
 קורס תכנות

, פונקציות, לולאות: שיעור שלישי

 ואולי קצת סימולציה



 מילים שמורות

 Cהן מילים בשפת  מילים שמורות•

 …if, else, int: כגון•

 אסור להשתמש בהן כשמות משתנים או פונקציות•

 



 ייצוג בינארי במחשב

•bit (ביט )- ספרה בינארית בודדת   

•byte (בייט )- שמיניית ביטים 

•char משתמש בבייט אחד של זכרון 

•int ו-float 

 בתים 4-במשתמשים ברוב הקומפיילרים והמחשבים •

•long ו-double 

 בתים 8-במשתמש ברוב הקומפיילרים והמחשבים •

•KiloByte (~אלף בייטים )– בייטים 210 

•MegaByte (~מיליון בייטים )– קילו בייטים 210 

•GigaByte (~טריליון בייטים )– מגה בייטים 210 



 Casting -המרה 

 ממירים את הטיפוס של הביטוי•
int num1 = 7, num2 = 2; 

double num3 = 5.7, result = 0.0; 

 

result = num1/num2; 

 

result = (double)num1/num2; 

 

num3 = (int)num3; 
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num1 num2 num3 result 

7 2 5.7 0.0 3.0 3.5 5.0 



 scanf -קלט של ערכי משתנים 

 .קלט שמכניס המשתמשברוב התוכניות נרצה לעבוד על •

 

 .קולטת ערך מהמשתמש לתוך משתנה scanfהפונקציה •
 

 

scanf( "%d %lf", &student_num, &average); 

 

 

 .המחשב ממתין לקלט מהמשתמש•

 .Enterאחרי הקשת הקלט על המשתמש להקיש •

 .  המחשב מכניס את הקלט למשתנה שצוין•

 

 .printf -סימוני הקלט זהים לסימוני ההדפסה ב•

 .&לפני שם המשתנה יש לשים את הסימן •



 כתיבה מקוצרת של פעולות

a = a + 2; a += 2; 

b = b - 3; b -= 3; 

c = c * 4; c *= 4; 

d = d / 5; d /= 5; 

e = e % 5; e %= 5; 



 if-elseמשפט 

 

 

 

 2אחרת יתבצע משפט  1אם התנאי מתקיים יתבצע משפט •

 

 

 

 

 

 .if-elseבמקרים רבים נשתמש בבלוקים של משפטים בתוך •
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if ( expression ) 

    statement1 
else 

    statement2 

Expr 

Statement1 

Rest of Program 

True False 

Statement2 



 ?מה אם יש יותר משני מצבים

 :אפשר לרשום•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (אפשר להחליף פקודה בבלוק של פקודות)

if (condition) 

   command; 

else 

   if (condition) 

      command; 

   else 

      if (condition) 

         command; 

      else 

         command; 

 התואם if -יופיע מתחת ל  else-בשביל הקריאות נדאג ש



 דוגמא -בחירה בין יותר משני מצבים 

 

if (grade >= 90) 

 printf("A\n"); 

else 

 if (grade >= 80) 

    printf("B\n"); 

 else 

    if (grade >= 70) 

   printf("C\n"); 

    else 

   printf("Failed\n"); 

 

 ?90האם הציון מעל 

 ?80האם הציון מעל 

 ?70האם הציון מעל 

 תרגום לציון אמריקאי



 switch -בחירה בין יותר משני מצבים 

  קבועיםמשמשת להשוואה עם ערכים  switch -פקודת ה•

 מראש

 

 מרובים if-else -במקרים כאלה נוחה יותר לשימוש מ•



char grade; 

scanf(“%c”, &grade); 

switch (grade) 

{ 

case ‘A’: 

printf(“90 – 100\n”); 

break;  

case ‘B’: 

printf(“80 – 89\n”); 

break;  

case ‘C’: 

printf(“70 -79\n”); 

break;  

default: 

printf(“Failed\n”); 

} 

 

 תרגום ציון אמריקאי לטווח מספרים :switch -דוגמה ל



 לולאות



 מהן לולאות

 :לולאה

 מספר פעמים ברצף קטע קוד שיכול להיות מבוצע•

 קטע הקוד יבוצע כל עוד תנאי מסוים מתקיים•

 

 :שימושים בלולאות

 בקרת זרימה•

 מאפשרות ביצוע פעולה מסוימת מספר פעמים ברצף•

 

 :מכנה משותף של לולאות

 (initialization)איתחול •

 (condition)תנאי •

 (increment / update)שינוי המצב הנוכחי •



 whileלולאת 

 :דרך פעולה

 נאתחל את המשתנים הקשורים לתנאי•

 :כל עוד התנאי מתקיים•

 נבצע קבוצת פקודות•

 נבצע פקודת עדכון שתשפיע •

 על חישוב התנאי 

initialize stuff... 

 

while (condition) 

{ 

   do something ... 

 

   increment ... 

} 



 10ועד  1-הדפסת המספרים מ

 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=1; 

  

 while ( i <= 10 ) 

 { 

    printf(“%d\n”, i); 

    i=i+1; 

 } 

  

 return 0; 

} 

 

 אתחול

 תנאי

 קידום



 בדיקת ראשוניות –לולאות 

 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int num, i=2; 

  

 scanf(“%d”, &num); 

  

 while ( num % i != 0 )  

    i=i+1; 

  

 if (i != num) 

    printf(“%d is divided by %d\n”, num, i); 

 else 

    printf(“%d is prime\n”, num);  

 

 return 0; 

} 

 
 :מספר ראשוני•

המתחלק   1-מספר טבעי גדול מ•

 בלבד 1-ללא שארית בעצמו וב

 

  num -ל 1האם קיים מספר בין 

 ?ללא שארית numהמחלק את 



 לולאות אינסופיות

 :אם לא נגדיר כראוי•

את אתחול המשתנים המשפיעים על  •

 התנאי

את התנאי עצמו כך שיהיה תלוי  •

 בערכו של משתנה אחד לפחות

המתבצעת  ( לפחות)פקודה אחת •

כחלק מהלולאה ומשנה את ערכו של  

 המשתנה המשפיע על התנאי

while ( 5 > 4 ) 

{ 

   printf(“*\n”); 

   i = i + 1; 

} 

i = 1; 

while ( i > 0 ) 

{ 

   printf(“:-) \n”; 

} 

while ( i > 0 ) 

{ 

   printf(“:-( \n”); 

   i = i + 1; 

} 

לולאה  

 אינסופית



 לולאות שלא מבוצעות

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int num, i=2; 

 scanf(“%d”, &num); 

  

 while ( num % i != 0 )  

    i=i+1; 

  

 if (i != num) 

    printf(“%d is divided by %d\n”, num , i); 

 else  

    printf(“%d is prime”, num);  

 

 return 0; 

} 

 זוגי הלולאה לא תתבצע numאם 



 ?מה עושה התוכנית הבאה

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=1, result=1; 

 

 while ( i <= 10 ) 

 { 

    result = result * 2; 

    i++; 

 } 

 

 printf(“The result is %d\n”, result);  

 return 0; 

} 

 210חישוב הערך של  



 whileלולאת 

 

 מבנה הלולאה  •

 דוגמאות  •

 לולאה אינסופית  •

 ?שאלות   •

 



 forלולאות 

for ( פקודת אתחול; תנאי ביצוע; פקודת עדכון(  

{ 

 פקודות     

{ 

 :בדוגמא

for ( i = 1; i<=10 ; i++)   

 printf(“%d\n”, i); 

 

 פעם אחתקודם מבוצעת פקודת האתחול. 

 אם הוא מתקיים אז נכנסים ללולאה –אז נבדק תנאי הביצוע. 

מבוצעת פקודת העדכון, בסיום פקודות הלולאה 

 ונכנסים ללולאה אם הוא מתקייםאז שוב נבדק תנאי הביצוע 

עד שהתנאי לא מתקיים, וחוזר חלילה. 

 



 :דוגמא

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int i; 

for (i = 1; i<=10; i++) 

printf(“%d\n”, i); 

return 0; 

} 

 ...וחוזר חלילה



 ?מה עושה התכנית הבאה

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i,result=1; 

 

 for ( i=1; i <= 20; i++ ) 

    result = result * 2; 

 

 printf(“The result is: %d\n”, result);  

 return 0; 

} 

 

 220התוכנית מחשבת את הערך של  



 ?מה עושה התכנית הבאה

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i,result=1; 

 

 for ( i=1; i <= 10; i++ ) 

    result = result * i; 

 

 printf(“The result is: %d\n”, result);  

 return 0; 

} 

 

 10!התוכנית מחשבת את הערך של  



while לעומת  for 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i,result=1; 

 

 for ( i=1; i <= 10; ++i ) 

    result *= i; 

 

 printf(“Result is %d”, result);  

 return 0; 

} 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i,result=1; 

 i=1; 

 while ( i <= 10 ) 

 { 

    result *= i; 

    ++i; 

 } 

 

 printf(“Result is %d”, result);  

 return 0; 

} 

 
ניתן לעשות   forכל מה שניתן לעשות בלולאת 

 .ולהפך whileבלולאת 



while לעומת  for 

 :forלולאות •

 כשרוצים לבצע משהו בצורה סדרתית•

 ידוע מראש( איטרציות)מספר הפעמים •

 nועד  1עבור הערכים •

 

 :whileלולאות •

 כשרוצים לבצע משהו מספר לא ידוע של פעמים•

 10 -קטן מ iכל עוד •

 זוגי xכל עוד •



 אתחול ועדכון -לולאות 

 

 

 

 :אתחול

 מותר לבצע מספר פקודות אתחול•

 

 :עדכון

 מותר לבצע מספר פקודות עדכון•

 המשנה את ערך משתנה התנאי   כל פקודהפקודת עדכון יכולה להיות •

 

for ( i=0, j=4; i+j < 100; i+=5,--j ) 

{ 

   do something ... 

} 



 לולאות מקוננות

 :לולאות יכולות להיות חלק מלולאות אחרות•

 
 

for ( i=0; i < 10; ++i ) 

{ 

 for ( j=i; j < 10; ++j ) 

    printf(“*”); 

 

 printf(“\n”); 

}  

********** 

********* 

******** 

******* 

****** 

***** 

**** 

*** 

** 

* 



 ?מה עושה התכנית הבאה

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=0,j=0; 

 

 for ( i=1; i <= 10; i++ ) 

 { 

    for ( j=1; j <= 10; j++ ) 

   printf(“%d ”, i*j); 

 

    printf(“\n”); 

 } 

  

 return 0; 

} 

 התוכנית מדפיסה את לוח הכפל

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 



 סידור הפלט

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=0,j=0; 

 

 for ( i=1; i <= 10; i++ ) 

 { 

    for ( j=1; j <= 10; j++ ) 

   printf(“%4d”, i*j); 

     

    printf(“\n”); 

 } 

  

 return 0; 

} 

 התוכנית מדפיסה את לוח הכפל



 do-whileלולאות 

 

 :while-ל do-whileההבדל בין 

גוף הלולאה מבוצע לפחות פעם אחת  •

 (אפילו אם התנאי לא מתקיים לעולם)

התנאי נבדק רק לאחר ביצוע גוף  •

 הלולאה

initialize ... 

 

do  

{ 

   do something ... 

   increment ... 

} 

while ( condition ); 



 do-whileלולאות 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=1; 

  

 do 

 {  

    printf(“%d\n”, i); 

    i++;  

 } 

 while (i < 10); 

 

 return 0; 

} 



 do-whileלולאות 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=1; 

  

 do 

 {  

    printf(“%d\n”, i); 

    i++;  

 } 

 while (i < 10); 

 

 return 0; 

} 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=1; 

  

 while (i < 10) 

  {  

    printf(“%d\n”, i); 

    i++;  

 } 

 

 return 0; 

} 

 



 do-whileלולאות 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=11; 

  

 do 

 {  

    printf(“%d\n”, i); 

    i++;  

 } 

 while (i < 10); 

 

 return 0; 

} 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int i=11; 

  

 while (i < 10) 

  {  

    printf(“%d\n”, i); 

    i++;  

 } 

 

 return 0; 

} 

 

תנאי הלולאה לא  

 מתקיים

 אין פלט "11: "פלט



 do-whileלולאת 

 

 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int grade = 0; 

 

 do 

 { 

    printf(“Enter a grade (0-100)\n”); 

    scanf(“%d”, &grade); 

 } 

 while ((grade < 0) || (grade > 100)); 

 

 printf(“You entered a legal grade now\n”); 

 return 0; 

} 

 :שימוש נפוץ

קבלת קלט מהמשתמש שוב  •

 ושוב עד שיוכנס קלט חוקי

 

 



 בלולאות breakהפקודה 

 :breakהפקודה 

 מפסיקה את ביצוע הלולאה הנוכחית•

 התוכנית תמשיך לרוץ החל מהפקודה הראשונה שאחרי הלולאה•

 משמשת למקרים בהם רוצים לסיים את הלולאה באמצע•

 לפני סיום האיטרציה הנוכחית•



 ציונים 10חישוב ממוצע של עד  –דוגמא 

 :דרישות מהתכנית•

 (או עד שמוכנס מספר שלילי)ציונים מהמשתמש  10 עדלקלוט •

 להדפיס את הממוצע•



 ציונים 10חישוב ממוצע של עד  –דוגמא 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int newNum = 0, num_elements = 0; 

 double avg = 0.0; 

 

 do 

 { 

    scanf("%d", &newNum); 

    if (newNum < 0 ) 

       break; 

 

    avg += newNum; 

    ++num_elements; 

 } 

 while ( num_elements < 10 ); 

 

 avg /= num_elements; 

 printf(“The averages is %lf\n”, avg); 

 return 0; 

} 



 continueהפקודה 

continue: 

 של הלולאה הנוכחיתמפסיקה את האיטרציה •

 הבאההתוכנית תמשיך לרוץ מתחילת האיטרציה •

 .נמשיך מפעולת הקידום forבמקרה של •



 ציונים 10חישוב ממוצע של  –דוגמא 

#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 int newNum = 0, num_elements = 0; 

 double avg = 0.0; 

 

 do 

 { 

    scanf("%d", &newNum); 

    if (newNum < 0 ) 

       continue; 

 

    avg += newNum; 

    ++num_elements; 

 } 

 while ( num_elements < 10 ); 

 

 avg /= num_elements; 

 printf(“The averages is %lf\n”, avg); 

 return 0; 

} 

 נתעלם ממספרים שליליים



 ?שאלות



 (כתלות בזמן)סימולציות 



 סימולציות

 ?למה צריך את זה? מה זה•

 :דוגמאות•

 טיסה סימולטור•

 מטראולוגיה•

 קו ייצור•

 יפים'תכנון צ•

 פיזיקליותסימולציות •

Typhoon Mawar 2005 computer simulation 



 דוגמאות

 (שיעורי בית הבאים)דלתות  3משחק •

 הקשר בין מחלות נדירות לקווי מתח גבוה•



 פונקציות
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#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int i = 0;  

 double sum = 0, result; 

  

 for (result = 1, i = 1; i <= 20; ++i) 

    result = result * 2; 

 sum += result; 

 

 for(result = 1, i = 1; i <= 15; ++i) 

    result = result * 3; 

 sum += result; 

 

 for(result = 1, i = 1; i <= 17; ++i) 

    result = result * 5; 

 sum += result; 

 

 printf("2^20 + 3^15 + 5^17= %g", sum);  

 return 0; 

} 

 :כיצד מחשבים את

220 + 315 + 517 

 ?כיצד מחשבים

 220חישוב 

 315חישוב 

 517חישוב 
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 ?מה היינו רוצים

 :בעיות•

 פעמים 3שכפול של קטע קוד כמעט זהה •

 אם היו יותר מחוברים היה צריך לשכפל פעמים נוספות•

 התכנית מתארכת ונהיית מסורבלת•

 copy / pasteמקור לבאגים וטעויות •

 "למה התכוון המשורר"קשה להבין •

 

 ?מה היינו רוצים•

 לכתוב פעם אחת בלבד את הקוד•

להשתמש באותו קטע קוד מספר פעמים אבל עם פרמטרים שונים  •

 בכל פעם
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 פונקציות -פתרון 

#include <stdio.h> 

 

double power(double base, int exponent) 

{ 

 int i = 0; 

 double result = 1; 

 

 for (i = 1; i <= exponent; i++) 

    result = result * base; 

  

 return result; 

} 

 

int main() 

{ 

 double sum = power(2,20) + power(3,15) + power(5,17);  

 

 printf("2^20 + 3^15 + 5^17= %g", sum);  

 return 0; 

} 

 powerהגדרת פונקציה בשם 

 baseexponent  המחשבת את

 התוכנית מתחילה לרוץ מכאן

קריאה 

 לפונקציה
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 פונקציות

 :פונקציה•

 שםקטע קוד בעל •

 לתוך משתנים ערכי קלטיכול לקבל •

 יחיד ערך פלטיכול להחזיר •

 :שימושים•

קריאה עם  , אפשר לקרוא לפונקציה הרבה פעמים במהלך התוכנית•

 קלט שונה יכולה להניב תוצאה שונה

 :מיחזור קוד•

 משתמשים הרבה פעמים... בודקים פעם אחת , כותבים פעם אחת•

 printf, scanf: לדוגמא•

 (  אבסטרקציה)פיתוח וקריאה : בהירות קוד•

 (encapsulation)עקרון ההכמסה •
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 ?למה להשתמש בפונקציות... ושוב 

 לוגים שוניםחלוקת התכנית לחלקים •

 כל חלק מבצע פעולה בסיסית אחרת•

 ...הדפסה , עיבוד נתונים, קריאת נתונים•

 אבסטרקציה -פירוק בעיה מסובכת לתת בעיות פשוטות יותר •

 

 באותו קטע קוד מספר פעמים באותה התוכנית שימוש חוזר•

 

 באותו קטע קוד בתכניות שונות שימוש חוזר•

 ניתן להשתמש בפונקציות שכתבנו גם בתוכניות אחרות  •

 .stdio.hשמופיעה בספרייה  printfלדוגמא •
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 הגדרת פונקציות

 

 

 

 

 

 

 לפני שניתן להשתמש בפונקציה צריך להגדיר אותה•

 :לפונקציה יש•

 שם•

 טיפוס הערך המוחזר•

 משתני קלט•

 אוסף פקודות המרכיב את גוף הפונקציה•

type function_name( type parameter1, type paremeter2, ... ) 

{ 

   local variables declaration 

   statement 1 

   statement 2 

   ... 

   ... 

   return value; 

} 



52 

 הגדרת פונקציות

double power(double base, int exponent) 

{ 

 int i = 0;  

 double result = 1; 

 

 for (i = 1; i <= exponent; i++) 

    result = result * base; 

 

 return result; 

} 

 :שם הפונקציה•
•power 

 :טיפוס ערך מוחזר•
•double 

 :משתני קלט•
•double base, int exponent 

בגוף הפונקציה ניתן להשתמש בכל  

 cאוסף הפקודות של 

 (כולל לקרוא לפונקציות אחרות)
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 שם הפונקציה

 :שם הפונקציה•

 שם של משתנהאותם כללים כמו •

 % ...$*-+לא יכול להכיל סימנים כמו •

 חייב להתחיל באות•

 אסור להשתמש במילים שמורות•

 

 :מומלץ ששם הפונקציה יהיה שם בעל משמעות•

•max 

•printf 

•getPacManPos 
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 משתני קלט

 :משתני הקלט•

 מוגדרים  בהגדרת הפונקציה•

 (כמו  משתנים רגילים)יש להם שם וטיפוס •

 מוכרים אך ורק על ידי הפונקציה•

 

 

 

 

 :אם הפונקציה לא מקבלת ערכים•

 אפשר להשאיר את הסוגריים ריקים•

 voidאו לכתוב בתוכם •

int max( int val1, int val2 ) 

double squareRoot( double number ) 

int isPacManAlive() 

int getNumGhosts( void ) 
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 קריאה לפונקציה

 

 

 

 

 

 

 

 :קריאה לפונקציה•

 היא פקודה המתבצעת ברצף הפקודות של התוכנית•

 ניתן לקרוא לפונקציה גם מתוך פונקציה אחרת•

 להעביר לפונקציה ערכים בהתאם להגדרת הפונקציה  חייבים•

 חוזרים למקום שלאחר הקריאה לפונקציה, בסיום ריצת הפונקציה•

int main() 

{ 

   double solution = power(2,20) + power(3,15) + power(5,17);  

    

   printf("2^20 + 3^15 + 5^17 = %g", solution);  

 

   return 0; 

} 

 קריאות לפונקציה
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 הערך המוחזר

 

 :טיפוס הערך המוחזר•

 .voidאז הטיפוס הוא , אם הפונקציה לא מחזירה ערכים•

 

 :void-כאשר הפונקציה מחזירה ערך שונה מ•

 שבה יוחזר ערך מהטיפוס המתאים returnצריכה להתבצע פקודת •

•return  המבוצעת בפונקציה האחרונההיא הפקודה 

 גם אם מופיעות אחריה פקודות נוספות•

 

.  גם בפונקציה שלא מחזירה ערך returnניתן להשתמש בפקודת •

 .ונקציהיציאה מיידית מהפ –המשמעות תהיה 

 

 

void print_help() 
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 דוגמא להמחשה בלבד

int greater(int a, int b) 

{ 

   if ( a > b ) 

      return 1; 

   else 

      return 0; 

 

   printf("Will this be printed?\n"); 

} 

 אחת בפונקציה returnיכולה להופיע יותר מפקודת 

 אולם רק אחת תתבצע

 הפקודה הזאת לא תתבצע

int greater(int a, int b) 

{ 

   return ( a > b ); 

} 

 greaterהדרך הנכונה לממש את 
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 הערך המוחזר

 :במידה והוחזר ערך, עם סיום הפונקציה•

 ניתן לבצע בעזרתו פעולות•

 ניתן לשמור אותו במשתנה•

int main() 

{ 

   double sum = power(2,20) + power(3,15) + power(5,17);  

    

   printf("2^20 + 3^15 + 5^17 = %g", sum);  

 

   return 0; 

} 

 שימוש בערך המוחזר לביצוע חישוב
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 קריאה לפונקציה

 

 

 

 

 

 

 

 :קריאה לפונקציה•

 היא פקודה המתבצעת ברצף הפקודות של התוכנית•

 ניתן לקרוא לפונקציה גם מתוך פונקציה אחרת•

 להעביר לפונקציה ערכים בהתאם להגדרת הפונקציה חייבים•

 חוזרים למקום שלאחר הקריאה לפונקציה, בסיום ריצת הפונקציה•

double power(double base, int exponent) 

 

 

double sum = power(2, 20));    
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 דוגמא

#include <stdio.h> 

 

double power(double base, int exponent) 

{ 

 int i = 0;  

 double result = 1; 

 

 for (i = 1; i <= exponent; i++) 

    result = result*base; 

 

 return result; 

} 

 

int main() 

{ 

 double sum = power(2,20) + power(3,15) + power(5,17);  

 

 printf(“2^20 + 3^15 + 5^17= %g”, sum);  

 return 0; 

} 

main היא פונקציה 

, משתנים 2פונקציה המקבלת 

והשני מסוג  doubleאחד מסוג 

int 



61 

 ללא שימוש במשתנה עזר

double power(double base, int exponent) 

{ 

 int i = 0;  

 double result = 1; 

 

 for (i = 1; i <= exponent; i++) 

    result = result*base; 

 

 return result; 

} 

 

int main() 

{ 

 printf(“2^20 + 3^15 + 5^17= %g”,  

     power(2,20) + power(3,15) + power(5,17));  

 return 0; 

נעביר את הביטוי ישירות  {

 printfכערך לפונקציה 
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 mainפונקצית 

 :mainפונקציית •

 mainמכילה פונקציה בשם  Cכל תוכנית •

 התוכנית מתחילהזו הפונקציה הראשית שבה •

 י מערכת ההפעלה"מופעלת ע( התכנית)הפונקציה •

 

 :mainהערך המוחזר של •

 מועבר למערכת ההפעלה•

 (voidאו ) intטיפוסו צריך להיות •

 המשמעות היא שהתוכנית הסתיימה באופן תקין   0אם ערכו •
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 mainפונקצית 

 :main פונקציית•

 יכולה לקבל משתנים ממערכת ההפעלה  •

 יכולה לפעול גם בלי לקבל משתנים•

 

 ארוכה שהכל נעשה בתוכה mainלא מומלץ לכתוב פונקציית •

 :מקובל•

 לחלק את התוכנית לפונקציות בהתאם לחלקים הלוגיים שלה•

 קצרה שקוראת לפונקציות האחרות mainלכתוב פונקציית •
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 משתנים בפונקציה

 :משתנים בפונקציה•

 (שלה scope-ב)מוכרים אך ורק בפונקציה הזאת •

 (main-גם לא ב)לא מוכרים בפונקציות אחרות •

 כולל גם את משתני הקלט•

 

 :בסיום ריצת פונקציה•

 המשתנים לא מוגדרים יותר•

 ערכי המשתנים לא נשמרים מקריאה אחת לשנייה•
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 מחסנית הקריאות

void g() 

{ 

   printf("G\n"); 

} 

 

void f() 

{ 

   g(); 

   printf("F\n"); 

{ 

 

int main() 

} 

   f(); 

   printf("MAIN\n"); 

   return 0; 

{ 

g() 

f() 

->g() 

Main() 

-> f() 

 ?מה יודפס על המסך


