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واحد3 :

نوع درس :زیرگرایش مهندسی نرمافزار

پيشنياز- :

همنياز- :

اهداف درس
هدف این درس ،آشنا کردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با الگوها و کاربرد آنها در مهندسی نرمافزار است .دانشجویان
ضمن آشنایی با الگوهای رایج تحلیل ،طراحی ،معماری ،مهندسی مجدد و مهندسی فرایند ،با الگوهای بازآرایی کد و پادالگوها نیز
آشنا میشوند .به دلیل تعدد الگوها ،سعی میشود ضمن تأکید بر معرفی تفصیلی الگوهای پرکاربرد ،آشنایی کافی با ساختارها و
اصول مبنایی و روشهای مدیریت پیچیدگی و تحلیل الگوها نیز حاصل شود.
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مقدمه :مبانی و تاریخچه ( 1جلسه  -مدت هر جلسه ،نود دقیقه است)
الگوهای پایه  1( Coadجلسه)
الگوهای  5( GoFجلسه)
اصول و قواعد شیءگرایی در قالب الگوها  -الگوهای  2( GRASPجلسه)
الگوهای معماری  4( GoVجلسه)
الگوهای طراحی  2( GoVجلسه)
الگوهای بازآرایی کد ( 4جلسه)
الگوهای مهندسی مجدد ( 4جلسه)
الگوهای فرایند ایجاد نرمافزار ( 1جلسه)
پادالگوها ( 3جلسه)
الگوهای تحلیل  2( Fowlerجلسه)
روشهای طبقهبندی ،مدیریت پیچیدگی و تحلیل الگوها ( 1جلسه)

ارزيابي


آزمون :آزمونهای میانترم و پایانترم ( 60درصد نمره)



تمرين :سه یا چهار تمرین پژوهشی که در طول نیمسال تحویل داده میشوند ( 20درصد نمره).



گزارش پژوهشي :فهرستی از موضوعات پژوهشی توسط استاد درس به دانشجویان پیشنهاد میشود تا دانشجویان موضوع
مورد عالقه خود را از آن فهرست انتخاب کنند .دانشجویان کار پژوهش را با کمک استاد درس آغاز میکنند و نتایج را نهایتا
در قالب یک گزارش پژوهشی تحویل میدهند ( 20درصد نمره).
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