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کلیات
هدف این درس ،آشنا کردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با متدولوژیهای ایجاد نرمافزار و مفاهیم و اصول مرتبط
است .دانشجویان ضمن آشنایی با متدولوژیهای مطرح ،با روشهای تحلیل و ارزیابی متدولوژیها ،الگوها/پادالگوها و متامدلهای
فرایند ایجاد نرمافزار ،و روشهای مهندسی متدولوژی آشنا میشوند .این درس از نظر ساختار و محتوا متناظر با درس متدها
میباشد که از طرف انستیتو مهندسی نرمافزار ( )SEIپیشنهاد شده و از دروس اصلی کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار ()MSE
در دانشگاه  Carnegie Mellonاست.
با توجه به اینکه در حال حاضر مشی شیءگرا در بین متدولوژیها مبنای غالب است ،ساختار و محتوای فعلی درس عمدتًا
بر متدولوژیهای شیءگرا تمرکز دارد.
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مقدمه  -معرفی تاریخچه تکاملی متدولوژیهای شیءگرا و معیارهای ارزیابی مربوطه ( 2جلسه  -مدت هر جلسه ،نود
دقیقه است)
معرفی تحلیلی متدولوژی  - Fusionبررسی نمودهای بارز مشی شیءگرا ( 2جلسه)
معرفی اجمالی متدولوژیهای شاخص نسلهای اول و دوم  -متدولوژیهای  ،OMT ،Booch ،RDDو  3( OOSEجلسه)
معرفی تحلیلی متدولوژیهای نسل سوم  -متدولوژیهای  ،FOOM ،EUP ،USDP ،RUP ،OPMو  7( TSP-PSPجلسه)
معرفی تحلیلی متدولوژیها و چارچوبهای چابک  -متدولوژیهای  ،Scrum ،DSDM ،FDD ،Crystal ،AUP ،XPو
 9( DADجلسه)
الگوها و پاد الگوهای فرایند ایجاد نرمافزار ( 3جلسه)
متامدلهای فرایند ایجاد نرمافزار ( 1جلسه)
روشهای مهندسی متدولوژی ( 3جلسه)

آزمون  -تمرین – گزارش پژوهشی


آزمون :آزمونهای میان ترم و پایان ترم ( % 60کل نمره)



تمرین :سه تمرین پژوهشی؛ تمرینات در طول نیمسال تحویل داده می شوند % 25( .کل نمره)



یک تمرین عملی مهندسی متدولوژی با ابزار  % 15( .EPFCکل نمره)
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