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Aulas anteriores

Vetores (arranjos)

Declaração: <TIPO> <NOME>[<DIMENSÃO>];

Uso: <NOME>[<POSIÇÃO>];

Arranjo:

Posições:

elemento 1

0

elemento 2

1

elemento 3

2

elemento 4

3

elemento 5

4

elemento 6

5



Aulas anteriores

Strings (sequências de caracteres)

Declaração: char <NOME>[<DIMENSÃO>];

Uso: <NOME>[<POSIÇÃO>];

Vetor: ’T’

0

’u’

1

’r’

2

’m’

3

’a’

4

’ ’

5

’B’

6

’\0’

7

lixo

8



Aulas anteriores

Problema: menores que a média

Faça um programa que lê os nomes e as notas de 30 alunos,
informa a média da sala e imprime os nomes dos alunos com nota
inferior à média.

Observação: Nenhum nome tem mais de 50 caracteres, incluindo
os espaços.



Aulas anteriores

Problema

Como definir um vetor de textos??



Vetores multidimensionais

Duas dimensões. Declaração

<TIPO> <NOME>[<PRIMEIRA DIMENSÃO>][<SEGUNDA DIMENSÃO>];

TIPO um tipo de dado, exemplo: int, char, double, · · ·

NOME o nome da variável que representa o vetor (deve satisfazer as diretrizes para
nomes de variáveis)

DIMENSÃO deve ser uma constante inteira não negativa que indica quantos elementos cada
uma das dimensões da matriz irá ter.

Exemplos:

char nomes[30][51];/*declara uma matriz de char com 30 linhas e 51 colunas: um
vetor com 30 strings cada um com até 50 caracteres sem contar o caractere ’\0’*/

float notas[30][4];//declara uma matriz de reais com 30 linhas e 4 colunas



Vetores multidimensionais

Duas dimensões. Exemplo

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

nomes[5][9]

’A’ ’d’ ’ô’ ’n’ ’i’ ’s’ ’\0’ lixo lixo

’A’ ’g’ ’a’ ’m’ ’e’ ’n’ ’ã’ ’o’ ’\0’

’C’ ’i’ ’r’ ’c’ ’e’ ’\0’ lixo lixo lixo

’E’ ’c’ ’o’ ’\0’ lixo lixo lixo lixo lixo

’H’ ’e’ ’r’ ’m’ ’e’ ’s’ ’\0’ lixo lixo

Uso: printf("%c", nomes[2][3]); irá imprimir o caractere ’c’.



Vetores multidimensionais

Duas dimensões. Uso

<NOME> [<POSIÇÃO 1>][<POSIÇÃO 2>];

NOME o nome da variável que representa o vetor (deve ter sido declarada antes do uso!)

POSIÇÃO valor inteiro entre 0 e a dimensão menos 1. Pode ser uma expressão ou função
cujo valor seja a posição!

Exemplo:

float notas[30][4];//declara uma matriz com 30 linhas e 4 colunas de valores reais
scanf(“%f”, &notas[7][0]);/*lê o valor informado e coloca na primeira coluna da linha
7 (oitava linha)*/
notas[2][2] = 1 + notas[7][0] / 2;/*coloca na terceira coluna da terceira linha o valor
da primeira coluna da oitavo linha divido por 2*/
notas[2 + 15 / 3][0]++;/*incrementa em 1 o valor da primeira coluna da oitava
linha*/
printf(“Primeira nota do oitavo aluno: %d”, notas[7][0]);/*imprime o valor da posição
7, 0 (oitava linha, primeira coluna)*/



Vetores multidimensionais

Duas dimensões. Inicialização

<TIPO> <NOME> [<DIM. 1>][<DIM. 2>]={<VETOR 1>, · · · , <VETOR K>};

Exemplos:

I char nomes[5][9] = {“Adônis”, “Agamenão”, “Circe”, “Eco”, “Hermes”};

I float notas[5][4] = {{8, 7.5, 6, 7}, {5, 9, 10, 5}, {10, 9, 9, 10}, {5, 4, 9, 4},
{10, 9.5, 10, 10}};

I int anos[][2] = {700, 670, 1500, 1420, 2000, 500, 5000, 200, 10000, 150};
/*Deduz que a primeira dimensão é de tamanho 5*/

Nota: O número de elementos da primeira dimensão pode ser omitido se o arranjo for
inicializado na declaração, já o da segunda não pode ser omitido!!



Vetores multidimensionais

Alocação de memória

Os elementos são alocados na memória de forma contígua, linha a
linha!

Quando declarado um arranjo (sem importar as dimensões) toda a
memória que ele irá usar é separada.

Exemplo:
int anos[5][2] = {{700, 670}, {1500, 1420}, {2000, 500}, {5000,
200}, {10000, 150}};
Suponha que o arranjo é alocado a partir da posição 144 da memória, por ser de inteiros, cada elemento
ocupa 4 posições (bytes), logo:
Memória:

· · · · · ·700

144

670

148

1500

152

1420

156

2000

160

500

164

5000

168

200

172

10000

176

150

180



Vetores multidimensionais

Problema: menores que a média. Código

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define ALUNOS 30

int main () {
float notas[ALUNOS], media= 0;
char nomes[ALUNOS][51];
int i;
for (i = 0; i < ALUNOS; i++) {

printf(“Informe o nome do aluno %d:\n”, i + 1);
fflush(stdin);//limpa o buffer de entrada para o gets não dar problema
gets(nomes[i]);
printf(“Informe a nota de %s:\n”, nomes[i]);
scanf(“%f”, &notas[i]);
media += notas[i];

}
media /= ALUNOS;
printf(“Media: %.2f\nAlunos com notas inferiores a media:\n”, media);
for (i = 0; i < ALUNOS; i++)

if(notas[i] < media)
printf(“%s com nota %.2f\n”, nomes[i], notas[i]);

return 0;
}



Vetores multidimensionais

Problema: menores que a média em diferentes salas

Faça um programa que, para 4 salas diferentes, lê os nomes e as
notas de 30 alunos em cada sala, informa a média de todos os
alunos (das 4 salas) e, por cada sala, imprime os nomes dos alunos
com nota inferior à média.

Observação: Nenhum nome tem mais de 50 caracteres, incluindo
os espaços.



Vetores multidimensionais

Mais de duas dimensões

Generaliza a inicialização e uso existentes para uma ou duas
dimensões.

<TIPO> <NOME>[<DIMENSÃO 1>][<DIMENSÃO 2>]· · · [<DIMENSÃO N>];

TIPO um tipo de dado, exemplo: int, char, double, · · ·
NOME o nome da variável que representa o vetor (deve satisfazer as diretrizes para

nomes de variáveis)

DIMENSÃO deve ser uma constante inteira não negativa que indica quantos elementos cada
uma das dimensões irá ter.

Exemplo: Exemplo:

float notas[3][30][4];/*declara um arranjo tridimensional onde a primeira dimensão
tem tamanho 3 (turmas) a segunda 30 (alunos) e a terceira 4 (notas).*/
scanf(“%f”, &notas[2][7][0]);/*lê o valor informado e coloca na primeira nota do
oitavo aluno da terceira turma*/
notas[1][2][2] = 1 + notas[2][7][0] / 2;/*coloca na terceira nota do terceiro aluno da
segunda turma a metade do valor lido anteriormente*/
printf(“Soma de notas de dois alunos: %d”, notas[2][7][0] + notas[1][2][2]);/*imprime
a soma dos valores anteriores*/



Vetores multidimensionais

Mais de duas dimensões

I São pouco utilizados pois exigem uso de muita memória por
vezes desnecessária:
Exemplo: Uma matriz de inteiros com dimensões
10× 6× 9× 4 requer 8640bytes, e se adicionamos uma nova
dimensão aumenta multiplicando pelo tamanho dela.

I Quando for necessário usar grandes matrizes com mais de duas
dimensões, usualmente se aloca dinamicamente o espaço na
memória.



Vetores multidimensionais

Código. Menores que a média em diferentes salas
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#define ALUNOS 30
#define SALAS 4

int main () {
float notas[SALAS][ALUNOS], media= 0;
char nomes[SALAS][ALUNOS][51];
int i, j;
for (j = 0; j < SALAS; j++) {

for (i = 0; i < ALUNOS; i++) {
printf(“Informe o nome do aluno %d da sala %d:\n”, i + 1, j + 1);
fflush(stdin);//limpa o buffer de entrada para o gets não dar problema
gets(nomes[j][i]);
printf(“Informe a nota de %s:\n”, nomes[j][i]);
scanf(“%f”, &notas[j][i]);
media += notas[j][i];

}
media /= SALAS * ALUNOS;
printf(“Media: %.2f\n”, media);
for (j = 0; j < SALAS; j++) {

printf(“Alunos da sala %d com notas inferiores a media:\n”, j + 1);
for (i = 0; i < ALUNOS; i++)

if(notas[j][i] < media)
printf(“%s com nota %.2f\n”, nomes[j][i], notas[j][i]);

}
return 0;

}



Exercícios

Exercício 1. Matriz aleatória

Faça um programa que define uma matriz de 10 linhas e 20 colunas
de valores inteiros aleatórios entre 15 e 50. Imprima cada linha da
matriz em uma linha diferente e os elementos em uma mesma linha
separados por espaço.

Nota: para gerar um número pseudo-aleatório maior ou igual a 0 usar a função rand()
de stdlib.h, esta função gera número até RAND_MAX (constante da biblioteca).
Quando o código for executado várias vezes a sequência de valores gerados por rand()
é sempre a mesma, se quiser mudar essa sequência em cada execução usar:
srand(time(NULL)), que irá trocar o início da geração. O comando time(NULL), de
time.h, retorna o número de segundos desde as 00:00 do primeiro de janeiro de 1970,
garantindo que o início da sequência em cada execução diferente tenha um valor
diferente.



Exercícios

Código. Matriz aleatória

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#define LINHAS 15
#define COLUNAS 20
#define MIN 15
#define MAX 50

int main () {
int matriz[LINHAS][COLUNAS];
int i, j;
srand(time(NULL));
//Preenche a matriz
for (i = 0; i < LINHAS; i++)

for (j = 0; j < COLUNAS; j++)
matriz[i][j] = rand() % (MAX - MIN + 1) + MIN;

//Imprime a matriz
for (i = 0; i < LINHAS; i++) {

for (j = 0; j < COLUNAS; j++)
printf(“%d ”matriz[i][j]);

printf(“\n”);
}
return 0;

}



Exercícios

Exercício 2. Diferentes médias da matriz

Faça um programa que preenche uma matriz de reais com 5 linhas
e 5 colunas e imprimir, com até duas casas decimais:

I a média da diagonal principal,
I a média da diagonal secundária,
I a média dos elementos baixo a diagonal principal,
I a média dos elementos acima da diagonal principal,
I a média dos elementos da borda da matriz,
I a média dos elementos que não estão na borda da matriz,
I a média de todos os elementos da matriz.



Exercícios

Código. Diferentes médias da matriz
Elementos que não estão na borda

#include<stdio.h>
#define LINHAS 5
#define COLUNAS 5

int main () {
float matriz[LINHAS][COLUNAS], media;
int i, j;
//Lê a matriz
for (i = 0; i < LINHAS; i++)

for (j = 0; j < COLUNAS; j++)
scanf(“%f”, &matriz[i][j]);

//Calcula a média dos elementos fora da borda
for (i = 1; i < LINHAS - 1; i++)

for (j = 1; j < COLUNAS - 1; j++)
media += matriz[i][j];

media /= (LINHAS - 2) * (COLUNAS - 2);
printf(“Media: %.2f\n”, media);
return 0;

}



Exercícios

Exercício 3. Matriz esparsa e condensada

Matrizes esparsas tem aproximadamente 2
3 dos elementos iguais a

zero, portanto ocupam muita memória de forma desnecessária.
Uma forma de escrever matrizes esparsas é com a versão
condensada. Dada uma matriz esparsa Mm×n, sua versão
condensada é uma matriz com três colunas, sendo o número de
linhas a quantidade de elementos não nulos de M:

I a primeira coluna contém os valores M diferentes de zero,
I a segunda coluna contém a linha de M onde foi encontrado o

elemento armazenado na primeira coluna,
I a terceira coluna contém a coluna de M onde foi encontrado o

elemento armazenado na primeira coluna.
Faça um programa que lê uma matriz esparsa de tamanho 5× 5 e
imprime sua versão condensada. Faça outro que leia a versão
condensada e imprima a matriz esparsa.



Exercícios

Código. Matriz esparsa
De esparsa para condensada

#include<stdio.h>
#define LINHAS 5
#define COLUNAS 5
#define ELEMENTOS 1 + LINHAS * COLUNAS / 3

int main () {
int matriz[LINHAS][COLUNAS], condensada[ELEMENTOS][3], i, j, k = 0;
//Lê a matriz
printf(“Informe os %d valores da matriz:\n”, LINHAS * COLUNAS);
for (i = 0; i < LINHAS; i++)

for (j = 0; j < COLUNAS; j++)
scanf(“%f”, &matriz[i][j]);

//Obtém a matriz condensada
for (i = 0; i < LINHAS ; i++)

for (j = 0; j < COLUNAS; j++)
if(matriz[i][j]) {

condensada[k][0] = matriz[i][j];
condensada[k][1] = i;
condensada[k][2] = j;
k++;

}
//Imprime a matriz condensada
printf(“Matriz condensada:\n”);
for (i = 0; i < k ; i++)

printf(“%d %d %d\n”, condensada[i][0], condensada[i][1], condensada[i][2]);
return 0;

}



Exercícios

Exercício 4. Soma e produto de matrizes

Faça um programa que pergunte se o usuário deseja somar ou
multiplicar matrizes. Após selecionar a operação o programa deve
ler duas matrizes, para ler uma matriz deve pedir as dimensões
(linhas e colunas, que poderão ter valores entre 2 e 100) e depois
ler cada elemento da matriz.

Se for possível realizar a operação deseja pelo usuário, então
imprima a matriz resultante. Caso contrário, imprima uma
mensagem explicando o motivo pelo qual a operação não pode ser
realizada.



Exercícios

Código. Produto de matrizes
#include<stdio.h>
#define MAX_LINHAS 100
#define MAX_COLUNAS 100
int main () {

int matriz1[MAX_LINHAS][MAX_COLUNAS], matriz2[MAX_LINHAS][MAX_COLUNAS],
produto[MAX_LINHAS][MAX_COLUNAS], i, j, k, m1, n1, m2, n2;

printf(“Informe o numero de linhas e colunas da matriz 1 e depois seus elementos:\n”);
scanf(“%d %d”, &m1, &n1);
for (i = 0; i < m1; i++)

for (j = 0; j < n1; j++) scanf(“%f”, &matriz1[i][j]);
printf(“Informe o numero de linhas e colunas da matriz 2 e depois seus elementos:\n”);
scanf(“%d %d”, &m2, &n2);
for (i = 0; i < m2; i++)

for (j = 0; j < n2; j++) scanf(“%f”, &matriz2[i][j]);
if(n1 != m2) printf(“Nao e possivel multiplicar\n”);
else {

for (i = 0; i < m1 ; i++)//Calcula o produto
for (j = 0; j < n2; j++) {

produto[i][j] = 0;
for (k = 0; k < n1 ; k++)

produto[i][j] += matriz1[i][k] * matriz2[k][j];
}

printf(“Produto:\n”);
for (i = 0; i < m1 ; i++) {

for (j = 0; j < n2 ; j++)
printf(“%d ”, produto[i][j]);

printf(“\n”);}
} return 0;

}



Exercícios

Código. Produto de matrizes
Menos variáveis

#include<stdio.h>
#define MAX_LINHAS 100
#define MAX_COLUNAS 100
int main () {

int matrizes[3][MAX_LINHAS][MAX_COLUNAS], i, j, k, m[2], n[2];
for (k = 0; k < 2; k++) {

printf(“Informe o numero de linhas e colunas da matriz %d e depois seus elementos:\n”, k + 1);
scanf(“%d %d”, &m[k], &n[k]);
for (i = 0; i < m[k]; i++)

for (j = 0; j < n[k]; j++)
scanf(“%f”, &matrizes[k][i][j]);

}
if(n[0] != m[1])

printf(“Nao e possivel multiplicar\n”);
else {

for (i = 0; i < m[0]; i++)//Calcula o produto
for (j = 0; j < n[1]; j++) {

matrizes[2][i][j] = 0;
for (k = 0; k < n[0]; k++)

matrizes[2][i][j] += matrizes[0][i][k] * matrizes[1][k][j];
}

printf(“Produto:\n”);
for (i = 0; i < m[0]; i++) {

for (j = 0; j < n[1]; j++)
printf(“%d ”, matrizes[2][i][j]);

printf(“\n”);}
} return 0;

}
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