
Lua הקדמה לפרק 
 

 השיעור:
 

 בפרק הקרוב נלמד את שפת התכנות שנקראת Lua - בה אנחנו הולכים להשתמש בכל המשך הקורס.
 לפני תחילת הפרק, אני רק רוצה שתוודאו שאכן התקנתם את כל הדברים הנדרשים מהפרק הקודם, כי

 נצטרך להשתמש בהם כבר בפרק הזה.
 חשוב לציין שהפרק הזה מיועד בעיקר למי שהגיע לקורס בלי ידע קודם בשפת תכנות, ולכן, אם יש לכם
 ידע בשפת תכנות אחרת, ואתם מרגישים שאתם יודעים לתכנת ברמה מספקת, יש לכם את האפשרות

 לדלג על הפרק הזה, ולעבור למסמך word המסכם הכל או לשיעור המצולם המסכם למתכנתים
 את עקרונות שפת Lua כך שתוכלו ללמוד שפת Lua במהירות רבה, ולא ללמוד עקרונות תכנות בסיסיים

 מ-0.
 הקובץ WORD מצורף לשיעור המצולם שנקרא "מעבר מהיר על שפת Lua לבעלי ידע מקדים"

 
 אז נתחיל:

 Lua היא השפת תכנות בה אנחנו הולכים לכתוב את האפליקציות שלנו במהלך הקורס, שפת תכנות היא סך
 הכל רצף של סימונים לתיאור חישובים ופעולות בצורה שקריאה גם למחשב גם קריאה לבני אדם, רצף

 הסימנים הזה נקרא "קוד" או "תוכנית".
 את הקוד שאנחנו נכתוב בשפת Lua, נריץ בפלטפורמה שהורדנו למחשב, שנקראת CoronaSDK והיא

 תיהיה אחראית להפוך את הקוד שלנו בLua לאפליקציה ויזואלית.
 

?Corona ביחד עם Lua אז למה משתמשים דווקא בשפת 
 Lua היא שפת תכנות קוד-פתוח, משמע שהקוד שלה פתוח ונגיש לכל מי שחפץ בו והוא חופשי●

Corona SDK לשימוש, לצפייה, לעריכת שינויים ולהפצה מחודשת. וכך, יכלה החברה שפיתחה את 
 לקחת ולהשתמש בשפת Lua ולעשות בה כל מיני שינויים ותוספות כך שתתאים לפיתוח אפליקציות

 לפלאפון.
 שפת Lua היא מאוד קלה וחסכונית במשאבים - כלומר היא לא מכבידה על מערכת ההפעלה ואף על●

 כל זה, היא מאוד חזקה ומהירה.
 ודבר אחרון, שפת Lua נמצאת בשימוש רב בחברות פיתוח משחקים.●

 
 אז איפה לומדים Lua? דבר ראשון, כאן בקורס אנחנו נלמד את הבסיס הדרוש לפיתוח משחקים לפלאפון,

 אבל מי שרוצה טיפה להעמיק יותר או סתם יש לו כמה דברים שהוא לא לגמרי הבין מהנאמר בשיעורים, מאוד
tutorialspoint: מהאתר Lua ממליץ ללמוד 

/https://www.tutorialspoint.com/lua 
 

 חשוב מאוד:
 בכל שאלה שיש לכם במהלך הפרק, אל תהססו לשאול את חבריכם ל"ספספל הלימודים" בקבוצת הוואטספ

 שלנו !
 אז יאללה שיהיה לנו בהצלחה !

Gruchka -כל הזכויות שמורות לאדם כהן הלל ול 
 אין להעתיק או להפיץ כל תוכן כתוב או מצולם בסיכום
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