ترگسار کٌٌذُ ّوایص ،سویٌارّای تخصصی ٍ دٍرُ ّای آهَزضی
فٌاٍری اعالعات ،ترق ،عوراى ،هذیریت تازرگاًی ،تَرس

نام دوره : :مدیریت فرآیند تولید نرم افزار UML , RUP
مدت دوره 46 :ساعت

کد دورهI3100 :

پیش نیاز:آشنایی بامفاهیم شیگرایی و یک زبان برنامه نویسی
نویسی شی گرا

اهذاف دوره:

مخاطبان دوره :

در ایي دٍرُ  ،عالٍُ تر دیاگرام ّای UMLتا هفاّین تحلیل ٍ

ترًاهِ ًَیساى ،عراحاى ،تحلیلگراى ،هعواراى،
تستکٌٌذگاى ،هٌْذسیي فرایٌذ ٍ تِ عَرکلی کلیِ
اعضای فٌّی تین تَلیذ ًرمافسار کِ ًیاز تِ تعاهل حضَری
یا غیرحضَری ایذُّای عٌاصر ٍ فراٍردُّای ًرمافساری
یا هسائل تَلیذ از دیذگاُ خَد تا سایر تخصصّای تین
دارًذ.

عراحی ضیء گرا ًیس آضٌا هی ضًَذ.ترای ایجاد دیاگرام ّای
 ،UMLضرط الزم تسلظ تر تحلیل ٍ عراحی ضی گراء هی تاضذ

محتوای دوره:















اّویت هذل سازی ،دالئل هذل سازی
هعرفی ، UMLهٌطاءUML
UMLچیست؟چرا از UMLاستفادُ هی ضَد؟
اساهی عٌاصر ٍ UMLقاتلیت تَسعِUML
کارترد  UMLدر فیلذ ّای ًرم افسار ّایی هختلف
فرقRUPٍUML
ارتثاط UMLتا تحلیل ٍ عراحی ًرم افسار
هعرفی دیاگرام ّایUML
دیاگرام ّای دیٌاهیک ٍ استاتیک
دیاگرام ّای تحلیل  ،عراحی ٍ هعواری
هفاّین  RUPپایِ ٍهقایسِ تارٍشّای چاتک ٍچارچَبّای ارزیاتی
درک هحذٍدُ سیستن
ضٌاسایی ٍ تَصیف هختصر ّActorاّUse-Case ،ا
ضٌاساییّ Use-Caseای حیاتی سیستن















ضٌاسایی سٌاریَّای صفات کیفی حیاتی سیستن ٍارائِ راُحل هوکي
ضٌاخت زهاىّ ،سیٌِ ٍ ریسکّا،تعییي فرایٌذ ٍ اتسار
فاز تطریح،فاز ساخت ،فاز اًتقال
دیسیپلیي هذلسازی کسة ٍ کار
تَسعِ هجوَعِ سیستنّای هرتثظ تا استفادُ ازٍ RUPهعرفی EUP
اتسار، RUPهفاّین هعواری ًرم افسار ضاهل هعواری ًرمافسار ،هذل هرجع،
پیص راىّای هعواری ،الگَّای هعواری
هعرفی رٍشّای چاتک
هعرفیExtreme Programming
هعرفی هفَْم چْارچَب ارزیاتی ٍCMMI
اّذاف ّر دیسیپلیي،ارتثاعات دیسیپلیي ّا ٍفعالیتّا ٍ فراٍردُ ّای
اّذاف ٍ دالیل اًجام هذلسازی کسة ٍ کارٍ راُ ّای اًجام آى
هعرفی عٌاصر هذلسازی کسة ٍ کار
تِ دست آٍردى ًیازهٌذی ّای ًرم افسار از هذل ّای کسة ٍ کار
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