
  

   )אתחול(מערכים 

Initialization: 

float f[3] = {0.0,1.0,2.0} 

int a[3] = {0} 

int a[] = {1,2,3} 

char s[]="ab" (s={'a','b','\0'}). 

&v - reference operator. 

*p - dereference operator. 

int i=1, *p; 

p=&i; 

p=0;�p=NULL; 

  )0-ל  אותחלמללא ערך איברים ( פ שורה"עאתחול 

a[i][j] ≡ *(&a[0][0]+5*i+j).  
a+1->&a[1][0]. 

struct student tmp, *p = &tmp; 

tmp.grade = p->grade  

(* p).student_id = p->student_id 

No pointing to constants, expressions and registers. 
 

int a[N], *p; 
a[i] � *(a+i) 
p[i] � *(p+i) 

a pointer variable can be assigned diff adresses. The array identifier is a CONSTANT  
and cannot be modified. p++; /*legal*/  a++;  /*ilegal*/ 
p+1 - the next element of the same type. p-q number of elements between p and q. 
 

  

  

int **allocate_matrix(int n, int m) 

{  int   i; 

   int **a = malloc(n * sizeof(int *)); 

   int *p = malloc(n * m * sizeof(int)); /* get the space all at once */ 

   for (i = 0; i < n; i++, p+=m) 

      a[i] = p;            

   return a;} 

  הקצאה דינאמית של זיכרון

  .unsigned intהוא   NULL.size_tבכישלון מוחזר ). Castingצריך לבצע  - * void( בהצלחה מוחזר מצביע למיקום זיכרון

void *calloc  -  של בגודל בזכרוןמקצה מקום n גודלמ משתנים el_size )0-אתחול ביטים ל(.  

  .זה במקרה מאותחל לא הזכרון. ביטים size של בגודל בזכרון מוקצה למקום פוינטר מחזיר -

 .עליו מצביע ptr שהפוינטר הזכרון את משחרר

void *realloc - בהינתן ptr לגודל המקוצה הבלוק גודל את לעדכן מנסה, זכרון לבלוק קיים size 

 פוינטר מחזירים, בזכרון מקום מספיק ואין במידה. הפוינטר את ומחזיר רבפוינט שנמצאים

  .מידע נאבד שלא כך החדשה לכתובת המקורי מהמצביע המידע את ומעתיקים מקום

malloc(10*sizeof(int));  calloc(10, sizeof(int));  free(ptr);  realloc(ptr, 200*sizeof(int

  )string.h( פונקציות על מחרוזות

One dimensional arrays of type char. End with '\0'. String size is its length + 1. #include <string.h>

unsgined strlen(const char *s); // real size of *s. 

char *strcat(char *s1, const char *s2); // return a conactenated string of s1s2 

char *strcat(char *s1, const char *s2, int n); // like strcat but catenates only n chars from s2 to s1.
  .מחרוזות תקינות 2-למחרוזת ותו אלא רק ל strcatאסור לבצע : שימו לב

char *strcpy(char *dest, const char *src); 
char *strncpy(char *dest, const char *src, int n); // if s2 is smaller than n we will copy only its size. 
int strcmp(const char *s1, const char *s2); // (lexicographic)returns sign of s1-s2.
int strncmp(char *dest, const char *src, int n);// like strcmp but only the first n chars.
char *strdup(const char *s); // returns a duplicate of s. 
char *strchr(const char*s, char c);//returns pointer to the first apparence of c in s or NULL if not in s.
int atoi ( const char * str ); convert str from string to int. 
char * strtok ( char * str, const char * delimiters ); /*מאפשר חלוקה של מחרוזת למשתנים

 נבצע המילים בין מפרידים ופסיק רווח למשל. החלקים בין שמפריד מה זה delimiters ו לחלק
strtok (str," ," ). המחרוזת את נחליף הקריאות רבשא, המחרוזת עם לפקודה נקרא הראשונה בקריאה 

  .NULL תחזיר הפונקציה הקובץ לסוף שנגיע ברגע.הבאה" מילה"ה תחילת את פעם
  :עבור הקוד שמשמאל יודפס

Splitting str "- This, a sample string." into tokens:
This 
a 
sample 
string 

  char str[] ="- This, a sample string."; char * pch; 
  printf ("Splitting str \"%s\" into tokens:\n",str); 
  pch = strtok (str," ,.-"); 
  while (pch != NULL) 
  {printf ("%s\n",pch); 
    pch = strtok (NULL, " ,.-");} 

  3  פונקציות  2  נפוצותומילות מפתח 

  6  הקצאת זיכרון דינאמית  5  

  Bitwise(  9(פעולות על ביטים   8  פונקציות זמנים ותזמון

  12  מותנהקימפול   11

14  I/O 15  קלט פלט ומערכת קבצים  

  Randomization(  18(אקראיות   17

  21  פונקציות כמשתנים  20 מיון גנרי וחיפוש בינארי

  24  !לא לשכוח לוודא  23

      26  רשימות מקושרות
  

  

Operators Associat. Data Types:

char – 

short –

int(signed) 

unsigned 

long  - 

float – 

double 

long double 

() [] . -> ++(postf) --(postf) Left to r 

+(unary);-(unary);++(prefix); --
(prefix);!;sizeof(type);~; 
&(address);*(deref) 

Right to 
left 

1) *  /  %  2) +  - 3) << >> Left to r 

1) <  <=  >  >= 2) == != Left to r 

1) & 2) ^ 3) | 4) && 5) || Left to r 

?: Right t l 
=  +=  -=  *=  /=  &= >>= etc Right t l 

,(comma operator)                            Left to r 

.  

עד (ממשיך לפסקה הבאה , breakאם אין פקודת . cונכנס לתווית עם הערך של 

  ).אם קיים

הערך . exp2אחרת מתבצע  exp1מתבצע , נכון condexpאם  

  ).היא פקודה if(זוהו אופרטור 

void main(int argc, char *argv )כותרת של הפונקציה המרכזית .argc –  מס

  ).המשתנה הראשון הוא תמיד שם התוכנית

  .אלא רק את הסוג

type f_name(parameter list){ 

 Declarations 

 Statements } 

 

Assertions: #include <assert.h>, assert(exp), if exp is false the program exits.

#define assert(e) ((void)((e) || assert_error(_FILE_,_LINE_)));

auto - local variables of functions. 

extern - is known in all the files that are compiled with the current file

register - known in the immediate scope (the bolck it is declared), stored in the computer registers and in 

the exit of the block it is released. 

static - the value is kept during the procedure's calls. 

static external - like static but known only in the program it is defined

Static Function: valid only in the file it is defined. 
 

Modularity: the iteraction between number of files is done by a header file.
 

Heap: Dynamic memory and structure management. 

Stack: Function activation records are created&stored in an area of mem

    

  פוינטרים ומערכים  5
    

 פוינטרים

p = (int *)1776 (absolute 

address in memory). 

int *p; void *v; float *q; 

p = v = q;/*legal*/ 

p = 1; or v = 1; */ilegal*/ 

  :תיושקילו

f adresses. The array identifier is a CONSTANT  

q number of elements between p and q.  

  :mxnהקצאת מערך בגודל 
  

הקצאה דינאמית של זיכרון  6
    

בהצלחה מוחזר מצביע למיקום זיכרון

calloc(size_t n, size_t el_size);

void *malloc(size_t size); -

void free(void *ptr); - משחרר

realloc(void *ptr, size_t size);

שנמצאים הערכים את ושומרים, ביטים

מקום מספיק מוקצה שבה לכתובת

realloc(ptr, 200*sizeof(int)) ותדוגמא:  
    

פונקציות על מחרוזות  7
    

#include <string.h> 

(char *s1, const char *s2, int n); // like strcat but catenates only n chars from s2 to s1. 

dest, const char *src, int n); // if s2 is smaller than n we will copy only its size.  
s2. 
chars. 

(const char*s, char c);//returns pointer to the first apparence of c in s or NULL if not in s. 

 /*מאפשר חלוקה של מחרוזת למשתנים
str  לחלק רוצים שאנו מחרוזתהיא
;strtok (str," ," ): הבאה הקריאה את
פעם כל תחזיר הפונקציה. NULL ב

עבור הקוד שמשמאל יודפס :דוגמה
This, a sample string." into tokens: 

    
    

 

מילות מפתח , פונקציות  1  קדימויות וגדלי נתונים

  פוינטרים ומערכים  4  משתנים –מילים שמורות 

פונקציות זמנים ותזמון  7  פונקציות על מחרוזות

  Structures(  10  Preprocessor(מבנים 

  מאקרויים מוכנים  13 פורמט הדפסה

  makefile  16  קבצים בינאריים

מיון גנרי וחיפוש בינארי  C  19ספריות מוגדרות מראש ב

 הערות כלליות  22  קבועים
רשימות מקושרות: קוד  25  הקצאת מערך מחרוזות: קוד
  

  קדימויות וגדלי נתונים  1
  

Data Types: 

 1 

– 2 

int(signed) – 4 

unsigned – 4  

 8 

 4(6) 

double – 8(15) 

long double - 12 

Chars: 

‘A’ – 65 

‘Z’ - 90 

‘a’ - 97 

‘z’ – 112 

‘0’ – 48 

No. formats: 

17 – int 

017 - oct 

0x17 – hex 

For & while: 

for 

(exp1;exp2;exp3){ 

…}next statement 

Is equivalent to: 

exp1; 

while(exp2){ 

…; exp3;} 

next statement 

    

  מילות מפתח ומילים נפוצות, פונקציות  2
    

sizeof(type) –  מחזיר את הגודל שלtype.  

goto label1 –  עובר אל התוויתlabel1.  

break: - יוצא מהלולאה הפנימית וקופץ לסופה.  

continue: - באהקופץ לתחילת הלולאה וממשיך לאיטראציה ה

switch(c): -  מקבלchar,short,int,long  ונכנס לתווית עם הערך של

אם קיים(default -נכנס ל, אם לא נמצא ערך מתאים). breakשנתקל ב

the conditional operator: (condexp.) ? exp1 : exp2; - 

זוהו אופרטור ). intדאבל מנצח את (מבין סוגי הנתונים " קשה"המוחזר הוא ה

do-while:  - מתבצע לפחות פעם אחת.  

command :void main(int argc, char *argv[])-העברת משתנים דרך ה

המשתנה הראשון הוא תמיד שם התוכנית. מערך עם המשתנים – argv, המשתנים
    

  פונקציות  3
    

  :הגדרה
  

אלא רק את הסוג, לא חייבים לרשום שמות של פרמטרים prototype-ב :הערה

p is false the program exits. 

#define assert(e) ((void)((e) || assert_error(_FILE_,_LINE_))); 
    

  :)Storage Classes(משתנים   –מילים שמורות   4
    

is known in all the files that are compiled with the current file. The memory is not released. 

known in the immediate scope (the bolck it is declared), stored in the computer registers and in 

 

static but known only in the program it is defined. 

: the iteraction between number of files is done by a header file. 

stored in an area of memory termed in the runtime stack. 

 אותחדף נוס – תוכנה פרויקט
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  פונקציות זמנים ותזמון  8
    

clock_t clock(); // time used by the machine. 
CLOCKS_PER_SEC. macro that indicates number of clocks per second in the machine. 
time_t time(time_t *p) return the number of seconds since 1970 
double difftime(time_t, time_t) return the number of seconds between the 2 times. 

    

  )Bitwise(יטים פעולות על ב  9
    

  .הפעולה את ומפעילות ביט ביט עוברות, המשתנים של הבינארי הייצוג על פועלות ביטים על פעולות

A b a&b 
(and) 

a|b 
(or) 

a^b 
(xor) 

~a 
(not)  

0  0  0  0  0  1  

0  1  0  1  1  1  

1  0  0  1  1  0  

1  1  1  1  0  0  
  

x<<n 2-ב המספר של להכפלה שקול
n

.  
x>>n 2-ב מספרה של לחילוק שקול

n
.  

.a = a << 3; שקול ל-  a <<=3; 

<<  - )Left Shift (לשמאל מימין אפסים מכניס )מה החל LSB) a << 3 
  .בהתחלה אפסים 3 ומכניס" שמאלה" המספר את דוחף

  

>>  - )Right Shift(  קיים הבדל אם המספר הוא עם סימן או בלי
)signed/unsigned .(את ודוחף וףמהס אפסים מכניס, הסימן ללא במקרה 

 MSB ה מה בודקיםכ "בדר .מכונה תלוי -  סימן עם במקרה ".ימינה" המספר
 כל גבי על MSB ה את מותחים" ימינה" המספר את דוחפיםכשו המספר של

 הביטים 3, 3 ב הזזה ועושים 1 היה במקור MSB ה אם. שדחפנו החלק
  .000 עכשיו יהיו 0 היה MSB ה אם. 111 עכשיו יהיו המובילים

    

  )Structures(מבנים   10
    

  ;struct structname { members}:  דרכים להגדרת מבנה
struct structname { members} c1,c2;  מגדיר את המבנה ויוצר שני משתנים מסוג זהc1  וc2.  

  . typedef struct structname coolname: כדי לקצר את הגדרת המשתנים והגישה אליהם כך typedefניתן להשתמש ב 
  .;typedef struct{ memebers )struc_name: ניתן לבצע את כל תהליך הגדרת השם תוך כדי הגדרת המבנה באופן הבא

כל איברי המבנה שלא . ;card   c = {13, 'h'}אתחול מבנה נעשה בדומה לאתחול מערכים עם סוגריים מסולסלות לדוגמא 
  ).שלהםלפי הטיפוס  NULLאו (  0אותחלו יוגדרו ל 

אך ניתן להגדיר פוינטר למבנה שטרם הוגדר כיוון , חייבים להגדיר אותו קודם, אם משתנה בתוך המבנה הוא מבנה בפני עצמו
  .פוינטר ידועגדול של ש

, אנחנו צריכים להעביר מצביע למבנה, אם אנחנו מעבירים משתנה לפונקציה ואנו רוצים לעדכן אותו: העברת מבנה לפונקציה 
  .כל רק לעדכן מבנה אחר ולא את המבנה שבתוך הפונקציה מכיוון שאנחנו עובדים על העתק של המבנהאחרת נו

    

11  Preprocessor  
    

#define identifier string. Replaces all the apearences of identifier by string. But not inside "..”. 
#undef identifier - undefines a macro. 
Macro can continue in the next line by ending the current line with a \. 
Macros with parameters: (no space between the name and the parameters). 
#define identifier( identifiers) (string) 
Always write the identifiers with (). 
No ; at end of macro. 
gcc -E file.c operates the preprocessor only. 

    

  קימפול מותנה  12
    

#if constant_integral_expression; #ifdef identifier; #ifndef identifier (if not). until #endif. 
#else or #elif (elseif). 

    

  פורמט הדפסה  13
    

%s - string; %c - char; %d, %i - signed int; %f - float; %u - unsigned; $lf – double, %e, %E - scientific 
notation, with a lowercase "e"/ uppercase "E", %g (%G) - use %e(%E) or %f, whichever is shorter.  
%o – octal, %u - unsigned integer, %n the argument shall be a pointer to an integer into which is placed the 
number of characters written so far %p - prints pointer in hexa with 0x (%x, hexa without 0x, %X – with 
uppercase letters). %% - prints a '%' sign. * to print \: \\ - ": \" - %: %% - an expression expr: #expr. 
 

char c = 'A', s[] = "Blue moon!"; 
Format printed remarks 
%c                "A"             field width 1 by default 
%2c              " A"            field width 2, right adjust 
%-3c             "A  "           field width 3, left adjusted 
%s                "Blue moon!"    field width 10 by default 
%3s              "Blue moon!"    more space is needed 
%.6s             "Blue m"        precision 6 
%-11.8s        "Blue moo   "   precision 8, left adjusted 

int  i = 123;      double  x = 0.123456789; 
Format     printed              remarks 
%d           "123"                 field width 3 by default 
%05d       "00123"             padded with zeros 
%7o         "    173"             right adjusted, octal 
%-9x        "7b       "            left adjusted, hexadecimal 
%10.5f     "   0.12346"       field width 10, precision 5 
%-12.5e   "1.23457e-01 "  left adjusted, e-format 

    

  מאקרויים מוכנים  14
    

#define NULL ((void *)0) 
in stdio.h: getchar(), putchar(c). 
in ctype.h: isalpha(c)(is a letter), isupper(c), islower(c), is digit(c), isalnum(c), isxdigit(c)(is a hexa digit), 
isspace(c)(is a blank), ispunct(c)(is a punctutation char), isprint(c)(is printable), isgraph(c)(is printable but 
not space), iscntrl(c)(is a control char), isascii(c)(is an ASCII code), toupper(c), tolower(c), toascii(c) 
(corresponding ASCII value). 
predifined: _DATE_, _FILE_, _LINE_(int), _TIME_, _STDC_ (!=0 if the implementation follows ANSI C). 
in stdlib.h: abort(). 

    

15  I/O קלט פלט ומערכת קבצים  
    

FILE *: defined in stdio.h as a particular structure with members that describe the current state of a file. 
Three available FILE pointers: 
stdin standard input file - connected to the keyboard 
stdout standard output file - connected to the screen 
stderr standard error file - connected to the screen 

  שלוןימוחזר בכ מוחזר בהצלחה  פונקציה

int scanf( const char *format, ... );  מספר המשתנים אליהם בוצעה
 השמה של ערכים בהצלחה

EOF 

int printf( const char *format, ... ); ספר שלילימ מספר התווים שהודפסו  

int fprintf(FILE *fp, const char *format, ...); 
(fprintf(stdout, ...); ⇔ printf( ....);) 

number of characters 
outputted 

 מספר שלילי

int fscanf(FILE *fp, const char *format, ...); 
(fscanf(stdin, ...); ⇔ scanf(....);) 

number of variables that are 
actually assigned values 

EOF 

EXAMPLE: fscanf(f, "%f", &temp); //f – file pointer, "%f" – means "as float", &temp – variable. 
int sprintf(char *s , const char *format, ...);  // int number of characters written 

(not included the null char) 
 

int sscanf(const char *s, const char *format, ...); number of items converted  
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode); מצביע לקובץ שנפתח  NULL 
mode: "r" read; "w" write (created if did not exist, otherwise previous contents erased). 
"a" append (created if did not exist, otherwise appending at end). update mode:  "r+", "w+" 
"rb", "wb" - read and write binary files. update mode: "rb+", "wb+".  

int *fclose(FILE *fp); 0 EOF ) גם עבור
  )קובץ סגור

FILE *tmpfile(void); 
  נמחק בסגירה או בסוף התוכנית "+w"פותח קובץ זמני במצב 

 NULL  )כנראה(מצביע לקובץ 

int fgetc(FILE *); );      gets the next character from the 
file. (macro version: int getc(FILE *)). 

  EOF ) גם עבור
 )סוף קובץ

int fputc(int c, FILE *fp);      writes the character c to 
the file. (macro version int putc(int c, FILE *fp)).  

c EOF 

 

position indicator: num of bytes from the beginning of the file, counting from 0 (also called the file's offset). 
void rewind(FILE *fp); sets the file position indicator to the beginning of the file 
long ftell(FILE *fp); returns the current value of the file position indicator, or -1L(long) if failed. 
int fseek(FILE *fp, long offset, int place); sets the value of the file position indicator by offset relative to 
place. returns 0 on success and non-zero otherwise. 
place could be one of: SEEK_SET 0 (beginning); SEEK_CUR 1 (current pos); SEEK_END 2 (eof). 
int feof(FILE *fp);  return non-zero when true and 0 when false 
 

char *fgets(char *buffer, int buf_size, FILE *fp);    adds '\0' after the last read character and returns buffer 
 .if successful and NULL if reached the end of the file without any character read or error occurred (מחרוזת)

fgets לכל היותר  ושלמה א קוראת שורהbuf_size-1 )הקטן מהשניים.( buf_size 1 + צריך להיות בגודל שרוצים לקרוא.  
int fputs(const char *str, FILE *fp);   
writes the string str to the file, without the '\0'. returns non-negative value on success and EOF otherwise. 
 

int system(command);  executes the commmand in OS. returns 1 if succeed. 
void remove(filename);     removes the file filename. 

16י /על קבצים בינאריים ראה  
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void *bsearch(const void * key,const void * base, size_t num, size_t size, int compere( const void *, const void * ) );

 QSORT ל בדומה. size הוא אלמנט כל וגודל מנטיםאל num יש שבו base במערך key מצביע
   שמצאנו לערך מצביע מחזירה הפונקציה התאמה ומוצאים במידה. VOID מצביעי שני שמקבלת
  .NULL מצביע מחזירה

  

We pass a function f as an argument by writing the argument: (ret_type f(args_type), other args)
or (ret_type (*f)(args_type), other args). The run is by f(args) or (*f)(args). 

const int a = 7; int *p = &a;   ל ערך קבועערך לא קבוע להצביע עלמנסים לבצע השמה של פוינטר  
const int a = 7; const int *p = &a;  /* ok */  במקרה זה ניתן לקדם אתp אבל לא ניתן לבצע השמה ל 1-ב-a  או*p.  

int a=7; int * const p = &a; /* ok */  ניתן לקדם את  לאכאןp  אבל ניתן לעדכן את הערך*p  ואת הערך שלa.  
int a=7; const int * const p = &a; /*  ניתן לקדם את  לאכאןp ניתן לעדכן את  ולא*p . אתa מותר לעדכן.  

  .sizeof(type)+ להיות הכתובת המוקרית  pלמעשה מעבירה את  pלמצביע  1הוספת 
  .i&7≡≡≡≡i%8: כך bitwise-י שימוש ב"יכולה להתבצע גם ע, 2עבור מספרים שהם חזקה של 

  .heap-במערך מוקצה זיכרון במחסנית ובפוינטר מוקצה ב
  .יש לשחרר אותו לפני שחרור הזיכרון של המבנה, )כלומר יש מצביע(אם בתוך מבנה יש מידע שהקצאנו עבורו זיכרון 

להקצות מקום : לא לשכוח. הצלחה של סגירת קובץ, הצלחה של פתיחת קובץ, הצלחה של הקצאת זיכרון
  .לא לשכוח לסגור כל קובץ שפתחנו .עבור מצביעים ולשחרר אותו בסוף

  .;typedef enum {false, true} bool: ניתן להגדיר כזה כך. 
enum value{a,b,c}  ואז כל דבר שהוא מסוגvalue יכול להכיל אך ורק את הערכים האלו.  

ואז יש רק מקום אחד  union temp{int x; float y}: שומר מקום אחד בזכרון ונותן לנו לגשת אליו בכמה צורות

  .ולהפך intנקבל זבל ב floatאם נרשום ב. נגשים אליו Yוגם  Xוגם ) ושלם floatבגודל של המקסימום בין 

* If we don't succeed to open a file or to allocate memory we must free all the allocated memory and 
close all the open files!!! Law: For each calloc/malloc make a free!!!! 
* When allocating array of char, allocate strlen(str)+1!!! 
*Do not make strcopy(s,"Hi") when s(char*) is not allocated. 
* a---b � a-- - b but not � to a - --b. 
* in if write == and not =. One = is an assignment and it returns the value of the assignment.
* sizeof(array) returns the size of the array and not the size of the array type. 
* Always pass to an array as size a CONSTANT! 
* instead of assert write if (!p){ printf("an error note"); exit(1);)(and free all the allocated memory).
* After free be sure that the pointer points to NULL by p=NULL; 
* If we want to read a number but not to assign it we may do scanf("%*d"); 
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, הצלחת פתיחת קובץ
(file read) , הצלחת כתיבתN 

  )argc!=4, כלומר( =!באמצעות 
י "למשל ע(קריאה לא נכונה של הארגומנטים לתוכנית 

  .טיפול לא נכון בקבצים בינארים
  .אלגוריתם שלא עומד בדרישות סבוכיות

compare ב-qsort  
 voidשלא עם ) qsortעבור 

  .סגירת קבצים בסיום התוכנית

 
char   *w[N];  /* an array of pointers */ 
char   word[MAXWORD];   /* work space */ 
 
int i; int    n;  /* number of words to be sorted */ 
 
for (i = 0; scanf("%s", word) == 1; ++i) { 
   if (i >= N) { 
      printf("Sorry, at most %d words.", N); 
      exit(1); 
    } 
   w[i] = calloc(strlen(word) + 1, sizeof(char)); 
   strcpy(w[i], word); 
} 
 

   

used to read binary files. no conversions are performed(  

fopen  יש להשתמש במחרוזתmode 15 י/ראה( עבור בינאריים(.  
size_t fread(void *a_ptr, size_t el_size, size_t n_elem, FILE *fp);
size_t fwrite(const void *a_ptr, size_t el_size, size_t n_elem, FILE *fp);

  .n_elem-נשווה המספר ל, כדי לבדוק שהפעולה הצליחה. 

Rule syntax: <target (ex: main.o)> : <dependencies (ex: main.c  sum.h) >
 [tab] <action(s) (ex: gcc –c main.c)> 

ות לכלל יכולים להי. כברירת מחדל c.*תלוי בקובץ  o.*קובץ  
אך לכל יעד , יעד יכול להופיע במספר כללים. מספר יעדים ויכול לא להכיל פעולות בכלל

ניתן להגדיר משתנים בקובץ . כלל יכול לא להכיל תלויים. יכול להיות לכל היותר כלל אחד
VARNAME = VAR_VALUE )כדי ). אין צורך במרכאות

הוא משתנה אוטומטי  @$. במקום הדרוש (VARNAME)$להשתמש במשתנה נכתוב 
 o: %.c.%כלומר מגדירים משהו כמו (במקרה של כלל תבנית 

מציין את המשתנה  >$). הנוכחי c-כדי לקבל את קובץ ה c.*$-ניתן להשתמש ב
   

To make randomization: we make srand(time(NULL)) and afetr rand()%100.
srand(clock());  /* set the seed for random numbers */ 
a[i] = rand()%RAND_MAX_RANGE - RAND_MAX_NUM;

stdio.h 
printf - scanf - putchar - 
getchar - fscanf - fprintf 
fopen - fclose - ftell - fseek – 
sscanf - sprintf – fread, fwrite   

macros: EOF, SEEK_CUR, 
SEEK_END, SEEK_SET 

stdlib.h 
calloc - malloc – 
realloc  
free - abs - atof – atoi 
exit - qsort – rand - 
srand system 
limits.h  
CHAR_BIT 

assert.h
assert

stdarg.h 
לא ידוע של ' מאפשר קבלת מס

טיפוסים מסוג . (…,int x) פרמטרים
va_list .הפונקציות:  

va_start( va_list,cnt) 
va_arg(va_list,type) 

va_end(va_list) 
 

No need of include: 
sizeof 
__FILE__, __LINE__, 
__DATE__,__TIME__ 
math.h 
cos - sin - tan - log (=ln) 
log10 - pow -sqrt 

Count Words: 
#include <ctype.h> 
int word_cnt(char *s) {
  int    cnt = 0; 
  while (*s != '\0') { 
    while (isspace(*s))     
       ++s; 
    if (*s != '\0') { 
       ++cnt; 
        while 
(!isspace(*s)    
        && *s != '\0') 
    ++s; } 
 } 
 return cnt; }

void qsort(void *array, size_t n_elem, size_t elem_size, int compare(const void *, const void *));
n_elem  איברים בגודלelem_size  השוואה באמצעות (כל אחד

qsort(a,20,sizeof(int),compare.לקבל צריכה ההשוואה פונקציית   
  .)A )*a-*b מ גדול B אם שלילי ומספר B מ גדול A אם חיובי

int compare_int(const void *p1, const void *p2) 
{ const int *q1 = p1, *q2 = p2; 
   return ((*q1)-(*q2));} 

(const void * key,const void * base, size_t num, size_t size, int compere( const void *, const void * ) ); 

מצביע שעליו הערך את מחפשים אנו
שמקבלת השוואה פונקציית צריך כן גם

מחזירה הפונקציה ואין ובמידה, במערך

  פונקציות כמשתנים  21
    

t by writing the argument: (ret_type f(args_type), other args) 

    

  קבועים  22
    

warning */ /*comp const int a = 7; int *p = &a; 
const int a = 7; const int *p = &a;  /* ok */

int a=7; int * const p = &a; /* ok */
int a=7; const int * const p = &a; /* ok */

    

  הערות כלליות  23
    

הוספת : אריתמטיקה של מצביעים* 
עבור מספרים שהם חזקה של  modפעולת  *
במערך מוקצה זיכרון במחסנית ובפוינטר מוקצה ב* 
אם בתוך מבנה יש מידע שהקצאנו עבורו זיכרון  *
הצלחה של הקצאת זיכרון :לזכור לבדוק *

עבור מצביעים ולשחרר אותו בסוף
. משתנה בולאני C-לא קיים ב* 

enum    :enum value{a,b,c}

 *unions שומר מקום אחד בזכרון ונותן לנו לגשת אליו בכמה צורות

בגודל של המקסימום בין (בזכרון 

we must free all the allocated memory and 

* in if write == and not =. One = is an assignment and it returns the value of the assignment. 

nstead of assert write if (!p){ printf("an error note"); exit(1);)(and free all the allocated memory). 

    

  !שכוח לוודאלא ל  24
    

  
הצלחת פתיחת קובץ, הקצאת זכרון, argc: לבדוק* 

(file read)שלמים  Nהצלחת קריאת 
  ).file write(שלמים 

באמצעות  argcלבדוק את  אסור* 
קריאה לא נכונה של הארגומנטים לתוכנית  *

  ).scanfשימוש ב
  ).int a[N](הקצאה סטטית * 
  .הקצאה בגודל לא מתאים* 
  .*intעבודה עם מערך שאינו * 
טיפול לא נכון בקבצים בינארים* 
אלגוריתם שלא עומד בדרישות סבוכיות* 
compareאי מימוש של הפונקציה * 
עבור ( compareהגדרת פונקצית * 
  ).*intאו  intלדוגמה עם ( *
  .castingחוסר ב* 
סגירת קבצים בסיום התוכנית, אי שחרור זכרון* 

used to read binary files. no conversions are performed( קבצים בינאריים  16
    

fopen-ב. fclose-ו fopenפתיחת וסגירת קבצים מתבצעת עם 
(void *a_ptr, size_t el_size, size_t n_elem, FILE *fp); 
(const void *a_ptr, size_t el_size, size_t n_elem, FILE *fp); 

. לחהנקראו בהצ/שניהם מחזירים את מספר האיברים שנכתבו
    

17  makefile  
    

(ex: main.c  sum.h) > 

קובץ  ,אם לא הוגדרה פעולה
מספר יעדים ויכול לא להכיל פעולות בכלל

יכול להיות לכל היותר כלל אחד
makefile י הפקודה "עVARNAME = VAR_VALUE

להשתמש במשתנה נכתוב 
במקרה של כלל תבנית . שמוחלף בשם היעד

sum.h ,ניתן להשתמש ב
  .הראשון מבין התלויים

 

 
    

  )Randomization(אקראיות   18
    

: we make srand(time(NULL)) and afetr rand()%100. 
 

RAND_MAX_NUM; /* put a random number in a[i] */ 
    

  Cספריות מוגדרות מראש ב  19
    

atoi  

Variable number of parameters / Find Sub 
Array: 
typedef char * va_list; 
#define va_start(ap,v) ((void)(ap =(va_list) &v + 
sizeof(v))) //init the ptr 
//v is the last argument that is declared in the 
function's header. 
#define va_arg(ap,type) (*((type *)(ap))++) //access 
next argument. jumps size of(type). 
#define va_end(ap) ((void) (ap = 0)) //cleanup. 

 
int * find_sub_array(int * array, int size, int * 
sub_array, int sub_size) 
{  int i, j; 
  printf("size: %d ", size); 
  for (i = 0; i++ <= (size-sub_size) ; ++array) { 
   for (j = 0; j < sub_size; ++j) { 
      if (*(array + j) != sub_array[j]) 
        break; 
   } 
   if (j == sub_size) return array; 
  } 
  return NULL; } 

assert.h 
assert 

int word_cnt(char *s) { 

while (isspace(*s))      

return cnt; } 
    

 מיון גנרי וחיפוש בינארי  20
    

e_t n_elem, size_t elem_size, int compare(const void *, const void *)); 
n_elemעם  array של מערך )stdlib.h -נמצאת ב(גנרית  מבצע מיון
qsort(a,20,sizeof(int),compare):  לשימוש דוגמא .O(nlogn)בזמן ) compareפונקצית 

חיובי מספר ,שווים הערכים אם אפס להחזיר. VOID מצביעי שני

int comparestr(const void *a,const void *b) { 
 char **c=a, **d=b; 
 return strcmp(*c,*d); 
} 

u.multinet.co.il
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/* Read the list from a file */ 
int readFileToList(char *filename, link *listp) { 
     link list = NULL; link currPos; char currChar; 
     FILE *filep; 
     filep = fopen(filename, "r"); 

     if (filep == NULL){ 
 return 0; } 

     /* first element*/ 
     currChar = fgetc(filep); 
     if(currChar != EOF) { 
          list = createCell(currChar, NULL); 
          currPos = list;           
          if (list == NULL) { 
 return 0;  } 
          currChar = fgetc(filep); } 

     while (currChar != EOF) { 
         currPos->next = createCell(currChar, NULL); 
         if (currPos->next == NULL) { 
 return 0; } 
 
          /*set the new position for currPos*/ 
          currPos = currPos->next; 
          currChar = fgetc(filep);  } 

     /*close the file*/ 
     if (fclose(filep) == EOF) { 
          return 0; } 

     /*Delete the old list*/ 
     if (deleteList(listp) == 0) { 
          return 0; } 

     /*Set the original pointer to point the new list */ 
     *listp = list; 

     return 1;  
} 
 
/* Write the list to a file */ 
int writeListToFile(char *filename, link list) { 
     FILE *filep; 
     filep = fopen(filename, "w+"); 
 
     if (filep != NULL)  { 
          while (list != NULL){ 
               if (fprintf(filep, "%c",list->value) == 0){ 
                    return 0;     } 
               list = list->next;  } 
     } else { 
          return 0; } 
  
     if (fclose(filep) == EOF) { 
          return 0; 
     } else { 
          return 1; } 
} 

/* linked list structure defenition */ 
typedef char data; 
struct linked_list { 
 data value; 
 struct linked_list *next; }; 
 
typedef struct linked_list cell; 
typedef cell *link; 
 
/* Create cell with the value and the next link */ 
link createCell(data value, link next) { 
     link newCell = (link)malloc(sizeof(cell)); 
      if (newCell != NULL) { 
 newCell->value = value; 
 newCell->next = next;       } 
      return newCell; } 
 
/* recursive deletion of the list */ 
int deleteListHelper(link head) { 
      if (head != NULL) { 
 deleteListHelper(head->next); 
 free(head);   } 
      return 1;   } 
 
int deleteList(link *listp)  { 
     if ((*listp) != NULL) { 
 deleteListHelper(*listp); 
 *listp = NULL;     } 
     return 1; } 
 
/* Read the file name from the user */ 
int readFilename(char **filename, int maxSize) { 
     int i = 0; 
     *filename = malloc((maxSize + 1)*sizeof(char)); 
     if (*filename == NULL) { 
          return 0;  
     } else { 
          (*filename)[i] = getchar(); 

          while ((*filename)[i] != EOF &&  _ 
          isspace((*filename)[i]) == 0 && i<maxSize) { 
               i++; 
               (*filename)[i] = getchar(); } 
  
          if ((*filename)[i] == EOF) { 
               freeFilename(*filename); 
               return 0; 
          }else{ 
               /* If the loop was stopped due because it  
                   reached maxSize make sure that the      
                   last char is space or newline*/ 
              if (i == maxSize && isspace((*filename)[i] != 0)){ 
 freeFilename(*filename); 
 /* name is > 300 chars - return error */ 
 return 0; } 
             (*filename)[i] = '\0';} 
} 
return 1; } 

  
int count_it(LINK head){ 
   int cnt = 0; 
   for ( ; head !=NULL; head = head->next) 
      ++cnt; 
   return cnt; 
} 
 
/* list creation using recursion */ 
LINK string_to_list(char s[]) 
{ 
   LINK    head; 
   if (s[0] == '\0')                   /* base case */ 
      return(NULL); 
   else { 
      head = (ELEMENT *)_  
               malloc(sizeof(ELEMENT)); 
      head->d = s[0]; 
      head->next = string_to_list(s+1);         
      return head; 
   } 
} 
 
#include<stdio.h> //WRITE A FILE BACKWORDS 
#define   MAXSTRING   100 
int main(void) 
{ 
   char   file_name[MAXSTRING]; 
   int    c; 
   FILE   *ifp; 
 
   fprintf(stderr, "\nInput a file name:  "); 
   scanf("%s", file_name); 
   ifp = fopen(file_name, "r"); 
   fseek(ifp, -1, SEEK_END);      /* move to the end                 
                        of  the file, back up one character */ 
   while (ftell(ifp) > 0) { 
      c = getc(ifp);              /* move ahead one char */ 
      putchar(c); 
      fseek(ifp, -2, SEEK_CUR);   /* back up 2 chars 
   }// write the first char of the file 
   c = getc(ifp); 
   putchar(c); 
   putchar('\n'); 
   return 0; 
} 
 

int eraseFromList(char c, link *listp) 
{ 
     /* Del the instances of c from the head of the list */ 
     while (*listp != NULL && (*listp)->value == c){ 
          link originalCell = *listp; 
          *listp = (*listp)->next; 
          free(originalCell); } 
 
     /* If there are still cells in the list*/ 
     if (*listp != NULL) { 
          /*Set pointers to the first and second cells*/ 
          link list = (*listp)->next; 
          link prevCell = *listp; 

          /*While we didn't reach the end of the list*/ 
          while (list != NULL) { 
               if (list->value == c){ 
 prevCell->next = list->next; 
 free(list);  
               }else { 
 prevCell = list; } 

               /*Update the list pointer to the next cell*/ 
               list = prevCell->next; 
          } 
     } 
return 1; } 
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