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אוסף של אותיות-כלומר , למחרוזתנחשב טקסט , בשפות התכנות

 מספר האותיות במילה= אורך מילה

לכל אות במילה יש מיקום

מחרוזת

54321

OLLEH



 מיקום לכל אות במילה ישposition

   המיקום של האותH  1הוא

 המיקום של האותE 2הוא

 האותL 4-ו3נמצאת במיקום

 האותO 5נמצאת במיקום

מחרוזת

54321

OLLEH



 המילה מחושב בפעולה אורךlength of 

 המילה אורךhello 5הוא

 אורך המילה גםworld

5הוא textהשמורה במשתנה 

ניתן לגשת לכל אחת מאותיות המילה לפי מיקומה
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מחרוזת

תכנית הקולטת את שם המשתמש

ומודיעה כמה אותיות יש בשמו



 הראשונה מופיעה האות הסופרת כמה פעמים תכנית

של הטקסט בטקסט

'כמה פעמים מופיעה האות ג)

"(גנן גידל דגן בגן: "במשפט

נגדיר את המשתנים הבאים:

text-מחרוזת הטקסט עליה מבצעים את הבדיקה

first- הטקטסהאות הראשונה במחרוזתtext(במקרה שלנו האות היא  ג')

count-סופר את המספר הפעמים שהאות מופיעה בטקסט, מונה

n- (תווי רווח וסימנים אחריםכולל, מספר התווים המחרוזת)אורך המחרוזת

pos- קיצור של המילהposition ,מיקום  .

.  האות שאותה בודקים, שומרים את המיקום של האות הנוכחיתpos-ב
1-ל posקבענו את , 1מכיוון שהאות הראשונה במילה נמצאת במיקום 
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 הלולאה-החלק העיקרי:

חזור עד ש-pos יעבור את האות האחרונה(האות ה-n-ית)

 אמור את האות במקוםpos

אם האות במיקוםpos שווה לאות שב/בטקסט זהה-first

 למונה 1הוסףcount

 אמור את ערךcount

 עבור לאות הבאה

בסיום אמור את התוצאה
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שימו לב שעוברים לאות הבאה בין אם היא

.ובין אם לא שווהfirst-שווה לערך שב



 הראשונה האות הסופרת כמה פעמים תכנית

של הטקסט נמצאת בטקסט

'כמה פעמים מופיעה האות ג)

"(גנן גידל דגן בגן: "במשפט
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על מנת שיספור , והיכן, מה יש לשנות בתכנית

"גנן גידל דגן בגן: "במשפט'כמה פעמים מופיעה האות נ

האם יספור גם אותיות סופיות?

אות סופית ואות רגילה . לא

שונותהן שתי אותיות 
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נשנה את התנאי לתנאי מורכב:

'או האות הנבדקת היא ן' אם האות הנבדקת היא נ

מחרוזת


