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Última aula

Definição de Ponteiros

I É um mecanismo para referenciar de forma indireta um valor.

I Ao invés de armazenar o VALOR armazena a POSIÇÃO NA
MEMÓRIA em o VALOR está.

I São VARIÁVEIS cujos valores são ENDEREÇOS DE
MEMÓRIA (posições de memória).

I Se o valor de uma variável a é igual ao endereço de outra
variável b, então a APONTA para b.



Última aula

Declaração de Ponteiros

<TIPO> * <NOME_DA_VARIÁVEL_PONTEIRO>;

I TIPO: indica o tipo de valores aos quais o ponteiro aponta: int,
float, double, char, outros ponteiros, etc.

I ASTERISCO: indica que a variável armazena um endereço de
memória com conteúdo do TIPO indicado.

I NOME DA VARIÁVEL PONTEIRO: nome do ponteiro, segue as
mesmas regras de nomes de variáveis e funções m C .

Exemplo:
float *f; // f é um ponteiro para variáveis de tipo float
int *n; // n é um ponteiro para variáveis de tipo int
char a, b, *p, c, *q; /* a, b e c, são char, p e q ponteiros para variáveis
de tipo char*/



Última aula

Endereços e memória

char c = ’Z’; //1 byte
int n = 1234; //4 bytes

Variáveis:

Memória:

Posições:

’Z’

c

1000

lixo

1001

1234

n

1002 1003 1004 1005

lixo

1006

lixo

1007

lixo

1008

O endereço de uma variável é a primeira posição na memória que
ela ocupa. No exemplo acima o endereço de c é 1000 e o de n é
1002. Ocupando c uma única posição, enquanto n ocupa quatro
posições.



Última aula

Operadores de ponteiros

* operador unário que retorna o VALOR que está no endereço
apontado pelo ponteiro (VALOR APONTADO).

& operador unário que retorna o ENDEREÇO DE MEMÓRIA
em que está o operando (ENDEREÇO APONTADO).



Última aula

Inicialização de ponteiros

I Ponteiros não devem ser utilizados sem prévia inicialização!!!

I Se existe uma situação em que não se deseja definir
inicialmente a variável à qual aponta um ponteiro, então
inicializar o ponteiro com NULL.

Exemplo:

int *ponteiro = NULL;



Aritmética de Ponteiros

Adição e subtração de ponteiros

I Os ponteiros são endereços de memória (representados por
valores inteiros).

I Podemos somar ou subtrair um valor inteiro de um ponteiro.

I O valor do ponteiro irá aumentar ou diminuir
DEPENDENDO DO NÚMERO DE BYTES DO TIPO.



Aritmética de Ponteiros

Adição e subtração de ponteiros

char * pc, c;
int *pi, i;

//Atribui
pc = &c;
pi = &i;

//Incrementa
pc++;
pi++;

//Diminui
pc- -;
pi- -;

lixo

c

1000

lixo

1001

l

i

1002

i

1003

x

1004

o

1005

lixo

· · ·

lixo

pc

lixo

pi

Após atribuir:

lixo

c

1000

lixo

1001

l

i

1002

i

1003

x

1004

o

1005

lixo

· · ·

1000

pc

1002

pi

Após incrementar:

lixo

c

1000

lixo

1001

l

i

1002

i

1003

x

1004

o

1005

lixo

· · ·

1001

pc

1006

pi

Após diminuir:

lixo

c

1000

lixo

1001

l

i

1002

i

1003

x

1004

o

1005

lixo

· · ·

1000

pc

1002

pi



Ponteiros e vetores

Semelhanças

I O nome do vetor corresponde a um ponteiro constante: o
ponteiro ao primeiro elemento do vetor.

I Em geral as operações válidas para ponteiros podem ser
executadas em vetores.

Notações equivalentes:

int v[100];

printf(“%d = %d\n”, v[i], *(v + i));

printf(“Endereço: %p\n”, &v[i]);

int * p;

printf(“%d = %d\n”, *(p + i), p[i]);

printf(“Endereço: %p\n”, p + i);

A declaração de um vetor indica que o nome da variável é um ponteiro ao primeiro elemento. O acesso
ao elemento na posição i, pode ser feito tanto com notação de vetor quanto com notação de ponteiros.



Ponteiros e vetores

Semelhanças

Se x é o nome de um vetor:

I Para acessar o elemento na posição i de x: x[i] ou *(x + i)

I Para acessar o endereço do elemento na posição i de x: &x[i]
ou x + i

Se x é o nome de um ponteiro:

I Para acessar o elemento que está i posições após o valor
apontado por x na memória: *(x + i) ou x[i]

I Para acessar o endereço do elemento que está i posições após
o valor apontado por x na memória: x + i ou &x[i]



Ponteiros e vetores

Exemplo

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int main () {
int v[5], i;

for(i = 0; i < 5; i++)
scanf(“%d”, v + i);//leitura com ponteiro não precisa de &

printf(“Impressao com acesso tipo ponteiro:\n”) ;
for(i = 0; i < 5; i++)

printf(“%d ”, *(v + i));

printf(“\nImpressao com acesso tipo vetor:\n”) ;
for(i = 0; i < 5; i++)

printf(“%d ”, v[i]);

return 0;
}



Ponteiros e vetores

Diferenças

Vetor Automaticamente É RESERVADO UM BLOCO DE MEMÓRIA
para armazenar o vetor, DO TAMANHO ESPECIFICADO NA
DECLARAÇÃO. Não há controle se o uso se limita à área
reservada

Ponteiro É ALOCADO UM PONTEIRO (uma variável), para apontar um
endereço de memória, NÃO HÁ RESERVA DE AUTOMÁTICA
DE UM BLOCO DE MEMÓRIA. Seu uso é mais adequado para
alocação dinâmica de memória.



Ponteiros e vetores

Diferenças

Vetores apontam a endereços FIXOS de memória.

int v[3] = {1, 2, 3}, *p;

p = v;/* Operação válida, faz que p aponte ao endereço do
primeiro elemento de v */

v = p;/* Operação inválida, v aponta a um endereço fixo de
memória */



Ponteiros e strings

Strings são vetores de caracteres, logo as mesmas propriedades
vistas para vetores se aplicam a elas:

char s[100] = “Minha string especial”, *p;

p = s;// Faz que p aponte ao endereço do primeiro elemento de s

/* Para acessar a posição i da string se pode usar s[i], p[i], *(s+i)
ou *(p+i) */



Vetores como parâmetros de funções

Como funciona?

Vetores são ponteiros, logo:

I SEMPRE são passados por referência.

I Alterações feitas no vetor dentro de uma função O
MODIFICAM após o fim dela.

I Como o vetor APONTA AO PRIMEIRO ELEMENTO,
apenas ponteiros ao primeiro elemento do vetor são passados.
Portanto, a menos que dentro do vetor exista um elemento
que indique o fim, o seu tamanho deve ser também passado
como parâmetro.



Vetores como parâmetros de funções

Problema

Fazer duas funções, uma para ler um vetor de float que retorne a
quantidade de elementos lidos e outra para imprimi-los.

Use essas funções, considerando que o vetor tem até 1000
elementos.



Vetores como parâmetros de funções

Solução

#include <stdio.h>

#define MAX 1000

//Alternativamente pode ser declarada como: int le_vetor(float *vetor)
int le_vetor(float vetor[]) {

int n, i;
printf(“Entre a quantidade de elementos e cada um dos elementos separados por espaço:\n”);
scanf(“%d”, &n);
for(i = 0; i < n; i++)

scanf(“%f”, vetor + i);
return n;

}

//Alternativamente pode ser declarada como: int imprime_vetor(float vetor[], int n)
void imprime_vetor(float *vetor, int n) {

int i;
for(i = 0; i < n; i++)

printf(“%f ”, vetor[i]);
}

int main() {
float vetor[MAX];
int n = le_vetor(vetor);
imprime_vetor(vetor, n);
return 0;

}



Vetores como parâmetros de funções

Problema

Fazer uma função que recebe um vetor de inteiros e retorna o
endereço de memória do maior elemento.



Vetores como parâmetros de funções

Solução

#include <stdio.h>

//recebe o vetor e a quantidade de elementos
int* maior_elemento(int * vetor, int n) {

int i, * p = vetor;//p inicia apontando ao primeiro elemento
for(i = 1; i < n; i++)

//se o elemento atual for maior que o apontado por p
if(vetor[i] >= *p)

p = vetor+ i;//p aponta ao novo maior
return p;//retorna p

}



Vetores como parâmetros de funções

Problema

Fazer uma função que recebe uma string e coloca os caracteres
todos em maiúsculas.

Use essa função, considerando que a string tem até 1000 caracteres.



Vetores como parâmetros de funções

Solução
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX 1000
#define DIFERENCA ’A’ - ’a’

char maiuscula(char c) { //Alternativamente está a função toupper na biblioteca ctype.h
char m = c;
if(m >= ’a’ && m <= ’z’)

m += DIFERENCA;
return m;

}

/* Alternativamente está a função strupr em string.h, mas ao invés de modificar a string do parâmetro
ela retorna uma nova string */
void string_maiuscula(char * string) {

int i;
for(i = 0; string[i] != ’\0’; i++)

string[i] = maiuscula(string[i]);
}

int main() {
char string[MAX];
printf(“Entra a string\n”);
gets(string);
string_maiuscula(string);
puts(string);
return 0;

}



Exercícios

Exercício 1

Faça uma função que recebe um vetor de inteiros e um elemento,
retornando a posição de memória em que está o elemento ou NULL
caso ele não esteja no vetor.



Exercícios

Exercício 2

Implemente a função strlen e, usando a sua implementação, faça
uma função que recebe duas string e retorna a mais longa.



Exercícios

Exercício 3

Faça uma função que recebe um vetor de inteiros e ordena o vetor
baseado no seguinte algoritmo (Ordenação por Bolha):

I Varrer sucessivamente o vetor.

I A cada varredura compara elementos adjacentes, trocando-os
de ordem caso o primeiro seja maior que o segundo.

I Encerrar o algoritmo quando acontecer uma varredura sem
trocas.

Observação Faça a análise de troca dos adjacentes em uma função separada.



Exercícios

Exercício 4

Implemente a função strcmp e, usando sua implementação, faça
uma função que recebe três strings e deixa no primeiro parâmetro a
menor, no segundo a segunda menor e no terceiro a maior,
considerando a ordenação lexicográfica.
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