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Συµβολοσειρές (Strings) 

  
Συµβολοσειρά (string) είναι µια σειρά αλφαριθµητικών χαρακτήρων (γενικά εκτυπώσιµων 
συµβόλων ASCII). Όταν λέµε σειρά εννοούµε διαδοχικές θέσεις µνήµης που µπορούν να 
αντιµετωπισθούν σαν ένα σύνολο διατεταγµένων στοιχειωδών δεδοµένων. Η αναγκαιότητα 
των συµβολοσειρών πρέπει να έχει γίνει ήδη κατανοητή αφού πρόκειται για τα µηνύµατα 
που συνοδεύουν τις εκτυπώσεις µε τη συνάρτηση printf.  
  
Στη C η συµβολοσειρά ορίζεται σαν µια σειρά δεδοµένων του τύπου char τα οποία 
τερµατίζονται µε ένα µηδενικό χαρακτήρα (NULL). Όταν η C χειρίζεται τη συµβολοσειρά 
µε κάποιο τρόπο, π.χ. να τη συγκρίνει µε κάποια άλλη  συµβολοσειρά, να την εκτυπώσει, 
να την αντιγράψει σε µια άλλη συµβολοσειρά, κ.λ.π., οι συναρτήσεις που καλούνται είναι 
σχεδιασµένες να εκτελούν τη λειτουργία τους µέχρι να συναντήσουν τον µηδενικό 
χαρακτήρα.  
  
Πίνακας είναι µια σειρά από δεδοµένα του αυτού τύπου, ο οποίος όµως τύπος δεν είναι 
απαραίτητα στοιχειώδης (π.χ. ακέραιος, πραγµατικός, κ.λ.π). Η συµβολοσειρά είναι ένας 
ειδικός τύπος πίνακα µε δεδοµένα του τύπου char και µε τερµατισµό µέσω του µηδενικού 
χαρακτήρα.  
  
char name[5];       /* define a string of characters */ 
  
Το πρώτο που πρέπει να προσέξουµε είναι ότι ο τρόπος δήλωσης µιας συµβολοσειράς 
γίνεται ως πίνακας χαρακτήρων. Η δήλωση µοιάζει µε τη δήλωση µεταβλητής χαρακτήρα 
αλλά µετά το όνοµα της µεταβλητής, και χωρίς κενό, ακολουθεί ένα ζεύγος τετράγωνων 
παρενθέσεων που περιέχει έναν αριθµό ο οποίος καθορίζει το µέγεθος του πίνακα, δηλαδή 
τον αριθµό των στοιχειωδών δεδοµένων που περιέχει ο πίνακας. Στην πιο πάνω δήλωση η 
συµβολοσειρά µπορεί να έχει το πολύ 5 χαρακτήρες. Η δήλωση µεγέθους είναι απαραίτητη 
για να δεσµεύσει ο µεταφραστής 5 συνεχόµενες θέσεις µνήµης, όπου η κάθε µια έχει 
χωρητικότητα ενός χαρακτήρα. Οι θέσεις αυτές έχουν η κάθε µια το δικό της όνοµα που 
καθορίζεται ως συνδυασµός δύο τµηµάτων: το όνοµα του πίνακα, δηλαδή name, και  ο 
αριθµός σειράς του στοιχείου. Στην C ο αριθµός σειράς ξεκινά από το 0 και φθάνει  µέχρι 
το µέγεθος του πίνακα µείον µια θέση. Έτσι έχουµε τις µεταβλητές name[0], name[1], 
name[2], name[3], και name[4].  
Για το µεταφραστή και το σύστηµα εκτέλεσης του προγράµµατος τα ονόµατα αυτά 
σηµαίνουν ακριβώς: 
  
  
 
  
Βασικός χειρισµός συµβολοσειρών  
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char name[5];       /* define a string of characters */ 
  
Σύµφωνα µε την πιο πάνω δήλωση, ο πίνακας χαρακτήρων name έχει 5 θέσεις. Για να τον 
χρησιµοποιήσουµε όµως ως συµβολοσειρά πρέπει ο τελευταίος χαρακτήρας να είναι ο 
µηδενικός, άρα µένουν τέσσερις ωφέλιµες θέσεις χαρακτήρων. Όταν λέµε  µηδενικός 
χαρακτήρας εννοούµε το αριθµητικό µηδέν, όχι το χαρακτήρας µηδέν. Μερικές φορές θα 
το συνατήσετε και ως '\0'.  
  
Η εκτύπωση µιας σταθερής συµβολοσειράς γίνεται µε τη βοήθεια της συνάρτησης printf. 
Απλά η συµβολοσειρά - µήνυµα περικλείεται από διπλά εισαγωγικά, π.χ. 
 
printf("This is a constant string");  
  
Στη περίπτωση του πίνακα name έχουµε µια µεταβλητή συµβολοσειρά και η εµφάνισή της 
γίνεται µε τον χαρακτήρα ελέγχου '%s'.  
  
printf("%s",name); 
  
Σηµειώστε ακόµη ότι µόνο το όνοµα του πίνακα δίνεται, χωρίς την ένδειξη των 
τετράγωνων παρενθέσεων. Αυτό σηµαίνει ότι στην εκτύπωση της συµβολοσειράς 
χρησιµοποιείται µόνο η διεύθυνση της βάσης, δηλαδή του ονόµατος name. Ο µηδενικός 
χαρακτήρας δεν εκτυπώνεται αλλά χρησιµοποιείται από την printf για τον έλεγχο 
τερµατισµού της συµβολοσειράς.  
  
Ο κάθε χαρακτήρας που είναι στοιχείο της συµβολοσειράς µπορεί να εκτυπωθεί αυτόνοµα 
µε τη χρήση του χαρακτήρα ελέγχου '%c' και του ονόµατος του συγκεκριµένου χαρακτήρα, 
π.χ. name[2]. 
  
printf("%c",name[2]); 
  
Μπορούµε επίσης να εκφράσουµε τη λειτουργία εκτύπωσης ολόκληρης της 
συµβολοσειράς µε τη βοήθεια µιας επανάληψης for ως 
 
for (index = 0; name[index]; index++) 
   printf("%c",name[index]); 
 
Σηµειώστε ότι ο µηδενικός χαρακτήρας ισοδυναµεί µε το αριθµητικό 0, δηλαδή τη λογική 
τιµή του ψευδούς άρα καθιστά τη συνθήκη ελέγχου ψευδή και τερµατίζει την επανάληψη. 
 
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπώσουµε µια συµβολοσειρά όχι από την αρχή αλλά 
από κάποιο σηµείο και µετά. Όπως είδαµε η εκτύπωσης της συµβολοσειράς απαιτεί µόνο 
µια διεύθυνση, την διεύθυνση εκκίνησης της εκτύπωσης. Όταν εκτυπώνουµε το σύνολο 
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της συµβολοσειράς, η διεύθυνση εκκίνησης συµπίπτει µε τη διέυθυνση της βάσης, δηλαδή 
το όνοµα name. 'Οταν όµως θέλουµε να ξεκινήσουµε από τον πρώτο, ας πόυµε, 
χαρακτήρα, πρέπει να ορίσουµε τη δική του διεύθυνση ως διεύθυνση εκκίνησης.  
 
Βλέπουµε ότι η διεύθυνση name ισοδυναµεί µε τη διεύθυνση &name[0] που διαβάζεται ως 
'η διέυθυνση του µηδενικού στοιχείου του πίνακα name'. Η χρησιµότητα του συµβόλου της 
διεύθυνσης & θα γίνει πιο κατανοητή στα επόµενα κεφάλαια.  
  
  
Μερικές συναρτήσεις συµβολοσειρών  
   
Οι συµβολοσειρές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στην επεξεργασία κειµένου κάθε είδους. Μη 
ξεχνάτε ότι και τα προγράµµατά µας είναι κείµενα µιας ειδικής γλώσσας, άρα και η 
µετάφραση ενός προγράµµατος είναι µια εξειδικευµένη επεξεργασία κειµένου. Τελικά στη 
µνήµη του υπολογιστή όλες οι πληροφορίες (εντολές, αριθµοί, χαρακτήρες) δεν είναι παρά 
σύµβολα. Επίσης πολλά προγράµµατα συστηµάτων (όπως για παράδειγµα οι επικοινωνίες) 
στηρίζονται σε επεξεργασία συµβολοσειρών. Γι' αυτούς τους λόγους η C παρέχει µια 
βιβλιοθήκη συναρτήσεων για την επεξεργασία συµβολοσειρών. 
  
#include <string.h> 
  
Με την πιο πάνω εντολή το πρόγραµµα ειδοποιεί το µεταφραστή να  ενσωµατώσει το 
αρχείο κεφαλής string.h Το αρχείο αυτό περιέχει τη βασική βιβλιοθήκη συναρτήσεων για 
τη διαχείριση συµβολοσειρών. 
  
Μια πολύ χρήσιµη συνάρτηση που επιτρέπει την αντιγραφή µιας συµβολοσειράς σε µια 
άλλη είναι η strcpy. Η αντιγραφή διακόπτεται όταν στη συµβολοσειρά - παραγωγό βρεθεί 
ο µηδενικός χαρακτήρας, δηλαδή 
 
for (i = 0; (consum[i] = produc[i]); i++); 
  
Προσέξτε τη συνθήκη ελέγχου που κάνει ουσιαστικά όλη τη δουλειά. Εκχωρεί έναν 
χαρακτήρα από τον παραγωγό στον καταναλωτή αλλά επειδή η εκχώρηση είναι και 
έκφραση έχει ως εξαγόµενο τη τιµή του χαρακτήρα produc[i]. Όταν βρεθεί ο µηδενικός 
χαρακτήρας η συνθήκη γίνεται ψευδής και η επανάληψη τερµατίζεται. Σηµειώστε το 
ερωτηµατικό µετά το κλείσιµο της παρένθεσης (σηµαίνει ότι το for έχει άδειο σώµα, 
δηλαδή δεν εκτελεί καµία πρόταση). 
  
  
strcpy(name1,"Christos"); 
strcpy(name, name1); 
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Όπως φαίνεται στις πιο πάνω εντολές, η strcpy δουλεύει µε παραγωγό είτε σταθερά είτε 
µεταβλητή συµβολοσειρά. Για τις σταθερές συµβολοσειρές χρησιµοποιούµε το διπλό 
εισαγωγικό. Η strcpy µπορεί να παροµοιαστεί µε µια εκχώρηση µεταξύ συµβολοσειρών. 
Με την εκτέλεση των πιο πάνω εντολών οι συµβολοσειρές name1 και name2 θα πάρουν 
την τιµή 'Christos'. 
  
Μια άλλη συνάρτηση συµβολοσειρών είναι η strcmp, η οποία συγκρίνει δύο 
συµβολοσειρές ας πούµε s1 και s2. Επιστρέφει 1 αν η s1 είναι µεγαλύτερη, 0 αν είναι ίσες, 
-1 αν η s2 είναι µεγαλύτερη. Η σύγκριση γίνεται σύµφωνα µε τον κώδικα ASCII. ∆ύο 
συµβολοσειρές είναι ίσες αν έχουν το ίδιο µήκος και ίδιους χαρακτήρες σε κάθε θέση. Μια 
συµβολοσειρά είναι µεγαλύτερη από µιαν άλλη εάν (α) έχει µεγαλύτερο µήκος ή (β) σε 
κάποια θέση υπάρχει χαρακτήρας που έχει µεγαλύτερο κωδικό ASCII από τον αντίστοιχο 
χαρακτήρα της άλλης συµβολοσειράς. Για παράδειγµα η συµβολοσειρά 'Zeke' είναι 
µεγαλύτερη από τη 'Rosalina' γιατί το Z έχει µεγαλύτερο κωδικό από το R. Παρόµοια η 
συµβολοσειρα 'Rosalina' είναι µεγαλύτερη από τη συµβολοσειρά 'Rosa' γιατί έχει 
περισσότερα γράµµατα ενώ όσα έχουν είναι ίδια. Υπάρχουν συναρτήσεις βιβλιοθήκης που 
λαµβάνουν υπ΄ όψη και τα αν το γράµµατα είναι κεφαλαία ή πεζά κ.ο.κ. 
  
Ακόµη µια συνάρτηση συµβολοσειρών είναι η strcat, η οποία συνενώνει δύο 
συµβολοσειρές s1 και s2 θέτοντας την s2 τέλος της s1 και το όλο αποτέλεσµα τοποθετείται 
στην s1. Η λειτουργία αυτή µπορεί να εκφραστεί ως: 
 
for (length1 = 0; (s1[length1]); length1++); 
for (i = 0; (s1[length1+i] = s2[i]); i++); 
 
όπου length1 είναι το µήκος της συµβολοσειράς s1. 
  
Για παράδειγµα οι πιο κάτω εντολές: 
strcpy (s1,"Christos"); 
strcpy (s2,"Ttofis"); 
printf("My name is %s.\n",s1); 
printf("My surname is %s.\n",s2); 
strcat(s1, " "); 
strcat(s1, s2); 
printf("Both together are %s.\n",s1); 
  
Θα έχουν το ακόλουθο αποτέλεσµα: 
My name is Christos. 
My surname is Ttofis. 
Both together are Christos  Ttofis. 
  
Η βιβλιοθήκη συναρτήσεων της C για διαχείριση συµβολοσειρών περιέχει πολλές χρήσιµες 
συναρτήσεις οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για πιο σύνθετες 
συναρτήσεις. Ο αναγνώστης προτρέπεται να µελετήσει προσεκτικά αυτή τη βιβλιοθήκη. 
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