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The string Data Type

The array Data Type



The string Data Type

A string is a sequence of ASCII characters treated as a single entity. In other words, 
it is a string of characters. 

The string data type may be implemented several different ways. 
The first we shall discuss is to define the string as a character array. 

char myString[15];

** แบบน้ีจะมีตวัอกัษรได ้14 ตวั ท าไมไดแ้ค่ 14 ตวั ไม่ใช่ 15 ตวั ?
เพราะวา่ C ตอ้งการเน้ือท่ีใส่อกัขระ null (‘\0’) ต  าแหน่งทา้ยของอะเรย ์1 ทuj
และตวัแปลภาษาตอ้งใช ้อกัขระ null เป็นตวับอกวา่จบสตริง
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การก าหนดตวัแปรสตริง
char name[] = “Engineer";   

char name[9] = “Engineer";

char name[100] = “Engineer";

char name[] = { ‘E', ‘n', ‘g', ‘i', ‘n', 'e', ‘e', ‘r', '\0'};

แบบแรกไม่ได้ระบแุตจ่ะใช้เนือ้ท่ีหน่วยความจ าเท่าท่ีใช้จริง+1
แบบท่ี 2 ระบวุา่มีได้ไม่เกิน 8 ตวัอกัษร + 1
แบบที่ 3 ระบวุา่มีได้ไม่เกิน 99 ตวัอกัษร + 1 แตใ่สใ่ว้เพียง 8 ตวัอกัษร
แบบท่ี 4 ระบเุป็นตวัอกัขระเป็นตวัๆ สงัเกตเคร่ืองหมาย “ ” กบั ‘ ’
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String Data Type

If you defined myData as a String object, then you could 
write the conversion simply as:

myData = myData.ToUpperCase();
หรือ
myData.ToUpperCase();

and you are done! The reason this works is because 
within the String object is a function (also called a 
method) that contains the code to do the conversion 
for you. You simply define the variable as:
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Built-In String Functions
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The array Data Type

int myData[15];
long yourWorkDay[7];
float temp[20];

แบบที่ 1 เป็นอะเรย์ของเลขจ านวนเต็มมีเคร่ืองหมายจ านวน 15 ตวั
ใช้เนือ้ที่หน่วยความจ า = 15*2 ไบต์

แบบท่ี 2 เป็นอะเรย์ของเลขจ านวนเตม็แบบยาวมีเคร่ืองหมายจ านวน 7 ตวั
ใช้เนือ้ท่ีหน่วยความจ า = 7*4 ไบต์

แบบท่ี 3 เป็นอะเรย์ของเลขทศนิยมมีเคร่ืองหมายจ านวน 20 ตวั
ใช้เนือ้ที่หน่วยความจ า = 20*4 ไบต์
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ตวัอยา่งอะเรย์

อะเรยส์ าหรับรูปแบบตวัเลขของ LED 7 ส่วน แบบแคโทดร่วม ตั้งแต่ 0 – F  
ถา้จะให ้LED ติดตอ้งใหข้า cathode ตอ้งเป็น 0 และจา segment เป็น ลอจิก 1 
const unsigned char pattern[] = 

{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5
e,0x79,0x71};
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