טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה למדעי המחשב

Matam Code Conventions
 1מבוא
( Code Conventionsמוסכמות קוד) מוגדרים כאוסף כללים המנחים את סגנון כתיבת הקוד.
כללים אילו אינם באים לשפר את איכות הקוד בצורה ישירה אך מקלים על הבנתו וקריאותו,
בעיקר ע"י אנשים נוספים מלבד הכותבים המקוריים.
שימוש במוסכמות לכתיבת הקוד הוא בעל היתרונות הבאים:
 מוסכמות בכתיבת הקוד מקלות על הבנת הקוד ע"י מתכנתים (המקוריים ,ומתכנתיםנוספים).
 תחזוקת הקוד לוקחת עד  80%מכל העבודה על התוכנה  ,ולכן קריאות הקוד היא חשובהביותר.
 מוסכמות כתיבת קוד מקלות על מציאת משתנים ופונקציות וחיפושן.שימו לב ,העמידה במוסכמות המובאות כאן היא חובה בתרגילי הבית בקורס ואי עמידה בכללים
אלו תגרור הורדה של נקודות מהציון.

 2שמות משתנים ופונקציות
-

עברו שמות משתנים יש להשתמש בסגנון הבא:
אותיות קטנות בלבד ,ותו  underscoreלהפרדה בין מילים.
{
;int my_number_variable = 0
;return my_number_variable+number
}

-

ניתן לבחור באחד משני הסגנונות הבאים לשמות פונקציות:
 .1אותיות קטנות ואות גדולה בתחילת כל מילה שאינה ראשונה.
)int doStuff(int number
{
;int my_number_variable = 0
;return my_number_variable+number
}

 .2אותיות קטנות ואות גדולה בתחילת כל מילה
)int DoStuff(int Number
{
;int my_number_variable = 0
;return my_number_variable+number
}


-

על סגנון זה להיות עקבי והוא אינו יכול להשתנות.

שמות עבור  macrosוקבועים המוגדרים ב define-יהיו באותיות גדולות ועם underscore
בין מילים .למשל:
#define MAX_LEN 120

-

שמות המשתנים צריכים להיות ברורים ולעמוד בכללים הבאים:
 ללא קיצורים  -למשל ( movieטוב) ולא ( movרע).
 ללא השמטת ( vowelsתנועות)  -למשל ( controllerטוב) ולא ( cntrllrרע).
 מותר להשתמש בקיצורים הבאים בלבד:
 - k ,j ,i עבור משתני אינדקס.
 - ptr עבור מצביעים.

הפקולטה למדעי המחשב









-

טכניון – מכון טכנולוגי לישראל

 - nעבור מס' שלם.
 - max ,minעבור מינימום ומקסימום.
 - fdעבור .file descriptor
 - lenעבור .length
 - strעבור .string
 - argעבור .argument
 - tmp, tempעבור .temporary

שמות הפונקציות יהיו מנוסחים כפעלים
 למשל ( findMoviesRecommendedForClientטוב) ולא
( moviesRecommendedForClientרע).
 במקרה והפונקציה היא עבור מבנה ADT/בשפת  Cניתן לתת לה שם המתחיל
בשם המבנה ,למשל:


 dateCreate ,dateIsValidו dateDestroy-עבור טיפוס .Date
או :



 DateCreate ,DateIsValidו DateDestroy-עבור טיפוס .Date

עבור פונקציות מחלקה ב C++ -אסור לתת לה שם המתחיל בשם המבנה.
-

שמות טיפוסים המוגדרים בעזרת :typedef




יוגדרו ללא קיצורים ויתחילו באות גדולה (ואת גדולה בתחילת כל מילה נוספת
בשם הטיפוס).
שמות הטיפוסים יהיו ביחיד ולא ברבים (למשל  Movieאבל לא .)Movies
דוגמאות:
{ typedef struct
...
;} MovieReview
;typedef int Length
;typdef enum { ... } ErrorCode

 3מבנה הקוד
-

חובה להשתמש בהזחות בקוד ( )indentationלכל בלוק:

-

בכל שורה קוד תופיע רק פקודה ( )statementאחת .אין להוסיף פקודות נוספות באותה
שורה לאחר ה.";"-

-

אורך שורת קוד לא יעלה על  80תווים.

)int doStuff(int n
{
{ )if (n>5
;return 0
}
;return 1
}
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-

אורך פונקציה לא יעלה מעל  08שורות בתרגילי ה C-ומעל  03שורות בתרגיל ה . C++-מס'
זה אינו כולל שורות ריקות( .מומלץ להימנע מפונקציות אשר
אורכן עולה על  20-30שורות בכל העבודות מאחר והן הופכות את הקוד ללא קריא).

-

חובה להשתמש בסוגריים מסולסלים לאחר כל  .do while ,for ,while ,else ,ifגם אם
יש רק פקודה אחת.

-

גודל ההזחה (גודל תו הטאב) צריך להיות  4תווים או  2תווים.

-

עיצוב הסוגריים המסולסלים במסמך:


סוגריים פותחים מופיעים באותה השורה עם הפקודה וסוגריים סוגרים יכולים
להופיע החל מהשורה הבאה.
{ )int doSomething(int n
{ )if (n > 0
;return n
{)} else if (n < 0
;return -n
{ } else
;return 0
}
}



שימו לב ,לא ניתן להשתמש בסגנון בו  elseמופיע בשורה חדשה ולאחריו
סוגריים מסולסלים (כמו שנהוג במבוא).

-

על הקוד לא להכיל יותר מדי רמות כינון (  ifבתוך  ifבתוך  ,)ifהשתמשו בלולאות else if
וחלוקה לפונקציות במקום.

-

מקרים מיוחדים עבור תנאי  ifבלבד :
אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 .1אין else
 .2יש רק פקודה אחת
 .3הפקודה אינה משפיעה על המשך הקוד
אז אפשר לכתוב את התנאי ללא סוגריים מסולסלים }{  ,ובשורה אחת
דוגמא לשני המקרים:

if (condition) return k + 1; // return doesn’t affect following code
if (n < 0) n = -n; // This is a local treatment
{ )if (x >= 0
y = sqrt(x); // This is not local treatment, next revision it
//may contain more commands.
}

 4שפה
את כל ההערות ,שמות המשתנים ,שמות הפונקציות ובו' יש לכתוב באנגלית בלבד!
אין לכתוב הערות בעברית.
אין לקרוא למשתנים בעזרת תעתיק ,למשל " "histabrutבמקום "."probability
-

הקוד צריך לתעד את עצמו .המטרה היא שיידרש מינימום תיעוד לקוד:
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http://programmer.97things.oreilly.com/wiki/index.php/Comment_Only_What
_the_Code_Cannot_Say

