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ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ
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Πέρασμα πινάκων σε Συναρτήσεις

 Πρότυπα Συναρτήσεων που δέχονται τιμές 
διεύθυνσης προς πίνακα
void modifyArray( int b[], int arraySize);

 Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη 
διεύθυνση που λαμβάνουμε, χρειάζεται να ξέρουμε 
σε τι τύπο δεδομένων δείχνει και πόσα στοιχεία 
αυτού του τύπου ακολουθούν (μέγεθος πίνακα)
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Συμβολοσειρές

 Οι Συμβολοσειρές είναι Πίνακες Χαρακτήρων που περιέχουν το σήμα τέλους 
‘\0’

 Οι Συμβολοσειρές έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση στη C:

 Μια συμβολοσειρά μπορεί να αρχικοποιηθεί και χρησιμοποιώντας τα 
σύμβολα " “ 

char string1[] = "first";

 είναι ισοδύναμο ουσιαστικά με τον πιο κάτω ορισμό :

char string1[] = { 'f', 'i', 'r', 's', 't', '\0' };

 Υπάρχει ειδικός χαρακτήρας ('\0’) για να καθορίζει το τέλος ενός string

 Η C εκμεταλλεύεται αυτό το σήμα τέλους για να μπορεί να τυπώσει όλα τα στοιχεία 
του πίνακα χρησιμοποιώντας απλά την printf() και την ειδική παράμετρο “%s”

Για να τυπώσουμε το περιεχόμενο του string1 

printf(“You are the %s”, string1);
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Συμβολοσειρές

 Οι Συμβολοσειρές είναι Πίνακες Χαρακτήρων που περιέχουν το σήμα τέλους ‘\0’
 Οι Συμβολοσειρές έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση στη C:

 Με παρόμοιο τρόπο η C επιτρέπει στον χρήστη να αναθέσει τιμές σε μια 
συμβολοσειρά άμεσα χρησιμοποιώντας απλά την scanf() ως εξής:

printf(“Please enter your name: ”);
scanf(“%s”, string2);

 Η scanf() θα διαβάσει όλους τους χαρακτήρες που θα δώσει ο χρήστης 
μέχρι το πρώτο space

 Αν θέλουμε να διαβάσουμε όλους τους χαρακτήρες που δίνει ο χρήστης μέχρι 
να πατήσει enter, πχ. αν θέλουμε να μπουν στη συμβολοσειρά οι 
χαρακτήρες “John Smith”, τότε θα χρησιμοποιούμε την παράμετρο 
“%[^\n]s” στην scanf() αντί για το απλό “%s”
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Συμβολοσειρές

→Είναι δυνατό να έχουμε πρόσβαση σε καθένα από τα στοιχεία 
του (χαρακτήρες) ξεχωριστά.
string1[ 3 ] είναι ουσιαστικά ο χαρακτήρας ‘s’
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Ένας πίνακας χαρακτήρων μπορεί να αρχικοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα σύμβολα " ".

char string1[] = "first";
Ο Null χαρακτήρας '\0' καθορίζει το τέλος ενός strings
Το μέγεθος του string string1 είναι 6, είναι ισοδύναμο με τον πιο κάτω ορισμό :

char string1[] = { 'f', 'i', 'r', 's', 't', '\0' };
char string1[]=“first”;
char string1[6]=“first”;
char string2[20];



Συναρτήσεις και Πίνακες Χαρακτήρων
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Μία με μία οι τιμές μεταφέρονται
από τον ένα πίνακα στον άλλο
χρησιμοποιώντας το index
του πίνακα

Μία με μία οι τιμές μεταφέρονται
από τον ένα πίνακα στον άλλο
χρησιμοποιώντας αυξάνοντας το
που δείχνει ο κάθε δείκτης στη 
μνήμη

void copy1(char s1[], char s2[])
{ 

int i = 0;
do {

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

while ( s1[i]!=‘\0’ )
return;

}

void copy1(char *s1, char *s2)
{ 

do {
*s2=*s1;
s2++;
s1++;

while ( *s1!=‘\0’ )
return;

}



1 strcpy(s1, s2);
Copies string s2 into string s1.

2 strcat(s1, s2);
Concatenates string s2 onto the end of string s1.

3 strlen(s1);
Returns the length of string s1.

4 strcmp(s1, s2);
Returns 0 if s1 and s2 are the same; less than 0 if s1<s2; greater
than 0 if s1>s2.

5 strchr(s1, ch);
Returns a pointer to the first occurrence of character ch in
string s1.

6 strstr(s1, s2);
Returns a pointer to the first occurrence of string s2 in string s1.

#include <string.h>
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Παράδειγμα strcpy, strcat, strlen
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
char str1[12] = "Hello";
char str2[12] = "World";
char str3[12];
int len ;
/* copy str1 into str3 */
strcpy(str3, str1);
printf("strcpy( str3, str1) : %s\n", str3 );

/* concatenates str1 and str2 */
strcat( str1, str2);
printf("strcat( str1, str2): %s\n", str1 );

/* total lenght of str1 after concatenation */
len = strlen(str1);
printf("strlen(str1) : %d\n", len );
return 0;
}
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Παράδειγμα strcmp
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
char str1[15];
char str2[15];
int ret;
strcpy(str1, "abcdef");
strcpy(str2, "ABCDEF");
ret = strcmp(str1, str2);
if(ret < 0)

{ printf("str1 is less than str2"); }
else if(ret > 0)

{ printf("str2 is less than str1"); }
else

{ printf("str1 is equal to str2"); }
return(0); }

str2 is less than str1



Παράδειγμα - strcopy

 Ζητούμενο: να γράψετε συνάρτηση που αντιγράφει ένα 
αλφαριθμητικό t στο αλφαριθμητικό s.

 Γιατί δεν είναι αρκετό να γράψουμε s=t;

 Eκδοχή με πίνακες:

void strcopy (char *s, char *t) {
int i;
i=0;
while (t[i] != ‘\0’) {

s[i] = t[i];
i++;

}
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Παράδειγμα - strcopy

 Eκδοχή με δείκτες:

void strcopy1 (char *s, char *t)      

{

while (*t != ‘\0’){
*s = *t;

s++;

t++;

}

}
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Παράδειγμα 2 - strcmp

 Ζητούμενο: γράψετε συνάρτηση που συγκρίνει τα αλφαριθμητικά 
s1 και s2 και επιστρέφει «1» αν το s1 μεγαλύτερο 
λεξικογραφικά, “0” αν είναι ίσα και «-1» αν s2 μεγαλύτερο 
λεξικογραφικά
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C A T \0 ? ?
0 1 2 3 4 5

? ? ? ?
6 7 8 9

s1 C U T \0 ? ?
0 1 2 3 4 5

? ? ? ?
6 7 8 9

s2
> Επιστρέφει 1



Παράδειγμα 2 - strcmp

Α) Eκδοχή με πίνακες (from P.J. Plauger, Standard C Library)

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

for(i=0; s1[i] == s2[i]; i++)
if(s1[i] == 0) // i.e., NULL

return 0;

if (s1[i] < s2[i]) return -1;
else return 1;

}



Παράδειγμα 2 - strcmp

Β) Eκδοχή με δείκτες

int mystrcmp(char *s1, char *s2) {

for(; *s1 == *s2; ++s1, ++s2)
if(*s1 == 0)

return 0;

if (*s1 < *s2) return -1;
else return 1;

}



Συμβολοσειρές
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Function Name Function Purpose
isalnum Check if character is alphanumeric
isalpha Check if character is alphabetic
isblank Check if character is blank
iscntrl Check if character is a control character
isdigit Check if character is decimal digit
isgraph Check if character has graphical representation
islower Check if character is lowercase letter
isprint Check if character is printable
ispunct Check if character is a punctuation character
isspace Check if character is a white-space
isupper Check if character is uppercase letter
isxdigit Check if character is hexadecimal digit
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