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دانشکده مهندیس برق و کامپیوتر

مهندیس نرمافزار – بهار ۱۴۰۰

تکلیف هفتم
1

کیفیت کد و بازآرای
رشح تکلیف

در این تکلیف ،قرار است کیفیت یک کد نامرتب برای ر
کنتل قواعد انتخاب واحد را به کمک بازآر یای ارتقاء دهید .کد این
ر
دستس است .در این کد قواعد زیر در انتخاب
تکلیف در  https://github.com/ramtung/StinkyRegistrarقابل
ر
گتند:
واحد مورد کنتل قرار یم ر
ً
رن
نگرفت مجدد دریس که قبال گذرانده شده
•
• رعایت پیشنیازهای درسهای انتخای
• عدم تداخل تاری خ امتحانهای درسهای انتخای
• عدم درخواست اخذ درس تکراری
• رعایت سقف واحدهای انتخای با توجه به معدل
کد داده شده دارای تعدادی آزمون واحد است که یمتوانید برای اطمینان از صحت قدمهای بازآر یای از آنها استفاده
کنید .این آزمونها در چارچوب جیونیت نوشته شدهاند و برای استفاده از آنها الزم است دو کتابخانه جیونیت و
همکرست را که در پوشه  libموجود هستند در  classpathداشته باشید.
برای انجام تکلیف مراحل زیر را انجام دهید.
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ابتدا کد را مطالعه نمایید و ساختار و منطق آن را درک کنید .برای این مرحله زمان ن
کاف اختصاص دهید و حوصله
ً
ً
به خرج دهید .فهمیدن کد (عمدا کثیف) دیگران معموال ساده نیست اما بخش مهیم از حرفه ما را تشکیل یمدهد.
ً
ر
فهرست از نقاط ضعف کد را تهیه کنید و با مشخص کردن محل هر مورد در کد مخترصا دربارهی آن توضیح
دهید.
ن
با رشوع از مهمترین نقطهضعف که به نظرتان یمرسد ،یط چند مرحله بازآر یای ،کیفیت کد را افزایش دهید .به
این منظور ،پروژه مذکور را در یک حساب گیتهاب متعلق به خودتان فورک کنید و بعد از هر قدم بازآر یای یک
کامیت انجام دهید و بازآر یای انجامشده را در پیغام کامیت مشخص کنید.
پیادهسازی ارائه شده ،با تشخیص نقض هر یک از قواعد فوق ر
کنتل سایر قواعد را متوقف یمکند .پس از انجام
بازآرای ،کد را به نحوی تغیت دهید که تمام موارد نقض قواعد را ر
کنتل و به نحو مناست برگرداند .کدهای آزمون
ر
ی
را هم متناسب با ر ن
تغیت دهید.
همت موضوع ر

نحوه تحویل
های است که
برای تحویل ،یک فایل یدی اف تحویل دهید که شامل فهرست نقاط ضعف کد به همراه توضیح قدم ی
برای بازآرای یط کردید .در این فایل آدرس مخزن کد پاسخ را ر ن
نت ذکر نمایید.
ی
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