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 ۳از  ۱صفحه 

 ۱۴۰۰بهار  –افزار مهندیس نرم

 سومتکلیف  

 طرایح رسویس انتخاب واحد 

فرضی مبتنی بر رسویس برای کارکردهای انتخاب واحد از یک سامانه جامع   معماری  یکهایی از  تصمیم   در این تکلیف

آشنا شوید که منابیع برای   event sourcingبرای انجام این تکلیف الزم است با الگوی  آموزش را برریس خواهیم کرد. 

  اند. ذکر شده ادامه مطالعه در 

 ساختار کیل معماری 

طبق  اند.  دیه شدههای مجزایی سازمانای مختلف سامانه در قالب رسویسهدر این معماری فرض شده است که مؤلفه

ها  کنند. این کالینتشود کار یمهای کالینت که روی مرورگر آنها اجرا یممعماری طرایح شده، کاربران سیستم با برنامه

کنند. این درگاه پس  ( ارسال یم شودرسور اجرا یم های کاربران را برای یک مؤلفه درگاه )یک برنامه که روی وب درخواست 

ل اعمال کنتر درخواستاز  الگ کردن(،  )مثل  عمویم  عملیات  سایر  و  امنینر  به رسویسهای  را  ارسال  ها  مرتبط  های 

ه ها از منابع محاسبایر و داده گویی به درخواستها برای پاسخرسویس  نماید. یم کنند  شده خودشان استفاده یم های ذختر

 کنند. ها ارتباط برقرار یم با بقیه رسویس و در صورت لزوم 

 

 
 

( Enrollmentها بخشی از کارکردهای سیستم را برعهده دارد. به عنوان مثال رسویس انتخاب واحد )هر یک از رسویس

ارائهدرس یم های  مدیریت  را  دانشجویان  واحد  انتخاب  و  ترم  در  )شده  آموزیسی  برنامه  رسویس  (  Programکند، 

ی درسها، پیشها، چارت درسموزیسی )شامل رشته های آبرنامه کند و رسویس سوابق تحصییل ها( را مدیریت یم نیاز بیر

(Transcript آنها را مدیریت یم دانشجویان شامل کارنامه  این رسویس( سوابق تحصییل  از  داده کند. هر یک  های  ها 

ه یم مناسب برا  فناوریمربوط به خود را در قالب یک پایگاه داده )با   های  در این سامانه رسویس  کند. ی آن رسویس( ذختر

ی وجود دارند که در حد این تکلیف به آنها پرداخته نشده است.   دیگری نتر
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 کارکردهای انتخاب واحد

با توجه به تمرکز این تکلیف روی کارکرد انتخاب واحد، ابتدا کارکردهای اصیل رسویس انتخاب واحد در بازه زمایی انتخاب  

 کنیم. این کارکردها عبارتند از: واحد را مرور یم 

 شده توسط دانشجو اخذ یک درس ارائه •

 شده توسط دانشجو حذف یک درس انتخاب  •

ی یا ترک لیست انتظار یک در  •  شده توسط دانشجو س ارائه پیوسیر

 شده توسط کارشناس آموزشهای ارائهتغیتر ظرفیت درس •

 شده توسط کارشناس آموزشهای ارائهتغیتر زمان کالس یا امتحان درس •

ی یا بازکردن امکان انتخاب درس  •  توسط کارشناس آموزش شدههای ارائهبسیر

 ها، ...( برای نمایش در کالینت نام دانشجو، وضعیت درسارائه اطالعات انتخاب واحد )برنامه ترم، ثبت •

 

 شود انتخاب واحد دانشجویان تابع مقررات زیر است: فرض یم 

 گذرانده شده را نم  •
ً
 توان اخذ کرددریس که قبال

 تواند اخذ کرد نیازهای آن نمدریس را بدون گذراندن پیش •

 دارند نمهدرس •
 زمان اخذ کرد توان هم ای ارائه شده که در زمان کالس یا امتحان خود با یکدیگر تالقر

 با توجه به معدل کل دانشجو امکان اخذ تعداد واحد محدودیت سقف دارد )بدون محدودیت کف(  •

 

وریر که هر یک از  شود و در صشده به صورت تک تک به سامانه داده یم های ارائهدقت نمایید درخواست اخذ درس 

شود. های انتخایی دانشجو اضافه یم شود وگرنه درس مربوطه به فهرست درسقواعد فوق نقض شوند درخواست رد یم

 پردازیم. های دانشجویان برای رفع مشکالت انتخاب واحد نمدر این تکلیف، به درخواست 

 

ی  وه بر ارائه اطالعات الزم به سایر رسویسهایی خارج از بازه زمایی انتخاب واحد، این رسویس عال در زمان  ها و همچنیر

های انتخاب واحد خارج از روال عادی )مثل دانشجویی که پس از اتمام های الزم به کاربران، به درخواستارائه گزارش

 دهد. بازه انتخاب واحد مجوز ادامه تحصیل را کسب کرده( پاسخ یم

 های معماری رسویس انتخاب واحد تصمیم 

های ذکرشده در  دقت نمایید تصمیم  اتخاذ شده است. باره رسویس انتخاب واحد های زیر در تصمیم تا کنون  فرض کنید 

 به منظور تمرین انتخاب شده 
ً
 تصمیم خویی نباشند. اینجا رصفا

ً
 اند و ممکن است در حالت کیل  لزوما

 

 های انتخاب واحد در حافظه مدیریت داده 

شود دارای تعداد زیادی دانشجو هستند، و به هدف رسعت  که این سامانه در آنها استفاده یم هایی  از آنجا که دانشگاه 

درخواست  پردازش  به  رسویس  بخشیدن  واحد،  انتخاب  داده های  تمام  واحد،  پردازش  انتخاب  برای  نیاز  مورد  های 

شده در ترم  های ارائهر برنامه درسعالوه ب ها . این داده د کنهای انتخاب واحد را در حافظه اصیل نگهداری یم درخواست 

ی یم اطالعات الزم از برنامه شامل و انتخاب واحد دانشجویان،   شود. های آموزیسی و سوابق تحصییل دانشجویان نتر

 

یم دادهفرض  واحد کلیه  انتخاب  وع  رسی در  رسویسشود  از  نیاز  مورد  یمهای  دیگر گرفته  و  های  قالب شود  در 

ه یم ساختارهایی مناسب بداده  به این ترتیب، برای عملکرد عادی این  شوند.  رای کارکردهای انتخاب واحد در حافظه ذختر

پس از اتمام بازه انتخاب واحد، نیازی به    های دیگر ندارد. رسویس در زمان انتخاب واحد، نیازی به تعامل با رسویس

یس نگهداری اطالعات انتخاب واحد در حافظه نیست و ارائه خدمات توسط این رسویس مانند رسویس های دیگر با دستر

 به پایگاه داده محیل خود قابل انجام است. 
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 Event Sourcingاستفاده از الگوی 

ات وضعیت  رسویس   در صوریر    کند. به این ترتیب،این رسویس از این الگو استفاده یمانتخاب واحد برای ضبط تغیتر

 کند. شده استفاده یم که به هر دلییل این رسویس با خرایی مواجه شود برای بازیایی وضعیت آن از دنباله رخدادهای ضبط 

ایی در مورد و دیدن    درباره الگوی مذکور   مقاله فاولر برای آشنایی با این الگو مطالعه   ویدیوی  )یا این    این الگو   ویدیوی سختی

 شود. توصیه یم  ( تر در مورد معماری متبنی بر رخدادجامع

 هاپرسش

 پاسخ دهید. رسویس انتخاب واحد های معماری های زیر در خصوص دغدغهبا فرضیات مطرح شده در باال، به پرسش

 

، چه اطالعایر باید در حافظه اصیل نگهداری  رسویس انتخاب واحد  شدهسازی کارکردهای مطرحبرای پیاده – ۱پرسش 

سازی های برنامههای مورد نیاز را در ییک از زبانساختارهای مربوطه را طرایح و تایپ داده شوند؟ برای پاسخ به این پرسش  

 روی ساختار  سازی عملیات روی این تایپسازی کنید. در اینجا نیازی به پیاده پالس پیاده پالسجاوا یا یس
ً
ها نیست و رصفا

 ها مجاز است. این زبانهای استاندارد ها تمرکز نمایید. استفاده از کتابخانه داده 

 

شود، در  های جاننی گرفته یمهای مورد نیاز انتخاب واحد در ابتدا از رسویس با توجه به این که کل داده   –  ۲پرسش  

ی در این داده  که در طول بازه انتخاب واحد تغیتر
نیاز ها رخ دهد )مثال تغیتر یک نمره دانشجو یا حذف یک پیشصوریر

 به سازوکارهای  یک درس( چطور این  
ً
ات را به رسویس انتخاب واحد منتقل کنیم؟ در پاسخ این پرسش مشخصا تغیتر

رسویس  ی  بیر داده ارتبایط  )تغیتر  مختلف  رخدادهای  انواع  پردازش  در  اجرا  روند  ل  ی کنتر همچنیر و  یا  ها  پایه  های 

 های انتخاب واحد( اشاره نمایید. درخواست 

 

(   – ۳پرسش  در صورت بروز خرایی در رسویس انتخاب واحد، سازوکار ترمیم این رسویس )بازیایی وضعیت قبل از خرایی

ی    ح کنید. با توجه به استفاده از   کنید؟ چه رخدادهایی را برای بازیایی وضعیت رسویس تعریف یم  event sourcingرا تشی

ی یم   به وضعیت قبل از خرایی بر چطور تضمیر
ً
 گردیم؟یم کنیم که دقیقا

 

های متعددی از رسویس انتخاب  1ها، نمونه فرض کنید بخواهیم برای پاسخ به زیاد شدن حجم درخواست  – ۴پرسش 

( وضعیت تمام  ۱حل را با یکدیگر مقایسه کنید: )ها را روی آنها پخش کنیم. این دو راهواحد اجرا کنیم و بار درخواست

ه کرده است و )م داده ها یکسان است و هر یک از آنها تمانمونه  ها بر ( درخواست۲های انتخاب واحد را در خود ذختر

 شناسه یک نوع موجودیت( روی نمونه 
ً
 خاض )مثال

ی
( ۲شوند. اگر بخواهیم مورد )های این رسویس افراز یماساس ویژگ

پیشنهاد یم انتخاب کنیم  نمونهرا  این  بر چه اسایس روی  افراز کنیم؟ در کنید وضعیت را  از دو راه  ها  به  هر یک  حل 

نگههزینه داده های سازگار  ی  به نظر شما یم های رسویسداشیر آیا  ناسازگاری را های مختلف اشاره کنید.  از  توان حدی 

 تحمل کرد؟ 

 نحوه تحویل 

شده بارگذاری کنید. در ابتدای در محل مشخص  TeamNN-A3.pdfاف با نام  دیهای خود را در قالب یک فایل ی  پاسخ

ی  ی کدهای جاوا یا یس ۱  پرسش، نام اعضای گروه را ذکر نمایید. در پاسخ  میر ی پالسمیر پالس را با اندازه فونت و فاصله بیر

ها هر جا که مفید است از نمودارهایی که فهم مطلب را  در تهیه پاسخ پرسش  ذکر شود.   خطوط مناسب در همان فایل

 تر نماید استفاده کنید. ساده

 
1 instance 

https://martinfowler.com/eaaDev/EventSourcing.html
https://www.youtube.com/watch?v=aweV9FLTZkU
https://www.youtube.com/watch?v=STKCRSUsyP0
https://www.youtube.com/watch?v=STKCRSUsyP0
https://www.youtube.com/watch?v=STKCRSUsyP0
https://www.youtube.com/watch?v=STKCRSUsyP0

