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 «خالقهو ال»

 رئوس مطالب – گراهای شیسیستمطراحی 
 سید کاوه احمدی ابهری

 :اهداف دوره

 نویسی.بهبود دانش پیرامون اصول و قواعد برنامه •

 گرایی.نویسی شیبدست آوردن دانش مناسب پیرامون برنامه •

 .افزاریهای نرمگرای سیستمهای تحلیل و طراحی شیآشنایی با  اصول و روش •

 آشنایی و بکارگیری الگوهای طراحی و معماری. •

 شرح دوره:

تحلیل،  هایی در حوزهگرایشیبا به عبارت دیگر افزاری مطرح است. های نرمنویسی سیستمگرایی به عنوان پارادایم غالب در تحلیل، طراحی و برنامهامروزه پارادایم شی

که هدف اصلی آن آشنایی دانشجویان با کاربرد پارادایم توان از این درس به عنوان یک درس مقدماتی نام برد از این جهت می درگیر هستیم.و آزمون  نویسیبرنامهطراحی، 

از  مفاهیم را پوشش داد.ی ها پرداخت و همهجنبههمه این درس به در  تواننمیگرا است. به جهت گسترده بودن مطالب، های شیگرا در شکل کلی آن در تولید سیستمشی

نیاز به چندین سال تجربه و  آنهادرک صحیح برای درک درست موضوعات نیاز است و  به تجربه زیادیضوعات به لحاظ مفهومی عمیق هستند و برخی موسوی دیگر، 

های دورهدر گرا از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به اینکه نویسی شیبرنامه یگرا است، آشنایی با اصول اساسی شینویسبه لحاظ آنکه پایه درس برنامه یادگیری دارد.

آموزش با درس را گرا و چرایی وجود آنها، نویسی شیشود و نه مفاهیم اساسی موجود در برنامهگرایی زبان مورد نظر پرداخته میصرفا به معرفی نحو شی نویسیبرنامه

در مورد دلیل استفاده از زبان جاوا  پردازیم.می #Cو زبان  NET.گرا برپایه چارچوب های شیکنیم و  بعد از آن به تولید سیستمگرا بر مبنای جاوا شروع مینویسی شیبرنامه

 تفصیل صحبت خواهیم کرد.در کالس به  #Cو بعد 

 

 منبع درس:

تواند در درک مطالب به شما کمک کند. در طول ترم ویدئوهای آموزشی های مرتبط با درس باشد میشود. اما هر کتابی که در زمینهبراساس منبع خاصی تدریس نمی ین درا

 تواند به آنها کمک کند.های الکترونیکی مفیدی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت که میو کتاب

شود. عمده مطالب این دوره نیز براساس تجربیات شوند و نه تجربیات و تجربیات عمدتا به شکل سینه به سینه منتقل میها نوشته میه اصول در کتابتوجه داشته باشید ک

 شود. بنابراین سعی کنید حداکثر استفاده را از کالس ببرید و به منابع کمکی آموزشی اکتفا نکنید.مدرس مطرح می

 

  های تماس:راه

 courses@kavehahmadi.com : میلای •

  2http://telegram.me/kavehaiتلگرام:  •

  http://telegram.me/KavehAhmadiCoursesها: کانال تلگرام اخبار و اطالعیه •

 

 صفحه دوره:

شود خواهد بود که به تدریج در طول ترم تکمیل بحث میآن که در کالس در مورد  منابعجزوات، نمونه کدها، ویدئوهای آموزشی و سایر اسالیدها، صفحه شامل تمامی این 

ها به طور مرتب برای اطالع از به روز رسانیاطالع خواهد رسید.  ع داشته باشند نیز در این صفحه بهمورد آن اطالکه نیاز است دانشجویان در اخبار مربوط به دوره د. وشمی

 از آن بازدید کنید.

• http://www.kavehahmadi.com/Courses/OOSD  
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 :رئوس مطالب

 عنوان مطالب  ردیف

 گراییای بر شیمقدمه • 1

 تعریف کالس: گرانویسی شیبرنامه • 2

 برقراری تعامل بین اشیا: گرانویسی شیبرنامه • 3

 بندی اشیاگروه: گرانویسی شیبرنامه • 4

 بهبود ساختارها با استفاده از وراثت: گرانویسی شیبرنامه • 5

 استفاده از وراثتادامه بهبود ساختارها با : گرانویسی شیبرنامه • 6

 هاinterfaceو  abstractهای کالس: گرانویسی شیبرنامه • 7

 هاinterfaceمباحث تکمیلی : گرانویسی شیبرنامه • 8

 #Cگرایی در زبان بررسی شی • 9

 افزارچرخه حیات توسعه نرم • 10

11 

 گراتحلیل شی •

o سازی کسب و کار با استفاده از گرا در مدلرویکرد شیUML  

o ها گرا در تحلیل نیازمندیرویکرد شی 

o  مدلسازی سیستم با استفاده ازUML 

12 
  گرااصول کلی طراحی شی •

 SOLIDاصول  •

 نرم افزارالگوهای معماری  • 13

14 
 الیه منطق برنامه •

 استفاده از الگوهای طراحی در الیه منطق برنامه •

 هاuse caseاستفاده از الگوهای طراحی در تحقق  •

15 
 دسترسی به دادهیه ال •

 ها(ORMها )آشنایی با گرایی در الیه دادهشی •

16 
 الیه سرویس برنامه •

 استفاده از الگوهای طراحی در الیه سرویس برنامه •

17 
 سازی معماری چند الیهپیاده •

 و...( Test Driven Developmentگرا )تزریق وابستگی، مباحث پیشرفته در طراحی شی •

18 

 هاتوسعه سیستمهای جاری در گرایش •

o افزارهای تولید نرمها و چارچوبمرور متدلوژی  

o هامدیریت تغییرات و درخواست 

o Domain Driven Design 

 کارگاه:

 ها از شما خواسته خواهد شد.، موارد تدریس شده به شکل عملی و تحت عنوان کارگاهیا در طول آن پس از هر بخش درس •

 ی پایانی شما را به همراه دارد.های دو نفره آن بخشی از نمرهشما قرار خواهد گرفت و انجام در گروه ها به شکل مکتوب در اختیارکارگاه •

 بندی خواهید شد.گروهی خود را در اولین جلسه کارگاه مشخص کنید در غیر این صورت به شکل تصادفی گروههم •

 ها بهره بگیرد.و تا پایان ترم از همان سیستم برای انجام کارگاههر گروه باید از جلسه اول یک سیستم مشخص در سایت را انتخاب کرده  •

 ها، سیستم معین شده در جلسه اول است.ی گروهمبنای نمره •

 ها به عنوان تمرین در خانه از شما خواسته شود.ممکن است به دلیل کمبود وقت، برخی از کارگاه •

 :(شوندتمرین و پروژه را کسب نکنند از امتحان نهایی محروم میاز نمره  %60دانشجویانی که حداقل )  دهیسیاست نمره

 نمره 4 پروژه: • نمره 4 :هاها و تمرینکارگاه • نمره 12 پایان ترم: •
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 :نکات مهم پایانی

 شود.مطابق آئین نامه آموزشی دانشگاه غیبت در بیش از سه شانزدهم جلسات منجر به حذف درس می •

 شود.نمره از نمره نهایی می 0.5ها منجر به کسر کالس یا پس از آنتراکدقیقه از شروع  5تاخیر بیش از  •

 .در کالس شیرینی داردو ادوات مشابه موبایل یا استفاده از زنگ خوردن  •

و نه  –بع غیرمجاز همانند ارائه کارهای دیگران به نام خود، کمک به دیگران در انجام تکالیف و یا درخواست یا قبول کمک دیگران در انجام آنها، استفاده از منا •

ها، به اشتراک گذاشتن سواالت امتحانی، کوئیزها، ها، کویئزها یا کارگاهریزی، اینترنت، سایر دانشجویان و... در امتحانهای قابل برنامهکتاب، ماشین حساب -فقط 

و دریافت این موارد و سایر موارد مشابه از سایرین برخالف اخالق و صداقت   های قبل، کنونی یا آینده یا درخواستها و نمونه کدها با دانشجویان ترمپاسخ کارگاه

 معرفی خواهند شد. گاهآکادمیک است و متخلفین عالوه بر رد شدن در این درس، برای سایر اقدامات متقضی به دانش

 دانشجویان است!بر عهده  و سایر مواد آموزشی اسالیدهاو علمی و نواقص موجود در  مسئولیت اشتباهات تایپی •

 تغییر کند. ترمممکن است در طول ارائه شده در این شرح درس  هایپروتکل یتمام •


