
 4אי – 2020 ץיק תשפוח – טקיורפ ינימ
 
 קחשל רשפאש ,ורחבת ובש קחשמ רוציל םכילע ,האבה הנשב רבייס טקיורפ תשגהל תונכהה תרגסמב
 .)חוקל – תרש( םיבשחמ ןיב תרושקתב
 
 טקיורפ תשגה תארקל ןויסינ םכל ןתיי םגו ,ף״שת םידומילה תנש לש םוכיס ןיעמ הווהי הז טקיורפ
 )א״פשת( האבה הנשב םויסה
 

 תניחבב החלצהלו המגמב ךישמהל תנמ לע ,האבה הנש תליחתב הבוח רדגב איה הז טקיורפ תשגה
  :םויסה טקיורפ רובע םישורדה םיטנמלאה תשולשמ םיינש בלשי טקיורפה .)םויסה טקיורפ( תורגבה
 

 .יפארג קשממ .1
 .םיבשחמ ןיב תרושקת .2
 

 .האבה הנשב ודמלת ,הלעפה תוכרעמ , ישילשה טנמלאה תא
 

 יד רובעל ונל אצי ,ןותייפ תפש ידומיל לש רמוחה םויס תארקל ,הנשה ונדמלש המב ורכזית םא
 אצי םכלוכל אל . pygame – ו tkinter  םילודומה תרזעב ,יפארג קשממ תינב לש אשונה לע תוריהמב
 ,ץיקב ימצע דומיל תרזעב עדיה תא םילשהל םכילע היהי ןכלו ,הלא םילודומ תרזעב תוינכות בותכל
 .ללכב טנרטניאבו ילש רתאב םג םימייקש םירמוחה תרזעבו
 דמלנש המ ידי לע קר אלו ,יאמצע רקחמ ידי לע םירבוצ םתאש עדי לע תססובמ רבייסה תמגמ לכ
 אשונה תא דומלל וא/ו ל״הצב רבייסה םוחתב דובעל הצריש ימ רובע דחוימב ןוכנ הז .התיכב תילמרופ
 .םייחל עוצקמ וא הריירקל תאז ךופהל ילואו ,הימדקאב
 

 )GUI – Graphical User Interface( יפארג קשממ
 

 תדלקמה ידי לע ליעפהל רשפאש קחשמ ךסמכ וא םינותנ לש ילאוזיו טלפ/טלק רובע תשמשמה הנכות
 שמתשמל תורשפא םינתונש םיכסמ לש הרדיס וא דדוב ךסמ תויהל לוכי הז ןורקיעב .רבכעה וא/ו
 .םהינש לש בוליש וא ,תדלקמה וא ,רבכעה לש תוקלקה תרזעב הנכות ץירהל
 

 תרושקת
 

 לוקוטורפ תריציו ,ןותייפ לש socket לודומה תרזעב חוקל - תרש לש תרושקת ,הנשה ונדמלש המ
 .ינשהמ דחא תובושת לבקלו תושקב שקבל םילוכי םידדצה ותרזעבש
 
 ,הקמד ,לוגיע סקיא :לשמל ומכ חול יקחשמ .םשייל םכנוצרבש קחשמ לע בושחל םכילע ,הז טקיורפב
 רות ובש קחשמ ללכ ךרדב .םיירשפא םירחא הברה דועו תוללוצ ,הרושב עברא ,שב שש ,לופונומ ,וג
 .וקיתב םייתסמש וא )חצנמ( הכוז םידדצה דחאש דע ,) ךלהמ ,דעצ( עסמ לכ רובע ףלחתמ ןקחשה
 
 ןרותה עסמה תא םעפ לכ ריבענ ,םהיניב תרושקתה תרזעבו ,קחשמה תא ץירנ חוקלב םגו תרשב םג

 תא ףקשל ,םידדצה ינשב חולה בצמ תא ןכדעי קשממה .ינשה דצה לא קחשל היה ורותש דצה לש
 .ןותנ עגר לכב קחשמה בצמ
 

 םיטנוולר םירושיק
 tkinter תרזעב םג יפארג קשממ תביתכל םינוטרסו םירפס ,תואמגוד אוצמל רשפא םיאבה םירושיקב
  .pygame תרזעב םגו
 

oti.com/school/python/pygame-http://www.lamed 
 

oti.com/school/python/tkinter-http://www.lamed 


