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 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 
 
 

 

(40484ها )طراحی شیءگرای سیستم  

Object-Oriented Systems Design 
 

 طراح درس:  رامان رامسین

 

 اهداف درس

های تحلیل و طراحی شیءگرای افزار با مفاهیم، اصول و روشاین درس، آشنا کردن دانشجویان کارشناسی نرمهدف  

، با شیءگرا )نسل سوم(مطرح تحلیل و طراحی . دانشجویان ضمن آشنایی کامل با یک متدولوژی استافزاری های نرمسیستم

 و چگونگی بکارگیری آنها نیز آشنا خواهند شد.  GoFالگوهای طراحی 

 

 ریز مواد
مدت هر جلسه، نود  -جلسه  1)  مروری بر شیءگرایی و معرفی تاریخچه تکاملی تحلیل و طراحی شیءگرا -مقدمه  (1

 دقیقه است(

 جلسهUML))  (4 )سازی یکپارچه مروری بر زبان مدل (2

  USDPهای کاری در مراحل و جریان (3

a)  جلسه( 3چهارگانه  )مراحل 

b) جلسه( 3سازی موارد کاربرد  )شناسایی و مدل -ها جریان کاری خواسته 

c) جریان کاری تحلیل 

i) جلسه( 2های تحلیل  )سازی اشیاء و کالسشناسایی و مدل 

ii) جلسه( 2های تحلیل  )سازی روابط بین اشیاء و کالسشناسایی و مدل 

iii) جلسه( 1های تحلیل  )بسته 

iv) جلسه( 2کاربرد در تحلیل  )سازی موارد محقق 

v) جلسه( 2ها  )سازی فعالیتمدل 

d) جریان کاری طراحی 

i) جلسه( 1های طراحی  )سازی اشیاء و کالسشناسایی و مدل 

ii) (  1پاالیش روابط )جلسه 

iii) جلسه( 1ها  )ها و مؤلفهواسط 

iv) جلسه( 1سازی موارد کاربرد در طراحی  )محقق 

e) جلسه( 1سازی  )جریان کاری پیاده 

 ی طراحیالگوها (4

a)  اصول و قواعد طراحی: اصول ششگانه پایه، الگوهایGRASP(  1، طراحی بر اساس قرارداد )جلسه 

b)  الگوهای طراحیGoF  

i)   :الگوهای آفرینشیFactory Method ،Abstract Factory ،Builder ،Prototype ،Singleton  (1 )جلسه 

ii)   :الگوهای ساختاریAdapter ،Bridge ،Composite ،Decorator ،Facade ،Proxy  (1 )جلسه 

 کارشناسیمقطع:   افزارنرم : گروه

  تخصصی  نوع درس: 3واحد:  
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iii)  :الگوهای رفتاریChain of Responsibility ،Iterator ،Mediator ،Memento ،Observer ،State ،Strategy ،Visitor   

 جلسه( 2)

 

 ارزیابی
 :کل نمره( %60ترم )ترم و پایانهای میانآزمون آزمون 

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

 .کل نمره( %40شوند )داده می
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