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SW Architecture Patterns 
 טרת הקורס: מ

ונות של מערכות וההשפעה על אופן כתיבת הקוד שלהם  ש הבנה בארכיטקטורות תחים להקנות למפ
 בחשבון בתהליך הפיתוח.  ועל השיקולים שצריכים להילקח

 רוט: פי

ארכיטקטורת תוכנה" הוא מושג המתאר את כל האספקטים בתוכנה שקשה לשנות במהלך הדרך וכדאי  "
היחסים בין  , מופשטייצוג היבטים שונים של התוכנה באופן היא כוללת  דם.לבחון היטב עוד בשלב מוק

ארכיטקטורה של מערכת תוכנה עוסקת לעתים גם  .עליהםהמרכיבים השונים של התוכנה והחוקים החלים 
בהגדרת מבנה התוכנה בקנה מידה בינוני וקטן, אך לרוב מתמקדת בהגדרת המבנים העיקריים, הממשקים 

 .החיצוניים והתהליכים העיקריים של התוכנה

תוכנה, מתי   על מהי ארכיטקטורת תוכנה, אילו מודלים ותבניות שונים יש לארכיטקטורתבקורס זה נלמד 
 כדאי להשתמש בכל מודל, ונראה דוגמאות לכל אחת מהן. 

שנה למקצועות  20-ניסן, מרצה בכירה באוניברסיטה מזה כ-הקורס מועבר על ידי ד"ר מירי )קופל( בן
תכנות, ובעלת ניסיון עשיר ורב בעולם הפיתוח כמפתחת, ארכיטקטית ומנהלת צוותי פיתוח בעולמות 

 . mobile-ו RTהאלגוריתמים, 

 

 שעות.  16   משך הקורס:

מפתחים, ארכיטקטים ומנהלי פיתוח בעלי ידע וניסיון של שנה לפחות בכתיבת קוד באחת     קהל היעד:
 . Object Oriented-משפות ה

 

 ₪ + מע"מ.  10000 עלות הקורס: 

 )פירוט נוסף בעמוד הבא(: ראשי פרקים של הנושאים שיילמדו בקורס סילבוס מקוצר: 

• Software Architecture   
• Layered Architecture  
• Event Driven Architecture 

o The Event-Bus Architecture. 
• Microservices Architecture Pattern 

o The React Architecture. 
• Space based Architecture 
• Domain Driven Design (DDD) Architecture 

 

 .Design Patterns-ו קורס פיתוח חשיבה מונחית עצמים מתקדמת למתכנתים  קורסי המשך:
 .modern C++ (11/14/17) –מתקדם  Cקורס תכנות ++
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 סילבוס מפורט: 

• Software Architecture   
o Description, mindset, concepts, importance. 
o What makes a "Good" architecture. 
o Software Engineering vs. Software Architecture. 

• Layered Architecture  
o Definition and motivation. 
o The different layers. 
o Use in various industries.  
o Examples. 
o Advantages & disadvantages.  
o Layered Architecture and SOLID. 

• Event Driven Architecture 
o Definition and motivation. 
o Programming without a call stack. 
o Event processing flows: simple, stream and complex flows.  
o Examples. 
o Use in various industries.  
o Advantages & disadvantages.  
o The Event-Bus Architecture. 

• Microservices Architecture Pattern 
o Definition and motivation. 
o Scaling. 
o Relevant Design Patterns: Aggregator Pattern, Proxy Pattern, Chained 

Pattern, Branch Microservices Pattern and Share Resource Pattern. 
o Advantages & disadvantages.  
o Example. 
o Related Architectures: React Architecture, 
o Microservices and Layered Architectures. 

• Space based Architecture 
o Definition and motivation. 
o Space-based vs. Layered Architecture. 
o Components: Messaging, Data and Processing grids, Deployment Manager. 
o Advantages & disadvantages.  
o Example. 

• Domain Driven Design (DDD) Architecture 
o Definition and motivation. 
o Strategic Design: Concepts, Main strategies. 
o Example. 
o Advantages & disadvantages.  
o DDD and Microservices. 
o DDD and Reactive Systems. 
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