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 .Cשפת ב לפתח
בתכנית זו נכנס לעומקה של השפה ונלמד אותה לעומקה ולרוחבה. נטייל במרחבי 

נתונים, נבין את מהות הזכרון ונגיע עד הרגיסטרים, נעבוד עם פוינטרים, נכיר מבני 

 . המחסנית ועוד

ַרק  ד ְכִפי ׁשָּ ׁשּוב: ִנְלמָּ חֹות חָּ ב םד, עִ מ  לַ יֹוַדַעת לָּ  ייטִ ִר יּוקְ ס   ִשיאְולֹא פָּ  .ַהלֵּ
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  :Cבשפת ללימודי פיתוח תכנית 

C Code Development 

 המכללה אודות

 התמחותית בינלאומית מכללה הנה See Security מכללת

 ועוסקת בעולם מסוגה מכללות 7 -מ אחת, הסייבר למקצועות

 במתודולוגית שימוש תוך, זמנה בכל זה בתחום בלעדית

 .ממלכתיים גורמים עבור שנבנתה הדרכה

 העולם רחבי לכל הלימודים תכניות את מייצאת המכללה

 ובאמצעות   See Security International המותג באמצעות

 מנהל .בטחוני ביצוא העוסקים שם-ידועי ישראליים סייבר גופי

 ממובילי הינו, ויסמן אבי מר, המכללה משולבת שבה הקבוצה

 מקצועות סדרת"א בנושא ישראל לממשלת יועץ, הסייבר ענף

, ל"ובחו בארץ השידור בערוצי פרשן", בישראל הסייבר הגנת

 האלוף עם יחד IFIS מידע לאבטחת הלאומי הפורום של מקימו

 משותף ל"מנכ, עמידרור יעקב, לשעבר ל"המל וראש' במיל

 בחברה, SeeHR הסייבר בענף אדם כוח להשמת בחברה

 לפתרונות חברה, בCyber See Consultingלייעוץ

Managed SEIM/SOC  בשםSee Events  ובמכללה 

 .See Security College International לסייבר הבינלאומית

 הלאומית הרשות: בישראל הסייבר מקצועות אסדרת אודות

 סייבר להגנת

 כיחידה הממשלה ראש משרד במסגרת פועלת אשר הרשות

 נושאב מחייבת( רגולציה) אסדרה להפעיל החליטה, עצמאית

 ומפעילה, הסייבר בעולם השונים המקצועות של הגדרתם

 .מקצוע לכל הידע לתכני בנוגע ברורות המלצות

 .Cבשפת חלק ממקצועות הסייבר דורשים רקע בפיתוח 

 Cללימודי שפת תכנית ה אודות

למערכת  Bell Labsפותחה במקור ע"י חברת  Cשפת 

, אך במהרה היא התפשטה ופותחו עבורה Unixההפעלה 

מכון התקנים האמריקאי  1983מספר רב של גרסאות. בשנת 

הקים ועד לקביעת תקן מוסכם לשפה כדי למנוע את ההבדלים 

והוא משמש עד  ANSI Cהשונים בין הגרסאות. תקן זה הוא 

  היום, תוך עדכון "מסודר" של השפה מעת לעת.

נכנס לעומקה של השפה ונלמד אותה לעומקה  בתכנית זו

ולרוחבה. נטייל במרחבי הזכרון ונגיע עד הרגיסטרים, נעבוד 

 המחסנית ועוד.מהות את  , נביןעם פוינטרים, נכיר מבני נתונים

 קהל יעד

 בשפת תכנות מודרנית כלשהי. נסיון קודם בפיתוח

 מטרת התכנית

  בסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים לפתח תוכניותC 

בעלי יכולות פונקציונליות עשירות, עם זיקה ישירה לעולם 

 הסייבר.

 " קיימת אפשרות להמשיך לרמהC Level-2 לצורך צלילה "

אשר בנוי על  Linux System Programming -לעולם ה

 .Cטהרת שפת 

 קבלה תנאי

נסיון קודם בפיתוח בשפת תכנות מודרנית כלשהי, או סיום 

 .Introduction to Code Developmentתכנית 

 עלות

 .שח דמי רישום )כולל מע"מ( 400ח + ש 9,000סך 

 מתכונת הלימודים

 מפגשי ערב. 20שעות במתכונת של  80 -משך התוכנית כ

 גן )צמוד-ברמת See Securityהלימודים מתקיימים בקמפוס 

 ם בשנה.יפעמילתחנת רכבת מרכז(. המסלול נפתח 

 חובות אקדמיות

 מהמפגשים 80%-קיימת חובת נוכחות ב.  

  בנושאים הטכניים- ( תרגולHands-on( בכיתה )מעבדה.) 

 הסמכות בינלאומיותזכאות לתעודה ו

 .See-Securityלעומדים בדרישות, תוענק תעודה מטעם 

 הערות

  נרשמים. 10של בכמות תכנית מותנית הפתיחת 

  דמי ההרשמה אינם מוחזרים, אלא במקרה של אי פתיחת

 התכנית על ידי המכללה.

mailto:elvira@see-security.com
http://www.see-security.com/
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  המכללה מביאה לידיעת הנרשמים והסטודנטים כי ייתכנו

שינויים במערך התכנית, במועדי הלימוד והבחינות או בכל 

 נושא אחר. הודעה על שינוי תימסר למשתתפים.

 

 פגישת יעוץ /למידע נוסף 

 ,052-8787889, 03-6122831 ,אליסייב מינהלי: אלוירהמידע 

security.com-elvira@see 

 ,054-5222305, 03-5799555 ,אבי ויסמןיעוץ אקדמי: 

 security.com-avi@see 

  

 תכנית לימודים:

Absolute basics  

 Languages: natural and artificial  

 Machine languages  

 High-level programming languages  

 Obtaining the machine code: compilation 
process  

 Recommended readings  

 Your first program  

 Variable – why?  

 Integer values in real life and in “C”, integer 
literals  

Data types  

 Floating point values in real life and in “C”, float 
literals  

 Arithmetic operators  

 Priority and binding  

 Post- and pre -incrementation and -
decrementation  

 Operators of type op=  

 Char type and ASCII code, char literals  

 Equivalence of int and char data  

 Comparison operators  

 Conditional execution and if keyword  

 printf() and scanf() functions: absolute basics  

 Flow control  

 Conditional execution continued: the “else” 
branch  

 More integer and float types  

 Conversions – why?  

 Typecast and its operators  

 Loops – while, do and for  

 Controlling the loop execution – break and 
continue  

 Logical and bitwise operators  
 

Arrays  

 Switch: different faces of ‘if’  

 Arrays (vectors) – why do you need them?  

 Sorting in real life and in a computer memory  

 Initiators: a simple way to set an array  

 Pointers: another kind of data in “C”  

 An address, a reference, a dereference and the 
sizeof operator  

 Simple pointer and pointer to nothing (NULL) & 
operator  

 Pointers arithmetic  

 Pointers vs. arrays: different forms of the same 
phenomenon  

 Using strings: basics  

 Basic functions dedicated to string manipulation  

 Memory management and structures  

 The meaning of array indexing  

 The usage of pointers: perils and disadvantages  

 Void type  

 Arrays of arrays and multidimensional arrays  

 Memory allocation and deallocation: malloc() 
and free() functions  

 Arrays of pointers vs. multidimensional arrays  

 Structures – why?  

 Declaring, using and initializing structures  

 Pointers to structures and arrays of structures  

 Basics of recursive data collections 

Functions 

 Functions – why?  

 How to declare, define and invoke a function  

 Variables' scope, local variables and function 
parameters  

 Pointers, arrays and structures as function 
parameters  

 Function result and return statement  

 Void as a parameter, pointer and result  

 Parameterzing the main function  

mailto:elvira@see-security.com
http://www.see-security.com/
mailto:elvira@see-security.com
mailto:avi@see-security.com
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 External function and the extern declarator  

 Header files and their role  

Files and streams  

 Files vs. streams: where does the difference lie?  

 Header files needed for stream operations  

FILE structure  

 Opening and closing a stream, open modes, 
errno variable  

 Reading and writing to/from a stream  

 Predefined streams: stdin, stdout and stderr  

 Stream manipulation: fgetc(), fputc(), fgets() and 
fputs() functions  

 Raw input/output: fread() and fwrite() functions  

 Preprocessor and complex declarations  

 Preprocessor – why?  

 #include: how to make use of a header file  

 #define: simple and parameterized macros  

 #undef directive  

 Predefined preprocessor symbols  

 Macro operators: # and ##  

 Conditional compilation: #if and #ifdef directives  

 Avoiding multiple compilations of the same 
header files  

 Scopes of declarations, storage classes  

 User defined types-why?  

 Pointers to functions  

 Analyzing and creating complex declarations 

 Cהצהרת תלמיד בלימודי 

 הריני מאשר בזאת כי קיבלתי דף מידע זה, הבנתי את תכנו והסכמתי לתנאים המפורטים בו.

 ________________חתימה ______________ תאריך: ____________ __________שם הנרשם: 
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