تکلیف درس مهندسی نرمافسار پیشرفته
استاد درس :دکتر بهمن زمانی


ارسضیاتی ایي درس ضاهل ً 12وزُ آسهَى پایاى تزم ٍ ً 8وزُ تکلیف تِ ضزح سیز است.



ایي یک تکلیف گزٍّی است ٍ ّذف آى تحمیك راجع تِ یک هَضَع ،ارائِ در کالس ٍ گشارش کتثی است.



داًطجَیاى تایذ تِ گزٍُّای سِ ًفزی (7گزٍُ) تمسین ٍ اعضای گزٍُ در تاریخ  95/7/20تِ استاد اعالم ضَد.



ّز گزٍُ در یک جلسِ دٍ ساعتی تایذ هَضَع هزتَطِ را در کالس ارائِ ًوایذ.



در هَلع ارائِ اس اسالیذّای هٌاسة (تِ فارسی ٍ تذٍى هتي سیاد) استفادُ کٌیذ.



ارائِّا در کالس طثك تزًاهِی سیز اًجام خَاّذ ضذ:
گزٍُ

تاریخ ارائِ

هَضَع

1

)User Experience (UX

96/8/25

2

Open-Source Software Development

96/9/2

3

Pervasive/Ubiquitous Computing

96/9/9

4

)Software Quality Assurance (SQA

96/9/16

5

Software Reverse Engineering

96/9/23

6

Autonomic computing

96/9/30

7

)Decision Support Systems (DSS

96/10/7



کلیِ افزاد گزٍُ تایذ در ارائِ ّوکاری داضتِ ٍ ٍلت تِ ًسثت هساٍی تیي افزاد تمسین ضَد.



گشارش کتثی تایذ تا  5دی تَسط یکی اس اعضای گزٍُ تا رایاًاهِ تزای استاد درس ارسال ضَد ٍ تاییذیِ دریافت ضَد.



گشارش کتثی تایذ حذالل ضاهل تخصّای سیز تاضذ (تذیي هعٌی کِ تخصتٌذی هٌاسةتز تَصیِ هیضَد):
 .1جلذ :یک صفحِ هٌاسة کِ تِعٌَاى جلذ گشارش است.
 .2همذهِ :یک همذهِ کَتاُ کِ هیگَیذ هَضَع چیست ٍ ایي گشارش در تارُی چِ صحثت خَاّذ کزد.
 .3هعزفی هَضَع :هعزفی فٌی هَضَع ٍ آضٌایی تا جایگاُ آى در هٌْذسی ًزمافشار کِ هیتَاًذ خَد تِ تخصّای
تیطتزی ضکستِ ضَد.
 .4جوعتٌذی :خالصِ آًچِ گفتِ ضذ ٍ یک جوعتٌذی.
 .5هزاجع :هزاجع هعتثزی کِ در تْیِ ایي گشارش استفادُ ضذُ است.



تزای یافتي هزاجع اتتذا عیي عثارت فَق را در  Google Scholarجستجَ کٌیذ ٍ اس آى هیاى هعتثزّا را اًتخاب کٌیذ.



تذکز :استفادُ اس هٌاتع فارسی تَصیِ ًویضَد ٍ تخصَظ اس کپی تزداری اس هٌاتع فارسی اکیذاً خَدداری کٌیذ!



در ًگارش گشارش تایذ ًکات ٍیزایطی طثك آًچِ در آدرس سیز گفتِ ضذُ است ،رعایت ضَد:
http://engold.ui.ac.ir/~zamani/AcademicWriting/index.htm
هَفك تاضیذ – تْوي سهاًی

