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Strings στη C

• Ένα string είναι µία ακολουθία αλφαριθµητικών 
χαρακτήρων, σηµείων στίξης κτλ.

• Π.χ.  “Hello” “How are you?” “121212” “*Apple#123*%”

Προηγούµενη ∆ιάλεξη
1. Εισαγωγικές Έννοιες (Αρχικοποίηση, 

Ανάγνωση & Eκτύπωση)
2. Πίνακες Strings
3. Συναρτήσεις Βιβλιοθήκης <string.h>
Σήµερα

Υλοποίηση Συναρτήσεων <string.h>



Η Βιβλιοθήκη string.h - Επανάληψη

• Το αρχείο επικεφαλίδα (header file), 
string.h παρέχει συναρτήσεις για 
χειρισµό strings

• Περιέχει ∆ιάφορες Συναρτήσεις, πχ.
1. strlen(s), υπολογίζει το µέγεθος του string
2. strcpy(s1,s2), αντιγράφει το s2 στο s1
3. strcat(s1,s2), προσθέτει το s2 στο s1.
4. strcmp(s1,s2), συγκρίνει το s1 µε s2 και 

επιστρέφει  θετική τιµή εάν s1 µεγαλύτερο 
(αλφαβητικά) από το s2, µηδέν αν είναι ίσα, 
και αρνητική τιµή εάν s1 µικρότερο από s2.



Η συνάρτηση strlen() - Επανάληψη

#include <stdio.h>

int mystrlen (char s[])
{

int i=0;
while (s[i] != '\0')

i++;
return i;

}
int main()
{

char x[10] = "123456" ;
printf("%d", mystrlen(x));

}

H mystrlen επιστρέφει 6



1) Η συνάρτηση strcpy()

• H συνάρτηση strcpy(ma, mb) αντιγράφει το 
mb στο ma
π.χ.

int main()
{

char ma[10]
char mb[10]="HELLO";;
strcpy(ma,mb);
printf("ma=%s and mb=%s", ma, mb);

}

ma

mb

ma

mb

Μετά

Πρίν



1) Υλοποίηση της strcpy()

• Υλοποιήστε την συνάρτηση 
mystrcpy(char to[], char from[])

η οποία αντιγράφει τo String b στο 
String a

Αλγόριθµος
Για κάθε στοιχείο from[i] αντίγραψε το 
from[i] στην θέση to[i], µέχρι να 
φτάσεις στο \0.



1) Υλοποίηση της strcpy()

#include <stdio.h>

/* To string ‘from’ αντιγράφεται στο ‘to’ */
void mystrcpy(char to[ ], char from[ ]) {

int i=0;
while (from[i] != '\0') {

to[i] = from[i];
i++;

}
to[i]='\0';

}

int main() {
char ma[10]; char mb[10]="HELLO";
mystrcpy(ma,mb);
printf("ma=%s and mb=%s", ma, mb);

}
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2) Η συνάρτηση strcat()

• H συνάρτηση strcat(s1, s2) αντιγράφει το s2 
στο τέλος του s1
π.χ.

int main()
{

char ma[10]="HELLO";
char mb[10]="CAT";
strcat(ma,mb);
printf("ma=%s and mb=%s", ma, mb);

}
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2) Υλοποίηση  strcat()

• Υλοποιήστε την συνάρτηση 
void mystrcat(char s1[], char s2[])

η οποία προσθέτει τo string s2 στο τέλος 
του s1

Αλγόριθµος
• Βρες το \0 στο s1 στην θέση Χ.
• Αντίγραψε κάθε s2[i], πέρα από το Χ, 
στην αντίστοιχη θέση s1[i].

• Πρόσθεσε \0 στο τέλος του s1.



2) Υλοποίηση  strcat() – έκδοση 1

void mystrcat(char s1[], char s2[])
{

int i=0, k=0;
// Εύρεση \0 στο S1
while (s1[k] != '\0') {

k++;
}
// Αντιγραφή Στοιχείων
while (s2[i] != '\0') {

s1[k]=s2[i];
i++;
k++;

} 
s1[k]=‘\0’; // Προσθήκη NULL στο τέλος του s1

}
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2) Υλοποίηση  strcat() - έκδοση 2

void mystrcat(char s1[], char s2[])
{

int i=0, k=0;
// Εύρεση \0 στο S1
k = strlen(s1);

// Αντιγραφή Στοιχείων
while (s2[i] != '\0') {

s1[k]=s2[i];
i++;
k++;

}
s1[k]=‘\0’; // προσθήκη NULL στο τέλος του s2

}
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3) Η συνάρτηση strcmp()

H συνάρτηση strcmp(s1, s2) συγκρίνει το s1 
µε s2 και επιστρέφει:
θετική τιµή, εάν s1>s2 µεγαλύτερο. 
µηδέν, εάν s1==s2, και
αρνητική τιµή εάν s1< s2 (αλφαβητικά)

s1

s2

>

Επιστρέφει 20 διότι το CUT είναι 20 χαρακτήρες 
µεγαλύτερο από το CAT



3) Η συνάρτηση strcmp()

Οι συγκρίσεις γίνονται βάση του πίνακα ASCII



3) Η συνάρτηση strcmp()

Κλήση της συνάρτησης strcmp()
#include <stdio.h>
int main()
{

char s1[10]="HELLO";
char s2[10]="CAT";
int cmp = strcmp(s1,s2);
if (cmp == 0)

printf("Οι δυο λέξεις είναι οι ίδιες");
else if (cmp > 0)

printf("%s > %s", s1, s2);
else

printf("%s < %s", s1, s2);
} cmp=5, εποµένως εκτυπώνετε HELLO>CAT



2) Υλοποίηση  strcmp()

• Υλοποιήστε την συνάρτηση 
int mystrcmp(char s1[], char s2[])

η οποία συγκρίνει το s1 µε s2 και επιστρέφει  
θετική τιµή εάν s1 µεγαλύτερο (αλφαβητικά) από 
το s2, µηδέν αν είναι ίσα, και αρνητική τιµή εάν 
s1 µικρότερο από s2.

Αλγόριθµος
• Έλεγξε επαναληπτικά εάν κάθε στοιχείο s1[i] 
είναι ίσο µε s2[i].

• Εάν δεν είναι κάποιο στοιχείο ίσο επέστρεψε το 
s1[i]-s2[i]



2) Υλοποίηση  mystrcmp()

int mystrcmp(char s1[], char s2[])
{

int i=0;

// Ελέγχουµε κάθε στοιχείο
// s1[i] αν είναι ίσο µε s2[i]
while (s1[i] != '\0') {

if (s1[i] != s2[i])
break;

i++;
}
return s1[i]-s2[i];

}
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Περίπτωση C



2) Υλοποίηση  mystrcmp()

Γιατί είναι λάθος η πιο κάτω 
υλοποίηση της mystrcmp?

int mystrcmp(char s1[], char s2[])
{

int i=0;

// Ελέγχουµε κάθε στοιχείο s1[i] αν είναι ίσο s2[i]
while (s1[i] == s2[i])  {

i++;
}
return s1[i]-s2[i];

}
s1

s2
=


