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Stringek 

A C# beépített karaktertípusa (char) egy Unicode karaktert képes eltárolni két byte-on. A 
szintén beépített string típus ilyen karakterekből áll (tehát char –ként hivatkozhatunk az egyes 

betűire). 

string s = "ezegystring"; 

Console.WriteLine(s); 

A string referenciatípus, ennek ellenére nem kell használnunk a new operátort. Egy string egyes 

betűire az indexelő operátorral hivatkozhatunk: 

Console.WriteLine(s[0]); //e betű jelenik meg 

Ekkor a visszaadott típus char lesz.  

A foreach ciklussal indexelő operátor nélkül is végigiterálhatunk a karaktersorozaton: 

foreach(char ch in s) 

{ 

Console.WriteLine(ch); 

} 

Az indexelő operátort nem csak változókon, de „nyers” szövegen is alkalmazhatjuk: 

Console.WriteLine("ezegystring"[0]); //e 

A C# számos hasznos metódust biztosít a stringek hatékony kezeléséhez. A leggyakrabban 

használtak: 

Összehasonlítás: 

string s = "other"; 

string c = "another"; 

int x = String.Compare(s, c) 

x = String.CompareOrdinal(s, c); 

x = s.CompareTo(c); 

Mindhárom metódus nullát ad vissza, ha a két string egyenlő és nullánál kisebbet/nagyobbat, 
ha nem (pontosabban ha lexikografikusan kisebb/nagyobb). Az első változat nagyság szerint 

sorba rendezi a karaktereket és úgy hasonlítja össze a két karaktersorozatot, a második az 
azonos indexen lévő karaktereket nézi, míg a harmadik az elsőhöz hasonló, de ez nem statikus, 

hanem példánymetódus. 

Keresés: 

string s = "verylonglongstring"; 

char[] chs = new char[]{ 'y', 'z', '0' }; 

Console.WriteLine(s.IndexOf('r')); //2 

Console.WriteLine(s.IndexOfAny(chs)); //3 

Console.WriteLine(s.LastIndexOf('n')); //16 

Console.WriteLine(s.LastIndexOfAny(chs)); //3 
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Console.WriteLine(s.Contains("long")); //true 

Az IndexOf() és LastIndexOf() metódusok egy string vagy karakter első illetve utolsó 
előfordulási indexét (stringek esetén a kezdés helyét) adják vissza. Ha nincs találat,  akkor a 
visszaadott érték -1 lesz. A két metódus Any –re végződő változata egy karaktertömböt fogad 

paramétereként. A Contains() metódus igaz értékkel tér vissza, ha a paramétereként megadott 
karakter (sorozat) benne van a stringben. 

Módosítás: 

string s = "smallstring"; 

char[] chs = new char[]{ 's', 'g' }; 

Console.WriteLine(s.Replace('s', 'l')); //lmallltring 

Console.WriteLine(s.Trim(chs)); //mallstrin 

Console.WriteLine(s.Insert(0, "one")); //onesmallstring 

Console.WriteLine(s.Remove(0, 2)); //allstring 

Console.WriteLine(s.Substring(0, 3)); //sma 

string c = s.ToUpper(); 

Console.WriteLine(s); //SMALLSTRING 

Console.WriteLine(c.ToLower()); //smallstring 

A Replace() metódus az első paraméterének megfelelő karaktert lecseréli a második  

paraméterre. A Trim() metódus a string elején és végén lévő karaktereket vágja le, a Substring() 
kivág egy karaktersorozatot, paraméterei a kezdő és végindexek (van egyparaméteres változata 

is, ekkor a csak a kezdőindexet adjuk meg és a végéig megy). Az Insert()/Remove() metódusok 
hozzá adnak, illetve elvesznek a stringből. Végül a ToLower() és ToUpper() metódusok pedig 
kis- illetve nagybetűssé alakítják az eredeti stringet. 

Fontos megjegyezni, hogy ezek a metódusok soha nem az eredeti stringen végzik a 
módosításokat, hanem egy új példányt hoznak létre és azt adják vissza. 

StringBuilder 

Amikor módosítunk egy stringet, akkor automatikusan egy új példány jön létre a memóriában, 

hiszen az eredeti változat nem biztos, hogy ugyanakkora, mint az új. Ha sokszor van 
szükségünk erre, akkor használjuk inkább a StringBuilder típust, ez automatikusan lefoglal egy 
nagyobb darab memóriát, és ha ez sem elég, akkor allokál egy nagyobb területet és átmásolja 

magát oda. A StringBuilder a System.Text névtérben található. 

StringBuilder builder = new StringBuilder(50); 

for(char ch = 'a';ch <= 'z';++ch) 

{ 

builder.Append(ch);  

} 

Console.WriteLine(builder); 

A StringBuilder fenti konstruktora (van több is) helyet foglal ötven karakter számára (létezik 
alapértelmezett konstruktora is, ekkor az alapértelmezett tizenhat karakternek foglal helyet). Az 

Append() metódussal tudunk karaktereket (vagy egész stringeket) hozzáfűzni. 


