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 הקורס: תיאור

 משפחות פתחלקובל מ הםב ימיםוב, יםמתקצר תוכנהגרסאות  יחרורש הזמן בין ימרווח ימים בהםב

היכולת לעדכן  .באופן תדירהמקור קוד ם לעדכן את דרשינ מפתחי התוכנה, גרסאותמגוון ב ,מוצרים

לו, ובמילים אחרות היכולת לבצע "ריפקטורינג", את מבנה הקוד מבלי לשנות את הפונקציונליות ש

ביעילות ובמהירות מבלי לפגוע באיכות הפנימית והחיצונית של תכנת הווה נדבך משמעותי ביכולתנו למ

 .לעיתים קרובות מידי "להתחיל מחדש"ללא צורך  ,כך שנוכל להמשיך ולפתחם לאורך זמן –התוצרים 

 , בזמן שבלעדיהןשל מערכות תוכנהוטוב  נכוןעל עיצוב  מאפשרות שמירה ריפקטורינג טכניקותלפיכך, 

 .מאבד מאיכות העיצוב המקורי עובר עדכונים ושינויים רביםכל כך מקובל וכמעט בלתי נמנע שקוד ש

לצורך שיפור איכות  ןדרכי השימוש בהאת ו מגוונות טכניקות ריפקטורינגלהכיר בקורס זה נלמד 

מד נלי קוד קיימים. קטעמ( Extract Method)לחילוץ פרוצדורה חדשה טכניקה ב . נתרכזקוד קיים

קים שונים של קוד ששוכפל עות מיזוג על ידי כפילויות ביטוללצורך  להשתמש בפעולה זוכיצד למשל 

אחיד בכל שאינו  באופן בוצעושינויים ה במקרים בהם ת במיוחדמאתגרזו . טרנספורמציית קוד והשתנה

 .העותקים

ניתנות לביצוע ידני על ידי המתכנת, או בעזרת כלים  Extract Method-כריפקטורינג פעולות 

גם במקרים מורכבים של חילוץ מספר , לביצוע פעולות אלהם. נלמד בקורס מגוון אלגוריתמים יאוטומטי

הקוד  יונליות שלפונקצפגיעה בללא  –לכדי פרוצדורה חדשה אחת  ()שאינם רצופים בלוקים של קוד

 .בקורס אותן נסקור בהרחבהקוד מתקדמות, ניתוח יכולות זו דורשת . אוטומציה שכהמקורי

  



  :עיקרייםה נושאי הקורס

 גוןכ, טכניקות מהספרותכולל סקירה של מגוון  ריפקטורינג ושימושיו,-מבוא ל Extract 

Method ,Split Loop ,Replace Temp with Query ,Separate Query from Modifier , 

Form Template Method ,Compose Method ,Convert Procedural Design to 

Objectsו ,-Separate Domain from Presentation.  דוגמאות הקוד כתובות בשפת(

 ג'אווה.(

 להריץ או לדעת מבלי כלומר ) באופן סטטי תוכניתשל  ת לייצוג קוד עבור ניתוח אוטומטישיטו

תוך , וdataflow-ו control flow-התייחסות לנושאים כ, תוך (של התכנית את ערכי הקלט

 .dependence graphsסוגים שונים של ו control flow graph כגון ני נתוניםבבמ שימוש

 גון כ ,שיטות לפירוק והרכבה של תכניותprogram slicing ,fine slicing, ו-sliding. 

  כדי ל פקודות, לצורך הפיכת מספר בלוקים של הזזת קודטרנספורמציות מים לתאלגורימגוון

 .לחילוצו לפרוצדורה חדשהכהכנה  ,(רצוף)בלוק אחד 

  ביטול עבורכות הקוד, למשל שיפור אי למטרת זה והחילוץהזה טרנספורמציותבשימושים מגוון 

 .cohesion-שיפור מדדי איכות כו( clone elimination) כפילויות

 תרגילי %31, (לשימוש מותרשאינו אלקטרוני עזר חומר כל בו ) מבחן סופי %21 :הרכב ציון הקורס

 .בית

כמו תרגילים )ה ים להגשה ביחידים או בזוגות.בית תיאורטיים, הניתנתרגילי כשלושה  :מטלות

 אין .תרגילי תכנות איןהנלמדים.  עם האלגוריתמיםמעמיקה יכרות הוייבדקו יידרשו  המבחן הסופי(

 .תכונות תיאורטיות אחרותהוכחת או האלגוריתמים נכונות הוכחת דרישה ל

 נלמד בכיתה.הסופי כל החומר הדרוש להצלחה בתרגילים ובמבחן . אין :חובהספרות 

 מהספרות האקדמיתמאמרים מספר מתוארים בבקורס הנלמדים מים תהאלגורי :ספרות מומלצת

ניתן  הפעלהדוגמאות ו טכניקות הריפקטורינג הנלמדותאת תיאור , בנוסף מאסטר/דוקטורט.עבודות ו
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