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  code blocksעבודה עם 

הוא  ואותו ניתן לשנות ולשתף ש –  Open Source -חינמית עם קוד פתוח   - IDE   -קוד בלוקס היא סביבת פיתוח משולבת 

נזכיר רק נרחבים אבל  debugכולל כלי זוהי תוכנה היכולה להריץ מספר אפליקציות. לתוכנה אפשרויות רבות  נגיש לציבור. 

 .  Cשיאפשר לנו לכתוב ולהריץ תוכניות בשפת , חלק חלק מהן  

 טעינה של קוד בלוקס למחשב :  1פרק 

     Code::Blocks  על   במסך שייפתח הקלק.   codeblocks.orgפתח את דפדפן הכרום והקש :   1.1

  .  www.codeblocks.org 

 
 ייפתח מסך שנראה כך :  :  1.2

 

 
 

 : מסך הבית של קוד בלוקס  1איור 

 windows xp: vista/7/8.x/10ואז להקליק על    Download the binary releaseאם ייפתח מסך אחר יש להקיש על 

 

 downloadsבמסך נלחץ על 

http://www.codeblocks.org/
https://www.codeblocks.org/downloads/binaries
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 ונקבל את המסך הבא :     downloadsבמסך נקליק על  1.3

 
 

 : מסך בחירה איזו תוכנה לטעון.  2איור 

 

)ניתן להקליק על השורה הראשונה ואז נקבל    GCC (MingW/GNU GCC)אנחנו נעבוד עם קומפיילר    1.4

בנפרד( ולכן    GCC (MingW/GNU GCC)קומפיילרים נוספים אבל אז נצטרך לטעון בנפרד את הקומפיילר 

 נקבל את המסך הבא :  sourceforge.netעם  codeBlocs-20.03mingw-32bit-setup.exeאחרי ההקלקה על 

 

 
 )התקנה(.  install: בסיום הטעינה יש להקליק על "פתח קובץ" כדי לבצע  3איור 

עם   codeBlocs-20.03mingw-32bit-setup.exeנקליק על 

sourceforge.net    להורדת תוכנה עם קומפיילר((mingw  

 ביטים   32עבור מחשב  

התוכנה  

נטענת 

למחשב  

ובסיומה נקליק  

 על פתח קובץ 

עם   codeBlocs-20.03mingw-setup.exeנקליק על 

sourceforge.net    להורדת תוכנה עם קומפיילר((mingw  

 ביטים   64עבור מחשב  
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)ייתכן שבשלב הטעינה תתבקש    .מגה בתים( 164היא בגודל   20.03) גרסה   אל המחשב מותקנת  במסך זה התוכנה

ח קובץ  נקליק על פתהטעינה בסיום ( וותקבל הודעה למייל לאישור. למלא פרטים כמו שם , תפקיד, מייל וכו' 

 : ענה כן (    – )ייתכן ותישאל האם אתה מאשר לתוכנה זו להיטען למחשב ונקבל את המסך הבא )בתחתית המסך( 

 

   
   setup: מסך ה  4איור 

 

 ונקבל את המסך הבא :    nextנקליק על 

 

 
 

 : מסך הסכם רישיון  5איור 

 

 ונקבל   I Agreeנקליק על  
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 : מסך בחירת מרכיבים 6איור 

 

 ונקבל :  Nextנקליק שוב על 

 

 
 : מסך בחירת ספריה שבה תותקן התוכנה  7איור 

 

ונקבל   Installנקליק על ניתן לשנות ספריה. מומלץ לא לשנות( ו)   תותקןאיזו ספריה התוכנה בבמסך הזה מודיעים 

מסך שמראה את הקבצים שמחולצים. הדבר אורך כמה עשרות שניות רב ובסיום מקבלים מסך עם השאלה האם  

.   GNU GCC Compilerאתה רוצה להריץ את קוד בלוקס ? לחץ על כן והתוכנה מראה שהקומפיילר שנבחר הוא 

ומבקשים   ++C/Cחדל של הוא לא יישום ברירת המ  code blocksומקבלים מסך שבו נאמר ש    OKמקליקים על 
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כדאי לסמן עם   ++C/Cיהיה ברירת המחדל. היות ונריץ עליו תוכניות ב  ++C/Cשנסמן האם אנחנו רוצים ש 

 .   OKולהקליק       ++file types Yes,associate Code::Blocks with C/Cהעכבר על  העיגול   

   נקבל את המסך הבא : 

 

   IDE: מסך  8איור 

 

 סביבת פיתוח משולבת של התוכנה.  – IDE -   Integrated Development Environmentזהו המסך  

 IDE  את הדברים הבאים : כוללת למפתח תוכנה. היא  עזר המספקת כלי אפליקציית תוכנה היא 

 ( .   source File)"קוד מקור"  עורך מסך לכתיבת התוכנית .א

לשפה כמו   Interpreter)או מפרש  Compiler – מהדר יצירת פרויקט, הכוללים   -  build toolsכלי בנייה  . ב

  object fileקובץ המקור שכתבנו לקובץ מטרה ) ומתרגם את   syntaxשבודק שאין שגיאות תחביריות   פייתון (

)  מכונה ( בין קבצי המטרה בפרויקט וקבצי המטרה מהספריות ויוצר מהם שפת  link( ולאחר מכן מקשר )

 ,  אפסים ואחדים(

 עצמים ועץ מחלקות.  סיירכלי ניהול פרויקט, סייר מחלקות,  . ג

עצירה של התוכנית בשורות רצויות  מספר כלי ניפוי כמו שמריץ את התוכנית ומאפשר   debugger –מנפה  . ד

 ובדיקת מצב משתנים, רגיסטרים וזיכרון.

 סימולציה.  . ה

 )צריבה( לערכה עם מיקרו בקר.    download –עם אפשרות הורדה  HEXיצירה של קבצי  . ו

. סביבת הפיתוח של קוד בלוקס היא סביבת  התוכנית  תהליך פיתוח סביבת הפיתוח המשולבת מקלה על המשתמש ב

  על  המשתמש. יםאת הנראות וההבנה ומקל יםפיתוח גרפית המשלבת  אמצעים גרפיים כמו צבע וחלונות המשפר

 ועוד.  FORTRAN   ,XMLקבצי היא תומכת ב 

    .   Code::Blocsקיבלנו גם קיצור דרך ל    במחשב    Desk Top ניתן לראות שבמסך ה
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 פרויקט ראשון –: עבודה עם קוד בלוקס  2פרק 

 מהו פרויקט ?  2.1

מרחב עבודה   בלוקס יוצרת  נתחיל לכתוב תוכנית. קוד , Code::Blocksלאחר שסיימנו להוריד, להתקין ולהגדיר את  

Work Space -  מספר פרויקטים.   כדי לעקוב אחר הפרויקט שעליו עובדים. יש אפשרות לעבוד על פרויקט אחד או

(. קבצי מקור הם הקבצים המכילים  Header Files –קבצי כותר פרויקט הוא אוסף של קובץ מקור אחד או יותר )כמו גם  

  על פי כללי   -קובץ המקור  -ים את התוכנית  כותב אז,  ++C/C ב  תוכנית יםפתחאת קוד המקור עבור התוכנית. אם מ

C/C++  והקובץ ייקרא  (name.cpp  אוname.c. (. קבצי כותרת משמשים בעת יצירת קבצי ספריה ) קבציh  .)  ספריה היא

או גרפיקה או   ביצוע מתמטיקה הנקראות לבצע משימות ספציפיות, כגון )שמישהו אחר כתב עבורנו (  אוסף של פונקציות 

 . וכו' ממשק עם המשתמש 

כאשר יוצרים/מגדירים פרויקט מאפשרים לעקוב אחרי כל הקבצים באופן מאורגן. בהתחלה, כשנכתוב תוכניות "פשוטות"  

ל  הפרויקט יכלול קובץ יחיד ואולי בנוסף עוד קובץ כותר. בהמשך , כאשר נצבור ניסיון ונפתח פרויקט "גדול" הוא יכי

 מספר קבצי מקור ומספר קבצי כותר. 

 

 יצירת פרויקט   2.2

נלחץ במסך  ב.    Create a new project  ל נלחץ ע IDEבתוכנת ה אפשרויות . א.  2כדי ליצור פרויקט חדש יש לנו  

 :    Projectובחלון החדש שייפתח נלחץ על  New, בחלון התפריט החדש שייפתח נלחץ על   Fileהתפריט על 

 

 : יצירת פרויקט חדש  9איור 

אפשרות א : ללחוץ על   

Create a new project 

, בחלון    Fileאפשרות ב:  נלחץ במסך התפריט על  

  Newהתפריט החדש שייפתח נשים את העכבר על 

    Projectובחלון החדש שייפתח נלחץ על 
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 נראה באיור הבא :  -המאפשר לבחור עם איזה יישום לעבוד   -המסך החדש שנקבל     2.1.1

 : בחירת היישום שנעבוד איתו.  10איור 

או נקליק עליו פעמיים  Goץ . נקליק על היישום פעם אחת ונלח Console applicationבמסך הזה נסמן את ה  2.1.3

 ונקבל מסך לבחירת השפה איתה נעבוד.  

 

 : בחירת השפה שאיתה נעבוד.  11איור 
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( ונקבל מסך שבו יש לרשום באיזו   ++Cנסמן בהתאמה  ++C)אם נרצה שפת  Nextונלחץ   Cנסמן עם העכבר  2.1.4

  ספריה אנחנו רוצים לשמור את הפרויקט :

 

 ובאיזו ספריה נרצה לשמור את הפרויקט :  מילוי של שם הפרויקט  12איור 

הופך באופן אוטומטי   Projectשל  פרויקטה)שם(   כותרתשרואים הפרויקט.  (כותרתשם )ידי מילוי -ל עליתחנ  2.1.5

שאיר אותו כפי שהוא. כדי לציין את מיקום  נפשטות מען הלשנות את שם הקובץ, אבל ל ניתן, יםלאותו שם. אם רוצ

 Folder to create בחלון השנילחץ על "..." )ניתן לרשום את המיקום אם יודעים או נ יקט,התיקיה שתכיל את הפרו

project in:לחץ על אישור לסיום נתיקיה בכונן כדי לאחסן את הפרויקט.  נחפש( ו. 

 מסך בחירת הקומפיילר שנעבוד איתו :       2.1.6

 

 : מסך בחירת הקומפיילר 13איור 

שורות בלבד:                  2יש למלא 

. כותרת הפרויקט                 .  1

. הספרייה שבה יישמר  הפרויקט         2

השורות הבאות )נרשמות לבד   2

על ידי התוכנה )ניתן לשנות אותן(.                  

 Nextבסיום נקיש 

                

 

 יש לבחור     

      GNU  GCC Compiler   

 Finishואחר כך להקיש על 
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 . המסך שנקבל נראה באיור הבא:   Finishבמסך שנקבל נציין עם איזה קומפיילר נרצה לעבוד ובסיום נקיש על 

 

 והרצת תוכנית  מסך הפרויקט  2.2

   מסך הפרויקט 2.2.1

 

 : מסך הפרויקט   14איור 

 בפרויקט ? אילו קבצי מקור  2.2.2

באופן אוטומטי  עבורנו שנוצר     main.cונראה שקיים קובץ )קבצי מקור(  Sourcesנקיש על ה +   שנמצא מצד שמאל ב 

 (.  10)ראה איור  Console applicationבעת בניית  

 

 .     Sourcesשנמצא תחת   main.c: הקובץ  15איור 

 נקבל את המסך הבא :  main.cאם נקליק פעמיים על 

 

   main.c: התוכנית  16איור 

 )קלט פלט סטנדרטי(.  stdio.hהנחייה לקומפיילר לכלול קובץ כותר  

 ) ספריה סטנדרטית(. stdlib.hהנחייה לקומפיילר לכלול קובץ כותר  

 .  intשמחזירה ערך מטיפוס  mainהפונקציה 

 והורדת הסמן לתחילת השורה הבאה.  Hello worldי ) מסך( הדפסה לפלט הסטנדרט

 למערכת ההפעלה ) להודיע שהתוכנית הסתיימה בצורה תקינה(.  0החזרה של הערך 
להרצת התוכנית  

נלחץ על הצלמית  

Build and Run  
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 הרצת התוכנית  2.2.3

   בשורת הצלמיות נקבל  Build and runאם נלחץ על 

 

 . : המסך לאחר הרצת התוכנית 17איור 

 

 .  IDEהקשה על כל מקש במקלדת מחזירה את התוכנית למסך הפרויקט של ה  

 

 מה עוד יש בתפריט הפרויקט   2.2.4

 : מסך תפריט משני שבו נסביר הוספת קובץ ומחיקת קובץ  נקבלו הראשי   במסך התפריט projectכאשר נקיש על 

 

 : תפריט הפרויקט  18איור 

 

Add files  2.2.4.1 –   נקיש על  כאשר נרצה להוסיף קובץ לפרויקטAdd files .  :המסך שייפתח הוא המסך הבא 

 

את ההודעה   (user screen)במסך המשתמש  הדפסה 

Hello world! 

שאומרת   הדפסה שאיננה קשורה לתוכנית שרשמנו

                                            0שהתוכנית החזירה 

 שניות  0.126וזמן ביצוע התוכנית היה 

 לחץ על כל מקש להמשך 

 הודעות של הקומפילר :

 אזהרות.   0שגיאות ו   0

 שניות.  8תוכנית   זמן הבניה ותרגום ה 

 הודעות נוספות כמו על איזה קובץ עבד הקומפיילר ועוד. 
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 : מסך הקבצים בספריה   19איור 

הוא   arik project1.cbp  (cbpקבצים . קובץ  3ועוד  objו   binספריות :  2מקבלים את מסך הפרויקט הנוכחי שבו יש 

של התוכנית. ניתן לחפש בספריות   main.cואת קובץ ה  depend( , קובץ עם סיומת  code bender projectסיומת של 

 ולהוסיף איזה קובץ שרוצים.אחרות 

 להוסיף קובץ היא לעמוד על השורה  ובעזרת המפסק הימני בעכבר לקבל את אותו המסך שבאיור. דרך נוספת  

 מחיקת קובץ מהפרויקט   2.2.4.2

. שוב נקבל את ספריית הפרויקט ונוכל למחוק   Remove filesללחוץ על   Add filesבמקום ללחוץ במסך התפריט על 

 קבצים שנרצה למחוק. 

 יצירת קובץ חדש  2.2.3

בתפריט הראשי, נקבל תפריט משני , נעבור בעזרת העכבר לתפריט המשני לשורה     Fileנלחץ על י ליצור קובץ חדש כד

New   ובתפריט המשני הנוסף שנפתח נקליק על ,Empty file : 

 

 : יצירת קובץ חדש  20איור 
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 )ושצריך לשמור אותו( נקבל מסך חדש שבו השאלה האם רוצים שהקובץ החדש יתווסף לפרויקט הפעיל 

 

 : נותנים שם לקובץ החדש  21איור 

 

 נקיש על כן ונקבל את המסך הבא 

 

 ( .   c: נותנים שם לקובץ החדש )עם סיומת  22איור 

 

 ונקבל :   saveונקיש על  cנרשום את שם התוכנית ונוסיף את הסיומת 

 

 בחירת ספריות מטרה שהקובץ יהיה בו. :  23איור 

 OKונקיש  Select Allנבחר 

 בחירת המטרה שהקובץ יעבוד איתו.

עבודה עם   –עבודה למטרת ניפוי 

debugger . 

.תוכנה   - Releaseשחרור -למטרת  

 שמותר לפרסם. 
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Target Debug  – עם תוכנת ה   -איתור באגים  -הוא סוג של קומפילציה המאפשר עבודה למטרת ניפוי  – ת ניפוימטר

debugger . עבודה למטרתdebugger   .היא גדולה כי היא מכילה אינפורמציה נוספת לגבי בדיקת שגיאות 

Release Target –  היא תוכנה קטנה כי אין בה אינפורמציה של  – מטרת שחרורdebug    זוהי התוכנית המוגמרת .

 שמוכנים לשחרר ולתת לאנשים אחרים ) למשל למורה/מרצה (.   

 ונקבל את המסך הבא שבו נראה שהקובץ החדש נוסף לפרויקט.  OKנקיש על ו  Select Allנבחר על  

 

 נוסף לפרויקט.  add2numbers: הקובץ  24איור 

 

 כתיבת התוכנית    .12.2.3.

, מחזירה לתוכנית הראשית את סכום   מספרים 2כעת נרשום את התוכנית הרצויה שבה אנחנו מזמנים פונקציה המחברת 

 המספרים ואז מדפיסים את התוצאה למסך. 

 

 למסך. מספרים ומדפיסה אותם  2: תוכנית המחברת  25איור 

 

  Build. אם ננסה לעשות   cוזה אסור בשפת  mainכשבכל אחת מהן יש פונקציית  cתוכניות בשפת  2כרגע יש בפרויקט 

והתוכנית לא תתורגם לשפת מכונה ולא נוכל להריץ אותה במחשב. השגיאה   mainתוכניות  2נקבל הודעת שגיאה שיש 

 נראית באיור שבהמשך.  

 הקובץ החדש נוסף לפרויקט 
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 .  mainתוכניות עם  2: הודעת שגיאה שיש  26איור 

 הסרת קובץ.    .12.2.3.

ישנן   להסרת קובץ. שאיתה עבדנו מקודם ועכשיו היא מיותרת main.cברור שיש להסיר את התוכנית הראשונה הנקראת 

 ונלחץ על המפסק הימני בעכבר ונקבל נסמן את השורה עם שם הקובץ דרכים .  א.  2

 

 

 : מחיקת קובץ מהפרויקט.  27איור 

לא נקבל    Buildהוסר מהקובץ. עכשיו אם נבצע   mainנראה שהקובץ    Remove file from projectאחרי הקשה על 

שייפתח )תפריט כמו באיור  המשני  י ובתפריט בתפריט הראש  projectב. דרך נוספת היא להקיש על   שגיאות או אזהרות.

 . ייפתח חלון ספריות שבו ניתן לנווט לספריה הרצויה ולהסיר את הקובץ הרצוי. Remove filesלהקיש על (   27

  . הדבר פתוח לבחירת המשתמש.  add2numbers.cעוד לפני שהוספנו את הקובץ  main.cכמובן שניתן לסלק את הקובץ 

 .   26במקרה זה לא היינו מקבלים את השגיאה שבאיור 

 multiple definition of mainהודעת שגיאה:  

 main.cהסרה של התוכנית 
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   debugבדיקה של הרצה עם    .22.2.3.

ץ על  הראשי ובתפריט המשנה שנפתח נלח תפריטב projectנקליק על  פועל,  -איתור באגים  - debug כדי לבדוק ש

 המסך שנקבל יראה כך:   אפשרויות בנייה.

 

 עובדת.   debugקביעה שתוכנית   :  28איור 

 .   OKונלחץ על   Produce debugging symbols [-g]נסמן את הריבוע ליד  

ובמסך תפריט המשנה שייפתח נשים את העכבר   Buildנקיש בתפריט הראשי על  debugכדי לוודא שעברנו לעבודה עם 

 .  Debugליד ה  √ואז ייפתח עוד מסך נפריט ונוכל לראות את הסימן   Select targetעל  

 

 פועלת.  Debug: בדיקה שעבודה עם  29איור 

 

   Compile and Buildקומפילציה ובנייה       .32.2.3.

 תרגום.  –קומפילציה  .3.12.2.3.

יכולים לקבל שגיאות   Buildפעמים רבות הפרויקט מורכב ממספר קבצי מקור וממספר קבצי כותר. כאשר ננסה לעשות 

  האםכל קובץ בנפרד ולדעת  לבדוק שלא תמיד ברורות למשתמש ובמיוחד למשתמש המתחיל. כדי להקל על ההבנה ניתן 

 יש לסמן את הריבוע  

 Debugבדיקה שמסומן וי ליד 
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יש שגיאות. עושים זאת בצורה הבאה: מסוים בקובץ 

 

 . קומפילציה של קובץ רצוי.  30איור 

. בדוגמה כאן יש קובץ   compile current fileי ובתפריט המשנה שנפתח מקישים על בתפריט הראש Buildמקישים על 

מתרגמת את קובץ המקור )שהוא   Compileתכנית  אחד אבל אם יש מספר קבצים מסמנים את הקובץ הרצוי עם העכבר.

ובץ של אפסים ואחדים מטרה(. זהו ק – אובייקט  – object) קיצור של   obj( לקובץ עם סיומת  cקובץ טקסט עם סיומת 

  objשמקשר בין כל קבצי ה  – בנייה  –  Buildאיננו "סגור" סופית להרצה . יש להעביר את הקובץ הזה עדיין אבל הוא 

 . שניתן לביצוע(  ( exe  -- executableעם סיומת  שנוצרו מקבצי המקור וקבצי הכותר שבפרויקט ויוצר קובץ ריצה אחד 

בלבד ולא שגיאות לוגיות   Syntaxהקומפיילר איננו "מבין" מה רצינו שהתוכנית תעשה. הוא יודע לבדוק שגיאות תחביר 

במידה ויהיו שגיאות נקבל הודעה באיזו שורה השגיאה ומה הסיבה לשגיאה. לפעמים נכתב  במחשבה של המשתמש.  

אי להסתכל בשורה מעליה כי ייתכן ושכחנו לשים נקודה  ולא מבחינים בשגיאה בשורה זו. כדשבשורה מסוימת יש שגיאה 

 .    errors 0 warnings 0( או כל סיבה אחרת. אם אין שגיאות נקבל הודעה שיש  ;פסיק )

.3.22.2.3.  Build  -  בנייה 

 . Build and Runבתפריט הראשי ובתפריט המשנה שנפתח נלחץ על   Buildכדי לבחון האם הפרויקט רץ נלחץ על 

 

   Build and Run: הפעלת  31איור 

 

 הדפסת התוצאה למסך 

 קומפילציה של הקובץ הנוכחי
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 )ונקבל אותה תוצאה(.  F9היא בהקשה על    Build and Runלהפעיל   נוספתדרך 

( ובסיום היא    exe( ויוצרת קובץ ריצה ) עם סיומת  Object Filesהתוכנית מקשרת בין כל קבצי המטרה )   Buildבמצב 

 מריצה את התוכנית. ואכן קיבלנו את מסך המשתמש עם ההדפסה שהתקבלה. 

 שמירת פרויקט    32.3.

 הבאה: עליו . השמירה מתבצעת בצורה  לשמור    ניתן מובסיובכל שלב בפיתוח הפרויקט ו

 

 : שמירת הפרויקט.  32איור 

. ניתן גם לשנות את שם הפרויקט    Save projectבתפריט הראשי ובתפריט המשני שייפתח נקיש על  Fileמקליקים על 

 ובמסך שייפתח לבחור את שם הפרויקט החדש והספרייה שבה יהיה הפרויקט.  …Save project asעם הקשה על 

 

 פתיחה של פרויקט    42.3.

 בתפריט הראשי ובתפריט המשני שייפתח ישנן האפשרויות הקיימות בכל תפריט :  Fileכדי לפתוח פרויקט נקיש על 

 

 : פתיחת פרויקט.  33איור 

 נזכיר חלק מהנושאים בתפריט המשנה: 

Open –   .פתיחה של פרויקט ואז בעזרת סייר הספריות לבחור את הפרויקט הרצוי 

Open with Hex Editor –  בוחרים פרויקט רצוי ומוצג ערך הHEX   .של שפת המכונה של הפרויקט 

Open default workspace –  .פתיחת סביבת העבודה של ברירת המחדל 

 

 

 שמירת הפרויקט

 פתיחת פרויקט 
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   debugהרצת התוכנית וכלי  2.4

נקודות שבירה   לקבועככל שהתוכניות הופכות למסובכות יותר, יהיה צורך לעקוב אחר ביצוע התוכנית צעד אחר צעד או  

את   עצוריכול ל debuggerה איתור באגים.  לש  המשמ debuggerלשם כך קיים ה את התוכנית . לעצור  יםרוצ הן שב

שרשמנו מקודם  תוכנית  ב שתמש נ. ן בתוכניות אסמבלי()או רגיסטרים וזיכרוצפות בערכי המשתנים ל ולאפשרהתוכנית 

"שורה   :. בין הכלים שנשתמש בהם  debuggerבעזרת הכלים של תוכנת ה   עקוב אחריהונ   add2numbers.cששמה 

  ועוד. Run to cursor –, הרצה עד הסמן אחר שורה" 

או על ידי  בתפריט הראשי Debugיש את הכלים הנראים במסך הבא. מגיעים למסך על ידי הקשה על  debugבתוכנת ה 

של התפריט. ליד כל אפשרות במסך התפריט    Debugהצלמיות המסומנות במלבן ירוק בצד ימין באיור להן נקרא חלון 

ועוד.     F8 – Start/Continue     ,F4  – Run to cursorהמשני שנפתח רואים שניתן גם להקיש על מקשי קיצור כמו 

 האיור הבא מסביר את הנאמר : 

 

 

 

 

 

 

 .  debug: אפשרויות ה  34איור  

 

ומדוע התוכנית  כדי לראות מה לא בסדר כתבנולעבור על הקוד שנותנות אפשרויות  debugאפשרויות ה 

 . איננה עובדת ועושה מה שאנחנו רוצים

 אלא רק על מספר כלים שיאפשרו לנו ניפוי בסיסי ומספיק של התוכניות שנכתוב.  debugלא נעבור על כל כלי ה 

בתפריט הראשי ואז    Debugבמקום להקיש על 

לבחור את הפעולה  מסך התפריט המשני ב

 להשתמש בצלמיות האלו.  והרצויה ניתן לקצר 

 החלון  בהגדלה 

Debugging Windows 
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 נציג במסך את המשתנים שנרצה לעבוד איתם. debugעוד לפני השימוש בכלי הראשון של ה 

 (  ( Watchesהצגת משתנים   2.4.1

ברוב המקרים  cהוא אפשרות להציג משתנים, רגיסטרים ותוכן כתובות בזיכרון. בשפת  debuggerאחד הכלים של ה 

 רוצים להציג משתנים . )רגיסטרים וזיכרון מתאימים יותר לאסמבלי(.  

 Debuggingובתפריט המשני שייפתח נשים את הסמן על    Debugלהצגת משתנים רצויים נקיש בתפריט הראשי על 

windows יט משני נוסף שבו נלחץ על ואז ייפתח תפרWatches  : הדבר מתואר באיור הבא . 

 

 

 ( watches)   : מסך להצגת משתנים 34איור 

 המסך החדש שייפתח נראה כך : 

 

  watches: מסך  35איור 

ניתן להוסיף בחלון זה משתנים רצויים או להריץ את התוכנית עם כלי  וכרגע הוא ריק.   Watchesקיבלנו חלון הנקרא 

debug  והחלון יקבל את המשתנים מה שנלמדdebugger   . בדרך כלל כאשר ניכנס לתוכנית נקבל את המשתנים

 . את המשתנים הרצויים לנו  להוסיף  המקומיים ) האוטומטיים( בחלון שנפתח. אם לא מקבלים משתנים גלובליים ניתן

 פתיחה של חלון להצגת משתנים 
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את שם המשתנה הרצוי לדוגמה אם יש  לשם כך נקליק עם העכבר על המלבן השמאלי הריק. הוא ייצבע בכחול. נרשום 

 ונקבל מלבן נוסף הנראה באיור הבא :  Enterונלחץ   aמשתנה גלובלי בשם 

 

  watches: הוספת המשתנים בחלון ה  36איור 

 

 וכך הלאה עד שנקבל את המסך הבא :  Enterונלחץ על    b  שם של משתנה רצוי נוסף לדוגמה :  קיבלנו חלון נוסף. נרשום

 

 בסיום רישום המשתנים. watches חלון:  37איור 

 הערות :  

 .   debugאת המשתנים מתוכנת ה   נקבלחלון ב ו  Watchesבחלון ה מקומיים אין צורך לרשום משתנים   .1

 .   אפשרויות 2יש לנו  debuggerתוכנית עם ה   צת הרהתחיל ל .2

 עד השורה שסימנו.   Run to cursorלסמן שורה רצויה בתוכנית ולהריץ את התוכנית עם  .א

    ואז מתחילים מהשורה הראשונה של התוכנית.  Step intoלעבוד עם  . ב
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  Go to cursor –רוץ עד הסמן     2.4.2

נרצה שהתוכנית  שורת הקוד שבה ל  נביאהסמן את . עצור בשורה זובקוד כדי שהתוכנית ת נסמן שורה רצויה תחילה, 

. נביא בעזרת העכבר את   8נניח שרוצים שהתוכנית תרוץ ותעצור בשורה  תעצור ונקיש על המפסק השמאלי בעכבר. 

ניעזר הסמן יהבהב משמאל לשורת הפקודה. הסמן בין מספר השורה לפקודה עצמה ונלחץ על המפסק השאלי בעכבר . 

   הבא: באיור

 

 : כיצד לסמן את השורה שבה התוכנית תעצור  38איור 

 

   .  Run to cursor להפעיל את אפשרות ניפוי  די כ דרכים 3 נןיש

 .  Run to cursor  בתפריט המשני שייפתח נקיש על  בתפריט ראשי ו  debugנלחץ על  .1

 .  F4נקיש על מקש  .2

 .    debugבחלון צלמיות ה   Go to cursorנקליק על   .3

 ונקבל את המסך הבא.  8, התוכנית תרוץ ותעצור בשורה  נפעיל את אחת מהאפשרויות  

 

 : התוכנית עצרה בשורה עם הסמן הצהוב  39איור 

בין מספר השורה   8נביא את הסמן לשורה 

והפקודה עצמה ונלחץ על המפסק השמאלי בעכבר. 

ניתן גם לסמן את כל השורה עם העכבר והיא  

   נצבעת בצבע אפור.

הסמן הצהוב מראה  

שהתוכנית עצרה  

בשורה זו. עכשיו  

ניתן לבדוק את מצב  

 משתני התוכנית. 
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  –בחלון המשתנים .  ( 8)עדיין לא בוצעה שורה מספר  8הצהוב מראה שהתוכנית עצרה בשורה  -המשולש  – הסמן 

Watches –  רואים ש שבצד ימיןa=10   b=20  . המשתנה c  עדיין לא קיבל ערך.  המשתניםx  y  z    הם במצב    

Not available in current content!  פונקציה של הכלומר לא ניתן לדעת את התוכן שלהם כי הם משתנים אוטומטיים  

addNumbers  .לפונקציה   -קוראים  –מזמנים  8בשורה ואנחנו לא בפונקציה הזו ולכן אינם מוכריםaddNunbers  

רוץ על שורות  ול add2Numbers. משורה זו אנחנו צריכים לעבור לפונקציה  bוב  aושולחים לה את הערכים שיש ב 

( וערך זה   8( בחזרה אל השורה הקוראת ) שורה  16הפקודה שיש בפונקציה זו. בסיום הפונקציה מוחזר ערך )בשורה 

 .   cנכנס אל המשתנה 

2.4.3 Step into  -  "צעד לתוך" 

  –  Step intoהקשה על  האפשרות השנייה להתחיל תוכנית ) ובהמשך גם להריץ אותה שורה אחרי שורה(  היא בעזרת  

לחיצה על   ב.  .      debugבחלון צלמיות ה  אפשרויות להפעלת מצב זה : א.  3. קיימות  בתרגום לעברית  "צעד לתוך"

Step into   אחרי שהקשנו בתפריט הראשי על( במסך התפריט המשניDebug  ) .בעזרת מקשי הקיצור  .  גShift + F7  

 כפי שנראה באיור  הבא:   15עבור לשורה  מתבצעת ונ 8. שורה (  34)ראה איור 

 

 .   Step intoהמסך שעברנו אליו אחרי הקשה על :  40איור 

כי הם משתנים אוטומטיים    !Not available in current contentהם במצב      a  b  cכרגע  נסתכל על חלון המשתנים.

כן מוכרים בפונקציה הזו ו       x  y  z. לעומתם המשתנים   addNumbersואנחנו עברנו לפונקציה   mainשל הפונקציה  

x=10     וy=20    (.  8שהועברו אליהם מהשורה הקוראת )שורה  -ערכים  –. אלו ארגומנטים 

 ונקבל את המסך הבא :  16ונעבור לשורה  Step intoלחיצה נוספת על 

עברנו לשורה  

אחרי   15

הקשה על  

Step in 
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 .  Step into לתוך  : צעד  41איור 

 .  30קיבל את הערך  zוהמשתנה  16הסמן עבר לשורה 

    a  b  c. ושוב  30ועכשיו הוא  cורואים שהערך שהוחזר למשתנה  9תחזיר אותנו לשורה  Step intoלחיצה נוספת על 

 לא מוכרים.   x  y  z קיבלו ערכים ואילו 

 

 .  addNumbersמהפונקציה  main: חזרה אל הפונקציה  42איור 

 ונקבל את מסך המשתמש עם ההדפסה :  Step into. נלחץ על printfמזמנים פונקציית הדפסה   9בשורה 
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 .  9: מסך המשתמש עם ההדפסה שבוצעה בשורה  43איור 

שהיא פקודת סיום תוכנית שבה מחזירים למערכת ההפעלה את השליטה   retשבה פקודת  10הסמן הצהוב עבר לשורה 

 ונקבל :  Step intoעל  שאומר לה שהתוכנית הסתיימה כראוי )ללא בעיות(. נלחץ שוב  0ושולחים אליה את הערך 

   

 : סיום התוכנית.  44איור 

 .  !Not available in current contentבמסך זה התוכנית הסתיימה ולכן כל המשתנים במצב   

2.4.4    Next line -   כאשר התוכנית עוברת    9לשורה   8אפשרות זו נותנת למשתמש לעבור משורה  -השורה הבאה

, מבצעת את כל פקודות הפונקציה ללא עצירה בפונקציה וכאשר התוכנית חוזרת   addNumbersאל הפונקציה  8משורה 

 יה.  במצב זה מבצעים את כל הפקודות של הפונקציה ללא עצירה בפונקצ – היא עוצרת. במילים אחרות    9לשורה 

. ניתן   Run to cursorבעזרת העכבר ונריץ את התוכנית בעזרת הפקודה   8בצורה הבאה. נסמן את שורה  נדגים זאת

 נקבל את המסך הבא :  Next lineנלחץ על  39. כאשר במסך  39ו  38לעשות זאת בעזרת איורים 
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 .  Next line: לחיצה על   45איור 

 

. עובדים במצב זה כאשר יש  X+1נעבור אל שורה  Xעוברים לשורה הבאה. אם אנחנו בשורה   Next lineבמצב 

 זימון של פונקציה ורוצים לבצע את הפונקציה ללא עצירה בפונקציה. 

 

 : debugנסביר עוד מספר פעולות 

 

Break Points  2.4.5 - שבירה/נקודות עצירה . 

נרצה שהתוכנית תעצור. נקודות עצירה מסמנים על ידי לחיצה עם העכבר  הן שורות בתוכנית שבהן נקודות עצירה  

  שורה מציין כי נקודת עצירה נקבעה בשעיגול האדום ייוצר   בחלק האפור של מספרי השורות מימין למספר השורה.

בהגדרת משתנה ללא   .שיש בהם פקודה ביצועית( )  Cעם משפטי הפעלה  בשורותלהגדיר נקודות עצירה  ניתן. זו

נקבל נקודה אדומה אבל התוכנית לא תעצור   14אתחול שלו לא נעצור )לדוגמה אם נסמן נקודת עצירה בשורה 

 (. בשורה זו

 

 : נקודות שבירה  46איור 

מביאים את העכבר לנקודה מימין למספר השורה  

שרוצים )בחלק האפור( ולוחצים עם המפסק השמאלי  

בעכבר. להסרה של נקודת עצירה מביאים את העכבר  

וחצים עם המפסק השמאלי  על הנקודה האדומה ול

 בעכבר.
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. נביא את הסמן לשורה    debugניתן לסמן נקודות עצירה גם בעזרת תפריט ה  נקודות עצירה.  2רואים בדוגמה באיור 

                                                                                                        :  Debugהרצויה ובעזרת תפריט ה 

Debug->Toggle Breakpoint: set or clear a breakpoint at the cursor                                              

                                                        צירה או למחוק אותה. ניתן לבצע החלפה בין שני מצבים לקבוע נקודת ע

  Debugניכנס לתפריט  F8.  .2נלחץ על מקש  .1אפשרויות.  3יש  כדי שהתוכנית תרוץ ותעצור בנקודת העצירה

.   Debug/Continueהנקרא  Debug. נלחץ על המשולש האדום בחלון צלמיות ה Start/Continue  3ונלחץ על  

בחירה באחת האפשרויות ונקבל:  

 

 :  נקודת עצירה.  47איור 

בחלון המשתנים  משולש צהוב בתוך נקודת העצירה האדומה, כלומר מונה התוכנית עצר בשורה זו ו 8בשורה רואים 

a  b     קיבלו ערכים. המשתנהc   עדיין ללא ערך וx  y  z     לא מוכרים. לחיצה נוספת עלF8     או ניכנס לתפריט

Debug   ונלחץ עלStart/Continue   נלחץ על המשולש האדום בחלון צלמיות ה  אוDebug   ותוכנית תרוץ ותעצור

                                                            ומה בשורה זו.והמשולש הצהוב יהיה בתוך הנקודה האד 15בשורה 

ות בעיניים את נקודות העצירה שקבענו. בתוכנית עם מאות שורות קשה לעקוב אחרי  אהיות והתוכנית קטנה ניתן לר

                                       כל נקודות העצירה שקבענו. ניתן לראות את נקודות העצירה של התוכנית כך :

Debug->Debugging windows->breakpoints: shows the breakpoint window                              

המשולש הצהוב  

בתוך הנקודה 

האדומה מראה  

שהתוכנית נעצרה  

 בשורה הזו.  
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ואז נקבל את המסך הבא : 

 

 : חלון נקודות עצירה.  48איור 

:                                                                             נעשה את הפעולה הבאה למחוק את כל נקודות העצירה בפעם אחת  כדי

Debug->Remove all breakpoints: remove all breakpoints from the project                                      

האחרים. לא חייבים לרוץ עד נקודת   debugת עצירה ניתן להמשיך ולהשתמש באחד מכלי ה נקוד: בכל הערה 

 השבירה הבאה. 

2.4.6    Step out  - צא החוצה –מחוץ ל...   צעד 

  Xכאשר נמצאים בתוך פונקציה ורוצים לסיים אותה ולחזור לשורה מתחת לשורה שקראה לפונקציה. נניח שבשורה 

מריצה את כל שורות   Step outקראנו לפונקציה . עברנו לפונקציה ומריצים את השורות של הפונקציה . לחיצה על 

 .   X+1הפונקציה מהנקודה שעצרנו וחוזרים לתוכנית הקוראת ונעצרים בשורה 

 

2.4.6.1   Next instruction       וStep into instructio   

 פקודות אסמבלי ולא משתמשים בהן בשפת סי .  אפשרויות עבודה עם אלו 

 

 דוגמה  נוספת  2.5

ואם המספר לא נמצא במערך נקבל    YESנרשום תוכנית המחפשת מספר בתוך מערך. אם המספר נמצא נקבל הדפסה 

NO  .נעשה זאת עם פונקציה . 

 התוכנית נראית באיור הבא : 

 

 

באיזו שורה נמצאת  

 נקודת העצירה
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 : תוכנית הבודקת האם מספר נמצא במערך ?  49איור 

 

  debugפעולת  2.5.1

 . המסך שנקבל נראה כך :    2.4.3באחת מהאפשרויות שבסעיף      debug -    Steo into נפעיל את כלי ה 

 

 .   Step into:  מצב התוכנית עם הכניסה אליו בעזרת  50איור 
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שהיא תחילת התוכנית ) לפי המשולש הצהוב בשורה זו( . אם מפעילים את מסך ה    6רואים שהתוכנית עצרה בשורה 

watches   ה ( נקבל את המסך הבאdebugger  במסך זה  רושם . ) את המשתנים לבדו ללא צורך שאנחנו נרשום אותם

 .    flagו  arrayרואים שהמשתנים שנוצרו הם 

 

 

   Watches: הוספת  51איור 

 

 נקבל :   arrayאם נלחץ על הפלוס ליד 

 

 באיור הקודם.  arrayאחרי שלחצנו על הפלוס ליד  Watches: מסך ה  52איור 

 

כעת ניתן להריץ את התוכנית  חלנו את המערך. שבמערך עם ערכים אקראיים כי עדיין לא התקיבלנו את כל האברים 

 שהזכרנו בסעיפים הקודמים.    debugבכל אחד מכלי ה 
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ניתן לבצע   Run to cursor) במקום    Run to cursorנקודות  והאפשרות של   2אנחנו נריץ את התוכנית עם עצירה ב 

שזו הנקודה שבה אנחנו נעצור פעם    20נעשה זאת כאן(. לשם כך נביא את הסמן לשורה אבל לא  נקודת שבירה 2עם גם 

 : ראשונה )ניתן גם לסמן את השורה בצורה הבאה(

 

 שבה נרצה לעצור פעם ראשונה.   20: שורה  53איור 

 

תריץ את התוכנית   (  2.4.2( או כל אפשרות אחרת של הרצה כזו ) כמתואר בסעיף   Run to cursor)  F4לחיצה על  

נקיש את המספר   :את מסך המשתמש שבו יש להקיש את המספר שרוצים למצואנקבל  9וכאשר התוכנית תגיע לשורה 

 ונקבל :  20ואז התוכנית ממשיכה לרוץ ותעצור בשורה  Enterונלחץ על  30

 

 .   20ה : עצירה בשור 54איור 

 

שהערך שיש בו הוא    arrועוד משתנה בשם  0שערכו ההתחלתי   iמשתנה חדש בשם  Watchesקיבלנו במסך 

0x61fe00 המערך .array   והמשתנהflag   לא נראים כי הם מוכרים רק בפונקציהmain  הערך שיש במשתנה .arr   זה

מזמנים את  10. בפקודה בשורה   ימלי()הכתובת נתונה בהקסה דצ  arrayהכתובת של האיבר הראשון שיש במערך 

. שם של מערך הוא הכתובת של   arrayושולחים לה את השם של המערך, כלומר את השם  findNumberהפונקציה  
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.   22נעבור לפקודה מספר   Next lineאו  Step intoהאיבר הראשון במערך. אם עכשיו נריץ את התוכנית בעזרת 

 ונקבל :   Run to cursorונריץ את התוכנית שוב בעזרת הפקודה   11אנחנו נסמן את שורה 

 

 .   11: עצירה בשורה  55איור 

שמראה שנמצא המספר   1יש  flagעם כל האיברים שלו. במשתנה  arrayאת המערך  Watchesשוב קיבלנו במסך ה 

 ונקבל :  Run to cursorונריץ את התוכנית עם  15במערך. נסמן את השורה  30

 

   15: עצירה בשורה  56איור 

 .   YESבמסך המשתמש רואים את שהודפס 

 פעמיים והתוכנית מסתיימת. Step intoלחיצה על  

 .   NOולראות שמקבלים הדפסה  15מומלץ להריץ את התוכנית פעם נוספת ולהכניס את המספר  


