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واحد3 :
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همنیاز- :

اهداف درس
هدف این درس ،آشنا کردن دانشجویان کارشناسی نرمافزار با مفاهیم ،اصول و روشهای تحلیل و طراحی شیءگرای
سیستمهای نرمافزاری است .دانشجویان ضمن آشنایی کامل با یک متدولوژی مطرح تحلیل و طراحی شیءگرا (نسل سوم) ،با
الگوهای طراحی  GoFو چگونگی بکارگیری آنها نیز آشنا خواهند شد.

ریز مواد
 )1مقدمه  -مروری بر شیءگرایی و معرفی تاریخچه تکاملی تحلیل و طراحی شیءگرا ( 1جلسه  -مدت هر جلسه ،نود
دقیقه است)
 )2مروری بر زبان مدلسازی یکپارچه ) 4( )UMLجلسه)
)3

مراحل و جریانهای کاری در USDP

)a
)b
)c

)d

)e

مراحل چهارگانه ( 3جلسه)
جریان کاری خواستهها  -شناسایی و مدلسازی موارد کاربرد ( 3جلسه)
جریان کاری تحلیل
 )iشناسایی و مدلسازی اشیاء و کالسهای تحلیل ( 2جلسه)
 )iiشناسایی و مدلسازی روابط بین اشیاء و کالسهای تحلیل ( 2جلسه)
 )iiiبستههای تحلیل ( 1جلسه)
 )ivمحققسازی موارد کاربرد در تحلیل ( 2جلسه)
 )vمدلسازی فعالیتها ( 2جلسه)
جریان کاری طراحی
 )iشناسایی و مدلسازی اشیاء و کالسهای طراحی ( 1جلسه)
 )iiپاالیش روابط ( 1جلسه)
 )iiiواسطها و مؤلفهها ( 1جلسه)
 )ivمحققسازی موارد کاربرد در طراحی ( 1جلسه)
جریان کاری پیادهسازی ( 1جلسه)

 )4الگوهای طراحی
 )aاصول و قواعد طراحی :اصول ششگانه پایه ،الگوهای  ،GRASPطراحی بر اساس قرارداد ( 1جلسه)
 )bالگوهای طراحی GoF
 )iالگوهای آفرینشی 1( Singleton ،Prototype ،Builder ،Abstract Factory ،Factory Method :جلسه)
 )iiالگوهای ساختاری 1( Proxy ،Facade ،Decorator ،Composite ،Bridge ،Adapter :جلسه)
1

Visitor ،Strategy ،State ،Observer ،Memento ،Mediator ،Iterator ،Chain of Responsibility :الگوهای رفتاری

)iii

) جلسه2(

ارزیابی
) کل نمره%60(  آزمونهای میانترم و پایانترم:آزمون



 تعریف شده و بتدریج در طول نیمسال انجام و تحویل، تمرینات در قالب یک پروژه درسی تحلیل و طراحی:تمرین و پروژه



.) کل نمره%40( داده میشوند
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