تکالیف درس مهندسی نرمافسار پیشرفته
دکتر بهمن زمانی
زَجِ :ایي زٍ زکلیف حسٍز  "25از ًورُ ًْایی را زطکیل هیزٌّس ٍ ػسم ارائِ آًْا هیزَاًس تاػث هرزٍز ضسى زر زرس ضَز!
تکلیف اول:
-

-

ایي یک زکلیف اًفرازی ٍ کسثی اسر.
هَضَع ایي زکلیف اسسفازُ ػولی از یک اتسار یَامال ) ٍ (UML Diagramming Toolارائِ گسارش اسر.
ّر فرز یک اتسار را اًسراب هیکٌس .هْلر اًسراب اتسار ٍ زأییس زَسظ اسساز94/9/26 :
ترای اًسراب اتسار هیزَاًیس از فْرسر شیل اسسفازُ کٌیس:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools
هَػس زحَیل گسارش کسثی$ 94/11/15 :زحَیل تِ زفسر زحػیالذ زکویلی هَسسِ#
لالة ٍ هحسَی گسارش:
 oگسارش ذَز را تِ غَرذ زایحضسُ زر حساکثر زٍاززُ غفحِ زحَیل زّیس.
 oگسارش ضوا تایس حسالل ترصّای زیر را زاضسِ تاضس
 .1هؼرفی اتسار
 .2اهکاًاذ اتسار
 .3هسایا ٍ هؼایة آى
ً .4وَزارّای ًوًَِ زر زٍ ترص زحلیل ٍ عراحی
ترای ایي ترص ًوَزارّای سیسسن تاًکی ًوًَِ زیر را زرسین ًواییس .ترای ًیازهٌسیّای ایي سیسسن تاًکی ،تا
اسسفازُ از ًوَزارّای  UMLزحلیل ٍ عراحی اًجام زّیسّ .ر جا کِ ًیاز اسر هفرٍضاذ ذَز را زر ًظر تگیریس ٍلی
هحسٍزُی سیسسن را از ایي کِ زؼریف ضسُ ٍسیغزر ًکٌیس.
ترای زحلیل سیسسن ًوَزارّای زیر را زرسین ًواییس.
ً وَزار هَرز-اسسفازُ )(Use-Case
ً وَزار فؼالیر )(Activity
ً وَزار زَالی )(Sequence
ترای عراحی سیسسن ًوَزارّای زیر را زرسین ًواییس.
ً وَزار کالس )(Class
ً وَزار تسسِ)(Package
ً وَزار حالر )(State
هطرػاذ سیسسن تاًکی ًوًَِ:
ساهاًِ تاًکی لرار اسر اعالػاذ افراز ٍ حسابّا را ًگِ زارز .افرازی کِ زر ایي سیسسن ّسسٌس ػثارزٌس از هطسریاى ٍ کارهٌساى .یک کارهٌس
هی زَاًس رئیس چٌس کارهٌس زیگر تاضسّ .ر هطسری هیسَاًس چٌسیي حساب زاضسِ تاضسّ ،ر حساب فمظ هرسع یک هطسری اسرّ .ر فرز
فمظ یک آزرس سکًَر زارز ٍلی چٌس ًفر هیزَاًٌس زریک هحل ساکي تاضٌس .هطسری هیزَاًس اػوال زرذَاسر افسساح حساب ،زرذَاسر
تسسي حساب ،زرذَاسر غسٍر غَرذ حسابٍ ،اریس ٍ ترزاضر ٍجِ از حساب را اًجام زّس .کارهٌس هیزَاًس اػوال ٍرٍز اعالػاذ هطسری،
زأییس اعالػاذ هطسری ،افسساح حساب ،تسسي حساب ،غسٍر غَرذ حساب ٍ ،اًجام زراکٌص ٍاریس یا ترزاضر ٍجِ را اًجام زّس .اػوال فَق
عثك رٍال هؼوَل تاًکی تا خرکرزى فرم ّای هرتَعِ زَسظ هطسری ٍ زأییس زَسظ کارهٌس اًجام هیضَز .حساب هیزَاًس زر ٍضؼیرّای
هرسلفی ضاهل جاری ،راکس ،هسسٍز تاضس کِ عثك رٍال هؼوَل تاًکی تیي ایي ٍضؼیرّا زغییر ذَاّس ًوَز.

تکلیف دوم:
 ایي یک زکلیف گرٍّی ً 3$فرُ ٍ #ضفاّی اسر .زطکیل گرٍُ تر ػْسُ زاًطجَیاى اسر. هَضَع ایي زکلیف ،زحمیك زر ذػَظ هَضَع الگَّای عراحی ) ٍ (Design Patternsیافسي یک همالِ هؼسثر ٍ جسیس زر ایيزهیٌِ ٍ ارائِ آى اسر.
 هَػس ارائِ ضفاّی 94/10/3 ٍ 94/9/26 :اسر. هسذ ارائِ ّر گرٍُ  30زلیمِ اسر. حضَر کلیِ زاًطجَیاى زر ّوِ ارائِّا الساهی اسر. زطکیل گرٍُ ٍ زرزیة ارائِّا زر کالس هَرخ  94/9/12هطرع ذَاّس ضس. هَضَع:یک همالِ کِ هَضَع آى الگَّای عراحی ) (Design Patternsاسر خیسا کٌیس ٍ خس از هغالؼِ آى ،هَضَع زحمیك اًجام ضسُ زر
همالِ را زر یک ارائِ ضفاّی ًینساػسِ ترای زٍسساى ذَز زر کالس هؼرفی کٌیس .ارائِی ضفاّی ضوا تایس کَزاُ ٍ هفیس تَزُ ٍ تِ
هؼرفی هَضَع همالِ ٍ کار اًجام ضسُ تدرزاززّ .ر ػضَ گرٍُ تایس ترطی از همالِ را ارائِ ًوایس.
 راٌّوایی زر ذػَظ یافسي همالِ:تا جسسجَ زر  Google Scholarتا ػثارذ ” “Design Patternsتیص از ً 70000سیجِ یافر ذَاّس ضس .ضوا تایس از تیي آىّا
هرجؼی را اًسراب کٌیس کِ ضرایظ شیل را زاضسِ تاضس:
 -1جسیس تاضس .ایيکار را تا اسسفازُ از گسیٌِّای سور چح غفحِ ٍ هحسٍز کرزى زارید اًسطار اًجام هیزّین .هثالً تا هحسٍز کرزى
زهاى تِ تؼس از  ،2015زؼساز هماالذ تِ  3000کاّص هییاتس.
 -2هَضَع همالِ آضٌا ٍ لاتل فْن تاضس .ایي را تا کلیک کرزى رٍی همالِ ٍ هطاّسُی چکیسُی آى تررسی هیکٌین.
 -3همالِ ذیلی عَالًی ًثاضس .ایي را تا ٍرٍز تِ غفحِی هرتَط تِ کٌفراًس یا هجلِای کِ همالِ زر آى چاج ضسُ تررسی هیکٌین.
 -4همالِ لاتل زریافر $زاًلَز #تاضس .چٌاىچِ همالِای تِ سازگی لاتل زاًلَز ًثاضس ،از هسیرّای هرسلفی کِ زر کطَر اهکاًص ّسر
اسسفازُ هیکٌین ،تِ ػٌَاى هثال هیزَاى تِ سایر  paperdl.comاضارُ ًوَز.

