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 שעות C 15 חזרה על יסודות התכנות בשפת  .1

משפטי השמה , אופרטורים, טיפוסי נתונים ומשתנים, קלט פלט בסיסי: ת מבוא לתכנו 1.1

 .והמרה

 סיעוף מרובה, if  קינון של משפטי, (if)  משפטי תנאי, תחביר:  יסודות התכנות 1.2

 . WHILE לולאותו CASEבאמצעות משפט 

 

 שעות 20  פרוצדוראליפונקציות ותכנות .2

 .  תכנית למודולים שלהחלוק 2.1

סדר הגדרת , )prototype(טיפוס -הצהרה על אב,  קריאות לפונקציות שלשרשרת 

 .בצי כותרת להגדרות משותפותושימוש בק,  ארגון התכנית בקבצים,הפונקציות

 .מנגנון הקריאה לפונקציה 2.2

, משתנים סטטיים, return ימשפט, של משתנים מקומייםהחיים תחום ההכרה ומשך  

חפיפת , scopeכללי (תחומי הכרה של  משתנים ו של שמות, בלוקבמשתנים מקומיים 

 ).שמות

 . לגוריתמים לחיפוש ולמיון נתוניםהצגה ותרגול של א 2.3

מציאת הערכים המזערי ומרבי במערך של , (Bubble Sorting)מיון בועות : לדוגמה 

 .  או בסדר יורד, סידור מערך של מספרים בסדר עולה, נתונים מספריים

 

 שעות 20 מצביעים ורשומות .3

 .מבוא למצביעים 3.1

טיפוסי , ה לזיכרון באמצעות מצביעגיש, הצהרה על מצביעים, מצביעים וכתובות 

 .מצביעים

 .מצביעים ופרמטרים 3.2

 . נתונהשימוש במצביע למימוש העברת פרמטרים לפי כתובת 

 .מצביעים ומערכים 3.3

תווים מצביעים ל,  אריתמטיקה על מצביעים ביצוע,השקילות בין מצביע למערך 

 .ולמערכים

הצהרה על משתנים מטיפוס , פשוטותהגדרת רשומות מבנים ו  – מבנים ורשומות 3.4

 . רשומה
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 שעות 25 גישה לקבצים .4

תהליך הפסיקה , )processes(ותהליכים ) calls system(מישק מערכת ההפעלה  4.1

תפקוד , כתובת פיזית בפסיקהשל  היצירהתהליך , וקטורי פסיקות, במחשב  האישי

 . המחסנית

 .והשימוש בו  FILEהמבנה , מודל לקובץ סדרתי, יסודות העבודה עם קבצים 4.2

 פונקציות לגישה לקבצים 4.3

 fopen ,getc ,putc ,fscanf ,fprintf ,fclose ,fgets ,fputs  

פתח הטורי של מושידורו דרך ה ביצוע עיבוד ,ממערך שבקובץ) fscanf(קליטת מידע  4.4

 .  וכדומהקצב שידור, תסיבית זוגיו, סיביותפר מס  : הגדרת אופן התקשורת,המחשב

 

 שעות 28רכיבי חומרה והפעלתם                                                                              .5

לאחד המפתחים , )8254כגון ( מתוכנת (Timer-Counter)ן נזמ-מונהחיבור רכיב  5.1

 .מחשבב )טורי/מקבילי(

 . מונים לקבלת תדרים נמוכים של שרשור, מתוכנתנןזמ-מונהה של עבודההכרת מצבי  5.2

 .מתכנת והפעלתוזמנן -מונהשל  , Cבשפת  ,תכנות 5.3

  לאחד ממפתחי המוצא של מחשב  )DAC( תקביליאות ספרתי ל מאות  של ממירחיבור 5.4

 .DAC08, AD558)כגון ממיר (

 .C בשפת  תכנית באמצעות ממיר מספרתי לתקביליהפעלת 5.5

 ממיר (מחשב  לאחד ממפתחי המבוא של (ADC) של ממיר מתקבילי לספרתי חיבור 5.6

 .)4ADC080 ,7574ADC  כגון

קריאת בתכנית מתבצעת . Cהפעלת ממיר מתקבילי לספרתי באמצעות תכנית בשפת  5.7

 . הנמדד והצגת הגודל).  או חיישן לחץחיישן אור, חיישן טמפרטורה(תפוקת החיישן 

 .  פסיקות באמצעותאו,   שאילתות באמצעות הממיריםת הפעל אופניה שלהסבר 
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