تکلیف درس هجبحث پیطزفتِ در هٌْذسی ًزمافشار
استبد درس :دکتز ثْوي سهبًی


ارسضیبثی ایي درس ضبهل ً 12وزُ آسهَى پبیبى تزم ٍ ً 8وزُ تکلیف ثِ ضزح سیز است.



ایي یک تکلیف گزٍّی ٍ ضبهل دٍ ثخص است:
 .iیبفتي یک همبلِ جذیذ (حتوب  2016یب  )2017هزتجط ثب Model-Driven Software Engineering
 .iiاًتخبة یک اثشار ً ٍ UMLوبیص لبثلیتّبی اثشار ٍ ثِطَر خبظ سبخت یک ًوبیِ یَامال ) (UML Profileسبدُ ثب آى کِ ضبهل
تعزیف استزیَتبیپ ،ثزچست-همذار ٍ لیَد  OCLثبضذ.
ً .iiiوبیِ سبختِ ضذُ درٍالع یک سثبىهذلسبسی ثزای تزسین یک ًوَدار فبهیلی (ضجزًُبهِ) است .تعزیف استزیَتبیپّبی هٌبست ٍ
افشٍدى ثزچست-همذارّب ٍ لیَد هزثَطِ ثزعْذُی گزٍُّبست ٍ رلبثتی است.



داًطجَیبى ثبیذ ثِ گزٍُّبی سِ ًفزی ( 6گزٍُ) تمسین ٍ اعضبی گزٍُ در تبریخ  95/12/19ثِ استبد اعالم ضَد.



ّز گزٍُ در یک جلسِ دٍ سبعتی ثبیذ همبلِ هزثَطِ ٍ ًیش اثشار  UMLرا در کالس ارائِ ًوبیذ.



در هَلع ارائِ اس اسالیذّبی هٌبست (ثِ فبرسی ٍ ثذٍى هتي سیبد) استفبدُ کٌیذ.



ارائِّب در کالس طجك ثزًبهِی سیز اًجبم خَاّذ ضذ:
گزٍُ

تبریخ ارائِ ضفبّی

1

96/01/24

2

96/01/31

3

96/02/07

4

96/02/14

5

96/02/21

6

96/02/28



کلیِ افزاد گزٍُ ثبیذ در ارائِ ّوکبری داضتِ ٍ ٍلت ثِ ًسجت هسبٍی ثیي افزاد تمسین ضَد.



گشارش کتجی ثبیذ تب  20خزداد تَسط یکی اس اعضبی گزٍُ ثب رایبًبهِ ثزای استبد درس ارسبل ضَد ٍ تبییذیِ دریبفت ضَد.



گشارش کتجی ثبیذ حذالل ضبهل ثخصّبی سیز ثبضذ (ثذیي هعٌی کِ ثخصثٌذی هٌبستتز تَصیِ هیضَد):
 .1جلذ :یک صفحِ هٌبست کِ ثِعٌَاى جلذ گشارش است.
 .2همذهِ :یک همذهِ کَتبُ کِ هیگَیذ هَضَع ایي گشارش چیست.
 .3خالصِ همبلِ :همبلِ در حذ یک چْبرم خالصِ ضَد (هثال همبلِ  20صفحِای در  5صفحِ خالصِ ضَد) .ثگَییذ همبلِ راجع
ثِ چیست؟ چِ هسئلِای را حل کزدُ است؟ ٍ چگًَِ (راُ حل)؟ ٍ ًتبیج آى چیست؟
 .4هعزفی اثشار  :UMLدر خصَظ اثشار ٍ لبثلیتّبی آى ٍ هثبلّبی عولی کِ ثب آى حل کزدُ ایذ تَضیح دّیذ.
 .5جوعثٌذی :در حذ یک صفحِ هزٍری ثز هطبلت ارائِ ضذُ در گشارش داضتِ ثبضیذ.



ثزای یبفتي هزاجع اثتذا عیي عجبرت فَق را در  Google Scholarجستجَ کٌیذ ٍ اس آى هیبى هعتجزّب را اًتخبة کٌیذ.



تذکز :استفبدُ اس هٌبثع فبرسی تَصیِ ًویضَد ٍ ثخصَظ اس کپی ثزداری اس هٌبثع فبرسی اکیذاً خَدداری کٌیذ!



در ًگبرش گشارش ثبیذ ًکبت ٍیزایطی طجك آًچِ در آدرس سیز گفتِ ضذُ است ،رعبیت ضَد:
http://engold.ui.ac.ir/~zamani/AcademicWriting/index.htm

