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دانشکده مهندسي کامپيوتر

طراح درس :رامان رامسين

گرایش :نرمافزار

مقطع :کارشناسی

واحد3 :

نوع درس :اختیاری

پيشنياز :تحلیل و طراحی سیستمها

همنياز- :

کليات
هدف این درس ،آشنا کردن دانشجویان کارشناسی نرمافزار با مفاهیم ،اصول و روشهای ایجاد چابک سیستمهای نرمافزاری است .دانشجویان
پس از آشنایی اولیه با اصول چابکی و روشهای کاربردی ایجاد چابک در متدولوژی  ،XPبه صورت عملی با متدولوژی  Scrumآشنا خواهند
شد ،روشهای بازآرایی کد ( )Refactoringرا فرا خواهند گرفت ،و از ایجاد آزمون-رانه ( )Test-Driven Developmentو الگوهای معماری و
طراحی برای ایجاد چابک نرمافزار استفاده خواهند نمود.

ریز مواد
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.4
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مقدمه  -مروری بر مفاهیم اولیه ایجاد چابک ،معرفی تاریخچه تکاملی روشهای چابک ،و بررسی منشور چابک و اصول چابکی ( 1جلسه
 مدت هر جلسه ،نود دقیقه است)معرفی اجمالی چارچوبهای فرایندی برای ایجاد چابک ASDLC :و  1( DADجلسه)
آشنایی با متدولوژی )Extreme Programming( XP
 اصول و روشهای کاربردی ( 2جلسه)
 مراحل و تکالیف فرایند ایجاد ( 2جلسه)
آشنایی با متدولوژی Scrum
 مفاهیم اساسی ( 1جلسه)
 تشریح فرایند ،نقشها و محصوالت :تکرار و مدیریت ( 11جلسه)
 روشهای مکمل  :Scrumرویکرد سازمانی و  3( Scrumbanجلسه)
روشهای بازآرایی کد ( 4جلسه)
ایجاد آزمون-رانه :مفاهیم و روشها ( 4جلسه)
کاربرد الگوهای معماری و طراحی در ایجاد چابک ( 2جلسه)

آزمون  -تمرین  -پروژه


آزمون :آزمونهای میانترم و پایانترم ( %61کل نمره)



تمرین و پروژه :تمرینات در قالب یک پروژه  Scrumتعریف شده و بتدریج در طول نیمسال انجام و تحویل داده میشوند (%41

کل نمره).
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