
 (5מחרוזות )ספר ב' פרק 

 . S-טיפוס המחרוזת אינו בסיסי ולכן מתחיל ב

  ;""=String st         0-ואורכה שווה ל מחרוזת ריקהמחרוזת יכולה להיות 

  ;" "=String st                   1מחרוזת שיש בה תו רוול היא מחרוזת באורך 

 דוגמא הפעולה

 ;String name הצהרה על משתנה מחרוזת

 ;"name="anat tal השמה

 ;()name=reader.next קלט למשתנה מחרוזת

 ;String[] days=new String[30] הצהרה על מערך של מחרוזות

אתחול מערך של מחרוזות בקבועים 

. 8שהוגדר בגודל  daysלתוך מערך 

 ישנה מחרוזת ריקה  0בתא 

String[] days=[" ", "Sunday", 

"Monday", "Tuesday", "Wednesday", 

"Thursday", "Friday", "Saturday"]; 

 מספר סידורי לתווים במחרוזת

 . charAt(x). פניה אל תו במחרוזת  ע"י הפעולה 0-לתווים יש מספר סידורי החל מ

אי אפשר לעשות שינויים בתווים של מחרוזת קיימת. השינוי יכול להיות על ידי השמה 

 של ערך מחרוזתי חדש. 

 : על ידי פעולת ה "+" )חיבור(.חרוזותשרשור מ

הוא עצם, על העצם אפשר לבצע פעולות המוגדרות בטיפוס. לדוגמא:  Stringהטיפוס 

 ,            >זימון_הפעולה< . >מזהה_העצם<  ()st.lengthהפעולה אורך המחרוזת 

 

 פעולות על מחרוזות

 דוגמא הפעולה

 length()- אורך המחרוזת int x=st.length();  

equals –  שוויון בין מחרוזות. הפעולה מחזירה

 'אמת' אם המחרוזות שוות אחרת 'שקר'

if (s2.equals(s1))…. 

compareTo – בין מחרוזות. מס'  תמילוני השוואה

אם המחרוזת עליה הפעולה מופעלת  -שלילי

אם  – חיובימחרוזת הפרמטר,  לפנימופיעה 

 אחריהמחרוזת עליה הפעולה פועלת נמצאת 

 אם שוות  - אפסמחרוזת הפרמטר 

int x=s1.comareTo(s2);   

charAt(x) – פנייה לתו ה-x  .במחרוזת if (st.charAt(i)==sign) … 



  Stringפעולות נוספות במחלקת 

 הפעולה הסבר הפעולה

ומחזירה  strהפעולה מקבלת מחרוזת 

'אמת' אם היא נמצאת בתחילת המחרוזת 

 רת מחזירה 'שקר'עליה היא פועלת, אח

boolean  startsWith(String str)                      

ומחזירה  strהפעולה מקבלת מחרוזת 

'אמת' אם היא נמצאת בסוף המחרוזת 

 עליה היא פועלת, אחרת מחזירה 'שקר'

boolean endsWith(String str)  

ומחזירה את  strהפעולה מקבלת מחרוזת 

המחרוזת,  שלה בתוך הראשוןהמיקום 

 -1עליה היא פועלת. אם לא מופיעה יוחזר 

int  indexOf(String str ) 

ומספר שלם  strהפעולה מקבלת מחרוזת 

from  של  הראשוןומחזירה את המיקוםstr 

בתוך המחרוזת, עליה היא פועלת החל 

 .-1. אם לא מופיעה יוחזר fromמהמקום 

int indexOf(String str, int from)  

ומחזירה את  strה מקבלת מחרוזת הפעול

 מסוף המחרוזת, בסריקה  הראשוןהמיקום 

 .-1עליה היא פועלת. אם לא מופיעה יוחזר 

int lastIndexOf(String str)   

ומחזירה את  strהפעולה מקבלת מחרוזת 

 מסוף המחרוזת, בסריקה  הראשוןהמיקום 

. אם from החל ממקוםעליה היא פועלת, 

 .-1פיעה יוחזר לא מו

int lastIndexOf(String str, int from)   

ומחזירה  beginהפעולה מקבלת מספר 

)כולל( ועד  beginמחרוזת החל ממקום -תת

 לסוף המחרוזת 

String substring(int begin) 

 endומספר  beginהפעולה מקבלת מספר 

 beginמחרוזת החל ממקום -ומחזירה תת

 )לא כולל(  endלמקום )כולל( ועד 

String substring(int begin, int end) 

הפעולה מקבלת שני תווים, ומחזירה 

מוחלף  c1בה כל מופע של  חדשהמחרוזת 

 , במחרוזת עליה היא פועלתc2-ב

String replace (char c1, char c2) 



הפעולה מקבלת שתי מחרוזות, ומחזירה 

מוחלף  s1בה כל מופע של  חדשהמחרוזת 

 s2במחרוזת עליה היא פועלת. אורך , s2-ב

 s1חיי להיות קטן או שווה לאורך 

String replaceAll ( string s1, String s2) 

הפעולה מקבלת שתי מחרוזות, ומחזירה 

 s1של  המופע הראשוןבה  חדשהמחרוזת 

 , במחרוזת עליה היא פועלת.s2-מוחלף ב

String replaceFirst (String s1, String s2) 

ממנה חדשה עולה מחזירה מחרוזת הפ

וכל הרווחים נמחקו כל הרווחים המובילים 

 הסוגריים, במחרוזת עליה היא מופעלת

String trim() 

 

 תרגילים

כתוב פעולה המקבלת מחרוזת ומחזירה את מספר הרצפים של תווים זהים שיש  .1

ערך יוחזר ה aabccccaaacddd  הוא רצף. דוגמא: עבור הקלט 1בה. רצף באורך 

6. 

טורים.  4-המכיל שמות של תלמידי הכתה היושבים ב 10*4מימדי -נתון מערך דו .2

ליד כל שולחן יושב תלמיד אחד. כל תא במערך מכיל את השם הפרטי ואת שם 

המשפחה של התלמיד מופרדים ברווח. אם במקום מסוים לא יושב תלמיד, תהיה 

יש לדאוג שכל שם  באותו תא מחרוזת ריקה. כדי לבדוק את תקינות השמות

)פרטי או משפחה( יהיה מורכב משתי אותיות לפחות, ושלא תהיינה יותר משלוש 

 רצופות. כתוב פעולה המדפיסה את השמות השגויים ומיקומם.  e,i,o,a,uאותיות 

כתוב פעולה המקבלת מחרוזת ושני מספרים המציינים מיקומי תווים במחרוזת.  .3

מקיימת את התנאי: בתת המחרוזת בין שני הפעולה מחזירה 'אמת' אם המחרוזת 

 ים, אחרת תחזיר 'שקר'.– b-ים שווה למספר ה-a-המיקומים מספר ה

המחרוזת -כתוב פעולה המקבלת מחרוזת, על הפעולה להחזיר את אורך תת .4

*', הנח כי יש רק * אחת. שבמרכזה התו ' פלינדרוםהארוכה ביותר שמהווה 

 מספר תווי * במחרוזת()שאלה מורכבת יותר, יכולים להיות 

. כל מחרוזת "the end"כתוב אלגוריתם הקולט מחרוזות עד לקלט המחרוזת  .5

'. עבור כל מחרוזת יש לבנות 0מחרוזות המופרדות ביניהן בתו '-מכילה תת

מחרוזת שלה יופיעו התווים בסדר הפוך לסדר -מחרוזת חדשה, כך שבכל תת

 הופעתם במחרוזת המקורית ולהדפיס.

    b0y%$0ggg0יודפס  b0$%y0ggg0מא: עבור  דוג     


