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 (  מתכנת אחר/אדם)מישהו אחר עבור תמידתכנית מחשב נכתבת

חשוב לתת את הדעת על, כדי לכתוב תכנית בצורה נכונה:

איך אני אבין את קוד התכנית בעוד כמה חודשים.

איך מתכנת אחר יבין את התכנית שכתבתי.

כאילו  , בין אם זוהי תכנית קטנה או פרויקט גדול, נתייחס לכל תכנית מחשב

.היא נכתבת בידי צוות של כותבים

 שלבI :בעיות-חלוקת הבעיה הכללית לתת

 שלבII:בעיה אחרת-כל צוות יעסוק בפתרון תת.

יתכן שצוות מסוים יחליט שהבעיה שקיבל מורכבת מאוד )

י "בעיות שתיפתרנה כל אחת ע-ומצדיקה חלוקת משנה לתת

(צוות משלה

ומכאן שכל צוות צריך לחשוב איך הצוותים האחרים יבינו את הקוד שלו

בעיות-חלוקה לתת



הינה קטע קוד המבצע משימה מוגדרת( פעולהאו )פונקציה

 משמעותיושם ייחודי לכל פונקציה יהיה

 (מה היא מחזירה או מה היא עושה, להסביר מה היא מקבלת)כל פונקציה לתעדחובה

 (פונקציות המטפלות במחרוזת-למשל )קיימות פונקציות מובנות בשפה

דוגמה  :

:len(str):  פונקציה המחזירה את אורך המחרוזת

>>> str = "abra kadabra"

>>> len(str)

12

פונקציה



 המתכנת יכול לכתוב פונקציות משלו ובכך להעשיר את השפה בהוראות

בתכנית  בשלב זה רק מוכרות , הפונקציות שכתב המתכנתההוראות החדשות כלומר )חדשות 

(הנוכחית

 הכרנו את הפונקציהmain:

def main ():

הוראה

הוראה

main()

פונקציות

.גוף הפעולה

Tabכל ההוראות נכתבות בהזחת 

# הגדרת הפונקציה/כותרת

# משפט הזימון לפונקציה



# - - - ...פונקציה המבצעת  - - -

def func_1 ():

statement

# - - - ...והמבצעת ( תיאור הערך)פונקציה המקבלת  - - -

def func_2 (parameters):

statement

 כותרת הפונקציה מתחילה תמיד במילהdef( קיצור של הגדרdefine)

  שם הפונקציהfunc_name (אין שתי פונקציות בעלות אותו שם)ייחודייהיה

(שם הפונקציה ירמז על תפקיד הפונקציה)משמעותיו

(נקודותיים):ולאחריהם ( ) סוגריים עגולים שורת ההגדרה מסתיימת תמיד ב

ָרֶמֶטר לעיתים הפונקציה זקוקה למידע כדי לבצע את התפקיד -( ַפָרֶמְטִרים)פַּ
המידע המועבר אליה יירשם בתוך הסוגריים העגולים  . שלה

(ריקים)עדיין יהיו סוגריים, מקבלת פרמטריםאינהגם אם הפונקציה !  שים לב

 גוף הפונקציה יירשם בהזחה שלTab

הגדרת פונקציה



 זימון פונקציההפעלת הפונקציה נקרא

י כתיבת שם הפונקציה והפרמטרים שלה"זימון הפונקציה ייעשה ע

 זימון פונקציה בשםfunc_1שאינה מקבלת פרמטרים:

func_1()

 זימון פונקציה בשםfunc_2שמקבלת כפרמטר מספר ומחרוזת:

func_2 (3, "Hi") או func_2 (3, 'Hi')

זימון פונקציה



 כל הפונקציות חייבות להיות מוגדרות לפני הפונקציה הראשיתmain

 סדר הפונקציות לפניmainאינו חשוב

  כל פונקציה יכולה

.לזמן פונקציות אחרות

אף פונקציה לא יכולה 

mainלזמן את 

היכן כותבים את הפונקציה



שם הפונקציה ירשם באותיות אנגלית קטנות.

שם הפונקציה יכול להכיל גם ספרות.

שם הפונקציה יתחיל תמיד באות.

יופרדו , מקובל בפייתון שאם שם פונקציה מכיל יותר ממילה אחת

!(ולא סימן אחר)המילים בקו תחתי  

 (מילה שיש לה משמעות בשפה)בפייתון  מילה שמורהיהיה לאשם פונקציה

שם הפונקציה

:שמות נכונים

print_number (45)

show_name (name)

calc_value_1 ()

calc_value_2 (5, 12)

:שמות לא נכונים

print ()

5_numbers (num)

פונקציה)( 

func-name ()

func name ()



כשלמדנו קינון לולאות ביקשנו לשרטט כל אחת מהצורות הבאות:

ולזמן את , נוכל לרשום פונקציה המציירת כל אחת מהצורות

(main)הפונקציות מהתכנית הראשית 

קינון לולאות

פונקציות



קינון לולאות

פונקציות

כל הפונקציות מוגדרות  

mainהפונקציה לפני 



פונקציה מזמנת

פונקציה אחרת
?מה יהיה פלט התכנית! ַחשֹוב



נצטרך לכתוב פונקציה  , אם נרצה להדפיס ריבועים בגדלים שונים

:  מתאימה עבור כל ריבוע כזה

קינון לולאות

?פרמטר לשם מה-פונקציות 
שכפול קוד



נוכל להעביר לפעולה מידע לגבי גודל הריבוע הרצוי.

 ָרֶמֶטרמידע זה נקרא פַּ

כשם של משתנה , הפרמטר נרשם בתוך הסוגריים: בכותרת הפעולה

.אליו תתייחס הפעולה

קינון לולאות

פונקציות עם פרמטר



 משתנה, הפרמטר יהיה ערך: (מהתכנית)במשפט הזימון ,

או תוצאה של חישוב

קינון לולאות

פונקציות עם פרמטר



קינון לולאות

פונקציות עם פרמטר

 משתנה, הפרמטר יהיה ערך: (מהתכנית)במשפט הזימון ,

או תוצאה של חישוב



 משתנה, הפרמטר יהיה ערך: (מהתכנית)במשפט הזימון ,

או תוצאה של חישוב

קינון לולאות

פונקציות עם פרמטר


