از پیش حس میشتود .در

این پروژه قصتد داشتتیج که معیار های پوشتشتی را برای یک زبان تابعی مانند هستکل به نحوی که
منجر به پوشتش مناستب بر روی زبان امری مانند ااوا شتود را به دست

آوریج تا بتوانیج در این راستتا

که محصتول خود را با توصتیف تابعی تعریف کرده و در فرآیند های  CI/CDبا تولید تست
مدل و محصتول اصتلی که با زبان امری تعریف شتده است

اتوماتیک،

ارزیابی کنیج .به همین منظور در این پروژه،

در سته فاز مختلف و از کدهای ستاده تا پروژه های در مقیاس دانشتگاه این ایده را دنرال کردیج که هر
مسئله را با دو زبان هسکل و ااوا پیاده سازی کرده و با تغییر تس
بته دنرتال معیتار منتاستتب برای هتدف خود بگردیج .در نهتایت

ها و تغییر در معیار های پوشش،

توانستتتیج کته بین دو زبتان و در واقع دو

فلستفه و تفکر برنامه نویستی پلی ایجاد کنیج و معیارهای مشتترکی بین هر دو به دست
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بیاوریج که

امعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
 correlationمناستری با یکدیگر داشتته باشتند .در انتها نیز با بررستی معیار ها به این نتیجه رستیدیج که
سته معیار پوشتش تابعی ،پوشتش دستتوری و مستیر میتوانند این اطمینان را به ما بدهند که با پوشتش
مناستب آنها در توصتیف تابعی از یک پروژه یا مدل ،میتوان به پوشتشتی مناستب در یک توصتیف امری
از آنها هج دست

یاف  .در نهای

این معیار ها در پروژه های فاز آخر بیش از نود درصتد یاف

که در بین پروژه های صتنعتی معیار خوبی است  ،مخصتوصتا با تواه به اینکه تست

شتدند

ها به صتورت black

 boxطراحی شدند.

 -5-3محد ديت ها پی نهاد ها
در این پروژه خو چند موضتتوع حس شتتد .نخستت  ،ابزار های  jacocoو  hpcبودند که در معیار های
تعریفی خود ،به طور صتری

نیازمندی های ما را در بر نداشتتند ،مانند پوشتش تابعی در  jacocoو hpc

کته هر کتدام طرق داکیومنت

هتای خود این ابزار هتا همراهبتا موارد دیگری در گزارش می آینتد کته این

وظیفه ی ما بود که در تحلیل های خود ستهج دیگر موارد را از آنها حذف کنیج .دومین موضتوع که می
تواند به عنوان یک پروژه ی صتنعتی و به عنوان ابزاری برای توستعه قرار بگیرد ،ایجاد  pluginمناستری
برای انجام مراحل این پروژه بود .در این پروژه برای به دست
کردن پروژه های ادید که در هر یک میرایست

آوردن این معیار ها و راح

بودن اضافه

مراحل کامپایل پروژه ی هر دو زبان (که حتی در فاز

دو و ستته بیش از یتک پروژه واود داشتت ) و همچنین اارای  test generatorو اارای برنتامته هتا بتا
مجموعه تست

های تولیدی و در نهای

به دست

آوردن گزارش و ترکیب آنها با یکدیگر  scriptهایی

نوشتته شتد که بتوانند این بستتر را فراهج کنند و ضتمن انجام این کار ها امکان مقایسته ی خروای ها
را هج در بر داشتته باشتند .این قستم

از این پروژه می تواند به عنوان پروژه ای ادید برای این سترک

پروژه ها که میخواهیج دو یا چند توصیف از یک برنامه داشته باشیج استفاده شود .فراموش نکنیج در
دنیای صتنعتی امروزه ی کامپیوتر تا هنگامی که ابزار الزم برای یک ایده واود نداشتته باشتد ،آن ایده
دنرال نخواهد شد.
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