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 ברק גונן



1990-הומצאה ב 

שפת סקריפטים 
 מיד נבין מה זה◦

קל לקרוא קוד, דגש על קלות כתיבה 

יתרונות שקשורים לסייבר: 
 ברבות השנים נכתבו קטעי קוד שמבצעים משימות רבות◦

 (תעבורת רשת, לדוגמה)כלי טוב לניתוח כמויות מידע גדולות ◦

 (בהמשך)התממשקות לכלי עבודה ברשתות ◦
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שפות כמו אסמבלי ו-C   הן דוגמאות
 :Nativeלשפות 

 EXEקובץ  -הקומפיילר ממיר אותן לשפת מכונה◦
 EXEלא נדרשת תוכנה מיוחדת כדי להריץ קובץ ◦
 המתכנת צריך לנהל את הזיכרון◦

פייתון: 
פקודות  -bytecode-הקומפיילר ממיר ל◦

 שהמעבד לא מכיר
כדי   -interpreter -נדרשת תוכנה מתווכת◦

 לשפת מכונה bytecode-לתרגם את ה
כ התרגום לשפת מכונה מתבצע תוך כדי  "בד◦

 (ולא מראש)ריצה 
 המתכנת לא עוסק בניהול זיכרון◦
 נוחות על חשבון יעילות ומהירות ריצה: התוצאה◦
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 Cקוד בשפת 

קוד בשפת  

 אסמבלי

קוד בשפת  

כל הקוד )מכונה 

 (מוכן מראש

Compiler 

Assembler 

 מעבד        

 סקריפט פייתון

ByteCode 

קוד בשפת  

הקוד מוכן  )מכונה 

 (רק בזמן ההרצה

Interpreter 

Interpreter 
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 שתי התוכניות
 Hello“מדפיסות 
world” 

  בשתי התוכניות יש

לא מוגדר  -שגיאה
blablabla 

מה לדעתכם יקרה? 
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 שפתC-   הקוד לא

 יעבור קומפילציה

 

 

 

 

תבוצע   -שפת פייתון

לאחר מכן  , הדפסה

 שגיאה



מתקינים את סביבת גבהים 
נכנסים ל-command line ( נקרא גםCMD) 

 כותביםpython 
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כיתבו תרגילי חשבון כרצונכם 

 מה קיבלתם. 3/4נסו לבצע את התרגיל? 

 התוצאה מבוטאת כמספר שלם, בחלוקה של מספרים שלמים◦

 3.0/4נסו ◦

 ?3/4.0מה לדעתכם תהיה התוצאה של ◦
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 הקסדצימלי – 16בסיס 

 בינארי -2בסיס 

להסבר מפורט: 
◦  .pdf01-1-1450http://cyber.org.il/assembly/ 

0-יתחילו ב' מספרים בהקסx 

0-מספרים בבינארי יתחילו בb 
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 3בחזקת  2בצעו את התרגיל 

 כיתבו ? בפייתוןלא יודעים איך לכתוב חזקהhelp() 
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נוכל לבחור בין עזרה בנושאים הבאים: 
◦Keywords 
◦Topics 
◦Modules 

נבקש את רשימת כל הנושאים- Topics   
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 פשוט כותבים אותו בפייתוןכדי להגדיר משתנה 
 'וכו floatאו  intלא צריך לכתוב ◦
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תנו ערכים כלשהם ל-a ול-b 

 4חשבו את הביטוי*(a+b)+3 

 כעת אתם נדרשים למצוא את(4*(a+b)+3)**2 

... שמבטא את התוצאה האחרונה_ נשתמש בסימן 
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נרצה להשתמש ב-CMD כדי להריץ תוכניות פייתון 

 פיתחוnotepad++ 

 pyיש אפשרות לשמור קובץ בסיומת  save asתחת ◦

 כיתבו את הפקודה הבאה◦

 hello.pyשימרו את הקובץ בשם ◦
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מתוך ה-command line 

 python base.py 

כנראה שה, אם זה לא עובד-path הדרכה. אינו מוגדר: 
path.html-to-python-http://cyber.org.il/networks/videos/adding 

 דיבאגרבהמשך נראה איך מריצים דרך 
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