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طراح درس :رامان رامسين

دانشکده مهندسي کامپيوتر

گروه :نرمافزار

مقطع :کارشناسی

واحد3 :

نوع درس :اختیاری

پيشنياز :تحلیل و طراحی سیستمها

همنياز- :

کليات
هدف این درس ،آشنا کردن دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر با مفاهیم ،اصول و روشهای پیشرفته ایجاد چابک سیستمهای نرمافزاری است.
دانشجویان پس از مروری بر اصول چابکی و متدولوژی  ،XPبا متدولوژیهای  DSDMو  DADآشنا خواهند شد ،و از آنها در کنار الگوها و رویههای
کاربردی چابک برای ایجاد یک سیستم نرمافزاری استفاده خواهند نمود.

ریز مواد
 .1مقدمه  -مروری بر مفاهیم اولیه و تاریخچه ایجاد چابک ،منشور چابک و اصول چابکی ( 1جلسه  -مدت هر جلسه ،نود دقیقه است)
 .2آشنایی با متدولوژی  2( )Extreme Programming( XPجلسه)
 .3متدولوژی )Dynamic Systems Development Method( DSDM





چارچوب کلی و اصول و قواعد ( 2جلسه)
فاز امکانپذیری ( 1( )Feasibilityجلسه)
فاز مبانی ( 2( )Foundationsجلسه)
فاز ایجاد تکاملی ( 2( )Evolutionary Developmentجلسه)



فاز مستقرسازی ( 2( )Deploymentجلسه)



چارچوب کلی ( 1جلسه)

 نقشها ،محصوالت و رویههای کاربردی ( 3جلسه)
 .4متدولوژی )Disciplined Agile Delivery( DAD





فاز آغاز ( 1( )Inceptionجلسه)
فاز تفصیل ( 2( )Elaborationجلسه)
فاز ساخت ( 2( )Constructionجلسه)
فاز انتقال ( 1( )Transitionجلسه)

 فعالیتهای تکراری و رویههای کاربردی ( 2جلسه)
 .5رویههای کاربردی چابک ( :)Agile Practicesمدیریت تیم ،طراحی و  3( Kanbanجلسه)
 .6الگوها ( 3جلسه)

آزمون  -تمرین  -پروژه


آزمون :آزمونهای میاننیمسال و پایاننیمسال ( 60درصد نمره).



تمرین و پروژه :تمرینات در قالب یک پروژه  DSDMیا  DADتعریف شده و بهتدریج در طول نیمسال انجام شده و تحویل داده میشوند ( 40درصد
نمره).
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