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 מושגי יסוד  – 2פרק 

 יעדים 

 ,משתנים, טיפוסי נתונים, ביטויים חשבוניים, קלט / פלט מפורמטים , C : main היכרות עם מושגי יסוד בתכנות

 .חלוקת קוד לפונקציות עזר

 תכנים 

 אלגוריתם .1

 . הכרות עם המושג משתנה, שמות משתנים .2

  signed, unsigned וכן  int , float, double, long, short, char , טיפוסי נתונים ותחומי ערכים וגדלים .3

 . לטיפוסים המתאימים

אוקטלי, עשרוני  ( לקבועים, ייצוג קבועים בבסיסים שונים enum -ושימוש ב define# -קבועים מספריים , שימוש ב .4

 ה ( . והקס 

 . )שיהיה בהמשך בצורה מלאה לאחר הסבר על מבנים סדרתיים)  מחרוזות בשלב זה רק כקבועים בעזרה לקלט פלט  .5

 .   printf, scanf, putchar, getchar  קלט פלט  .6

 .  casting פקודות השמה, אתחול משתנים   .7

 .  , *, /, % ותפקיד הסוגריים-אופרטורים חשבוניים וסדר עדיפויות +,    .8

 .  >> ,<< ,~ ,^ ,| ,& bitwise operations פעולות על סיביות   .9

 .   ,pow, sqrt, abs, fabs, log, exp ופונקציות כגון math ספריית   .10

 . ערך מוחזר , by value כתיבת פונקציות: חלוקת קוד וחלוקת משימות, הגדרה של פונקציה הגדרת פרמטרים והעברה  .11

 .   תוכניתביצוע טבלת מעקב אחר קוד   .12

 .    register ו (static) סטטיים , (extern) גלובליים, חיצוניים , (auto) משתנים לוקליים  .13

 .שעות 20שעות התנסותיות. סה"כ  6 - שעות עיוניות ו 14סיכום שעות ההוראה: 

 

 אלגוריתם  2.1

.                                         צעדיםמשמעית לביצוע של משימה מסוימת, במספר סופי של -הוא דרך שיטתית וחד  אלגוריתם

  .ח'ואריזמי-מוחמד אבן מוסא אל המאה התשיעית הפרסי המוסלמי בן  מתמטיקאימשובשת של שם ה מקור המילה בהגייה 

 .  , או אוסף של אלגוריתמים אלגוריתםבעצם היא   תוכנית מחשב  כל

מחשב  הולכן יש מושג הנקרא יעילות של אלגוריתם בנושא שנקרא במדעי  לביצוע של משימה ייתכנו אלגוריתמים אחדים

ככל   על פי הזמן והזיכרון הנדרשים לביצוע המשימה כפונקציה של גודל הקלט לאלגוריתם , כלומר  תהנמדד סיבוכיות חישובית 

 חשב טוב יותר.  נקטן יותר, האלגוריתם  קלט של האלגוריתם ביחס לגודל ה  זמן הריצהש

 . תרשים זרימה עזרתב אלגוריתם בצורה ויזואליתנוהגים לתאר 

   רבים ענפיםרצף של פעולות והחלטות, באופן בהיר והגיוני ככל האפשר. משתמשים בו ב  אור ויזואלי של יתהוא  זרימה  תרשים

 .תוכניות למחשב  בכתיבת ובעיקר 
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 סמלים נפוצים בתרשימי זרימה 

 :  ותפקידםהנפוצים ם הסמליאת איור הבא מתוארים ה

     התחלה או סיום  -   אליפסה •

 

 

 

 

 המתאר מה מתבצע  תהליך  – מלבן •

 

 

 

   

 

 לקבלת החלטה תנאי   – מעוין •

 

 לא                                               ןכ                כן                                                                  

 

 

 לא                                                         

 

 לצומת יש כניסה אחת ושתי יציאות . אחת כן במקרה שהתנאי מתקיים והשנייה לא כאשר התנאי איננו מתקיים.

 

 נתונים של   פלט / קלט   מתארת     -   מקבילית •

 

 

 

 

 

 

 נקודת מפגש  /  מסעף / צומת -עיגול   •

 

 לצומת יכולות להיות מספר כניסות אבל יש לו יציאה אחת בלבד. 

 סיום    התחלה    

: קריאה  אור פעולה או תהליך כמו ית

 לפונקציה או הדלקת לד או .... 

 ?  האם תנאי מתקיים מתקיים ?  האם תנאי 

 מסך באת התוצאה  צגה ק קלוט מספר שלם מהמקלדת  ק
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 כללים : 

   .ללא סיוםבאוויר יישאר  בתרשים הזרימה המסלוליםאסור שאחד מ  •

 ה עילית יש בדרך כלל סיום. בתוכנית בשפ  •

עם מיקרו בקרים יש אפשרות שהתוכנית לא תסתיים    Real Timeשל זמן אמת בתוכניות  •

 (. ארדואינו.ב loopץ בלולאה אין סופית ) לדוגמה פונקציית ה ותרו

 בנוי בצורה כללית ולא רק עבור מעבד/מיקרו בקר מסוים. רצוי שהאלגוריתם יהיה   •

 

 שלהם למסך: הממוצע משתנים ומדפיס את  2לאלגוריתם הקולט מהמשתמש דוגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספרים מהמשתמש והדפסת הממוצע שלהם.  2: תרשים זרימה של קליטת  1איור 

 

 

 

 התחלה    

 קלוט מספר ראשון מהמשתמש  ק

 מהמשתמש  שניקלוט מספר  ק

המספר   של ר  וביחחשב ממוצע על ידי 

   2התוצאה ב ת  קו וחל הראשון עם השני

 ק
  ממוצעאת תוצאת ההדפס 

 המחשב ך  למס

 סיום   
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 משתנים ושמות משתנים   2.2

 .  שערכו יכול להשתנות  מחשבהכתובות בזיכרון  או מספר   כתובת המתאר שם משתנה הוא 

משתנה  המהלך הכתיבה  בחשב כי זהו זיכרון שניתן גם לכתוב אליו וגם לקרוא ממנו. משל ה RAMמשתנה נמצא בזיכרון ה 

 קבל את  הערך החדש שנכתב אליו. מ

 .הנבדלים בכמות הבתים שהם "תופסים" בזיכרון מטיפוסים שונים ישנם משתנים 

 

 שמות של משתנים

לפנות אל    יתןוגם נ) פעולת כתיבה לזיכרון(  בזיכרון ערך  ובכך מאפשרים לאחסן בתא מסוים  משלו  שם ייחודימשתנה יש   לכל 

 .ממנו את הערך קבל ) פעולת קריאה מזיכרון(  תא זה על מנת ל

 :  ישנם חוקים לשמות משתנים 

   . אותיות בלבד(באו בקו תחתי )מומלץ להשתמש  )קטנה או גדולה(  אנגלית חייב להתחיל באות השם   •

 . מילים שמורות נראות בטבלה שבהמשך.   'וכו else,  if ,  int שמות שמוגדרים כמילים שמורות כמו  תתל  יתןלא נ •

וקו תחתי אך יש    באנגלית ) קטנות או גדולות( שם המשתנה יכולים להיות מספרים, אותיותב  םתוויהשאר  •

 ?  !   וכו' . , או תווי בקרה כמו @   #  %  רווח , להקפיד לא לכלול סימנים נוספים כגון נקודה, פסיק  

 הם שני משתנים שונים. Abcו  abc"קטנות" ו "גדולות" . המשתנה  יש הבדל בין אותיות •

 אסור שיהיו רווחים בשם המשתנה  •

התווים הראשונים  8כרצוננו. יש קומפיילרים שמתייחסים רק ל שם של משתנה יכול להיות בעל כמות תווים   •

 . תווים תווים ראשונים בלבד ויש כאלו שליותר 16, יש כאלו שמתייחסים ל )מתעלמים משאר התווים ( 

 

לי אז  מקסימערך , אם יהיה בו   averageאם במשתנה יהיה ממוצע אז נקרא לו  לתת למשתנה שם עם משמעות.  מומלץ :

או   voltageDifferenceמכיל הפרש מתחים כדאי לקרוא לו אם המשתנה  .  minאו   maxכדאי לקרוא לו 

voltage_difference  .וכך הלאה 

 

 : Cמה הבאה מכילה מילים שמורות בכל מהדר תקני של שפת הרשי

auto break       case      char   const      continue     default do   double  else 

enum extern    float         for       goto          if     int   long    register return short      signed 

sizeof static     struct    switch       typedef  union     unsigned void volatile    while 

 

 :כמילים שמורות, למרות שלפי התקן אינן הבאותבמילים גם חלק מהמהדרים מכירים 

asm cdecl   far       fortran    huge interrupt    near pascal         typeof  
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 משתניםטיפוסי  2.3

 . בתים המשתנה "תופס" בזיכרון המחשב , מה תחום הערכים שהוא מכיל  טיפוס משתנה מתאר כמה  

  :כמות הבתים "שתופס" כל משתנה בזיכרון ותחום ערכים -גודל  המתארים את  Cבשפת  בטבלה הבאה נתונים טיפוסי המשתנים

 

 , גודל בזיכרון ותחום ערכים. : טיפוסי משתנים 1טבלה 

 

 ניתן לראות מהטבלה את הדברים הבאים : 

 תים.ייב  8תים ויש ייב 4תים , יש ייב  2, יש יש משתנים שגודלם ביית אחד  •

 הגדול ביותר. הוא  doubleתחום הערכים שלמשתנה מטיפוס  •

במערכות הפעלה   int. משתנה זה תואם למשתנה בייתים  2הוא משתנה בגודל  shortמשתנה מטיפוס  •

 ובמערכות חדשות יותר של מיקרו בקרים.  DOSישנות של 

יכול להכיל גם את החלק השלם של   םשהערך שלה ממשיים הם משתנים   doubleו  floatהמשתנים  •

הם למספרים . שאר טיפוסי המשתנים ( 123.4567העשרוני ) כמו למשל  המספר וגם את החלק של השבר

 שלמים בלבד ) ללא החלק של השבר העשרוני(. 

 unsigned char  ,unsignedישנם משתנים שיכולים לייצג גם מספרים חיוביים וגם שליליים. הטיפוסים  •

short  ,unsigned int .יכולים לייצג רק מספרים חיוביים 

 

7FFFFFF  -0x8000000000000000 to 

                   0x7FFFFFFFFFFFFFFF 
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 הגדרת משתנים 

ל משתנה יש לרשום את טיפוס המשתנה ואחר כך את שמו כאשר חייב להיות רווח אחד לפחות  שה  גדרהב •

 .בניהם )ניתן לכתוב מספר רווחים אך אין בכך הבדל( 

 דוגמה : 

int number; 

char tav; 

float realNumber; 

 לדוגמה:   למשתנה.  –לתת ערך ראשוני   –ניתן לאתחל  •

float floatNumber = 3.14; 

פסיק מפריד נכתוב  כאשר הטיפוס   יחד אחרי אותםיר גדטיפוס ניתן לה האותו  מכאשר ישנם מספר משתנים  •

 :את שמות המשתנים לדוגמא

int sum, age, num_of_students. 

כלומר  -מסומן  -  sign משתנים יהיו מטיפוסהש ורוציםכאשר עובדים עם מספרים שלמים ולא ממשיים  •

 sign המילה השמורה של  תוספת את ה רשוםאין צורך ל ,  יםשלילי  ים אוחיוביעם ערכים שיוכל להיות 

 לדוגמה:   .ברירת המחדל  יהו מכיוון שזלפני הטיפוס של המשתנה 

int a=12345, b = -654321; 

את המשתנה  ר גדייש לה  -כלומר רק מספרים חיוביים  – לא מסומן  –  unsign ה אם נרצה שהמשתנה יהי •

 לפני הטיפוס. לדוגמה:  unsignedעם התוספת 

unsigned short = 123456; 

 איפה מגדירים משתנים ?

ההבדל בין    עלהראשונה וכו'.  מעל הפונקציה בתוך פונקציה, בין פונקציות , ניתן להגדיר בכל מקום בתוכנית. ן להגדיר משתנים נית

 השונים נסביר בהמשך הפרק. המשתנים סוגי  או בין פונקציות ועל  פונקציה כלשהי תוך משתנים המוגדרים ב

 

 משפטי השמה 

 רושמים משפט השמה בצורה כזו שמתבצעת השמה )העברה( מהאופרנד הימני אל השמאלי . לדוגמה :  Cבשפת 

int a=10, b =20, c;  //  20את הערך  b  ולמשתנה  10את הערך  a  ביצוע השמה /   העברה למשתנה

   c=a+b; // c   למשתנה b ב  ך והער  a   ביצוע השמה/העברה של תוצאת החיבור בין הערך ב

  

 קבועים מספריים  2.4

) במיוחד   של המחשב  RAMוכדאי לא לשמור אותם בזיכרון ה  קבועים הם ערכים שאינם משתנים במהלך ריצת התוכנית

 בתים בזיכרון שלו(. איננו ענק וחבל לבזבז  RAMבמערכות מיקרו בקרים שם ה 

 : דרכים 3 קבועים ב ניתן להגדיר 
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ם המשפט  . יש לשים לב שאין נקודה פסיק בסיו   # 3.14159265359define pi      המשפט :  . לדוגמה      define# המילה  .א

אלא הנחייה לקומפיילר ) התוכנה   . למעשה זו איננה הוראה ביצועית 3.1415926535לערך   piגם אין שוויון בין המילה ו

יש לשים   piשמתרגמת את התוכנית לשפת מכונה שהיא אפסים ואחדים(. ההנחיה אומרת "בכל מקום שרשום בתוכנית 

קדם מעבד. כלומר  או בעברית  -  pre processor –. הנחייה כזו נקראת פרה פרוססור   3.1415926535את הערך במקומו 

מקובץ טקסט לקובץ מכונה הקומפיילר מתרגם את כל המקומות   כלומר בשלב התרגום  ,על ידי המעבד  התוכניתקודם לריצת 

 .   3.1415926535ל   piשרשום בהם 

שבסוף המשפט יש נקודה פסיק ויש  . יש לשים לב      3.1415926535double pi=const;    .  לדוגמה  :  constלה המי . ב

לפני   constשל משתנה רגיל עם המילה . למעשה זה כמו הגדרה ) חייבים לרשום ערך !(  והערך שמתקבל  piשוויון בין השם 

  לאו  3.1415926535 מקבל את הערך ההתחלתי   piהקבוע ש  חרי אומרים לקומפיילר שא. בפקודה זו ציון הטיפוס של הקבוע 

היתרון הוא    בתים בזיכרון.  8החיסרון של הגדרת קבוע בדרך זו היא שהקבוע "תופס"   במהלך ריצת התוכנית.אותו נשנה 

  ;s=pi*r*rלדוגמה:   ולא צריך לזכור את הערך שלו. piבכל מקום שנרצה את השם בתוכנית  שמספיק לרשום 

        const double pi=3.1415926535; 

       double r=12.3456,  perimeter;  //  היקף 

        perimeter = 2*pi*r; 

 ?   constאו  define#אז במה נשתמש ? 

ולבצע  מתייחסים כמו למשתנה אז ניתן לדעת מראש את הטיפוס שלו ולהשתמש במצביע לכתובת שלו const  למילה היות ו

 .   const שעדיף להשתמש ב  יש הטועניםעליו פעולות כמו על משתנה  ולכן 

 .  const  ב שתמשנ, מערכיםליצירת קבועים מספריים או מחרוזות. עבור  define# או   const -אפשר להשתמש ב

אותה ואז ניתן לרשום אותה ב   זוכריםתמיד כאשר יש נוסחה שלא  משלל  . define#המקרים כדאי להשתמש ב מבחלק 

#define  עזר בה בהמשך . יולה פעם אחת 

 .  Cשמופיעה בכל התוכניות שרוצים להריץ בשפת   ( )mainכדאי לשים לב לפונקציה   בתוכנית הבאה שבאיור:לדוגמה 

 

 constעל פני   define#ב שבו עדיף להשתמש       define#: דוגמה לשימוש של  2 איור

https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/further-syntax/define
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 .   constלא ניתן לבצע את התוכנית עם במקרה כזה 

 

 .     enum הוראהה .ג

קבועים או מספרים   אינטגרליםמידי המשתמש. הוא מורכב -נתונים המוגדר על טיפוסיהיא סוג מיוחד של  C -ב  enumספירה או 

הופך את התוכנית כולה  ושם לערכי המספרים השלמים  נותן   enum -שלמים שניתנים להם שמות על ידי משתמש. השימוש ב

 שונה. מתכנת מתכנת או אפילו ההבנה ותחזוקה על ידי    ,  לקלה ללמידה

 . התחביר הוא :  שמפריד בין הקבועיםושימוש בפסיק ) , (    enumבתוכנית היא בעזרת המילה    enum גדרתה

enum   שם  { 1 קבוע    ; { קבוע   N , ……… , קבוע שלישי   , קבוע שני  , 

וכן הלאה. עם   2הוא   int_const3 של  , 1הוא  int_const2  של   ,0הוא  int_const1בתחביר לעיל, ערך ברירת המחדל של 

וכיצד ניתן לשנות את   carsבשם  enum . להלן דוגמה ל enum  על ה הצהרהלשנות ערכי ברירת מחדל אלה בעת ה ניתןזאת, 

 ערכי ברירת המחדל. 

enum cars { BMW,  Audi , Jeep, Mercedes }; 

 .BMW = 0  ,1  =Audi   ,2  =Jeep    ,3  =Mercedesערכי ברירת המחדל הם :   

 ואת התוצאה המתקבלת.  enumהאיור הבא מתאר תוכנית עם 

 

   enum: שימוש ב  3איור 
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 אם רוצים לשנות את ברירת המחדל אפשר לרשום: 

enum cars{ 

BMW=3, 

Audi=5, 

Jeep=0, 

Mercedes=1 

}; 

 

 נקבל:  enumוי ה נואז עבור אותה תוכנית לאחר שי

 

 (  defaultעם שינוי ברירת המחדל ) שינוי ה    - cars – הרכבים  עםהתרגיל :  4איור 

 :  עונות השנה   עם   enum של דוגמה נוספת 

enum Season 

{ 

    Spring, 

    Summer, 

    Autumn, 

    Winter 

               } 

 השבוע:  ימי של נוספת  דוגמה

enum week { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday , Saturday }; 

 השבוע:  ימי עם לתוכנית דוגמה
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 השבוע  ימי של דוגמה  : 5 איור

 

    castingפקודות השמה, אתחול משתנים ו ,  מחרוזות בעזרה לקלט פלטקלט פלט ו  2.5+2.6+2.7

)תו אחד אחרי השני( בזיכרון, יש להם את אותו השם והם  של תווים המסודרים בצורה עוקבת קבוצה / כאוסףמוגדרת  מחרוזת 

 קבוצה.  אוסף/ ניהם במיקום שלהם בתוך הנבדלים בי

ות . כרגע נזכיר מחרוזהפרקים בהרחבה  על מערכים ומחרוזות נלמד בהמשך.  charניתן לומר שמחרוזת היא מערך מטיפוס 

 . למסך   בנושא עזרה להדפסות

 : Cכללים לכתיבת תוכנית ב 

  ( )mainמכילה את הפונקציה   Cכל תוכנית בשפת  .א

      //שורת הערה רושמים עם שני קווים מלוכסנים הפוכים "     . ב

   .   // ;int a =10  10בערך התחלתי  aהמשתנה אתחלים את  מ                                                   לדוגמה:        

 הוא הערה עבורנו ולא עבור המעבד או הקומפיילר.  //כל מה שנרשם אחרי 

     /*רושמים מה שרוצים ומסיימים ב   */מתחילים  עם  אם רוצים לרשום מספר שורות הערה : 

 לדוגמה : 

/* 

 כאן אפשר לרשום שורות של הערות.................. 

…………………………….. 

*/ 

 לא משנים את ההוראה. לדוגמה : רווח אחד והרבה רווחים  ג.

int a = 10 ;        int a=      10;         int      a   =   10 ; 

int a =  

10 ;  

 .   10בערך  aהן שורות חוקיות המאתחלות את 
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  ( )printfפונקציית ההדפסה 

טקסט ) תווים ומחרוזות(   לפלט )מסך המחשב(. ניתן להדפיס  )תבנית( ת הדפסה לפי פורמטיהיא פונקצי   ( )printf   קציהנהפו

קבצי   ספרייה הסטנדרטית של שנמצא ב  stdio.hהפונקציה מוצהרת בקובץ הכותר  מספריים.של קבועים ומשתנים וערכים 

 .        <include <stdio.h#יש להצהיר בתחילת התוכנית :  התוכנה. כדי שנוכל להשתמש בפונקציה חבילת  הכותרת של  

     :  ( )printfתחביר הפונקציה 

printf("  1פרמטר  , "מחרוזת טקסט או/ו תווי בקרה  ;(…… ,  2פרמטר  , 

 . או פעולה אריתמטית או לוגית ואפילו ערך המוחזר מפונקציה הפרמטר יכול להיות קבוע או ערך של משתנה 

 :  %  תו הבקרה הטבלה הבאה מראה שימוש ב     (. back slash)   \או  ב     % תווי בקרה הם תווים המתחילים ב  

 תפקיד תו הבקרה

%c  תו בודד.  הדפסה של 

%d   או  %i  הדפסה של מספר שלם עשרוני מטיפוסshort  אוint  אפשר גם של (char   ) 

%ld  הדפסה של מספר שלם עשרוני מטיפוסlong   

%f  הדפסה של מספר ממשי מטיפוסfloat   

%lf  הדפסה של מספר ממשי מטיפוסdouble   

%s הדפסה של מחרוזת תווים 

%o  ( של מספר שלם8הדפסת ערכו האוקטלי ) בסיס 

%x   או   %X  הדפסת הערך ההקסה דצימלי של מספר שלם 

%e   או   %E עם  ממשי של מספר  הדפסת ערךe  או E בחזקת המספר אחרי  10 שמצייןe .   

%u  הדפסת ערך של מספר שלם חיובי לא מסומן 

%p  הדפסת כתובת של משתנה  

%g   וא    %G  ל  ערך שווה- f % או e % -  יותר קצר  פלט יתןשי מה  

 ( )printfבהדפסה עם הפונקציה שימושיים   תווי בקרה:  2טבלה 

 ( :  backslash)   \בתו שימוש ה עם הדפסהטבלה הבאה מראה את ה

 התו הפעולה 

 n\ .   (new lineהעברת הסמן לתחילת השורה הבאה ) 

 b\ .    ( backהזזת הסמן תו אחד אחורה  ) 

 t\   . ( tabמקומות(  )  8שדה הדפסה מורכב מ הזזת הסמן לשדה ההדפסה הבא ) 

 \\ ( .   ( backslashלוכסן הפוך  \הדפסה של התו  

 "\ .   )גרשיים( " מרכאות הדפסת התו 

 '\ מרכאות בודדות ) גרש(.  ' הדפסת התו 

   \ה עם התו  הדפסצורות  :  3טבלה 
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 דוגמה להדפסה של מחרוזת: 

#include <stdio.h> 

int main( ) 

{ 

   printf("Hello Kita Yud Gimel "); 

 return 0; 

} 

 איך התוכנית עובדת ?

   זו.   מתחילת  פונקציה  תמיד. ביצוע הקוד מתחיל ( )mainהראשית   חוקיות חייבות להכיל את  הפונקציה   Cכל תוכניות   •

 מדפיסה את המחרוזת בתוך מרכאות. יא פונקציית ספרייה לשליחת פלט מעוצב למסך. הפונקציה ה ( )printfפונקציה ה   •

 .    <include <stdio.h#  באמצעות ההצהרה  stdio.h לכלול את  קובץ הכותרת יש   ( )printf כדי להשתמש ב   •

ואומר לה שהתוכנית  מוחזר אל מערכת ההפעלה  0ה   .  הוא "מצב היציאה" של התוכנית    ; return 0משפט ה  •

לך ריצת התוכנית. ישנם  ה אומר שהתוכנית לא הסתיימה כראוי והייתה שגיאה במ 0הסתיימה כראוי . מספר שונה מ 

 שגיאה שקרתה. מספרים שונים להחזרה המדווחים גם מהו סוג ה

    

 Hello Kita Yud Gimelבסיום הרצת התוכנית נקבל על המסך :    

 

 :  ספרי מ ת וערך ומחרוזשילוב של דוגמה להרצת תוכנית עם 

#include <stdio.h> 

int main( ) 

{ 

    int a=10 , b = 20 , c; 

    char tav = 'X';   // X   ערך האסקי של התו 

    printf("a = %d, b = %d , c = a+b = %d and tav = %c ",a,b,a+b,tav); 

    return 0; 

} 

 = and tav = X  30 10, b = 20, c = a+b = aשנקבל היא :  ההדפסה  

   

 ,   doubleוהשני מטיפוס  floatמשתנים האחד מטיפוס  2מתארת הדפסה של הדוגמה הבאה 

#include <stdio.h> 

int main( ) 

{ 

    float num1 = 123.45; 

    double num2 = 567.234; 
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    printf("num1 = %f and num2 = %lf ". num1 , num2 ); 

    return 0 ;  

 ההדפסה שנקבל במסך : 

num1 = 123.450000 and num2 = 567.234000 

 .  lf%משתמשים ב    doubleולהדפסת ערך מטיפוס   f%משתמשים ב    floatלהדפסת ערך מטיפוס 

 

 

 : ( )printfלפי פורמט עם   דוגמאות הדפסההאיור הבא מתאר 

 

 .   ( )printfעם  דוגמאות הדפסה:  6איור 

 

 .    x2ו  x1שבהן נמצאים המשתנים ת והאחרונה היא הכתובבשורה  ההדפסה 

 

   ( )scanfהפונקציה 

   הפונקציה קוראת קלט מעוצב ) לפי תבנית( מהקלט הסטנדרטי כמו המקלדת.  אחת הפונקציות הנפוצות לקבלת קלט מהמשתמש.

 וגמה לקלט ופלט של מספר שלם : ד

#include <stdio.h> 
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int main( ) 

{ 

    int number; 

     printf("Enter an integer number : "); 

     scanf("%d", &number); 

     printf("Number = %d", number); 

     return(0); 

} 

והתוכנית , מקבלים את מסך המשתמש  התוכנית נעצרת    ;scanf("%d", &number)ונגיע לשורה     כאשר נריץ את התוכנית 

. נניח שהמשתמש   Enterתמש צריך להקיש על מקש ה שולסיום המ עשרוני כלשהובמקלדת ערך  שהמשתמש יקיש  ממתינה 

במילים .  numberלכתובת ) & אומר כתובת( של המשתנה ייכנס  100. הערך   Enterמקש  אחר כך על ו  100הערך  ת ש אהקי

 .      100הוא numberבמשתנה  אחרי השורה הזאת הערך שיהיה – פשוטות 

& ואז   רושמים אשלשאומר כתובת. אחת הטעויות הנפוצות היא : תחביר הפקודה הוא עם התו & )אמפרסנט(   שימו לב 

        כראוי.התוכנית לא רצה  

   number = 100ההדפסה בסיום התוכנית :     

 :  והדפסה שלהם  doubleו  floatמראה קלט של  הדוגמה הבאה  

 

 והדפסה שלהם. מספרים ממשיים  2קליטה של :  7איור 

 .   doubleו  floatכדי לקלוט בהתאמה את טיפוסי המשתנים   lf%ו    f%השתמשנו ב  

 

מכיל תו אסקי אבל יכול להכיל גם "סתם"  char.נראה שמשתנה מטיפוס   char - בדוגמה הבאה נקלוט משתנה מטיפוס תווי 

 (.   aערך האסקי של  – ולהגיד  'a')נוהגים לכתוב      aנניח שאנחנו מכניסים את התו :   מספרים.
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   char: קליטה והדפסה של משתנה מטיפוס  8איור 

 

. כאשר ביקשנו   aהודפס ערך האסקי שהוא   c%ולכן כאשר ביקשנו להדפיס  נשמר בזיכרון ערך האסקי שלו  כאשר הכנסנו תו 

%d     וכאשר ביקשנו   התוקיבלנו את הערך העשרוני של%x    .קיבלנו את ערכו בהקסה דצימלי 

 

, המספר הממשי    100שמכניסים את המספר השלם  נניח של כמה ערכים מטיפוסים שונים:בדוגמה הבאה נבצע קלט 

 .   'a'ואת התו   123.456
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 מספר ערכים : הכנסה של  9איור 

  2לפני המשתמש ישנן ערכים : מספר שלם , מספר ממשי ותו .  3ממתינים שהמשתמש יקיש  scanfלשורה כאשר מגיעים 

  aושוב על מקש הרווח ולבסוף להקיש על התו  123.456ולהקיש על מקש הרווח , אחר כך להקיש  100אפשרויות : א. לרשום 

 .  Enterולהקיש על   aלבסוף לרשום ו  Enterולהקיש   123.456ואחר כך לרשום  Enterלהקיש    100. ב . לרשום    Enter  ועל

 

casting   

להק  שחקן כלשהו לתפקיד מסוים , גם כאן ניתן לבדומה להצגת תיאטרון  שבו מלהקים    ליהוק. זה  casting תרגום לעבריתב

 תוצאה מטיפוס מסוים לטיפוס אחר. נראה זאת בעזרת דוגמה. 

  

 מספר ממשי : תוכנית שלא מדפיסה  10איור 
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מסך המשתמש רואים ואילו לפי   1.666667 = 6 / 10:       בדוגמה כאן היה בשורת ההדפסה חשבנו שנקבל את התוצאה  

   ללא החלק של השבר העשרוני. 1שקיבלנו מספר שלם 

 .    a / b  החלוקה  עבור   f%ולא  printf   %dשרשמנו בפקודת ה מיד נעלה בדעתנו שהסיבה לכך היא 

 

 : תוכנית שעדיין לא מדפיסה מספר ממשי.  11איור 

 כמו שרואים באיור הבא :   castingכדי לקבל תוצאה נכונה מה שצריך לעשות הוא 

 

   castingהתוכנית לאחר ביצוע :  12איור 

שהוא   a משתנהרים למאו a/b(float)במשפט  שמוגדר כמספר שלם.  aלמשתנה  castingשעשינו  5בתוכנית רואים בשורה 

 מטיפוס ממשי ואותה מציגים. תנת תוצאה ו)ממשי( ואז החלוקה בין משתנה ממשי ומשתנה שלם נ floatקבל תפקיד חדש כ מ
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  ( )putcharהפונקציה 

 .  stdio.hהיא נמצאת בספרייה  כותבת תו לפלט הסטנדרטי )למסך(.    int putchar(int char)הפונקציה 

 (.   0) הביית הגבוה ב  intהתו שיש לרשום במסך. הוא מועבר כ בסוגריים הוא    charה 

במקרה של שגיאה  .    int  -ל    casting  ו שעושים ל    unsigned charמסומן  פונקציה מחזירה את התו שנכתב כתו לא  ה

 .  (  1–שהוא   End Of File)    EOF -מוחזר 

 .   Zועד  Aדוגמה לתוכנית המדפיסה את התווים מ 

 

 

 

 

 

   putcharווים עם הפונקציה הדפסה של ת 13איור 

 

 

 

 ( )getcharהפונקציה 

 לוח המקשים.   – מהקלט הסטנדרטי (  unsigned charמקבלת תו )   int getchar(void)הפונקציה  

 .  EOFבמקרה של שגיאה מוחזר .  intל  castingועושים לו  unsigned charשמתקבל כ הפונקציה מחזירה תו 

 דוגמה לקליטת תו עם הפונקציה : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: קליטת תו עם   14איור 

    ( )getcharהפונקציה 
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 ) לא בתוכנית הלימודים של כתה י"ג(.   ( )getcהפונקציה 

מתוך קלט    תקורא  ( )getcharלקרוא מכל זרם קלט, אך  היכול    ( )getc  הוא ש)( getchar -ו)(  getcההבדל בין  

 . )stdin(getc - שווה ערך ל ( )getcharז  . א סטנדרטי ) המקלדת( 

 

 )  לא בתוכנית הלימודים ...(  ( )getche   ו   ( )getch ות  הפונקצי

קומפיילרים של  . הוא משמש בעיקר ב  conio.hהיא פונקציה לא סטנדרטית והיא מוצהרת בקובץ הכותר :     ( )getchהפונקציה 

MS-DOS   ושלTURBO C   הוא איננו חלק מספריית תקן .C  . 

הפונקציה איננה מקבלת ערכים והיא מחזירה את ערך  .    Enterללא  הפונקציה קוראת תו בודד מהמקלדת . המשתמש מקיש תו 

היא איננה משתמשת במאגר כלשהו כדי לאחסן את התו. היות והיא איננה מציגה את התו שהמשתמש מקיש נוח   האסקי של התו.

 להשתמש בפונקציה להכנסת סיסמאות. 

 התחביר :   

int getch(void) ; 

 :  למסך ) כאן מדפיסים בכוונה את הערך למסך !( ו קליטת תו מהמשתמש והדפסתדוגמה : 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h>    //  הספרייה בה  נמצאת הפונקציה 

int main() 

{ 

    printf("%c", getch()); 

    return 0; 

} 

גם היא מוצהרת ב    אבל גם מציגה במסך את התו שהמשתמש הקיש.    ( )getchפועלת כמו   ( )getcheהפונקציה 

conio.h  גם היא איננה מחכה שהמשתמש יקיש על .Enter   . 

 

 :  ( )getchעם הפונקציה דוגמה להכנסת סיסמה 
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 איור  : הכנסת סיסמה 

  

 

 , *, /, % ותפקיד הסוגריים -אופרטורים חשבוניים וסדר עדיפויות +,   2.8

או לוגית ואופרנד הוא קבוע או משתנה עליו מבצעים את הפעולה   (תשבוניח פעולה אריתמטית )אופרטור הוא פעולה 

 עליהם מבצעים את הפעולה.   bו    aאז האופרטור הוא + והאופרנדים הם   a+b במשפט   לדוגמה המתמטית או הלוגית. 

 חיבור , חיסור , כפל , חילוק ושארית .הן :  הפעולות האריתמטיות 

 . a=25  , b=15  , c int        ;הוגדרה השורה : יש להניח ש ה הבאה : טבלת הפעולות האריתמטיות נראית בטבל

 התוצאה  דוגמה הסימן  הפעולה האריתמטית 

 c=a+b c=40 + חיבור

 c=a-b c=10 - חיסור

 c=a*b c=375 * כפל 

 c=a/b c=1 / חילוק  

 c=a%b c=10 % שארית

 : פעולות אריתמטיות  4טבלה 
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 פעולות חשבוניות : דוגמה לתוכנית עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעולות חשבוניות :  15איור 

 

 

 עדיפות 

אם  יש סדר עדיפות . כפל , חילוק ושארית בעדיפות גבוהה מחיבור וחיסור.  Cכמו בכל פעולות חשבוניות גם בשפת 

 רגיל. חשבון נרצה עדיפות גבוהה יותר לחיבור וחיסור יש לשים סוגריים כמו ב

    :   a=10  b=4  c=3  dש  נתון

      d = a + b*c ;      //  22ייתן את התוצאה   

      d = (a+b) * c ;   // 42צאה ייתן את התו   

 ניתן טבלת עדיפויות. בסיום הפרק על פעולות לוגיות   .לפעולות חשבוניות עדיפות גבוהה מפעולות לוגיות  

 

 וייצוגם במחשב    TRUE and FALSE – אמת ושקר 

לדוגמה רוצים הם ביטויים בוליאניים שתפקידם לבדוק האם תנאי או תנאים מסוימים מתקיימים. בתוכניות מחשב יש משפטים ש 

או    )שקר(  FALSE או   יותלה ה יכולתוצאת הביטוי  . ? ( y הערך שבמשתנה  גדול מ x הערך שבמשתנה  )האם x>yלדעת האם 

TRUE  )הערך   .  )אמתFALSE   הערךו  0 נרשם כ  TRUE    1נרשם כ     . 

 .   FALSEהוא   0 המספר   , רק TRUEהוא  0כל מספר חיובי או שלילי השונה מ 

 ביטוי לוגי קובעת מה יתבצע בהמשך התוכנית. בהמשך נראה כיצד תוצאה של 
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 / אופרטורים להשוואה אופרטורים בוליאניים 

  : בדוגמאות שבטבלה נניח ש  (.   0או  1)  FALSEאו  TRUEאופרטורים בוליאניים הם אופרטורים שהתוצאה שלהם היא 

a=10  b=20 

 

 

 : אופרטורים של השוואה  5טבלה 

 

 פעולות לוגיות 

 .  FALSEהוא  0ורק  TRUEהוא  0כל ערך חיובי או שלילי השונה מ : בפעולות לוגיות יש לזכור את הכלל  

 :      a=25, b=0בדוגמאות הבאות נניח ש   .   AND     OR     NOTפעולות לוגיות בסיסיות .  3ישנן 

 

 בעזרת הסימן !   NOTפעולת 

 דוגמאות :   ולהפך.  FALSEל  TRUEהופכת את המצב מ  NOTהפעולה 

!a   →  FALSE   

 .  0שמבוטא על ידי  FALSEיהיה בו  NOTואחרי היפוך על ידי  TRUEולכן הוא  0איננו  aכי הערך שיש ב 

!b    →  TRUE 

 .  1ידי  המבוטא על TRUEיהיה בו  NOTואחרי  FALSE שהוא 0 הוא  bכי הערך שיש ב 

 

 קווים ישרים OR   (2  )פעולת 

    .TRUEתהיה  התוצאהכדי ש  TRUEאומרת שמספיק שאחד הביטויים יהיה     OR  הלוגיתהפעולה  

 .  FALSEצריך שכל הביטויים יהיו  FALSEניתן גם לומר שכדי שהתוצאה תהיה 

   נראית כך : ORטבלת האמת של פעולת 

 

 

 

 דוגמה  משמעות  האופרטור

 FALSE   (0   )התוצאה      a==b האם שני צידי הביטוי שווים ?  = =   

 TRUE   (1   )התוצאה      a!=b האם שני צידי הביטוי שונים ) לא שווים(. ?    =!

 FALSE   (0   )התוצאה       a>b האם צד שמאל של הביטוי גדול מצד ימין שלו ?   >   

 TRUE   (1   )התוצאה       a<b האם צד שמאל של הביטוי קטן מצידו הימני <   

 FALSE  (0   )התוצאה     a>=b האם צד שמאל של הביטוי גדול או שווה לצד ימין שלו ?     =<

 TRUE    (1  )התוצאה   a<=b האם צד שמאל של הביטוי קטן או שווה לצידו הימני   =>
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 יטוי ראשוןב יטוי שני ב ORוצאת פעולת  ת

FALSE FALSE FALSE 

TRUE TRUE FALSE 

TRUE FALSE TRUE 

TRUE TRUE TRUE 

 

   ORטבלת אמת של פעולת :  6טבלה 

 

a || b       →  TRUE 

(!a) || b   →  FALSE 

!(a||b)    → FALSE 

 אמפרסנטים( 2מסומנת על ידי  &&  )   ANDפעולת 

 . TRUEתהיה   ה תוצאהכדי ש TRUEהביטויים יהיה  כל ש  חובה אומרת ש   AND הלוגיתהפעולה  

 .   FALSEתהיה  ANDכדי שתוצאת פעולת ה  FALSEבדרך נוספת , ניתן גם לומר שמספיק שאחד הביטויים הוא  

 יטוי ראשוןב יטוי שני ב ANDוצאת פעולת ת

FALSE FALSE FALSE 

FALSE TRUE FALSE 

FALSE FALSE TRUE 

TRUE TRUE TRUE 

   AND: טבלת אמת של פעולת  7טבלה 

 

  a || b       →  TRUE 

  (!a) && b   →  FALSE 

   a && (!b)   →  TRUE 

  (a || b) && a  → TRUE 

  (a || b ) && b  → FALSE 

 

 Bitwise Operators  -   אופרטורים העובדים על ביטים  2.9

 .     אופרנדיםהפעולות הבאות עובדות על הביטים שב 6הפעולות הלוגיות בסעיף הקודם עבדו על ערך המשתנה כולו.  
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 הפעולה            הסמל           

 יםהיפוך הביט  ~                 

                 &   AND  בין הביטים של שני האופרנדים 

                  |  OR  בין הביטים של שני האופרנדים 

                 ̂ XOR  בין הביטים של שני האופרנדים 

 הזזה ימנית   <<                

 הזזה שמאלית  >>                

 עובדות על ביטים : פעולות ה 8טבלה 

 

 )טילדה(    ~ מסומנת עם התו   פעולת היפוך ביטים 

מתהפך    1וכל ביט של  1כל ביט שהוא אפס מתהפך ל  . ביטים של האופרנד מבצעת היפוך של הטילדה(  הסימן נקרא )   ~ פעולת  

 .  1. למעשה עושים כאן משלים ל   0ל 

התוכנית הבאה הופכת את הביטים של המשתנים דוגמה : 

 

 : פעולת היפוך ביטים  16איור 

 

 . 245קיבל את הערך  yנסביר מדוע 

x= 10  →  00001010  Binary 

y = ~x →  11110101   Binary 

 כי הוא לא מסומן.   245יהיה  yהערך של 
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 :       11-הוא  wנסביר מדוע הערך של 

z = 10  →  00001010 

w = ~z  → 11110101 

ם נבדוק מהו המספר השלילי על ידי הפיכה  זה אומר שהמספר שלילי. א MSB 1היות והמספרים מסומנים וקיבלנו בביט ה 

 .    11-נראה שזה    2בעזרת המשלים ל 

 

 הסימן  &  -   על ביטים ANDפעולת 

 דיםבין הביטים התואמים בין שני האופרנ  ANDוהוא מבצע פעולת &  :  סנד יחידמסומן עם אמפר על ביטים ANDהאופרטור 

ולא  ( TRUEאז הוא  0אם האופרנד איננו )  בין ערכם של האופרנדים ANDעם && שמבצעת פעולת  ANDמפעולת להבדיל 

   בין ביט אחד לביט שני.  

 נראית כך :  ANDשל פעולת טבלת האמת  

 

 

1ביט   הביטים  2בין  ANDה  תוצאת   2ביט  

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 על ביטים  AND: פעולת  9טבלה 

 לדוגמה : 

     11001000 

& 

     10101101 

 התוצאה :    10001000     

 

 

 )קו אנכי(      |       מסומנת בתו  על ביטים ORפעולת 

 

. הפעולה  הראשון לשני  בין הערך של האופרנד ORלהבדיל מ  || המבצעת פעולת   בין ביטים מסומנת עם קו אנכי אחד  ORפעולת 

 מים בשני האופרנדים.יתאמביטים  2כל בין   ORמבצעת  |

 ביטים :   2בין   ORטבלת האמת של שער ה 
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1ביט   הביטים  2בין  ORתוצאת ה    2ביט  

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

 על ביטים  OR: פעולת  10טבלה 

 לדוגמה : 

     11001000 

| 

     10101101 

 התוצאה :    11101101     

     ^     נת עם התו מסומ על ביטים  XOR תפעול

 ביטים מתאימים בשני האופרנדים. 2בין  כל  XOR) עם חץ כלפי מעלה( ומבצעת פעולת   ^בין ביטים מסומנת    ORפעולת 

 ביטים :  2בין  XORטבלת האמת של שער ה 

 

1ביט   הביטים   2בין  XORה  תוצאת   2ביט  

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 על ביטים XOR: פעולת  11טבלה 

 לדוגמה : 

     11001000 

^ 

     10101101 

 התוצאה :    01100101     

 

 הזזות ימינה או שמאלה

בהזזה ימנית יש  זז פעם אחת ימינה או שמאלה .  של כל אחד מהביטים של משתנה. כל ביט   או שמאלה לבצע הזזה ימינהניתן 

שמציין האם המספר חיובי או שלילי על הסימן  MSBבהזזה ימנית שומר ביט ה משתנה הוא מסומן או לא מסומן. חשיבות האם ה

 כפי שנראה בדוגמאות הבאות.  LSBלביט ה   0נופל ומימין נכנס  MSB. בהזזה שמאלית ביט ה   שלו
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    >>     הזזה ימנית

   שלו.  שמירה על ביט הסימןאת הביטים של האופרנד תוך ימינה מזיזה הזזה ימנית 

 של הפקודה  :   (syntax)התחביר 

פעמים הכמות   <<   משתנה         ;  

,...(   2,   1)יכולה להיות מספר היא כמה פעמים להזיז והיא  כמות הפעמים ים של המשתנה. הפקודה אומרת להזיז ימינה את הביט

 או ערך של ביטוי וכו' .  כלשהו משתנהשל או הערך 

 דוגמה לתוכנית שמזיזה ימינה עבור מספר לא מסומן ועבור מספר מסומן

 

 : הזזה ימנית עבור מספר לא מסומן ועבור מספר מסומן 17איור  

 

 .  2ניתן לומר שהזזה ימנית מחלקת את הערך של המשתנה ב 

 ומדפיסה את הערך הבינארי שלו למסך .   charמטיפוס תווי מקבלת מספר  ( )char2binaryהפונקציה  

 .    byteמשתנה מטיפוס תווי הנכנס למשתנה הפונקציה מקבלת 

אומר   i)  התנאי   TRUEהוא    i. התנאי של הלולאה הוא כל עוד  i=0x80. הכניסה ללולאה היא   forבפונקציה מפעילים לולאת  

i==TRUE  התוכנה על שורת ההוראות של הלולאה( מזיזים פעמים כי בסיום כל איטרציה ) מעבר של   8( . הלולאה מתבצעת

 פעם אחת ימינה.   iאת ערכו של 
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.    0x80 = 0b10000000 הראשוני שהוא :     iשל   לבין הערך    byteשל ביטים בין  ANDהפונקציה עושה פעולת לה  בהתח

  iהערך של  פעמים את   8של    forת  בלולא ומדפיסים למסך. מסובבים 1או  0יש    byteשל  MSBלמעשה בודקים האם בביט ה 

שמימין לביט ה  הביט ערכו של את  ובודקים    i=0x40 = 01000000. בפעם הבאה (  0פעמים של הזזה הוא  8)עד שערכו אחרי 

MSB  וכך הלאה.  – 1או  0 –ומדפיסים את ערכו 

 

 הזזה שמאלית  << 

    .  את הביטים של האופרנד שמאלה ת מזיזה שמאליהזזה 

 שלו.    שמירה על ביט הסימן ללאהזזה ימנית מזיזה שמאלה את הביטים של האופרנד 

 של הפקודה  :   (syntax)התחביר 

פעמים הכמות   <<    משתנה         ;  

  2,   1יכולה להיות מספר ) היא כמה פעמים להזיז והיא  כמות הפעמיםאת הביטים של המשתנה. שמאלה הפקודה אומרת להזיז  

 או ערך של ביטוי וכו' .  כלשהו משתנה של ,...( או הערך 

 

 לא מסומן ועל מספר מסומן. האיור הבא מתאר הזזה שמאלית על מספר 

 

 : הזזה שמאלית של מספר לא מסומן ושל מספר מסומן.  18איור 

 

 המספר הופך לשלילי.  MSBב  1כאשר מזיזים שמאלה ויש . במספר מסומן  2שהמספר זז שמאלה וגדל פי באיור רואים 

 ששתי שורות לפני הסוף המספר הוא שלילי ואחרי הזזה נוספת הוא שוב חיובי. כדאי לשים לב  
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 INCREMENT/DECREMENT    -   1קידום והפחתה ב 

 מערכו של משתנה או ביטוי.  1מפחית  –את ערכו של משתנה או ביטוי והאופרטור  1ב האופרטור  ++  מקדם 

 דוגמאות : 

short x=10 ,y; 

y=x++; 

 . 11יהיה    xו   x = x+1  חר כך מתבצע וא. ב     y=10כלומר     y=x.   א    : מתבצעות הפעולות הבאות  ;++y=x    משפט  ב

 : קידום מוקדםדוגמה הבאה מתבצע .     ב y=10  x=11ובסיום המשפט :    קידום מאוחרמצב כזה נקרא 

short x=10 ,y; 

y=++x; 

 .   x=11   y=11. כאן    y=xב.     x=x+1 = 10+1=11 .  א מתבצע :   xל קידום מוקדם בו ה ++ לפני במקרה ש 

 .   ;y=--xועבור חיסור מוקדם        ;--y=xר   דבר דומה קורה עבור חיסור מאוח

 נראה דוגמה :  

 

 קידום ואיחורת ופעולדוגמה ל:  19איור 

 .  1מבצעות הפחתה ב  14עד  12ואילו שורות  1מבצעות הגדלה ב  9עד  6שורות 

 

 ה המסכמת את האופרטורים השונים: טבל

אופרטור הוא פעולה חשבונית או לוגית. הפעולה מתבצעת על אופרנדים שהם משתנים או קבועים. לדוגמה :  כפי שהסברנו , 

c=a+10;  ה + הוא האופרטור ו .a  הם האופרנדים  10ו  . 

 

   סוגי האופרטורים שהזכרנו :  את  סכמתהטבלה הבאה מ
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אופרטור 

 מתמטי 

 TRUE  –  1או    0תיאור )התשובה היא   אופרטור להשוואה תיאור

/ FALSE ) 

 סימני שווה(  שניהאם שווה ) = = חיבור       +          

 לא שווה     = !                חיסור        -      

 -גדול מ    <                 כפל      *      

 -קטן מ    >                 חילוק      /       

 -גדול או שווה ל   = <              שארית ) מודולו(    %       

 -קטן או שווה ל   = >               

אופרטור 

 לוגי 

תיאור : עבודה על בתים  

או    0או מילים )התשובה  

1 ) 

אופרטורים 

ל  ע העובדים

 ביטים

 תיאור 

 היפוך הביט   !                  היפוך            !     

 בין הביטים של שני האופרנדים  AND   &                  ( and)וגם         &&     

 בין הביטים של שני האופרנדים  OR  |                     (or)או        | |      

                   ̂ XOR  בין הביטים של שני האופרנדים 

 הזזה ימנית   <<                   1קידום   ב        ++    

 הזזה שמאלית  >>                   1הפחתה ב     -  -   

 : אופרטורים מתמטיים לוגיים והשוואה.  12טבלה 

 

 PRIORITY – עדיפות  – קדימות 

כאשר מבצעים פעולות חשבוניות או לוגיות , קיימת עדיפות של סדר פעולות.  העדיפות נתונה בטבלה הבאה. רואים 

בצורה האונרית )פעולה על אופרנד אחד כמו      +     - שפעולות חשבוניות בעדיפות גבוהה מלוגיות. לאופרטורים    

x++  על שני אופרנדים(. ( יש עדיפות על השימוש בהם בצורה הבינארית )פעולות 
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אופרטורים  )פעולות            

 חשבוניות/לוגיות/השוואה( 

 סדר ביצוע

( ) [ ]  . -> n++ n--    משמאל  לימין 

++ n -- n ! ~ sizeof (type) + - 

 

 &  

 

 מימין לשמאל 

 / %        משמאל לימין 

 משמאל  לימין          -  +

 לימין משמאל         << >>

 משמאל לימין       =< < => >

 משמאל לימין         =! ==

 משמאל לימין          &

 משמאל לימין          ^

 משמאל לימין          |

 משמאל לימין          &&

 משמאל  לימין         ||

 מימין לשמאל          :  ?

 מימין לשמאל    =% =/ =<< =>> =* =+ =

 משמאל  לימין          ,

 סדר עדיפות בפעולות חשבוניות ולוגיות.  :   13טבלה  

 

 ושמות משתנים  Cמשפטים בשפת סיכום של 

 (.  ;מסתיים בנקודה פסיק   )   Cכל משפט בשפת  .1

 .    ;   a     =      10  הוא כמו    ;a=10אין חשיבות לכמות הרווחים בין מילים או משפטים.  לדוגמה :    .2

 .      ;a=10; b=20; c=a+bניתן לרשום מספר משפטים בשורה אחת. לדוגמה:     .3

 ניתן לתת למשתנה שם עם אותיות גדולות או קטנות.   .4

 היא הגדרה לא חוקית.    ;int 7Segדוגמה:    שמות של משתנים לא יכולים להתחיל בספרה. ל .5
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   הוא חוקי. ;int lsdDataהוא שם לא חוקי.      ;int lcd dataלא ניתן לרשום שם של משתנה עם רווח בין מילים. לדוגמה :  .6

 הוא שם חוקי.   ;int lcd_dataניתן לרשום קו תחתון בשם של משתנה.    .7

 ;int counterבה יותר של התוכנית. לדוגמה אם משתנה משמש כמונה   כדאי לתת למשתנה שם עם משמעות לקריאות טו .8

אם נרצה מונה   מומלץ לתת למשתנה עם שם המורכב ממספר מילים תו באותיות גדולות בתחילת כל מילה חדשה. לדוגמה .9

 :     של מספר מילים בקטע טקסט

              int counterOfWords; //        הוא חוקי     

 

 . ,pow, sqrt, abs, fabs, log, exp ופונקציות כגון  math ספריית    2.10

 מהי פונקציה.   גדירבהמשך הספר נדבר על מושג הפונקציה בהרחבה. כאן נ

 . ומחזירה ערך אחד בלבד פונקציה היא תוכנית המקבלת ערכים , מעבדת אותם  

  ספריה מתמטיתהנמצאות בכמו חזקות , שורשים , לוגריתמים וכו'   פונקציות מתמטיות קיימותמשתמש העל עבודת  כדי להקל 

 קרוא להן והן יחזירו לנו תוצאות רצויות.  ל שנותנות אפשרות שבה יש פונקציות רבות    mathהנקראת 

. המשפט אומר לקומפיילר להכליל את קובץ     <include <math.h#יש לרשום את השורה   mathכדי להשתמש בספריה 

   שבו יש הצהרות על פונקציות מתמטיות שנראה בטבלה הבאה.  mathכותרת(   header  – קיצור של   hהכותרת )

  בהמשך   .  doubleערך מטיפוס  ומחזירות    doubleערך מטיפוס  כל הפונקציות הזמינות בספריה זו מקבלות כארגומנט 

 נסביר את המושגים של מה הפונקציה מקבלת ומה היא מחזירה.  

 מה עושה הפונקציה  הפונקציה  

1 double pow(double x, double y)  ארגומנטים  2מקבלתx  וy   ומחזירה אתyx     : לדוגמה : אם נרשום .

z=pow(2.1 , 3.4)     : נקבלz = 12.460791 

2 double sqrt(double x)    : מקבלת ערך ומחזירה את השורש הריבועי שלו . לדוגמא : אם נרשום

y=sqrt(12.34)       : 3.512833נקבל y = 

3 double abs(double x)   : מקבלת ערך מטיפוס שלם ומחזירה את הערך האבסולוטי שלו. לדוגמה

abs(5)  5מקבלים    .abs(-5)  5גם מקבלים   . 

4 double fabs(double x)  מחזירה את הערך האבסולוטי של ערך מטיפוסfloat   : לדוגמה .

fabs(5.123)    גם עבור  5.000000נקבל .fabs(-5.123)   נקבל

5.000000     . 

5 double log(double x)  מחזירה את בסיס הלוגריתם הטבעי שלx  (ln x  )  : לדוגמה .   

log(2.710000)        : 0.996949יחזיר   יחזיר את הערך 

https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_pow.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_sqrt.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_fabs.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_fabs.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_log.htm
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6 double exp(double x) ה את מחזיר xe     : 1.000000 .  לדוגמה)exp(   1כלומר מבקשיםe  אז    

     7.389056 נקבל :    exp(2.000000)דוגמה נוספת :  .  2.718282נקבל 

 . 

7 double acos(double x)  מחזירה את הarc cosinus   שלx במילים פשוטות: קוסינוס  . ברדיאנים

מהי הזווית שהקוסינוס שלה   שואל    arc cosine.  0.5מעלות זה  60של 

 מעלות.  60. התשובה היא :   0.5

8 double asin (double x)  מחזירה אתarc sinus   שלx    . 

9 double atan(double x)  מחזירה את הarf tangens  שלx    . 

10 double atan2(double y, double x) טנגנס הקשת ברדיאנים של  מחזירה את הארקy/x  בהתבסס על הסימנים

 הרביע הנכון .  של שני הערכים כדי לקבוע את  

 

11 double cos(double x)  מחזירה את הקוסינוס של הזוויתx  ברדיאנים 

12 double cosh(double x)  מחזירה את הקוסינוס ההיפרבולי של הזוויתx  ברדיאנים 

13 double sin(double x)  מחזירה את הסינוס של הזוויתx  ברדיאנים 

14 double sinh(double x)  מחזירה את הסינוס ההיפרבולי של הזוויתx  ברדיאנים 

15 double tanh(double x)  מחזירה את הטנגנס ההיפרבולי של הזוויתx .ברדיאנים 

16 double frexp(double x, int *exponent)  פונקציה זו מחזירה את השבר המנורמל. אםx  השבר המנורמל  0איננו

  1/2פעמים בחזקה של שניים. והערך המוחלט שלו הוא בטווח  xהוא 

.    expמאוחסן ב  0וה  0אז השבר המנורמל הוא  x=0. אם  1)כולל( עד 

: שיוחזראז הפונקציה מחזירה את הערך   x=1024.00לדוגמה :   אם 

0.50*2^11     . 

17 double ldexp(double x, int exponent)  מחזירהx  בחזקת האקספוננט.  לדוגמה:   2כפולx=0.65  n=3  : ורשמנו 

idep(x,n)     .5.200000ונקבל :    2 * 30.65:  הפונקציה מבצעת    . 

18 double log10(double x)  של  10מחזירה את הלוגריתם לפי בסיסx   .   :לדוגמה 

https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_exp.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_acos.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_acos.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_atan.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_atan2.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_cos.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_cosh.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_sin.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_sinh.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_tanh.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_frexp.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_ldexp.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_log10.htm
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19 double modf(double x, double 

*integer) 

         x  .הוא המספר הממשי  *integer   שבו יש לאחסן הוא המצביע לאובייקט  

עם   xפונקציה זו מחזירה את החלק של השבר  של .   גרליטהאינ את החלק    את  

 לדוגמה :   אותו סימן.הההה  

 

20 double ceil(double x) או שווה ל  גדולמחזירה את הערך השלם הקטן ביותר הx      : לדוגמה .

ceil(1.7)   02.יוחזר    .floor(2.3)   3.0יוחזר.  .floor(-1.7)   נקבל-

1.0   . 

21 double floor(double x)  הגדול ביותר בקטן או שווה ל מחזירה את הערך השלםx     .   : לדוגמה

floor(1.7)   01.יוחזר     .floor(2.3)   2.0יוחזר.  .floor(-1.7)    נקבל

-2.0  . 

https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_modf.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_modf.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_ceil.htm
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_floor.htm
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 של הפונקציות המתמטיות   מסכמת: טבלה  14טבלה 

 

כתיבת פונקציות: חלוקת קוד וחלוקת משימות, הגדרה של פונקציה הגדרת פרמטרים     2.11

 .ערך מוחזר ו  by value והעברה

 כיצד מגדירים פונקציה ?    נתונים , מעבדת אותם ומחזירה ערך אחד בלבד. פונקציה היא תוכנית המקבלת 

מהפונקציה <  רשהפונקציה מקבלת ( >  שם הפונקציה <   > טיפוס הערך המוחז)פרמטרים   

              { 

 ;               הגדרת משתנים     

 ;                   משפטי התוכנית

                  return ( ערך מוחזר ) ; 

              }  

 דוגמא :

float div (int a, float b)     // a   , b     פרמטרים פורמליים    הם 

{                                    

 float c; 

 c=a/b; 

 return ( c ) ; 

} 

יש לציין לכל משתנה את  פרמטרים פורמאליים,  שהפונקציה מקבלת , הנקראים  -משתנים  –ברשימת הפרמטרים 

 אפילו אם הם מאותו הטיפוס ! . הטיפוס שלו , 

 : )אם כי פחות נפוצה(ניתן גם להגדיר בדרך נוספת 

 )שמות הפרמטרים שהפונקציה מקבלת(  >שם הפונקציה<  > טיפוס הערך המוחזר <          

     <  1<  > טיפוס פרמטר  1< , >שם פרמטר  2<  > טיפוס פרמטר  2>שם פרמטר  ...;

{ 

 ; הגדרת משתנים     

 ; משפטי התוכנית      

    return ( ערך מוחזר ) ; 

} 

22 double fmod(double x, double y)  מחזירה את השארית של החלוקהx/y    לדוגמה .fmod(9.200000/2)  

נקבל     fmod(9.200000/3.700000).  עבור     1.200000נקבל : 

1.800000   . 

https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_fmod.htm
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 דוגמא :

float add (a,b) 

int a, float b 

{ 

 float c; 

c=a/b; 

 return ( c ) ; 

} 

. כמות הפרמטרים  פרמטרים אקטואליים הפונקציה מקבלת פרמטרים מתוכנית אחרת הקוראת לה. פרמטרים אלו נקראים 

  צריכים להיות זהים לאלו שבהגדרת הפונקציה. בהגדרת הפונקציה הפורמליים  הפרמטריםבשורה הקוראת לפונקציה וטיפוסי 

 . יכולים להיות שונים(    של הפרמטרים  ) השמות

 איפה רושמים את הפונקציה ? 

ם רוצים לרשום את הפונקציה מתחת לתוכנית שקוראת לפונקציה  א. לפונקציה התוכנית הקוראת  מעלאת הפונקציה רושמים 

 . הצהרה  לפני כן. הפעולה של ההכרזה  נקראתעליה  יש להכריז

 הצהרה על פונקציה : 

   

 

 הצהרה. סיום משפט פסיק ב – שים לב לנקודה יש ל 

ברשימת הפרמטרים ניתן לרשום את טיפוס המשתנים ושמם לפי הסדר שיהיה בפונקציה. ניתן גם להזניח את שם המשתנים 

 חלק מהקומפיילרים יקבלו את ההצהרה גם ללא רשימת הפרמטרים הפורמאליים. ולרשום רק את הטיפוס של כל משתנה .  

 

 העברת פרמטרים אל פונקציה

 כאשר מעבירים אל הפרמטרים הפורמאליים של פונקציה ערכים ישנם שני סוגי העברה. 

 

 Call By Value  -א. העברת ערך 

של פרמטר אקטואלי אל פונקציה.  הערך מועבר אל פרמטר פורמאלי. שינוי הערך של הפרמטר )משתנה(   הערך העברת 

 הפורמאלי בפונקציה לא ישנה את הערך המקורי של הפרמטר האקטואלי בשורה הקוראת. 

 

   Call By Reference –ב. העברת כתובת 

פונקציה הקוראת ! . כאשר מעבירים מערך או מחרוזת מעבירים את  העברת כתובת של משתנה. שינוי תוכן הכתובת ישנה את המשתנה ב

 הכתובת של המערך או המחרוזת. שינוי של המערך או המחרוזת בפונקציה, משנה את ערכי המערך או המחרוזת המקוריים. 

 )רשימת פרמטרים שהפונקציה מקבלת( > שם הפונקציה < > טיפוס הערך המוחזר <  ;



www.arikporat.com 
 

37 
 

 קבלת פרמטר פורמלי שהוא מערך :

 

)  ] [ >  שם מערך <  > טיפוס מערך< ( > שם הפונקציה <  > טיפוס הערך המוחזר <       

{ 

 ;פקודות הפונקציה   

 

 

  return (  ערך מוחזר ) ; 

} 

 אין צורך לרשום את כמות האיברים של המערך ! 

 

אפיון משתנים   2.13  

 . (life time)ואורך חיים  (scope)משתנים מאופיינים ע"י טווח הכרה 

 הפונקציות שבהם יוכר משתנה ומאילו פונקציות ניתן להתייחס אליו.   - SCOPE    - טווח הכרה

 באיזו נקודה בתוכנית נוצר המשתנה ועד מתי ניתן להתייחס אל הערך שבו.   - LIFE TIME   - אורך חיים

 

 מקומי, פנימי, לוקלי( משתנה אוטומטי )

     המשתנים המוגדרים בתוך פונקציה, כולל הפרמטרים הפורמאליים שהפונקציה מקבלת.

 תחביר :  

                                                 

 

 

 . כל זמן שהפונקציה מתבצעת   -  אורך חיים  בפונקציה שבה הוגדרו.   :   של משתנה אוטומטי כרההטווח ה

 

 משתנה גלובלי )כללי( 

 או בין פונקציות  המשתנים המוגדרים מעל פונקציה 

 תחביר : 

 

 

 כל זמן ריצת התוכנית.  –  אורך חייםבכל הפונקציות מנקודת ההגדרה  ועד סוף התוכנית.    – טווח הכרה

 

 > טיפוס המשתנה <  > שם המשתנה <  ;

 

 > טיפוס המשתנה < המשתנה < שם                                                                  ;
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כאשר רוצים להשתמש בקובץ מקור כלשהו במשתנה שהוגדר בקובץ מקור אחר ) המשתנה בקובץ האחר הוגדר כגלובלי !( יש  

 אומרת שהמשתנה הוגדר בקובץ מקור אחר.  הצהרה /. ההכרזההצהרה /הכרזהלבצע  

 תחביר :

 

                                        

 

 משתנה סטטי

 משתנה אוטומטי עם טווח הכרה בפונקציה שהוגדר אבל עם אורך חיים לכל התוכנית. 

 תחביר :

 static > שם המשתנה < > טיפוס המשתנה <                                                       ;

 

 כל זמן ריצת התוכנית.  -   אורך החייםבפונקציה שבה הוגדר המשתנה.    – טווח הכרה

 ניתן גם להגדיר משתנה סטטי גלובלי. משתנה כזה לא יוכר על ידי קבצי מקור אחרים. 

" זבל". טווח ההכרה של משתנה רגיסטר  נשמר באחד הרגיסטרים של המעבד. ערך ברירת המחדל שלו הוא משתנה רגיסטר 

   שלו הוא כל עוד נמצאים בבלוק שהוא הוגדר. הוא מקומי לבלוק שהוא הוגדר. אורך החיים 

אם משתמשים במשתנה במקומות רבים בתוכנית  לכן   משתנה המוגדר בזיכרון.גישה למהגישה למשתנה רגיסטר מהירה יותר 

 טוב להגדיר אותו כמשתנה רגיסטר. לדוגמה: 

     register int x=1234; 

   .  registerמתעלמים מהמילה חלק מהקומפיילרים  הערה : 

 

 טבלת מעקב 

. בעמודה אחת מופיע שם עמודות לפחות     2טבלת מעקב היא טבלה שעוקבת מה מתבצע במהלך הרצת התוכנית. היא בנויה מ 

 .  ) או מפת הזיכרון( ובעמודה השנייה מופיע ערכו של המשתנה  או מפת זיכרון )בדרך כלל כשעובדים באסמבלי(  המשתנה

ניתן לעקוב אחרי ביצוע   - debugger -עם תוכנת ניפוי   – IDE  -כאשר מריצים תוכנית במחשב בסביבת פיתוח משולבת  

 ולבדוק מה קורה עם המשתנים , ההדפסות ואפילו עם הזיכרון . הדרכים הנפוצות הן : התוכנית במספר דרכים 

אם יש זימון לפונקציה עוברים שורה אחרי שורה  .     Step intoבחלק מהתוכנות זה נקרא : פקודה אחרי פקודה   .א

 בפונקציה עצמה. 

מצב זה נקרא :   .  היא תעצור לשורה עם הסמן מגיעה  . כאשר התוכניתלהעביר את הסמן לשורה רצויה ולהריץ את התוכנית . ב

Run to cursor   . 

השורות של הפונקציה וחוזרת לשורה   התוכנית נכנסת לפונקציה עוברת על כל יש זימון לפונקציה  אםשורה אחרי שורה ו .ג

 .   Next lineשאחרי השורה שקראה לפונקציה. מצב זה נקרא :  

 

     extern>שם המשתנה <  > טיפוס המשתנה <         ;
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 : וטבלת מעקב החזרת ערך, דוגמא להעברת משתנים לפונקציה 

משתנים מטיפוס שלם ומחזירה את תוצאת החיבור אל השורה הקוראת. נריץ את התוכנית פקודה אחרי   2נכתוב פונקציה שמקבלת 

,    Code:: blocksהשלבים הבאים מניחים שיודעים להשתמש בתוכנת ה   פקודה ונראה בטבלת המעקב מה קורה עם המשתנים .

   לעבודה עם התוכנה : קישור  .    buildליצור פרויקט, לרשום תוכנית ולהעביר אותה 

  http://www.arikporat.com/lectures/c_language/work%20with%20code%20blocks.pdf  

שמעבירה את התוכנית קומפילציה  )נראית כמו גלגל שיניים (   buildעל צלמית ה לאחר שלחצנו  רשומה התוכנית באיור הבא

 .  Step intoולאחר מכן לחצנו על הצלמית  וקישור

 

 . buildצלמית ה : התוכנית לאחר הלחיצה על  20איור 

 

 :  Watchesונקבל תפריט נוסף שבו נקיש על  debugging windowכדי לראות את המשתנים שבתוכנית נלחץ על הצלמית 

 

 : פתיחת חלון לטבלה ובה משתני התוכנית  21איור 

 

שבשורה  הסמן הצהוב 

את השורה   צייןמ 11

 שהולכים לבצע 

http://www.arikporat.com/lectures/c_language/work%20with%20code%20blocks.pdf
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 תיתן לנו את המסך שבאיור הבא:  watchesהקשה על 

 

 של משתני התוכנית:  Watches: פתיחה של חלון ה  22איור 

 

היא הגדרות  10בגלל ששורה  11חיל בשורה . במקרה שלנו הסמן מת   ( )mainתמיד מתחילה בפונקציית ה  Cתוכנית בשפת 

 והסמן לא נעצר בה.  

משתנים . אלו   num1 , num2, sum שהם :  mainהמקומיים )אוטומטיים( של הפונקציה   בטבלה רואים שהערכים של המשתנים

ואין צורך להתייחס  לא התחלנו את המשתנים. הערכים יכולים להיות כלשהם  10אקראיים היות ובשורה עם ערכים ראשוניים 

 אליהם בשלב זה. 

 Pleaseהדפיסה למסך המשתמש את השורה   11ונקבל את הסמן הצהוב בשורה הבאה . השורה  Step intoלחיצה נוספת על 

enter 2 integers numbers :     בלחיצה הבאה על.  . אנחנו עדיין לא רואים את מסך המשתמשStep into :     : נקבל את המסך 

 

 12כשהיינו בשורה   step into: מסך לאחר הקשה על  23איור 

 של מסך המשתמש  צלמית
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 אם נקיש על צלמית מסך המשתמש נקבל את המסך הבא : 

 

   scanf  פקודת הקלט של פונקציית של 12: מסך המשתמש בזמן ביצוע שורה  24איור 

 שמחכים לקלט מהמשתמש. כדאי לשים לב שהסמן הצהוב לא מופיע ליד שורה מסוימת וזה אומר 

  . המסך המתקבל הוא : enter( ומקיש על   15) עשר רווח ו     15 10המשתמש רושם :   

 

 : הכנסת נתונים במסך המשתמש .  25איור 

. הם צבועים בצבע אדום שמראה מה היה השינוי האחרון שבוצע   num2=15והמשתנה  num1=10מהטבלה רואים שהמשתנה 

 בתוכנית. 

 פרמטרים 2ושולחים אליה  addבשורה הזו מזמנים ) קוראים( לפונקציה  וממתין לביצוע שורה זו.  13הסמן עבר לשורה 

אמה למשתנים .ערכים אלו ייכנסו בהת  num2שב   15ואת הערך  num1שב  10אקטואליים. את הערך  הנקראים פרמטרים

  sumאל המשתנה  6שיוחזר בפקודה שבשורה  shortמחזירה ערך מטיפוס  addהפונקציה   .  addבפונקציה  bו  aהפורמליים 

 : כפי שנראה באיור הבא  addעבור אל הפונקציה ונ Step in. כדי לראות זאת נלחץ שוב על   13שבשורה 
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   addמעבר אל הפונקציה :  26איור 

 

כי זוהי שורת הגדרה של   4. שוב הוא לא עבר לשורה  addשל הפונקציה   5מהאיור רואים שהסמן עבר אל שורה 

    bו   10קיבל את הערך   aכאשר   a  b   cהמשתנה והסמן לא נעצר בה. כדאי לשים לב שהמשתנים בטבלה השתנו ל 

 .  By Valueשהועברו אליהם. זוהי העברה   num2ו  num1בהתאמה ל   15קיבל את הערך 

 ונקבל:    Step intoלחיצה נוספת על 

 

 .  5: המצב לאחר ביצוע שורה  27איור 

 .  a+bשהוא סכום המשתנים  25קיבל את הערך  cרואים שהמשתנה 

 Stepעל   . לחיצה אחת13שבשורה  sum( אל המשתנה   25) הערך  cרשומה שורה להחזיר את הערך שבמשתנה  6בשורה 

into  לחיצה נוספת על  7תעביר את הסמן לשורה .Step into  שקראה לפונקציה  13תחזיר את הסמן לשורהadd   ונקבל את

 האיור הבא : 
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 .    13אל שורה   add: חזרה מהפונקציה  28איור 

 

 sum=0. עדיין   mainוחזרו למשתנים המקומיים של הפונקציה  Watchesמהאיור רואים ששוב התחלפו המשתנים בטבלת ה 

 כפי שרואים באיור הבא:  25נוסף הוא יקבל את הערך  Step intoורק לאחר 

 

 .   13: סיום ביצוע שורה  29איור 

 

נקבל ) אם לא רואים את המסך יש ללחוץ על הצלמית    Step intoמבצעים הדפסה למסך ולאחר לחיצה על  14בשורה 

 :  23בתחתית מסך המחשב כמו באיור ש
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 : ההדפסה למסך   30איור 

 

 שהייתה בתוכנית שהרצנו באיורים שלמעלה.  Watchesכאשר כותבים תוכנית במחברת ולא במחשב יש לבצע את אותה טבלת ה 

 פשוט עושים טבלה כמו באיור הבא: 

 

 

 : טבלת מעקב ידנית15טבלה 

שתי העמודות שמשמאל מתארות את שם המשתנה והערכים שיש בתחילת התוכנית. כל שורה המתבצעת משנה את  

 עמודה הבאה .  נוי ביהמשתנה/משתנים ורושמים את הש

 

 

 

 

 

 המשתנה  הערך    

    10 num1 

    15 num2 

 25   ?  sum 

   10 ? a 

   15 ? b 

  25 ? ? c 
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  ולוגיים משתנים, קבועים, אופרטורים אריתמטיים   : תרגילים

 נמק מדוע !  –.    מי מהשמות של המשתנים חוקי ומי לא חוקי . במידה  והמשתנה איננו חוקי 1

חוקי / לא   שם המשתנה  מס"ד

 חוקי  

 הנימוק                              

1 0123         

2 One_two_three   

3 One_$          

4 One_dollar      

5 Bcd_2_7_seg    

6     Break   

7 break               

8 If                     

9     if                   

10 Main               

11    main              

12 _123              

13 Auto            

14 Taxi            

15 auto            

16 @mail         

   מה_נשמע 17

   לא בא בחשבון  18

   1_0יה_ 19

 

 .   מי מהקבועים חוקי ומה טיפוס הקבוע ? 2

 

 הטיפוס   חוקי / לא חוקי    הקבוע             מס"ד

1          1000      

2                 O487   

3                 0xaaa   

4                 0123456   
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5                 234.567   

6                 4.35e-3   

7                 ‘$’   

8                ‘abc’   

9               “legal”   

   "חוקי$!"         10

11                  ‘\n’   

12                 ‘\e’   

13                 ‘\\’   

14                56789L   

15                4.44e-4   

16                65000l   

17                 '\t'   

18                 '\*'   

 בכל אחד מהביטויים הבאים ?   xמה ערכו של   .3

x = 4 * 7 + 12 * 3  % 7 – (- 10) + - 12 % 3 * 3 + ( - 4 ) / -2  

x = 4 + 12 % 5 * 6 / 5 + 2 –( -  18) % 5 + 7 * 2 – 11 

 

 בסיום קטע התוכנית הבא ?     a    ,b   ,c   ,d.  מה ערך  4

a = 8, b = 1,c,d ; 

b = 2 + a + + ; 

c = + + a % a + + ; 

d = - - a / ( a - - *  6 ) ; 

 בסיום התוכנית ?    a.  מה ערכו של  5

void main ( ) 

{ 

 int a = 0, b = 5 ; 

 a ++ ; 

 a = 4 * ( b = b * 12 % 5 ) ; 

 a + = 12 * ( b * = 0.5) ; 

} 

 בסיום התוכנית ?    a.  מה ערכו של  6
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void main ( ) 

{ 

 int a = 0, b = 5 ; 

 a ++ ; 

 a = 4 * ( b = =  b * 12 % 5 ) ; 

 a + = 12 * ( b* = 0.5) ; 

} 

 אחרי התוכנית הבאה ?  ) שים לב להסבות המבוצעות ! (    sum  e     dמה ערכם של    .7

void main ( ) 

{ 

 int a=1,b=2,sum ; 

 char d =’0’;  // 0x30 = 48 

 double e =1.0 ; 

 float f = 2.0 ; 

 sum = (a + b ) * d – e / 7. + 5 * 32 % 5 / e + f / d + b ; 

 e = sum * f / 4.25 + 32.0 / ( 8 % 3 ) – 22 + a * d ; 

 d = ( float ) e / (d %  2 + 2 ) – e / d + (char) f ; 

} 

 אחרי הפעולות הבאות ?   a,b,c. מה יהיו ערכי    a=2,b=3נתון   .8

   a.       c =   a+++b++; 

   b.       c =++a+(++b); 

   c.       c = --a+--b; 

   d.       c = a++-++b; 

 .   מה יודפס בהרצת התוכנית הבאה 9

#include <stdio.h> 

int main( )  

{ 

int a; 

if(a=(5==5)) 

printf ("\n%d",a) ; 

a = (5 != 5); 

printf ("\n%d", a) ; 
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a = (12==12 ) + (5 !=1); 

printf ("\n%d",a); 

return 0; 

} 

 פתרונות    :      

 19עד  17,   16,  11,9, 7, 3, 1לא חוקיים :  .1

 .          8, 2לא חוקיים :  .2

   14ו        41  .3

4.  9 ,10   ,0   ,0   

5. 0,0 

   2ו   24 .6

7. 145     110.235294117647     '6 ' 

8. a.    3   4   5       b.  3   4   7     c. 1   2   3     d. 3   4   -2       

9.  
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 תרגילים  קלט/פלט 

 שנה.  20. כתוב תוכנית שתקלוט מהמשתמש את גילו )מספר שלם(, ותדפיס בן כמה יהיה בעוד 1

 . כתוב תוכנית שתקלוט מספר ותפלוט את ריבועו. 2

 מספרים ותפלוט את הממוצע של שלושתם.  3. כתוב תוכנית שתקלוט 3

 .קומות של אותו תו. בדוגמה התו שנקלט הוא '+' 3. כתוב תוכנית שתקלוט תו, ותדפיס פירמידה בת 4

+ 

++ 

+++ 

 . קלוט אות גדולה מהמשתמש והדפס אותה כאות קטנה)רמז: העזר בטבלת האסקי(. 5

 שני מספרים בעלי ספרה אחת ופלוט את מכפלתם.   (()getch. קלוט )על ידי 6

 והדפס אותו על המסך.  xמספר דו ספרתי, הכנס אותו למשתנה  ( ()getch. קלוט)על ידי 7

','*'( ופלוט את התוצאה של  -וסימן של פעולה אריתמטית )'+' , '(  ()getch.  קלוט שני מספרים בעלי ספרה אחת )על ידי  8

 התרגיל. 

 דשים  , ופלוט את סכום שני המספרים הח2-, הכפל את השני ב50. קלוט שני מספרים, החסר מהראשון 9

 שנוצרו אם הסכום המתקבל הוא זוגי.     

 . כתוב תוכנית שתקבל כקלט שטח בן שלוש ספרות המייצג שטח מעגל, והדפס את הרדיוס שלו. 10

 . כתוב תוכנית שתקלוט משכורת של אדם, את אחוז המס, ותדפיס את הסכום שירד לו מהמשכורת בהתאם. 11

 יגול המספר א. עם משפט תנאי  ב. ללא שימוש במשפט תנאי .  . כתוב תוכנית שקולטת מספר ופולטת את ע12

 . קלוט מהמשתמש את שער הדולר היומי ) גודל המבטא את הקשר בין דולר לש"ח(.  לאחר מכן קלוט    13

 את כמות הדולרים שברצונו להמיר. חשב את הערך בשקלים שעליו לשלם.)התעלם מנושא העמלה(.        

 אלף ק"מ בשנייה   300ס את המרחק הנקרא שנת אור. ידוע שמהירות האור היא . רשום תוכנית שתדפי14

 ימים. 365ובשנה יש       

 ?   getcharו         getch       ,getche. מה ההבדל בין פונקציות הקלט 15

 

 ספרות אחרי הנקודה.   2מספרים, חשב את הממוצע שלהם והדפס אותו עם  4קלוט  .16
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 ?      'A'מודפס התו  321קלוט מספר עשרוני והדפס את תו האסקי שלו. הסבר מדוע כאשר נקלט מספר כמו  .17

 ספרות אחרי הנקודה.  3עם ספרה אחת אחרי הנקודה ועם   1234.5678הדפס את המספר   .18

 ספרות אחרי הנקודה.   2מספרים, חשב את הממוצע שלהם והדפס אותו עם  4קלוט   .19

המחרוזות במסך    2. הצג את "Hello" "char str1[ ]=     char str2[ ] = "worldזות הבאות :    המחרו  2נתונות לך   .20

 ) הכוכביות מסמנות רווח (  Hello***ד.     HHworג.     Hell worldב.        Hello worldא.       :בצורה הבאה  

 ?    radius=2.2מה עושה התוכנית הבא ומה ההדפסה עבור קלט של  .21

#include <stdio.h> 

void main( ) { 

const float PI=3.14; 

float radius,volume; 

puts("This program calculates the volume of a ball.\nAll units are in meters"); 

printf("Please Enter The radius of the ball : "); 

scanf("%f",&radius); 

volume=4*PI*radius*radius*radius/3; 

printf("\nThe volume of the ball is : %f ", volume);  } 

 (   445.7962) תשובה : 

 

הדפס את המספר     8←  7.6.    5←  5.3קלוט מספר ממשי והסב אותו למספר שלם תוך עיגול המספר. לדוגמא:    .22

 הממשי וההפיכה שלו. 

 ו באוקטלי ובהקסה דצימלי. קלוט מספר עשרוני והצג אות  .23

 קלוט תו והצג את ערך האסקי שלו.   .24

 ?      'A'מודפס התו  321קלוט מספר עשרוני והדפס את תו האסקי שלו. הסבר מדוע כאשר נקלט מספר כמו   .25

 (.   sizeof  -כתוב תוכנית המדפיסה כמה בתים תופס כל טיפוס משתנה . )רמז   .26

את האורך והרוחב של מלבן, צלע וגובה של משולש. חשב את שטח המלבן   מספרים שלמים המתארים בהתאמה  2קלוט  .27

 והמשולש.   
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 x=10   y = 5בסיום קטע התוכנית הבא ?  שים לב לעדיפות ! ידוע :   yושל   xמהם הערכים של    .28

y=2+x++; 

y=++x%x++; 

y=--x/(x--*5); 

 קלוט מספר עשרוני והצג אותו בצורה בינארית.  .29

מספרים שלמים המייצגים )בהתאמה( את האיבר הראשון של הסדרה החשבונית, ההפרש בין האיברים וכמות   3קלוט  .30

 האיברים בסדרה. הדפס את כל האיברים ואת סכומם. 

היחס בין האיברים וכמות האיברים.  מספרים ממשיים המייצגים )בהתאמה( את האיבר הראשון של סדרה הנדסית,  3קלוט  .31

 הדפס את כל האיברים ואת סכומם. 

 

 עבודה נעימה 

 

 

 

 

 


