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סקריפטים
המרצה :אליוט יפה – דוקטורנט למדעי המחשב
הקורס נמשך חצי סמסטר ובמהלכו יינתנו שלושה תרגילים – כל אחד לכשבועיים .התרגילים כמראה
יהוו  60%מהציון הסופי.
הבדיקות של התרגילים הן אוטומטיות ולכן חייבים לעשות בדיוק מה שרשום וערעורים בטח לא יתקבלו.
☺☺☺☺☺
גם בשפות תכנות יש תיאוריה!
שפות פרוצדורליות ושפות פונקציונליות
http://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Functional_programming
אנחנו מכירים בעיקר שפות פרוצדורליות .זה אומר שיש מכונה במחשב ועוברים ממצב למצב .יש במעבד
 program counterוהוא עובר על הפקודות ומריץ אותן אחת אחת לפי הסדר .יש משתנים שזה מקום
בזיכרון שאנחנו אומרים לו מה הוא .למשלc, java, perl ,
בשפות פונקציונליות זה קצת שונה .אין להן סדר בהוראות .הן מחפשות אין לעשות את מה שמבקשים
מהן .אין להן מצבים ואנחנו אפילו לא יודעים באיזה מצב מתחילה התכנית .למשלHaskell, ML, ,
prolog
שפות אימפרטיביות ושפות דקלרטיביות
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperative_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Imperative_programming
בתכניות אימפרטיביות סדרת הפעולות היא זאת שמוגדרת והמטרה אינה מוגדרת באופן ישיר .בתכניות
דקלרטיביות המטרה היא זאתצ שמוגדרתת במפורש ודווקא הדרך להגיע אליה היא מוגדרת בעקיפין.
סוגים של משתנים
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_system
ב static typing -חייבים להגדיר את סוג המשתנה והוא אינו יכול לשנות את הסוג במהלך התוכנית.
כלומר הוא יכול לקבל רק ערכים מסוג מסויים אחד שהוגדר עבורו.
ב dynamic typing -כל משתנה יכול לקבל כל סוג של ערך )מספר ,רשימה ,מחרוזת ,פונקציה וכו'( .לא
מגדירים את סוג המשתנה מראש אלא במהלך הריצה .כמובן זה מוריד את קריאות הקוד ולכן חשוב לתת
שמות בעלי משמעות ולתעד היטב.
סוגים חזקים וסוגים חלשים
http://en.wikipedia.org/wiki/Weak_typing
http://en.wikipedia.org/wiki/Strongly-typed_programming_language
בשפות שהם  weakly-typedמשתנים יכולים להחליף את הסוג שלהן במבלך הריצה .למשל בVB -
הקוד הבא הוא חוקי:
var x = 5
"var y = "hi
x+y
// 5hi
לעומת זאת ,בשפות שהן  strongly-typedברגע שהכנסנו ערך למשתנה הוא קובע את הסוג שלו עד
סוף הריצה .ב python -הקוד הבא אינו חוקי:
'v = '1.2
x=5*v
// runtime error

שפות בטוחות ושפות לא בטוחות
http://en.wikipedia.org/wiki/Type_safety
שפטת בטוחות )כמו  ( javaלא מאפשרות לכתוב קוד שיכול להפיל את התכנית .לעומת זאתף בשפות לא
בטחות )כמו  ( cיש מגוון רחב של אופציות לגרום לתכניות לעוף .אז למהלכתוב ב – ? c -כי היא מאפשרת
לכתוב תכניות שהן  embeddedברמה נמוכה למעבד.
שפות נומינטיביות ושפות סטרוקטורליות
http://en.wikipedia.org/wiki/Duck_typing
בשפה נומינטיבית מגדירים את סוג הפרמטרים של הפונקציה ואת סוג ערך ההחזרה שלה.
בשפות סטורקטורליות לא מגדירים את הסוגים ואז השפה מחפשת ובודקת מה אפשר לעשות.
בשפות  duckהשפה יודעת מראש מה סוג המשתנים והפעולות שניתן לבצע עליהם .למשל בpython -
לכל אובייקט יש יש רשימה של פעולות אז אם יש בקוד  a+bהשפה הולכת ל a -ושואלת אותו אם יש לו
פעולת .+
ניהול זיכרון
בשפות שהן  explicitמבקשים שטח זיכרון ויכולים לעשות איתו מה שרוצים ובסוף צריך לשחרר.
בשפות שהן  implicitלא צריך ללהגדיר טח .זה נעשה אוטומטית ע"י השפה .הבעיה היא שיכול לצאת
מזה בזבוז די גדול של זיכרון כשהשפה כל הזמן תקצה עוד ועוד זיכרון בעוד אם היינו מנהלים אותו
בעצמינו אולי היינו ממחזירים זיכרון .אמנם ,החיסרון הגדול בשפות  explicitהוא שיש הרבה יותר
מקום לטעויות של המתכנת.
במצגת יש טבלה שמרכזת שפות ואת התכונות שלהן.
http://en.wikipedia.org/wiki/Perl
http://en.wikipedia.org/wiki/Python
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_%28programming_language%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller
 Perlפותחה ע"י איש מחשבים שרצה לשלב תכונות של כמה שפות שהוא עבד איתן – shell, AWK,
 SEDו Perl . c -היא שפה ישנה יותר מ . python -אפשר לעשות מה ממש כמעט הכל ויש יותר מדרך
אחת לעשות כל דבר )  ( TIMTOWTDIשזה נחמד .אבל השפה קצת מלוכלכת .אז המציאו את python
שהיא יפה וגם בה אפשר לעשות הכל אבל היא קריאה יותר ויש דרך אחת לעשות את הדברים .חוץ מזה
היא גם מונחית עצמים.
 Rubyהיא ערבוב של  perlו . python -היא יותר מונחית עצמים מ python -אבל יש בה את הלכלוך של
 . perlלא משתמשים כמעט ב . ruby -מה שמשתמשים בו זה  ruby on railsשזו מסגרת שפותחה מ-
 rubyוהיא משתמשת לבניית אתרי אינטרנט .העבודה מחולקת לשלוש מסגרות שיש להן ספריות משלהן
–  . (MVC) model, view, controllerה model -מגדיר את האובייקטים שיש באתר והקשרים
ביניהם .ה view -מתאר איך הדף נראה וה controller -אחראי על ה . business logic -מה שטוב
בחלוקה הזאת הוא שהיא מאפשרת לטפל בכל מישור בנפרד .בדיקות הן חלק מ ruby on rails -שבונה
אוטומטית את המסגרת של הבדיקות .זאת מסגרת טובה לכתוב אתר במהירות ובצורה מסודרת .הבעיה
עם זה היא שאי אפשר לכתוב אתרים גדולים שיפעלו במהירות כין אין שם  threadsאז אי אפשר לעשות
דברים במקביל.
בשפות סקריפט אין מהדר .הקוד ישר מורץ במחשב ללא שלבי ביניים .יש שרואים בזה יתרון גדול ויש
שרואים בזה חיסרון גדול.
שיטת העבודה המקובלת היא מפל .בהתחלה רושמים מסמך ארוך של דרישות ,אז מחליטים מה
המשאבים שדרושים ,אז עושים  designואז מממשים את הכל ובסוך בודקים ועושים את התיקונים
הדרושים עד שהמוצר יכול לצאת לשוק .כאן הכל מתבצע אחד אחרי השני ואין סוגי עבודה שונים
במקביל .שיטת עבודה אחרת היא פיתוח תוכנה זריר )  .( agileבשיטת עבודה זו יש דגש על עבודה בצוות

ועושים את מה שצריך כשאפשר ולא מחכים לכל מיני מסמכים .אין הגדרת דרישות רשמית אלא מתארים
איך המערכת צריכה להיראות מהצד של המשתמש וכותבים בדיקות בשביל לבדוק אם זה הגיוני בכלל.
אין  designמסודר )מה שיכול כמובן ליצור בעיות( ולכל יחידה שכותבים עושים בדיקות בנפרד.
כשמסיימים מריצים את הבדיקות של המערכת השלמה .השיטה הזאת היא כמובן מאוד בעייתית למנהלים
משום שהיא לא מסודרת ואין לו"ז ברור .אין כמעט חברות שעובדות ככה .בד"כ עובדים בשיטת המפל
ומוסיפים לה דברים מהפיתוח הזריז .למשל ,כל מנהל שמכבד את עצמו יבדוק את כל היחידות בנפרד ולא
יחכה לסוף כדי לגלות ששום דבר לא עובד...
במצגת יש תוכניות פשוטות ב perl -וב. python -
ש"ב – לכתוב תכניות פשוטות ולהריץ אותן

