SW Architecture Best Practices
יום אחד
 .1מבוא
הרבה פרויקטים מתנהלים בגישת  Agileולפעמים ומזניחים את תכן התוכנה .האם השימוש בגישת  Agileבאמת
סותר שימוש בתהליך תכן מבוסס מודלים מסודר?
בסדנא זו נמחיש איך ניתן גם לעבוד בגישת  Agileוגם ליישם תהליך תכן תוכנה מונחה מודלים טוב המוביל
לארכיטקטורה מבוססת קומפוננטות .נלמד שיטות וכלים לבניית ארכיטקטורה גמישה וקלה לתחזוקה ושעוזרת לזרז
ולשפר את תהליך פיתוח התכנה
אם אין לך זמן לקורס ארוך אז סדנא זו היא בשבילך! בסדנא נלמד:


איך לארגן את המודל במבנה הירארכי כך שהאספקטים השונים של ארכיטקטורת מערכת מוצגים באופן ברור
ופשוט.
איך לקבץ מחלקות ( )Classesלחבילות (.)Packages



איך להגדיר קומפוננטות ושירותים ( )Servicesיציבים הניתנים לשימוש חוזר בצורה בטוח.



 .2תוכן הסדנא
ארכיטקטורה תוכנה  -איך מגיעים אליה?

בניית מודל הקומפוננטות

בחלק זה נדון על הקריטריונים של ארכיטקטורה טובה
ונדון מה הן הדרכים להגיע ולהציג ארכיטקטורה.

בחלק זה אנו נלמד דרכים לבניית קומפוננטות יציבים
הניתנים לשימוש חוזר בצורה בטוחה.
אנו נלמד:





ארכיטקטורה טובה ,מהי?
הדרכים לבניית ארכיטקטורה.
מבנה המודל להצגת ארכיטקטורה.

עקרונות ארכיטקטורה )Arch. Principles( -
בחלק זה אנו נלמד עקרונות ארכיטקטורה לקיבוץ
מחלקות לחבילות כך ששינוי בחבילה אחת יגורר עדכון
ובדיקה של מספר מצומצם בלבד של חבילות אחרות.






Principle of Reuse
Principle of Common closure
Principle of Package Dependency
Principle of Dependency Direction
Principle of Package Stability







מהי קומפוננטה ואיך מגדירים אותה?
תהליך בניית קומפוננטה
Component Diagram
Ports and Interfaces
אתחול של קומפוננטה

אם הזמן ירשה נראה גם
תבניות של ארכיטקטורות (Arch. Patterns) -
בחלק זה אנו נלמד שלוש אבי טיפוס לארכיטקטורת תוכנה
בעזרת ה  Architecture Patterns-הבאים:




Layered Architecture Pattern
Pipes and Filters Pattern
Recursive Control Pattern

 .3קהל יעד ותנאי קדם
מנהלי פרויקטים ,ראשי צוותים ,ארכיטקטים ואנשי פיתוח שיש להם ידע ב UML-ועיצוב מערכות תוכנה בגישה מונחית
עצמים ושרוצים ללמוד דרכים לבניית ארכיטקטורה מערכת \ תוכנה.
הערות:
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סדנא זו אינה רק סדנא תאורטית .במהלך הסדנא נמחיש את הנלמד על ידי בניית מודל .UML
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