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Practical Refactoring II: Patterns and Practices 
 

   خالصه :

 Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd Edition) ی کتابدر مقدمهمارتین فولر 

 :کندرا این طور تشریح می  (Refactoring)بازنویسی

د طراحی کدهای موجود است. ماهیت آن اعمال یکسری تغییرر ای برای بهبوتکنیک کنترل شده (Refactoring)بازنویسی "

داشرته دادن انجرا  کوچرک هسرتند کره ارز   حردیهب»از آنها  یککه هر است، قبل های کوچک در کد با حفظ رفتار شکل

 ،های کوچرکقد  ها کامال مهم و قابل توجه است. با انجا  این کار دربنابر این تجمیع تاثیر هر یک از این تغییر شکل«. باشند

 و دیرکناجتنراب می ،شرودمیانجرا   از هم فروپاشی سیستم در هنگامی که بازسرازیدهید، کاهش می را ریسک ایجاد خطاها

  ".دهیدتر انجا  ی زمانی طوالنیدر یک بازهرا تا به تدریج بازسازی سیستم  یابیدفرصت می

 کننرد،می شناساییرا  مشکل ،تکنیک بازسازی هر به ازایدر آن  کنندگانای طراحی شده است که شرکتگونهاین دوره به

 زماا یابنرد، را در می انجا  آن موانعشوند، آشنا می آن)های( مزیت، با کننددرک میرا  آن چرایی، فهندمیآن را  راه حل

 .بینندرا میبا آن  بههای مشاتکنیک سایرگیرند و می یادکد را  انجا  آن در چگونگیگیرند، را فرا میآن انجا  

 دالیل ایجااد، شروندآشنا میآن  هاینشانهها و عالمت با (Code Smells) آن به ازای بوهای کدکنندگان در همچنین شرکت

 ببیند. بعد از بازنویسی می را کد کاراییو  بازدهیو  گیرندفرا میهای بازنویسی آن را ، تکنیکفهمندرا میآن 

 

 ساعت 42 مدت دوره:

  ست.اجلسه  ۶ساعت یا  42 دورهساعته برگزار خواهد گردید. مدت کل  2های در قالب جلسه دوره

 

  نياز: پيش

 آشنایی داشته باشند. PHPیا  C#، JAVAبا یکی از زبانهای برنامه نویسی  باید دوره این کنندگانشرکت

 

  مخاطب:

 نویسانبرنامه 

 رفزاانر  هایرشته آموختگاندانش و جویاندانش 
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 اهداف دوره:

 مهمترین اهداف این دوره عبارتند از:

 آشنایی با انواع بدهی فنی 

 آشنایی با انواع بوهای بد در کد 

 های بازسازی کدآشنایی با انواع تکنیک 

  از کد کثیفکد تمیز توانایی تشخیص 

  زمان مناسب برای بازسازی کدتوانایی انتخاب 

 به صورت عملی توانایی انجا  بازسازی کد 

 

 این دوره شامل:

 333  صفحه جزوه به زبانJAVA ،C#  وPHP 

 ۶۶ تکنیک بازسازی کد 

 41 دسته بو در کد بد 

 ی مثال قبل از بازسازی و بعد از بازسازی کد در آموز  از طریق ارائهJAVA ،C#  و یاPHP 

 

 سرفصل دوره:

Introduction: 

 What is refactoring? 

 How to write clean Code? 

 How to identify technical debt? 

 When to refactor? 

 How to refactor? 

 

Code Smells: 

 Bloaters 

 Object-Orientation Abusers 

 Change Preventers 

 Dispensables 

 Couplers 

 Other Smells 
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Code Refactoring Techniques: 

 Composing Methods 

 Moving Features between Objects 

 Organizing Data 

 Simplifying Conditional Expressions 

 Simplifying Method Calls 

 Dealing with Generalization 

 

 :دورهبع امن

1) Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2nd Edition), Martin Fowler 

2) Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Robert C. Martin 

3) Refactoring to Patterns, Joshua Kerievsky

https://www.goodreads.com/book/author/Robert+C.+Martin
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