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מרצה: מר גיא רונן
XNA קורס 2 � 65333 פיתוח משחקי מחשב בדו ותלת מימד באמצעות

פיתוח משחקי מחשב הוא אתגר תכנותי לא פשוט, בפרט אם מעורבים גרפיקה ממוחשבת, תלת מימד ותקשורת מחשבים. 
 ,(AI) מימד, פיסיקה, בינה מלאכותיתבפיתוח המשחקים הפופולאריים של ימינו נדרשת שליטה במתמטיקה של התלת
כלי  עם  היכרות  נדרשת  לכך,  בנוסף  תוכנה.  בהנדסת  חשובים  ועקרונות  מחשבים  תקשורת  אלגוריתמים,  נתונים,  מבני 

פיתוח, תשתיות וטכנולוגיות הן בתחום התוכנה והן בתחום החומרה.
מטרת הקורס היא להסיר את החשש והמסתורין שעוטפים את תחום פיתוח משחקי המחשב ומשחקי הווידאו ולהציג 
על  תוך שימת דגש  מימד  ותלת  בדו  גרפיקה ממוחשבת  עם  לפיתוח משחקים  עדכניים  פיתוח  וכלי  טכניקות  עקרונות, 
העקרונות הרלוונטיים בהנדסת תוכנה מכוונת אובייקטים רגישה לביצועים ותחזוקה ולהשתמש בפיתוח משחקי מחשב 
כאמצעי מהנה ללימוד נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה בכלל ושפת #C בפרט, כולל  Design Patterns, שיקולי ביצועים,  

Debugging ועוד.

קורס 3 � 64332 תכנות יישומי באמצעות תבניות עיצוב
עולם התוכנה רחב ומגוון מאוד, עם זאת נושאים של תכנות יישומי ושימוש נכון בDesign Patterns תמיד יהיו נחוצים. 
הקורס יסקור מספר בעיות תוכנה "קלאסיות" ואת הדרכים השונות לפתרונן, תוך השמת דגש על תכנון נכון, שימוש בתכנון 
 Behavioral, Creational, ממשפחות:   Design Patterns נסקור  בקורס   .Design Patternsב ושימושים  עצמים,  מכוון 
Structural. כמו כן, נקנה את הידע והכלים לניתוח ופתרון בעיות תוכנה כולל ניתוח דרישות ותרשימי UML ונלמד כיצד 
 .NET ובטכנולוגיות   C#  3.0 (Multi-Threaded Application). בקורס נשתמש בשפת  לפתח תוכנה מרובת תהליכים/חוטים 
התבניות  בינם לבין  והקשר   ,WPF ותשתית   C#  3.0 של  היתרונות  הדגשת  תוך  שנסקור,  התיכנותיות  התבניות  למימוש 

הנלמדות.
הקורס הינו קורס מעשי והסטודנט ירכוש בו ניסיון ארכיטקטוני ותיכנותי בפתרון של בעיות תוכנה "מהעולם האמיתי", כגון 

.WPF פיתוח אפליקציות לפייסבוק/אייפון/טוויטר והיכרות עם פיתוח ממשקי משתמש מודרניים בטכנולוגיית

קורסי בחירה בתחום תכנות


