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 החל מתוכניות פשוטות ,#C מאפשרת לנו לכתוב תוכניות בשפת Visual C# Expressסביבת העבודה 

  .בעלות אלפי שורות קודמורכבות מסחריות ועד מערכות , למדי בעלות שורות קוד בודדות

  . להשתמש בסביבה זו באופ� הנוח ביותר לצרכינו כמתכנתי� מתחילי�במדרי� זה נלמד כיצד

  פתיחת סביבת העבודה

, Microsoft Visual C# 2005 Express Editionביבת העבודה נבחר את התוכנה  לפתוח את סכדי

  .ת העבודהיתקבל מס� הפתיחה של סביב .”windows“של דר� תפריט ההתחלה 

  יצירת פרויקט

 לכתוב תוכנית חדשה עלינו לפתוח פרויקט כדי, לכ�. נפרד נמצאת בתו� פרויקט #Cכל תוכנית בשפת 

�ב נבחר וש�, Fileליו� את נבחר בתפריט הע .חדשNew Project.  

  

�נבחר ב. יפתח חלו� המציע לנו סוגי פרויקטי� שוני�יConsole Application. בשורת הש� נכתוב את 

 ”MyFirstProject“זו בחרנו בש�  הבדוגמ. הש� שנקרא לפרויקט
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בסיס של יע כבר מופכאשר בחלו� המרכזי ,  יתקבל מס� סביבת העבודה”OK“לאחר הלחיצה על 

  .#Cתוכנית ריקה בשפת 

    סביבת העבודהחלונות

  :נכיר את החלונות השוני� בסביבת העבודה

  

  

  

  

   ישמש אותנו לכתיבת קוד התוכניתחלו� הראשיה

  ).קומפילציה(לאחר כל הידור ) קומפיילר( נצפה בשגיאות והערות המהדר הודעות המהדרבחלו� 

 נית� לראות כי .בור בנוחות בי� חלקי הפרויקט השוני� נשתמש על מנת לעסייר הפרויקטבחלו� 

 �.  חדשSolutionכאשר פתחנו פרויקט חדש נפתח עבורו . Solutionהפרויקט שפתחנו קיי� בתו

,  פרויקט אחד או יותרשומר בתוכו Solution, בסביבת העבודה.  היא פתרו�solutionמשמעות המילה 

 מורכבת לבעיהוה� מהווי� במוב� מסוי� פתרו� ,  קשרומקובל שיהיו אלה פרויקטי� שיש ביניה�

  . אחדSolution תו� פרויקטי� בכמה יצורבהמש� נלמד כיצד נית� ל. אחת

 מס� תכונות סייר הפרויקט חלו� ראשי הודעות המהדר
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 ולכ� לא נשתמש �עבור תוכניות בה� נעשה שימוש בעזרי� גראפיי בעיקר משמש מס� התכונותחלו� 

  .בו

  .Viewרת התפריט שוב בעזאותו ולפתוח , א� אי� בו שימושכל חלו� נית� לסגור 

ע�   במס� התוכניתמופיע באופ� אוטומטי אשר )רצ" הוראות בשפת התכנות, כלומר (נתבונ� בקוד

  :פתיחת פרויקט חדש

  
  

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

 

namespace MyFirstProject 

{ 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

        } 

    } 

} 

נוכל למחוק את ההגדרות שלא נזדקק לה� ולהישאר ע� לכ� , לא כל ההגדרות הכרחיות לצרכינו

  : לנוהשלד המוכר

using System; 

 

class Program 

{ 

    static void Main() 

    { 

    } 

} 

  תוכנית ראשונהכתיבת 

  .”Hello world“ למס� את הפלט שתציג, לי� להקליד את התוכנית הראשונהאנו יכוכעת 

א� רצוי תמיד לתת ,  לשנות את הש�חובה אי�(נשנה את ש� המחלקה לש� שנרצה לקרוא לתוכנית 

�תו� תחו� האת פקודת ההדפסה ב וסי"ונ, )שמביעי� את תפקיד�, לתוכניות שמות משמעותיי�

Main:  

  רשימת ספריות

 הגדרת המרחב 

 הגדרת המחלקה 

הגדרת נקודת 
 הפתיחה לתוכנית
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using System; 

 

class HelloWorld 

{ 

    static void Main() 

    { 

        Console.WriteLine("Hello world"); 

    } 

} 

  : ♥שימו 

שמות , מחרוזות באדו�, מילי� שמורות נכתבות בכחול: קוד הכתובבישנ� צבעי� שוני�  •

 .מחלקות בטורקיז

 והפעולות של ציג את כל התכונותהמ נפתח חלו�  Consoleמייד לאחר כתיבת ש� המחלקה •

 . WriteLine לפקודת הדפסה נבחר את הפעולה . נוכל להשתמש�המחלקה בה

 

  .Console לעבור ולבדוק תכונות ופעולות נוספות השייכות למחלקה תוכלו

תשנה את  ;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red  הוראהה, משלל

  .צבע הפלט לאדו�

הפעולה  או עמוד ע� הסמ� על התכונהאפשר לעולה פ לקבל הנחיות על כל תכונה וכדי •

  .F1 ש עליהקלהמבוקשת ו

  הידור תוכנית 

, תחביריות לבדוק שאי� בה שגיאות כדי אותה) לקמפל(עלינו להדר ,  התוכניתאחרי סיו� הקלדת

או , Build Solution ואז בחירת,  בתפריטBuildבחירת שלב זה יתבצע על ידי . ולהכי� אותה לריצה

  . F6 על המקש הקשה דיעל י
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תחתו� של ה ישמאלה בצד Build succeededנקבל את ההודעה , בתוכנית תחביר שגיאות אי� כלל א�

� לחיצה .בחלו� הודעות המהדר ות מתאימותהודעבתוכנית נקבל  תחבירקיימות שגיאות  א�. המס

  .כפולה על ההודעה תקפי# את הסמ� למקו� בו ארעה השגיאה

  :בסו" משפט;  הבאה נגרמה כיוו� שלא נכתב הסימ� השגיאה, משלל

  

  שובנהדר, לאחר שנתק� את השגיאות.  התחבירלא נוכל להרי# תוכנית לפני שנתק� את כל שגיאות

ונקבל את ,  עד אשר לא יופיעו שגיאות בחלו� הודעות המהדרוכ� נחזור על התהלי�, את התוכנית

  .Build succeededההודעה 

 בעוד(ההערות מסומנות בסימ� צהוב .  הרצההערותתוכנית נקבל של הידור לאחר ש� ייתכ  :♥שימו 

א� יש לתת את הדעת על , הערות שהתקבלו עבורהנית� להרי# תוכנית ). השגיאות מסומנות באדו�

  .תוכניתב  אחרת או על בעיה אפשריתטעותמצביעות על ה� שייתכ� משו� ש, הערות אלה

  הרצת תוכנית

  .היא מוכנה להרצה,  את שלב ההידור בהצלחההת עברלאחר שהתוכני

 על המקשי� נקיש או Start Without Debugging את Debugתוכנית נבחר בתפריט את ה להרי# כדי

Ctrlו �F5בו זמנית .  

  



 מדעי המחשב  - 10-   אביב- אוניברסיטת תל, הוראת המדעים

ריצת ו, ”Hello world“ייכתב בשורה נפרדת המשפט , יפתח חלו� ריצת התוכנית,  מכ�כתוצאה

  .חלו� ההרצה ייסגר רק לאחר הקשה על מקש כלשהו התוכנית ריצתבסיו� . התוכנית תסתיי�

  

או תוכנית שעברה הידור א� לאחר , תנסו להרי# תוכנית אשר לא עברה הידור בהצלחה א� :♥שימו 

 . הידור באופ� אוטומטייתבצע ,  עברה שינוי כלשהו ויש להדרה שוב�מכ

   תוכניתשמירת

להרי# , )במידת הצור�,  תחביר� שגיאותוקיתתו� ( אותה להדר, לאחר שסיימנו לכתוב את התוכנית

 Fileבתפריט . עתידי נשמור את קוב# התוכנית לשימוש, ולבדוק שאי� שגיאות לוגיות בתוכנית, אותה

� וCtrl ,Shift או הקישו על המקשי� Save Allבחרו את Sבו זמנית . 

  

�הוש� , ישמר הפרויקטיהקשיח בה הכתובת על גבי הדיסק , יפתח חלו� בו יופיע ש� הפרויקטי

Solution.  

 שבתפריט Open project על ידי הה בעתיד לפתוח תוכנית שמורה נפתח את הפרויקט שלצנרכאשר 

File ,ונבחר את ה�Solution הנדרש לפי שמו בסיומת .sln  
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   פרויקט נוס"יצירת 

  .הדורשת ג� הזנת קלט, כעת ברצוננו לכתוב תוכנית נוספת

�לסגור את ה: י אפשרויותשתלפנינו Solutionהקיי� על ידי  Close Solution שבתפריט File , ולפתוח

   .פרויקט חדש כפי שעשינו בתחילה

�אפשרות שנייה היא להוסי" פרויקט לSolutionנ.  קיי� � �Solution העכבר למילה עגש ילש� כ

פתח נבחר את יפריט שימהת. Addעל המקש הימני של העכבר ונבחר ב נלח# , שבסייר הפרויקט

NewProject.  

  

  . חדשSolutionכאשר פתחנו שקרה  כפי ,יפתח לנו חלו� פרויקט חדשיכעת 

�אותו התחת לב שלאחר הוספת הפרויקט קיימי� שני פרויקטי� שימו Solution , רק אחד מה� �א

,  ע� העכברחלי" ולסמ� פרויקט שונה כפעיל על ידי בחירתונית� לה.  זה המסומ� בהדגשה–פעיל 

  .Set as StartUp Projectעל מקש ימני ובחירת הקשה 

�ל פרויקט כאשר אנו מוסיפי�Solution ,בסופו של דבר הרי ש ,המכיל כבר פרויקטי� אחרי�

, לכ�).  ג� התוכנית שכתבת� בכל אחד מה�אית�ו (Solution תחת אותו , יחדיו יישמרוהפרויקטי�

 תרגילי� כמהכמו , למשל( אופי דומה שברצונכ� לשמור יחדיו  תוכניות בעלותכמהא� את� כותבי� 

�מומל# לשמור אות� בפרויקטי� נפרדי� תחת אותו ה) עבור עבודה אחת להגשה באותו נושא

Solution . א� הינכ� כותבי� ��מומל# לשמור כל אחת מה� ב, � כל קשר ביניהשאי� תוכניות כמהא

Solutionעותי שיקל עליכ� את הזיהוי של התוכנית כאשר תחפשו אותה בקבצי�  נפרד ע� ש� משמ

  .השמורי�

  הקלדת קלט

את הסכו� תחלק . ולכ� החליטה לפצות� בסכו� כס", זהבה גרמה נזק רב לשלושת הדובי�, כידוע

 חסכונות ארבעההדוב הקט� החליט שאת סכו� הכס" שקיבל יחלק ל. שווה בשווה בי� כל השלושה

 את סכו�עלינו לכתוב תוכנית שתקבל כקלט . השארית יבזבז על צנצנת דבש איכותיתואת , נפרדי�

על לבזבז ב הקט� ויוכל הדשכס" ה את סכו�כפלט תציג ו, הקצתה זהבה לתשלו� הפיצויי�שכס" ה

  .צנצנת דבש איכותית
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 :ה בסביבת העבודההוקלד כפי ש, הבעיהשנכתבה לצור� פתרו�תוכנית הנה 

using System; 

 

class Bears 

{ 

    static void Main() 

    { 

        int money, smallBearSum, sumForHoney; 

        Console.Write(“Insert the sum of money Zeahva has: “); 

        money = int.Parse(Console.ReadLine()); 

        smallBearSum = money / 3; 

        sumForHoney = smallBearSum / 4; 

        Console.WriteLine(“The bear junior will spend {0} shekels for 

honey”, sumForHoney); 

    } 

} 

  .והדרו אותה, הקלידו ג� את� את התוכנית הזאת

  .נרי# אותה , עברה בהצלחה את תהלי� ההידורהתוכניתשלאחר 

  משפט הפלט במס� ריצת התוכנית ירש�יבתחילה 

"Insert the sum of money Zeahva has: "  

 בהמש� למשפט זה עלינו להקליד.  מספר של� של תעצור פעולתה ותמתי� לקלטולאחר מכ� התוכנית

את תציג , התוכנית תמשי� את ריצתה רק אז. Enterמספר של� כלשהו ואחריו להקיש על המקש 

  .פעולתהאת הפלט המחושב ותסיי� 

יגרו� , קלט שאינו מספר של�אנו נקליד א� , ה לקבל מספר של�כנית ממתינוהתא�  :♥שימו 

לנפות את השגיאות באמצעות כלי ברצונכ� הא�  :תופיע השאלהייפתח מס� בו . הריצהדבר לשגיאת 

והתוכנית תפסיק ,  תופיע הודעת השגיאה על גבי מס� התוכניתאז. "No"על לחצו  ?לניפוי שגיאות

  .ריצתה

  ניפוי שגיאות

  :100כאשר הקלט הוא , ס� ריצת התוכנית לאחר ריצתהנתבונ� במ

  

  :נבח� את התוצאה שהתקבלה
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 ,  הסכו� שקיבלהדוב הצעיר יחלק את. ' 33הרי כל דוב יקבל , לפיצויי�'  100א� זהבה הקצתה 

, 1היא  4�ב 33שארית החילוק של . קבוצות ובשארית שיקבל יקנה צנצנת דבש איכותית 4� ל,' 33

� שיש בתוכנית שכתבנו ,מכא�. 8א� נתבונ� במס� הפלט נראה כי הפלט הוא . 1 להיות לכ� הפלט צרי

  .שגיאת חישוב במהל� התוכנית, שגיאה לוגית

א� כאשר . בתוכנית קצרה כגו� זו שכתבנו נית� להתבונ� בתוכנית ולמצוא את השגיאה בקלות יחסית

לש� כ� קיי� כלי . שה הרבה יותרהתוכנית גדולה ומורכבת יותר ניפוי השגיאות הופ� למשימה ק

�ה, המאפשר לנו לנפות שגיאות ביתר קלותDebugger.  

�הבעזרת Debugger  #שורה אחר שורה, באופ� מבוקראת התוכניתנית� להרי  , �בכל שורה נצפה בער

  . המשתני� ונבדוק כי ערכ� תוא� לער� הצפוי

  . F10 על ושי או הקStep Over את Debug מהתפריט ו התוכנית בחרה מבוקרת שללתחילת הרצ

 

 תגרו� F10כל הקשה על , כעת. צבע בצהוביריצת התוכנית תחל והשורה הראשונה של התוכנית ת

 שורת הפלט הראשונה וראו כי אכ� תתבצע עד אשר F10לחצו על . להתקדמות התוכנית לשורה הבאה

ל � להמש� ריצת התוכנית א תגרוF10לחיצה נוספת על . נרשמה על מס� ריצת התוכנית שורת הפלט

תזינו את הקלט רק לאחר שמכא� תוכלו להמשי� את ריצת התוכנית . שורת הקלט ,השורה הבאה

כעת חזרה השליטה . Enterבמס� ריצת התוכנית והקישו  100הקלידו את המספר . המבוקש

  .לתוכנית

 �  :הנפתח בצד שמאלי תחתו� של המס�" Locals"נתבונ� במס

 �: שימו לב לרגע המתואר בצילו�. נוכל לצפות בערכי המשתני� בעת ריצת התוכנית" Locals"במס

והוש� ,  ממס� ריצת התוכנית100על פי השורה הצבועה בצהוב נית� לדעת כי כבר נקרא הקלט 

. 100ונבחי� כי אכ� המשתנה קיבל את הער� " Locals"נתבונ� במשתנה זה במס� . moneyבמשתנה 

  .מכיוו� ששורת התוכנית האחרונה שהתבצעה גרמה לשינוי ער� המשתנההער� צבוע בצבע אדו� 
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לפני שנמשי� את ריצת . smallBearSumהשורה הבאה בתוכנית אמורה לחשב את ער� המשתנה 

ולכ� זה '  33כל דוב יקבל , כפי שחישבנו קוד�. ב מה ערכו של משתנה זה אמור להיותוהתוכנית נחש

. F10נמשי� את ריצת התוכנית על ידי הקשה נוספת על המקש  .משתנהצרי� להיות ערכו החדש של ה

 �. כצפוי, 33�ל 0� שינה כעת את ערכו מsmallBearSum וראו כי המשתנה ”Locals“התבוננו במס

�  .באופ� תקי�עד עתה התוכנית עבדה , א� כ

ערכו של  אמור להיות נחשוב מה ,שוב. sumForHoneyהשורה הבאה אמורה לחשב את ער� המשתנה 

. ולכ� זו התוצאה המבוקשת, 1היא  4�ב 33שארית החלוקה של , כפי שחישבנו קוד�. משתנה זה

ערכו של המשתנה ו, תמשי� את ריצת התוכנית לשורה הבאה F10הקשה נוספת על המקש 

sumForHoney �  .שגיאהישנה בשורה זו , א� כ�. לער� הצפוילא ו, 8 משתנה לער

  :תיתינתבונ� בשורת הקוד הבעי

sumForHoney = smallBearSum / 4; 

תוצאת  חישבנו את אתובמקו� ז, 4� ב smallBearSum שלשארית החילוק לחשב את כוונתנו הייתה

  .% במקו� בסימ� /כיוו� שהשתמשנו בסימ�  רעהישגיאה זו א. 4�ב smallBearSum של החילוק

  :ראה כעת כ�ינתק� את השגיאה בקוד התוכנית כ� שהשורה ת

sumForHoney = smallBearSum % 4; 

  . את הפלט הנכו�ומציגהנרצה לבדוק הא� כעת התוכנית נכונה , לאחר שתיקנו את השגיאה

  :נוכל לבצע זאת באחת משתי הדרכי� הבאות
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או על ידי הקשה על  ,Debugשבתפריט  Stop Debuggingעל ידי (נעצור את ריצת התוכנית  .1

�ו shiftהמקשי� F5 על , מההתחלה, לאחר השינוי, חר מכ� נרי# את התוכנית שובולא, )בו זמנית

  . ריצה תו� כדי ניפוי שגיאותיאו על יד, ידי ריצה רגילה של התוכנית

) השורה הבאה לביצוע(הצבוע בצהוב משמאל לשורות הקוד : נגרו� לשורה שתיקנו להתבצע שוב .2

כ� ששורה זו ,  על ידי העכברנגרור את הח# הצהוב חזרה לשורת הקוד המתוקנת. נבחי� בח# צהוב

 .עד לסיומה F10 על ידי המקש ונמשי� את ריצת התוכנית, תתבצע שוב מחדש

נבצע את המעקב עד אשר נהיה בטוחי� כי ו, נחזור על תהלי� ניפוי השגיאות עבור כל שורה בתוכנית

 .התוכנית מספקת פלט נכו� עבור כל קלט אפשרי

, בהמש� לימודינו. F10היה זהה עבורנו לשימוש במקש  יF11במקש בשלב זה שימוש   :♥שימו 

על פניה� מעבר ואילו , F11נשתמש במקש , כאשר נרצה להיכנס ולבדוק פעולות בקוד שנכתבו על ידינו

  .F10מבלי להיכנס ולבדוק אות� יבוצע על ידי המקש 

  עבודה מתקדמת ע� מנפה השגיאות

. ה לעבור על כל שורות הקוד בחיפושינו אחר שגיאהולא נרצ, בהמש� לימודינו נכתוב תוכנית ארוכות

�אפשרות נוספת לעבודה ע� ה, לכ�Debuggerעד נקודה , ל ידי הרצת התוכנית באופ� רצי" היא ע

�ה, לש� כ� נשתמש בנקודות עצירה. בה תעצור התוכנית את ריצתה, ימתמסוBreakpoint.  

תו� הקלט נעשתה כיאות ואי� צור� לבדוק קליטת נ Bearsמשוכנעי� כי בתוכנית שאנו נניח , למשל

הצבת נקודת עצירה לש� . עצירה בשורה שאחרי קליטת הקלט אנו יכולי� להציב נקודת, א� כ�. זאת

 שבתפריט Toggle Breakpointונבחר את ,  נעמוד ע� הסמ� על השורה המבוקשתבשורה מסוימת

Debug ,המקש עלאו שנקיש  F9 .נוספת להצבת נקודת עצי �מקש הלחיצה על  על ידי רה היאדר

  .  העכבר בשטח האפור שמשמאל לשורת הקוד המבוקשתלשמאלי שה

  .צבע באדו�יוהשורה ת,  תופיע נקודה אדומה משמאל לשורת הקוד המבוקשת מכ�כתוצאה

  

 Startעל ידי בחירת , במצב ניפוי שגיאותאלא  ,א� לא באופ� הרגיל, כעת נרי# את התוכנית

Debuggingיט  בתפרDebug , או על ידי הקשה על המקשF5.   

�ו 100נקליד , תעצור לבקש קלט, תדפיס את שורת הפלט, התוכנית תתחיל את ריצתהEnter ,וכעת ,

תפסיק את ריצתה ותעצור במצב , עצירה�לשורה המסומנת על ידי נקודת תגיעהתוכנית כאשר 

Debugging להרי# שורה אחר שורה על ידי נית� להמ, כפי שכבר ראינו, ממצב זה. המוכר לנו �שי
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 היעצירה נוספות לאור� התוכנית ולרו# מאחת לשני�אפשרות נוספת היא להוסי" נקודות. F10המקש 

� בו היא עצרה ועד נקודת האחרו� התוכנית תרו# מהמקו�F5בכל הקשה על . F5על ידי המקש 

  . לסיומהתרו# התוכנית עד , עצירה נוספת� א� לא תמצא נקודת. העצירה הבאה

  

  

  

  

  :מקשי קיצור שימושיי� לפעולות בסביבת העבודה טבלת

  מקש קיצור  הסבר  פעולה

Build Solution הידור התוכנית  F6 

Start Without Debugging הרצת התוכנית  Ctrl + F5 

Start Debugging  הרצת תוכנית עד נקודת עצירה  F5 

Step Over התוכנית בשורה אחת מבלי  הרצתקידו� 

  להיכנס לפעולות בקוד
F10 

Step Into הרצתקידו�  � התוכנית בשורה אחת כ

  שניכנס לפעולות בקוד שנכתבו על ידינו
F11 

Toggle Breakpoint הסרה של נקודת עצירה על או ההצב 

  השורה  בה נמצא הסמ�

F9 או   

  מקש שמאלי של העכבר 

Format Document  אינדנטציה(הזחת התוכנית(  Ctrl+E, D 

  


