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Ap�endix A Resum de C

A.1 Introducci�o

En aquest ap�endix trobem una descripci�o resumida del llenguatge de programaci�o C. Est�a
pensat per a alumnes que ja han estudiat pr�eviament aquest llenguatge, i que necessiten o b�e
repassar-lo, o b�e buscar algunes q�uestions puntuals que no recorden. S'ha posat una mica m�es
d'�emfasi en les parts que solen produir m�es confusi�o (com per exemple els apuntadors).

No es pret�en resumir totes les possibilitats del llenguatge, sin�o nom�es les parts necess�aries
per poder implementar els algorismes vistos al llarg del llibre. En tot cas, al �nal es donen
algunes refer�encies per al lector que estigui interessat a ampliar coneixements.

Finalment, cal dir que la versi�o de C que aqu�� es resumeix �es la de�nida pel corresponent
est�andard ANSI.

A.2 Identi�cadors, variables i operadors

En aquesta secci�o donem una descripci�o dels tipus de variables que poseeix el C, juntament
amb les operacions b�asiques que s'hi poden fer. Hem de recordar que, en C, cal declarar totes
les variables usades.

A.2.1 Identi�cadors

Un identi�cador �es una tira de lletres i d��gits que serveix per donar nom a les variables i funcions
del programa. Cal que el primer car�acter sigui una lletra, i el car�acter (l��nia de subratllar) es
pren com una lletra. Es diferencien les lletres maj�uscules de les min�uscules (�es a dir, A i a s�on
dues lletres diferents). Un identi�cador pot estar format per qualsevol nombre de car�acters,
per�o nom�es s'usen els 31 primers per distingir les variables. Aix��, dues variables diferents amb
els 31 primers car�acters del seu nom iguals, s�on la mateixa variable.1

A.2.2 Tipus de variables

En C tenim diversos tipus de variables:

1Aquesta norma no prohibeix que alguns compiladors utilitzin m�es de 31 car�acters per difer�enciar variables.
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� Variables car�acter. Es declaren amb char, ocupen un byte de mem�oria i contenen
un �unic car�acter. Les constants que s�on d'aquest tipus les posarem entre cometes. Per
exemple, si declarem char c; podem assignar a c la constant z fent c='z';.

� Variables enteres. Es declaren amb la paraula int, i per regla general ocupen tants
bits com la longitud de paraula del processador (en un PC la paraula acostuma a
ser de 16 bits). Aquestes caracter��stiques es poden alterar amb l'�us dels quali�cadors
long, short i unsigned. long fa que es reservin 32 bits per a les variables, short
fa que siguin 16 i unsigned fa que les variables no siguin enteres sin�o naturals. En
aquest �ultim cas les variables poden contenir valors m�es grans que quan tenen signe.
Aix��, mentre una variable declarada com short int pren valors entre -32768 i 32767,
una altra declarada com unsigned short int, els pren entre 0 i 65535. Una variable
long int pot prendre qualsevol valor enter entre �231 i 231�1. Les constants enteres
de tipus short s'escriuen de la manera usual, mentre que a les de tipus long se'ls posa
una L al �nal: 2 �es una constant short, per�o 123456L �es de tipus long.

� Variables reals. N'hi ha de dos tipus, que es declaren amb les paraules float i
double. Les variables tipus float ocupen 4 bytes de mem�oria mentre que les de tipus
double n'ocupen 8. Com hom pot imaginar, les variables double tenen m�es d��gits
signi�catius i un rang m�es gran per als exponents que les float. Les constants reals
s'escriuen en la notaci�o cient���ca habitual: una part decimal amb un punt, una e o E

i un exponent. Per exemple 3.14e-2.

� Apuntadors. S�on variables que contenen l'adre�ca (d'aix�o en direm \apuntar") d'una
altra variable, i les declararem del mateix tipus que la variable apuntada, per�o posant
un * davant del seu nom. Per exemple, la declaraci�o int *a; declara a com un
apuntador cap a una variable de tipus enter. M�es endavant parlarem amb m�es detall
d'aquestes variables.

�Es possible donar un valor a una variable al mateix temps que �es declarada. Per exemple,

float p=1.14;

crea la variable p de tipus float amb el valor inicial 1.14.

A.2.3 Operadors

En C disposem dels operadors aritm�etics convencionals +, -, *, / i tamb�e de l'operador
m�odul % : si a i b s�on variables int, a % b retorna la resta de la divisi�o de a entre b. La
preced�encia d'aquests operadors �es la usual, per�o podem usar par�entesis per alterar-la tal com
veurem en el subapartat seg�uent.

Els operadors relacionals s�on < (m�es petit), > (m�es gran), <= (m�es petit o igual), >= (m�es
gran o igual), == (igual) i != (no igual).

Els operadors l�ogics s�on && (and), || (or) i ! (not).
Tamb�e tenim operadors que treballen a nivell de bits. S�on & (and), | (or), ^ (or exclusiu),

~ (not (complement a 1)), >> (shift cap a la dreta) i << (shift cap a l'esquerra).
Els operadors per treballar amb adreces i apuntadors s�on * i &. M�es endavant en veurem el

funcionament.
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Disposem tamb�e d'un operador (sizeof) que retorna la quantitat de bytes que ocupa un
tipus de variable dins la mem�oria de l'ordinador. Aix��, sizeof(float) �es el nombre de bytes
necessaris per emmagatzemar una variable de tipus float.

Preced�encies

�Es important con�eixer la preced�encia d'aquests operadors. La preced�encia indica quina operaci�o
es fa primer quan en tenim m�es d'una en una instrucci�o. Aix��, que la multiplicaci�o tingui m�es
preced�encia que la suma vol dir que en una instrucci�o com a*b+c, primer es fa el producte
entre a i b, i al resultat se li suma c. Per alterar la preced�encia s'usen par�entesis: si, en el
cas d'abans, volem que primer es faci la suma i despr�es el producte, cal posar a*(b+c). La
preced�encia dels operadors aritm�etics de C �es l'habitual en matem�atiques, per�o la preced�encia
dels altres operadors ja no queda tant clara. Es per aix�o que hem incl�os la taula A.1.

Conversions de tipus

Quan en una operaci�o intervenen variables de diferent tipus es fan unes conversions pr�evies
abans d'operar. En general, si un operand aritm�etic (com el + o el %) involucra dos arguments
de diferent tipus, el tipus m�es simple es converteix al m�es complex, i el resultat �es d'aquest
mateix tipus. Aix��, si dividim dos enters, la divisi�o es far�a com una divisi�o entera i el resultat
ser�a un enter. Si dividim un enter i un float, l'enter es passar�a a float abans de dividir, la
divisi�o es far�a com float, i el resultat tamb�e ser�a float.

Existeix tamb�e un operador per for�car la conversi�o de tipus anomenat cast. S'usa posant
el nom del tipus al qual volem convertir una expressi�o, entre par�entesis just abans d'aquesta.
Veiem-ne un exemple: suposem que tenim la variable a declarada com double i n i m com int.
Volem assignar a x el quocient de n i m. Si posem a = n/m; resultar�a que la divisi�o de n entre m
ser�a entera (el seu resultat ser�a enter) i, per tant, en molts casos anir�a malament (per exemple,
si n �es 1 i m �es 3, el resultat de la divisi�o ser�a 0). Una soluci�o per a aquest problema �es usar
l'operador cast. En aquest exemple podem fer a = (double)n/m;. Com que el cast t�e m�es
preced�encia que la divisi�o, es convertiria el valor de n a double i despr�es es dividiria aquest
valor per m, essent el resultat �nal l'esperat.

Hi ha un altre sistema per for�car les conversions de tipus, que �es v�alid tamb�e en altres
llenguatges. Veiem-lo amb el mateix exemple d'abans. Fem a = (1.e0*n)/m;. Aqu��, la primera
operaci�o que es fa �es la que va entre par�entesis i que converteix n a double. Despr�es el resultat
es divideix per m, convertint primer m a double, i es produeix el resultat d'aquest mateix tipus.

Operadors adicionals

Disposem, a m�es, d'operadors per incrementar i decrementar variables, que s�on ++ i -- respec-
tivament. Aquests operadors poden anar com a su�x o b�e com a pre�x de la variable sobre
la qual actuen, essent el seu signi�cat diferent. Veiem-ne un exemple: suposem que n i m s�on
variables enteres. Si assignem n=3;, llavors m=++n; fa que primer s'incrementi el valor de n i
que despr�es s'assigni aquest valor a m. Llavors ens queda que n val 4 i m tamb�e val 4. Si el que
posem �es m=n++;, llavors primer assignem el valor de n a m i despr�es incrementem n. Obtenim
que n val 4 i m val 3. Evidentment, si no usem el resultat de l'increment, �es indiferent posar-lo
al davant que al darrere (aix��, en l'exemple anterior, �es equivalent escriure n=3; ++n; m=n; o
n=3; n++; m=n;).
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Operadors Associativitat
() [] -> . esquerra a dreta
! ~ ++ -- + - * & (cast) sizeof dreta a esquerra
* / % esquerra a dreta
+ - esquerra a dreta
<< >> esquerra a dreta
< <= > >= esquerra a dreta
== != esquerra a dreta
& esquerra a dreta
^ esquerra a dreta
| esquerra a dreta
&& esquerra a dreta
|| esquerra a dreta
? : dreta a esquerra
= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= esquerra a dreta
, esquerra a dreta

Taula A.1: Preced�encia i associativitat dels operadors de C.

Hi ha tamb�e uns operadors d'assignaci�o. Entre ells destaquem +=, -=, *=, /= i %=. Si
a i b s�on expressions, aleshores a op= b; �es el mateix que (a) = (a) op (b);. Per exemple
n*=m-3; �es equivalent a n=n*(m-3);.

C disposa d'un operador que en algunes ocasions ens servir�a per substituir estructures
if-else. �Es l'operador ?. Es fa servir de la manera seg�uent: si a, b i c s�on expressions, llavors
el valor de l'expressi�o a ? b : c; s'obt�e fent el seg�uent. Primer s'avalua a i si el resultat �es
cert el valor resultant �es el que surt d'avaluar b. Altrament �es el de c. Per exemple, despr�es
d'executar i=6; j=4; min=(i<j) ? i : j; (on i, j i min s�on variables enteres) es t�e que el
valor de min �es 4 (l'�us del par�entesi no �es necessari, com es pot veure a la taula de preced�encies).

Hi ha alguns operadors m�es que no hem comentat aqu��, com s�on l'operador coma (,) i els
usats per treballar amb les estructures i les unions (. i ->).

A.3 Control de ux

Ara veurem les sent�encies m�es importants de control de ux.

if-else

Serveix per prendre decisions. La forma general d'una instrucci�o if �es

if (expr) f
instruccions-1;

g else f
instruccions-2;

g
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Aquesta instrucci�o funciona avaluant primer expr, i si el resultat �es cert, s'executa el bloc cor-
responent a instruccions-1. Altrament s'executa instruccions-2. Si instruccions-1 o instruccions-
2 es redueix a una sola instrucci�o, no cal posar els corresponents f g. Si instruccions-2 no hi �es,
podem ometre la part de l'else. Si tenim una seq�u�encia de if aniuats, cada else s'associar�a
amb l'if sense else m�es proper. Aquest tipus de construcci�o s'usa, per exemple, quan volem
fer una decisi�o m�ultiple.

while

S'usa per construir bucles. La seva forma general �es

while (condici�o) f
instruccions;

g

Es van executant les instruccions mentre la condici�o sigui certa. Si al principi condici�o �es
falsa, no s'executa cap vegada el bucle. Igual que abans, si instruccions es redueix a una sola
instrucci�o, no cal posar els f g.

do-while

�Es molt similar a l'anterior. La seva forma �es

do f
instruccions;

g while (condici�o)

Funciona igual que el while que acabem de veure, per�o fa la veri�caci�o de la condici�o al
�nal del bucle. Per tant, en aquest cas es pot garantir que el bucle d'instruccions s'executar�a
almenys una vegada.

for

�Es una de les sent�encies que m�es usarem per fer bucles. La seva forma general �es

for (inici; condici�o; increment) f
instruccions;

g

Per explicar el seu funcionament nom�es direm que �es equivalent a

inici;

while (condici�o) f
instruccions;

increment;

g

break

Serveix per abandonar l'execuci�o d'un bucle en qualsevol punt d'aquest.
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continue

Igual que l'anterior, s'usa dins d'un bucle i serveix per for�car la seg�uent iteraci�o d'aquest.

switch

Transfereix l'execuci�o a un altre punt del programa, en funci�o del valor que pren una determi-
nada expressi�o. La seva forma �es

switch(expr) f
case const-1:

instruccions-1;

break;

case const-2:

instruccions-2;

break;
...

case const-n:

instruccions-n;

break;

default:

instruccions;

break;

g

El seu funcionament �es com segueix. En primer lloc, s'avalua la expressi�o expr (el valor produ��t
per aquesta expressi�o ha de ser un enter o un car�acter2). Un cop es t�e el valor d'aquesta
expressi�o, es compara amb les expressions const-1, : : :, const-n, que apareixen despr�es de la
instrucci�o case. Si �es igual a alguna d'elles (per exemple a const-2), el control del programa
es transfereix al corresponent grup d'instruccions (en aquest exemple, a instruccions-2). Altra-
ment el control �es transferit al grup default. Finalment, la sent�encia break fa que la execuci�o
continu�� a partir de la g que tanca el switch. Si no es posa aquesta sent�encia, l'execuci�o con-
tinua pel grup d'instruccions corresponent al seg�uent case (en l'exemple anterior, s'executaria
instruccions-3), i si despr�es d'aix�o no es troba un break, instruccions-4 i aix�� succesivament,
�ns que o b�e s'acaba el switch, o b�e trobem un break que ens fa sortir).

A.4 Funcions

La forma general d'una funci�o �es la seg�uent:

tipus nom-funci�o (par�ametres)

f
cos de la funci�o;

g

El tipus �es el tipus de la variable que la funci�o retorna, que pot ser qualsevol. Si la funci�o
no retorna res, el tipus �es void. Si no en posem cap, se suposa que retorna un int. par�ametres

2De fet, hi ha alguna possibilitat m�es. Consulteu un manual de C (per exemple [10]) per als detalls.
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�es la llista separada per comes dels par�ametres que rep la funci�o. Cal posar davant de cada
par�ametre d'aquesta llista el tipus al qual pertany, com si es tract�es d'una declaraci�o. Aixi
per exemple, si volem una funci�o anomenada fun, que retorni un valor double i tingui dos
par�ametres, un d'enter que volem anomenar a i un de float que volem anomenar r, hem de
posar

double fun(int a, float r)

f
...

g

Si la funci�o no rep par�ametres, la llista ser�a buida. Cal remarcar que les instruccions int

a i float r de la cap�calera ja declaren les variables a i r que s'usaran dins de la funci�o, per
tant no cal tornar-les a declarar. Tamb�e es important notar que el nom d'aquestes variables en
el programa principal (o funci�o) que crida a fun pot ser un altre. �Unicament ha de coincidir el
tipus. Finalment, entre f g es troba el cos de la funci�o. Aqu�� es posen totes les instruccions,
comen�cant per les declaracions, com si es tract�es d'un altre programa.

Hi ha una instrucci�o molt important pr�opia de les funcions, que �es

return

Fa que la funci�o deixi d'executar-se per passar el control del programa a la rutina o programa
que l'ha cridat, i al mateix temps fa que retorni el valor de l'expressi�o que �es just despr�es del
return (per exemple, return(a); o return(i+j);). Si la funci�o �es de tipus void, no es posa
cap valor despr�es del return (nom�es es posa return;). Totes les variables que usa la funci�o
s�on privades per defecte.

El pas de par�ametres es fa per valor, en el cas de les variables no indexades, i per adre�ca
quan es tracta de vectors o matrius. Aix�o vol dir que els valors dels par�ametres no indexats
de la rutina \principal" es copien dins de les variables de la funci�o i, quan s'acaba l'execuci�o
d'aquesta, els valors es perden. En el cas de les variables indexades (vectors i matrius) la funci�o
hi treballa directament ja que no rep cap c�opia, sino la direcci�o on est�an enmagatzemades.
Com que en alguns casos voldrem que la funci�o retorni diversos valors que no correspondran
a variables amb ��ndex, vegem un sistema per fer-ho. Ens caldr�a saber una mica m�es sobre
apuntadors. Abans, per�o, parlarem d'un altre tipus de variables.

A.5 Vectors i matrius

La manera m�es general de declarar un vector �es fer tipus nom[num];. D'aquesta manera
hem declarat un vector anomenat nom de num components, on cada component �es una variable
de tipus tipus. La primera d'aquestes components �es nom[0] i l'�ultima nom[num-1]. Estan
posades de manera consecutiva dins la mem�oria de l'ordinador. Aix�o vol dir que, si declarem
short int v[10] i l'adre�ca de v[0] �es, per exemple, el lloc 1000 dins la mem�oria de l'ordinador,
l'adre�ca de v[1] �es el lloc 1002 (=adre�ca de v[0] + nombre de bytes que ocupa v[0] = 1000
+ 2), la de v[2] �es 1004, i aix�� succesivament.

La declaraci�o de matrius es fa de manera molt similar. Per exemple, per declarar a com una
matriu real quadrada de 10 �les i 10 columnes fem double a[10][10], on els ��ndexs aniran de
0 a 9. En C, les matrius es guarden per �les dins la mem�oria de l'ordinador. Aix��, en l'exemple
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anterior tenim que la matriu a s'enmagatzema com 10 vectors de 10 components cadascun
d'ells. Posats un darrere l'altre dins la mem�oria, cada vector s'identi�ca amb la corresponent
�la de la matriu.

A.6 Apuntadors

Un apuntador �es una variable que cont�e una adre�ca de mem�oria. Quan aquesta adre�ca sigui la
d'una altra variable, direm que la primera variable apunta a la segona. Com ja hem dit, la forma
general de declarar un apuntador �es fer tipus *var, amb la qual cosa var queda declarada com
un apuntador a variables del tipus tipus.

A.6.1 Operacions amb apuntadors

Hi ha diversos operadors que tenen relaci�o amb apuntadors. L'operador & torna l'adre�ca d'una
variable. Per exemple, si ap �es un apuntador a variables enteres i n n'�es una, ap = &n; fa que
ap contingui l'adre�ca de n i per tant direm que ap apunta a n. Un altre operador �es *, que
s'aplica a apuntadors per referir la variable apuntada. Continuant amb l'exemple anterior, la
instrucci�o m=(*ap) + 1; fa que m contingui el valor de la variable apuntada per ap, �es a dir,
n, incrementada en una unitat. Noteu que el par�entesi no �es necessari (consulteu la taula de
preced�encies dels operadors de C).

En C disposem tamb�e d'una aritm�etica d'apuntadors. Per veure com funciona, considerem
els apuntadors ap i aq que apunten cap a variables enteres del tipus short (recordem que
aquestes variables ocupen 2 bytes) i sigui v[10] un vector del mateix tipus. Si fem ap =

&v[0]; ap apunta al primer element de v. Si ara fem aq=ap+1; tenim que aq apunta al seg�uent
element (v[1]) del vector v, i no al segon byte del primer element. Si fem aq=ap+5 tindrem que
aq cont�e l'adre�ca de v[5] i aix�� succesivament. Amb el mateix esperit podem usar els operadors
-, ++, --, += i -=.

De fet, la relaci�o entre apuntadors i vectors �es m�es estreta del que hem dit aqu��. Seguint amb
l'exemple anterior, una altra manera de referenciar el segon element de v �es fer *(v+1). Aix�o
�es degut al fet que el nom d'un vector s'identi�ca amb un apuntador constant (no el podem
modi�car) al primer element del vector. Aix��, l'assignaci�o ap = &v[0]; es pot escriure com ap

= v;. D'altra banda, un cop feta aquesta assignaci�o tamb�e �es possible fer ap[5] per referir-se
a v[5].

A.6.2 Apuntadors i funcions

Una de les utilitats dels apuntadors �es permetre que les funcions puguin modi�car variables
dels programes que les criden. La manera de fer-ho �es passar l'adre�ca d'aquestes variables a les
funcions i, dins d'aquestes, declarar els corresponents apuntadors. Veiem-ho amb un exemple:

...

main()

f
int a,b,c;

int f(int x,int *y);
...
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a=1;

b=2;

c=f(a,&b);
...

on la funci�o f �es

int f(int x,int *y)

f
int z;

++x;

z=*y+x;

*y*=2;

return z;

g

Despr�es de la l��nia c=f(a,&b); del programa principal, les variables a, b i c d'aquest valen 1,
4 i 4 respectivament. Es deixa com a exercici el funcionament de f.

Arribats aqu�� volem recalcar el \perill" dels apuntadors: fan el codi m�es complex alhora que
(quan s'usen malament) produeixen errors dif��cils de detectar. �Es per aix�o que es recomana
fortament d'utilitzar-los nom�es quan sigui estrictament necessari.

A.6.3 Apuntadors a funcions

Tot i que les funcions no s�on variables, �es possible tenir apuntadors que les apuntin. La manera
de declarar un apuntador a una funci�o �es fer

tipus (*nom)(par�ametres);

Aix�o declara nom com un apuntador cap a una funci�o que retorna tipus, on par�ametres �es
una llista (opcional) del tipus de par�ametres que rep la rutina. La direcci�o de la funci�o s'obt�e
usant el nom d'aquesta sense par�entesis ni par�ametres. La manera de cridar-la �es fer

(*nom)(par�ametres)

Els par�entesis s�on necessaris tant en la declaraci�o com en la crida. Veiem-n'he un exemple

double trap(double a,double b,int n,double (*fun)(double))

f
double h,s;

int i;

h = (b-a)/n;

s = ((*fun)(a)+(*fun)(b))/2.e0;

for (i=1;i<n;i++)

s += (*fun)(a+i*h);

return (s*h);

g

Aquesta funci�o aproxima una integral pel m�etode dels trapezis. Els l��mits d'integraci�o s�on a i b,
n �es el nombre de punts i fun �es un apuntador a la funci�o a integrar. Una manera de cridar-la
pot ser
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main()

f
double trap(double a,double b,int n,double (*fun)(double));

double dist(double),a;

int n;
...

a=trap(0.e0,1.e0,n,dist);
...

g

i aix�� calcularem l'aproximaci�o de la integral entre 0 i 1 de la funci�o dist aplicant trapezis amb
n punts.

A.6.4 Apuntadors a matrius

Comentem ara com podem passar matrius a funcions. Recordem primer, per�o, com es fa en el
cas de vectors. Si, per exemple, volem escriure una funci�o que calculi el producte escalar de dos
vectors de variables double podem fer

double escal(double u[],double v[],int n)

f
double s;

int i;

s = u[0]*v[0];

for (i=1; i<n; i++)

s += u[i]*v[i];

return (s);

g

on u i v s�on els vectors i n la seva dimensi�o.
Recordeu que hi ha una altra manera de declarar els vectors u i v. �Es fer-ho com apuntadors

a variables double:

double escal(double *u,double *v,int n)

Ara farem una cosa similar amb matrius. Com exemple, escriurem una funci�o que calculi el
producte de dues matrius quadrades d'elements double i posi el resultat en una tercera matriu
del mateix tipus. El primer \inconvenient" que trobem �es que el compilador necessita saber el
nombre de columnes de les matrius (�es a dir, no s�on v�alides declaracions com double a[n][n]

dins de la funci�o) mentre que, d'altra banda, volem que la nostra funci�o sigui el m�es general
possible i que, per tant, no tingui �xada la dimensi�o de la matriu. Tenim diverses maneres de
resoldre aix�o. Una d'elles consisteix a declarar un vector d'apuntadors, on fem apuntar cada
apuntador a una de les �les de la matriu. Veiem-ho.

main()

f
void promaq(double **a,double **b,double **c,int n);

double a[3][3],b[3][3],c[3][3],*aa[3],*ab[3],*ac[3];

int i,j;
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for(i=0; i<3; i++)

f
aa[i] = &(a[i][0]);

ab[i] = &(b[i][0]);

ac[i] = &(c[i][0]);

g
...

promaq(aa,ab,ac,3);
...

g
void promaq(double **a,double **b,double **c,int n)

f
int i,j,k;

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

for (j=0; j<n; j++)

f
c[i][j] = a[i][0]*b[0][j];

for (k=1; k<n; k++)

c[i][j] += a[i][k]*b[k][j];

g
return ;

g

Comentem en primer lloc la funci�o promaq. La declaraci�o double **a fa que a sigui un apun-
tador a un altre apuntador. De fet, en aquest cas, a �es un apuntador a un vector d'apuntadors,
cada un dels quals apunta a un vector del tipus double (que s�on les �les de la matriu). La
relaci�o que hi ha entre vectors i apuntadors (que hem vist abans) fa que aix�o sigui equivalent
a declarar double *a[]. En tot cas, quan dins del cos de la funci�o escrivim a[i], ens estem
referint a l'apuntador de la i-�esima �la, i quan posem a[i][j] ens referim a l'element j-�esim
d'aquesta mateixa �la.

Veiem ara alguns detalls del programa principal. Juntament amb les matrius hem declarat
uns vectors d'apuntadors, i immediatament hem fet que apuntin a les �les de les matrius.
Aquests vectors s�on els que passem a la funci�o promaq.

Aquest m�etode t�e l'inconvenient que, per a cada matriu, cal declarar i inicialitzar un vector
d'apuntadors a les seves �les. D'altra banda, aquest sistema �es un dels m�es r�apids per accedir
als elements de la matriu. M�es endavant comentarem aquest fet en parlar d'altres m�etodes per
fer aix�o mateix (de fet, el m�etode per manejar matrius que recomanem �es una petita modi�caci�o
d'aquest, el veurem a la secci�o A.11).

A.7 Estructures

Les estructures s�on variables formades per agrupament d'altres variables, sota un mateix nom.
Veiem-ho amb un exemple:

struct punt f
float x;
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float y;

g;

Aqu�� de�nim una estructura anomenada punt, composta per dues variables float que ano-
menarem x i y. Volem recalcar que la de�nici�o anterior no declara cap variable, �unicament
de�neix el tipus punt. Un cop fet aix�o, podem declarar variables d'aquest nou tipus de la
manera seg�uent:

struct punt a,b,c;

Aquesta declaraci�o diu que les variables a, b i c s�on estructures del tipus punt. Tant la de�nici�o
del tipus punt com la declaraci�o de les variables a, b i c es posen al principi del programa (o de
la funci�o), igual que es fa amb les altres declaracions. Es poden fer les dues coses alhora posant

struct punt f
float x;

float y;

g a,b,c;

L'acc�es als membres de l'estructura es fa amb l'operador \.":

a.x=0.0;

a.y=1.0;

Aix�o inicialitza la variable a amb el punt (0; 1). Si volem assignar el contingut d'una variable
de tipus punt a una altra del mateix tipus (per exemple, b) podem fer

b=a;

Finalment, volem recalcar que una estructura no �es res m�es que una s�erie de variables (que
poden ser de diferents tipus) agrupades sota un nom com�u. El seu prop�osit �es ajudar a gestionar
dades complicades, reduint el nombre de variables amb les quals treballem.

A.7.1 Typedef

La comanda typedef proporciona un sistema per donar noms nous a tipus de dades ja existents.
Per exemple, la declaraci�o

typedef int enter;

de�neix enter com un sin�onim de int. �Es a dir, despr�es de fer aix�o podrem posar
enter i,j;

per declarar i i j com a variables enteres. De fet, l'�us m�es habitual de typedef �es rede�nir
els noms dels diversos tipus d'estructures. Per veure-ho, repetim l'exemple del tipus punt. La
de�nici�o del tipus es pot posar com

typedef struct f
float x;

float y;

g punt;

i, a partir d'aquest moment, �es possible declarar estructures del tipus punt fent nom�es
punt a,b,c;

Aquest ser�a el sistema de declarar estructures que usarem d'ara endavant.
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A.7.2 Vectors d'estructures

La manera de declarar un vector de estructures no es diferencia de com es declaren la resta de
vectors. Si volem un vector de 10 components d'estructures punt de�nides abans, cal fer:

punt v[10];

on suposem que pr�eviament s'ha fet el corresponent typedef per de�nir el tipus punt. Llavors
si, per exemple, volem posar tots els punts a zero, podem fer

for(i=0; i<10; i++)

f
v[i].x=0;

v[i].y=0;

g

on es suposa que i ha estat declarada pr�eviament com una variable entera.

A.7.3 Apuntadors a estructures

Passades com arguments a les funcions, les estructures es comporten igual que la resta de les
variables. En principi, es passen per valor (la qual cosa implica que les modi�cacions fetes
damunt d'elles es perden en sortir de la funci�o). Si es volen conservar les modi�cacions que
s'han fet cal passar-les per adre�ca. Veiem-ho amb un exemple. Suposem que a �es una estructura
de tipus punt (seguim amb l'exemple d'abans). Per passar a per adre�ca a una funci�o anomenada
h i de tipus void fem

...

h(&a);
...

Veiem com funciona h. Per simpli�car, suposem que aquesta funci�o canvia de signe el membre
x de l'estructura que li passem com a argument. Llavors, el seu codi podria ser el seg�uent:

void h(punt *p)

f
(*p).x=-(*p).x;

return;

g

Habitualment, per�o, no s'usa aquesta notaci�o, sin�o que es posa

void h(punt *p)

f
p->x=-p->x;

return;

g

on la notaci�o p->x �es una abreviaci�o de (*p).x.
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A.8 El preprocessador de C

El C disposa d'un preprocessador que permet usar instruccions que, tot i no formar part del
propi llenguatge, ens faciliten la feina. Aqu�� nom�es veurem un petit nombre d'aquestes instruc-
cions, que es caracteritzen per comen�car amb el car�acter '#'.

#de�ne

Permet de�nir un identi�cador com una expressi�o, que s'anir�a substituint en tot el programa.
Com a conveni, utilitzarem lletres maj�uscules per a aquests identi�cadors i aix�� podrem diferen-
ciar-los de les variables del programa. Per exemple, si fem #define NMAX 20, el preprocessador
substituir�a qualsevol aparici�o de 'NMAX' per '20' abans que es compili el programa (�obviament
aquesta substituci�o no es far�a dins de les tires de car�acters). A aquest tipus de de�nici�o
l'anomenaremmacrode�nici�o o macro. Les macros poden acceptar par�ametres. Si per exemple,
fem

#define MAX(A,B) ((A) > (B) ? (A) : (B))

al comen�cament del �txer on tenim el programa, qualsevol expressi�o del tipus m = MAX(x+1,y);

ser�a substitu��da per

m = ((x+1) > (y) ? (x+1) : (y));.

Aquesta t�ecnica permet donar una altra manera de passar matrius a funcions. Recordem
que, en C, les matrius es guarden per �les. Aix�o vol dir que si declarem double a[10][10]

tindrem que les �les estan posades una darrere l'altra dins la mem�oria de l'ordinador, com si
es tract�es d'un vector de 100 components. Veiem ara com podem usar aquesta informaci�o per
construir una funci�o que transposi una matriu.

#define a(A,B) a[(A)*n+(B)]

void transp(double *a,int n)

f
double x;

int i,j;

for (i=0; i<n-1; i++)

for (j=i+1; j<n; j++)

f
x = a(i,j);

a(i,j) =a(j,i);

a(j,i) = x;

g
return ;

g

Una manera de cridar aquesta funci�o pot ser transp(c,3);, on c s'ha declarat com double

c[3][3]. Veiem-ne ara el funcionament. El par�ametre a �es un apuntador al primer element
de la matriu, i n �es la seva dimensi�o. Com que sabem que a[0] correspon a l'element [0][0],
a[1] a [0][1], : : :, a[n] a [1][0] i aix�� succesivament, tenim que la correspond�encia entre els
elements de la matriu original i del vector a es pot representar per [i][j] 7! i*n+j. D'aquesta
manera podem de�nir una macro que ens permet fer aquesta relaci�o m�es c�omodament:
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#define a(A,B) a[(A)*n+(B)].

La pres�encia de par�entesis no �es necess�aria en aquest exemple concret, per�o ho pot ser en d'altres.
Si temin una l��nia com a(i+1,j)=0.e0; i no posem par�entesis en la macro, el preprocessador
la convertir�a en a[i+1*n+j], amb la qual cosa el programa no anir�a b�e i tindrem un error molt
dif��cil de localitzar. Per aquest motiu �es recomanable tenir l'h�abit de posar els corresponents
par�entesis a les macros.

#undef

Permet \esborrar" macros, i ens servir�a perqu�e aquestes nom�es estiguin de�nides en el tros de
programa que les necessita.

#include

Ha d'anar seguida del nom d'un �txer entre cometes (" ") o entre angles (< >). Fa que s'inclogui
aquest �txer dins del programa a compilar en el lloc de la l��nia #include. Si el �txer el posem
entre cometes, per exemple #include "meu.h", el preprocessador el buscar�a al directori en el
qual estem treballant. Si el posem entre angles, com #include <stdio.h>, el buscar�a dins
d'un directori espec���c del compilador. Els �txers d'aquest directori contenen les declaracions
de les funcions que s�on subministrades amb el compilador.

Si, per exemple, tenim un programa que utilitza la funci�o sinus, cal que aquesta estigui
declarada com a double, perqu�e si no posem cap declaraci�o el compilador entendr�a que aquesta
funci�o retorna valors enters. Una manera r�apida de declarar totes les funcions matem�atiques
�es posar la sent�encia #include <math.h> al principi de l'arxiu en qu�e tenim el programa.

A.9 Entrada i sortida

El llenguatge C no disposa d'instruccions per fer operacions d'entrada i sortida. En el seu lloc
tenim una s�erie de funcions que v�enen amb el compilador i que s'encarreguen de fer aquesta
tasca. Aqu�� en veurem nom�es algunes. Primerament cal dir que quasi totes les que veurem
tenen un par�ametre com�u: una tira de car�acters que diu a la funci�o amb quin format ha de
llegir o escriure les dades. No detallarem totes les posibilitats que ofereix aquest format, sin�o
solament les que usarem. Cal dir tamb�e que la seva declaraci�o �es dins del �txer stdio.h i que,
per tant, nom�es cal posar #include <stdio.h> al principi del programa i d'aquesta manera es
tenen totes declarades.

puts

Serveix per escriure tires de car�acters a la pantalla. La manera d'usar aquesta funci�o �es posar
puts("car�acters").

printf

Serveix per escriure a la pantalla. La seva sintaxi �es printf("car�acters", par�ametres). La
tira "car�acters" indica com s'han d'escriure les dades. Pot contenir car�acters \normals", que
s'escriuen tal qual a la pantalla (aqu�� incloem tamb�e car�acters com \n, que provoquen un salt
de l��nia), i formats per escriure els par�ametres, els quals comencen per %. Despr�es del % podem
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posar una s�erie de d��gits per indicar quants espais reservem per a la dada, i hem d'acabar
aquesta especi�caci�o amb un car�acter de conversi�o. Els car�acters de conversi�o que utilitzarem
s�on:

� d: decimal (int).

� u: decimal sense signe (unsigned int).

� c: car�acter.

� s: tira (vector) de car�acters.

� e: double (notaci�o cient���ca). Per defecte, escriu 6 decimals.

� f: double (notaci�o decimal, part entera . part decimal). Per defecte, escriu 6 decimals.

Hi ha dos modi�cadors que serveixen per indicar que un nombre enter �es short o long. S�on h i
l respectivament. Aix��, per escriure una variable long int usarem com a car�acter de conversi�o
ld.

Observeu que no hem donat cap car�acter de conversi�o per a les variables float. La ra�o �es
que les variables float s'envien a printf convertides a double i, per tant, un cop dins aquesta
funci�o, s�on tractades com a tals. En aquest cas, �es responsabilitat del programador no usar un
format que impliqui l'escriptura de m�es de 6 d��gits signi�catius.

Veiem-ne uns exemples: suposem que a �es una variable float i que x �es double. Llavors,
printf("a = %e\n",a); escriu a amb 6 decimals i notaci�o cient���ca, mentre que printf("x =

%24.16e\n",x); escriu x amb 16 decimals i notaci�o cient���ca. El 24 �es el nombre total d'espais
que s'ocuparan per escriure el nombre, dels quals 16 seran per als decimals. La difer�encia
24� 16 = 8 s�on els espais emprats per escriure la e de l'exponent, el punt decimal, els signes
(tant de l'exponent com del nombre), i per posar espais en blanc davant del nombre, per
separar-lo d'altres n�umeros que puguem estar escrivint.

scanf

Serveix per llegir de la consola. La seva sintaxi �es scanf("car�acters", par�ametres). La di-
fer�encia que hi ha entre els par�ametres d'aquesta rutina i els de l'anterior �es que aqu�� tots
han de ser apuntadors (recordeu els comentaris fets anteriorment sobre la manera de passar els
par�ametres a les funcions en C). Aquest fet ens obligar�a a diferenciar els float dels double,
amb el car�acter l. Si, per exemple, volem llegir una variable double i posar-la en la variable x
del mateix tipus, cal fer scanf("%le",&x);.

fopen

Serveix per obrir arxius. La seva sintaxi �es fopen("nom", "modus"), on nom �es el nom del
�txer a obrir i modus �es un dels seg�uents:

� r: Obre un �txer ja existent per a lectura.

� w: Crea un �txer i l'obre per a l'escriptura. Si ja hi ha un �txer amb aquest nom,
l'esborra i el crea de nou.
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(Hi ha m�es opcions que no comentem; podeu consultar [10] per als detalls). La funci�o retorna un
apuntador del tipus FILE. Si es produeix algun error, es retorna l'apuntador NULL. Un exemple
de la seva utilitzaci�o el tenim tot seguit.

#include <stdio.h>

main()

f
FILE *fl;
...

fl = fopen("prova.dad","r");

if (fl == NULL)

f
puts("error a l'obrir prova.dad");

exit(1);

g
...

g

Aqu�� s'obre el �txer prova.dad per llegir-lo i es comprova que no hi ha hagut cap error (com
ara que el �txer no exist��s). La funci�o exit serveix per interrompre l'execuci�o del programa i
retornar al sistema operatiu.

fclose

Serveix per tancar un �txer obert, i buidar el bu�er associat dins del �txer si aquest estava
obert per a escriptura. Retorna un 0 si no hi ha cap error, i un valor diferent de 0 en cas
contrari. La seva sintaxi �es fclose(ptr), on ptr �es l'apuntador de tipus FILE que apunta a
l'arxiu desitjat i que ha estat inicialitzat pr�eviament per la funci�o fopen.

fprintf

La seva sintaxi �es fprintf(ptr, "car�acters", par�ametres), on ptr �es un apuntador FILE inici-
alitzat per la funci�o fopen, i els altres par�ametres fan el mateix paper que a la funci�o printf,
amb la difer�encia que ara l'escriptura es fa dins del �txer associat a l'apuntador ptr. Per
exemple

#include <stdio.h>

main()

f
FILE *res;

double x[100],y[100];

int i,n=100;
...

res = fopen("prova.res","w");

if (res == NULL)

f
puts("error a l'obrir prova.res");
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exit(1);

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

fprintf(res,"%d %24.16le %24.16le\n", i,x[i],y[i]);

fclose(res);
...

g

Aqu�� obrim el �txer prova.res per a escriptura, hi posem una taula de valors i �nalment
tanquem el �txer.

fscanf

Serveix per llegir valors d'un arxiu i el seu funcionament �es an�aleg al de fprintf. Veiem-ne un
exemple

#include <stdio.h>

main()

f
FILE *dad;

double x[20][20],a;

int i,j,n=20;

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

for (j=0; j<n; j++)

x[i][j] = 0.e0;

dad = fopen("prova.dad","r");

if (dad == NULL)

f
puts("error al obrir prova.dad");

exit(1);

g
while (fscanf(dad,"%d %d %le",&i,&j,&a) != EOF)

x[i][j] = a;
...

g

Nom�es direm que la rutina fscanf retorna un EOF (End Of File) quan s'intenta llegir m�es enll�a
de la � del �txer. De fet, EOF �es una constant entera de�nida per un #define dins el �txer
stdio.h.

A.9.1 Tires de car�acters

Val la pena fer uns petits comentaris sobre les tires de car�acters. En C, una tira de car�acters
�es un vector de tipus char, que t�e una component m�es que el nombre de car�acters que hi
volem guardar. En aquesta component extra hi ha un codi de \� de tira de car�acters" (el
podem anomenar codi zero) que naturalment va al �nal. �Es important recordar aquest fet quan
es dimensionen els vectors corresponents, per evitar tenir errors que despr�es costen molt de
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trobar. Aix��, per llegir la paraula hola del teclat cal dimensionar un vector char de com a
m��nim 5 components.

char s[5];

scanf("%s",s);
...

La rutina scanf afegeix automaticament el codi zero al �nal de la tira. Si omplim nosaltres
mateixos el vector en un programa o en una rutina ho haurem de fer aix��:

char s[5];

s[0]='h';

s[1]='o';

s[2]='l';

s[3]='a';

s[4]='\0';
...

Aquest codi 0 �es utilitzat per les rutines de sortida3 (puts, scanf, etc) per saber �ns on s'ha
d'imprimir.

Un error molt com�u relacionat amb les tires de car�acters �es el seg�uent: suposem que tenim
un programa que llegeix i/o escriu en un �txer, per�o volem donar el nom d'aquest �txer a trav�es
del teclat. En un PC amb DOS, la longitud m�axima que pot tenir el nom d'un �txer �es de
12 car�acters (8 del nom + 3 de la extensi�o + el punt), per tant es su�cient amb dimensionar
els vectors char amb 13 components. Fins aqu�� tot correcte. El problema ve quan, un cop el
programa est�a fet i funciona, alguna persona d�ona per exemple el nom de �txer seg�uent:

a:\practica\dades\prob3.dad

Com que la rutina scanf no comprova si la tira que entrem cap o no dins del vector que
tenim (de fet, no pot fer-ho, ja que no coneix la longitud del vector!), resulta que part dels
car�acters s'escriuen \desbordant" el vector, amb la qual cosa estem sobreescribint posicions
de mem�oria, i podem aix�� alterar els valors d'altres variables del programa, destruir part del
propi codi del programa, etc. (excepcionalment pot ser que no passi res pel fet que aquestes
posicions de mem�oria estiguin lliures). Noteu que l'error corresponent es produir�a m�es endavant
en l'execuci�o del programa i, aparentment, no tindr�a res a veure amb el nom del �txer. Fins
i tot, �es possible que aquest programa funcioni b�e en un ordinador i malament en un altre:
depenent de com es guardin les variables dins la mem�oria, el \desbordament" del vector de
car�acters pot ser que alteri posicions de mem�oria essencials (el programa no funcionar�a), o
b�e que aquestes posicions sobreescrites estiguin lliures (el programa funcionar�a correctament).
Com es pot imaginar, aquests errors poden costar molt de trobar.

Una manera simple de protegir-se contra aquests errors consisteix a declarar aquests vectors
molt llargs (per exemple, de 80 car�acters) i, quan es demana el nom del �txer, escriure un av��s
del tipus \el nom del �txer no pot tenir m�es de xx car�acters".

No volem acabar sense esmentar un altre tipus d'error que es pot cometre quan es treballa
amb tires de car�acters. Suposem que un programa ha d'accedir al �txer config.cfg del directori
c:\soft. La manera d'obrir aquest �txer des del programa �es fer

3De fet, totes les rutines del sistema que manegen car�acters usen aquest codi per saber on acaben les tires.
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fl=fopen("c:\\soft\\config.cfg","r");

Posar "c:\soft\config.cfg" com a nom del �txer que s'ha d'obrir �es incorrecte, perqu�e el \\"
dins d'una tira de car�acters t�e un signi�cat especial. Recordeu, per exemple, que \\n" indica
salt de l��nia. Quan es vol indicar \\" dins d'una tira de car�acters, cal posar \\\".

A.10 Funcions matem�atiques

Comhem dit abans, les funcions matem�atiques estan declarades al �txer math.h, el qual hem de
posar al principi de l'arxiu que les utilizi amb un #include. Les funcions que m�es farem servir
s�on les funcions trigonom�etriques (sin, cos i tan), on l'argument s'ha de donar en radians, la
funci�o exponencial (exp), el logaritme neperi�a (log), l'arrel quadrada (sqrt) i el valor absolut
(fabs). Totes aquestes funcions retornen valors de tipus double.

A.11 Assignaci�o din�amica de mem�oria

En C �es posible reservar espai per a noves variables en temps d'execuci�o del programa. Veurem
nom�es 3 funcions declarades al �txer stdlib.h.

malloc

La cridarem posant malloc(num), on num �es el nombre de bytes que volem reservar. La funci�o
retorna un apuntador de tipus void cap a la mem�oria demanada. Si no troba prou mem�oria,
retorna l'apuntador NULL. Veiem-ne un exemple

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

main()

f
double *x;

int i,n;

FILE *d;

d = fopen("prova.dad","r");

if (d == NULL)

f
puts("error al obrir prova.dad");

exit(1);

g
fscanf(d,"%d",&n);

x = (double*)malloc(n*sizeof(double));

if (x == NULL)

f
puts("no hi ha espai per llegir la taula");

exit(1);

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

fscanf(d,"%le",&(x[i]));
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...

g

En primer lloc, declarem uns apuntadors a variables double i obrim un �txer per a llegir-lo.
El primer valor del �txer �es un enter que indica quants valors hi ha (suposem que el �txer
cont�e una llista de valors double). Llavors fem una crida a la rutina malloc per reservar espai
per a aquests valors, on sizeof �es un operador que retorna el nombre de bytes que ocupa una
variable. En aquest cas, n*sizeof(double) �es el nombre de bytes que necessitem per guardar
n valors double. Seguidament convertim l'apuntador que ens torna malloc a tipus double*
(apuntador a double) utilitzant un cast, i l'assignem a x, comprovem que aquest apuntador no
�es NULL i llegim la taula.

calloc

El seu �us �es molt similar al de malloc. La seva forma �es calloc(num, mida), on num �es
el nombre de zones (consecutives dins la mem�oria de l'ordinador) de mida mida que volem
reservar. La difer�encia entre malloc i calloc (tret que la primera t�e nom�es un argument i la
segona dos) �es en qu�e calloc posa a zero tota la mem�oria que reserva, mentre que malloc no
ho fa.

free

S'usa posant free(ptr) on ptr �es un apuntador a una zona de mem�oria reservada per una crida
a malloc o calloc. Allibera la mem�oria reservada de manera que pot utilitzar-se de nou per
a altres assignacions. No retorna cap valor.

Un dels usos t��pics d'aquestes funcions �es reservar espai de treball (t��picament un vector
o matriu) dins de les funcions en les quals es necessiten. En aquest cas, �es molt important
recordar de fer el corresponent free abans de sortir de la funci�o. Si no el fem, aquesta mem�oria
continuar�a estant reservada durant la resta del programa. Si, a m�es, cridem a aquesta funci�o
moltes vegades, llavors �es possible que ens quedem sense mem�oria, ja que a cada crida anem
reservant un nou espai de treball, per�o mai n'alliberem cap.

A.12 M�es sobre matrius

A la secci�o A.6.4 hem vist un m�etode per passar matrius a una funci�o. Recordem que, en
aquell exemple, les dimensions de les matrius dins la funci�o no estaven pre�xades, per�o s�� que
ho estaven dins el programa principal. �Es a dir, si es vol executar el programa per a matrius
d'unes altres dimensions, cal tocar les corresponents dimensions dins del programa principal,
compilar i linkar de nou. Ara veurem un sistema per fer que les matrius es \dimensionin" a n,
on n �es un valor que es llegir�a (per exemple per mitja del teclat) quan s'executi el programa.
Veiem-ho amb un exemple:

#include <stdlib.h>

main()

f
double **a;
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int i,n;
...
... /* aqui es calcula o es llegeix el valor de n */
...

a=(double**)malloc(n*sizeof(double*));

if (a==NULL) fputs("falta memoria"); exit(1);g
for(i=0; i<n; i++)

f
a[i]=(double*)calloc(n,sizeof(double));

if (a[i]==NULL) fputs("falta memoria"); exit(1);g
g
...

g

El funcionament d'aquest tros de programa �es el seg�uent: en primer lloc es declara a com un
apuntador d'apuntadors. A continuaci�o s'obt�e la dimensi�o n de la matriu que es vol utilitzar
(per exemple, llegint-la per mitja del teclat o d'un �txer). Despr�es, la l��nia del malloc reserva
espai per a n apuntadors de tipus double. Cada un d'aquests apuntadors ens assenyalar�a una
�la de la matriu (recordem que un apuntador i un vector s�on pr�acticament el mateix). Per
acabar, reservem espai per a cada una de les �les: a l'apuntador de la �la i, a[i], li fem un
calloc de n components. Un cop acabat aquest bucle, ja tenim la matriu a punt per treballar:
si volem accedir a l'element (i,j), nom�es cal fer a[i][j]. Repassem com funciona aix�o: a �es
l'apuntador del vector que cont�e els apuntadors a les �les de la matriu, a[i] �es l'element i-�esim
d'aquest vector i, per tant, l'apuntador de la �la i. Llavors, a[i][j] �es l'element j d'aquesta
�la, �es a dir, l'element (i,j) de la matriu.

Quan es volen passar aquestes matrius a funcions, senzillament s'envien com un parametre
m�es. Per exemple, per enviar la matriu a de l'exemple anterior a una funci�o anomenada fm,
podem fer fm(a,n), on declararem la matriu que arriba (diguem-li de nou a) com double **a.
Per usar-la ho fem com en el programa principal, �es a dir, accedim a l'element (i,j) posant
a[i][j].

Es recomana, com a exercici, comparar aquest m�etode amb els altres vistos abans, especi-
alment amb el de la secci�o A.6.4.

Finalment, volem recalcar la manera d'alliberar la mem�oria reservada:

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

f
free(a[i]);

g
free(a);

A.12.1 Rang dels sub��ndexs

�Es possible alterar el rang on varien els sub��ndexs d'un vector o matriu. Per exemple, si volem
un vector v de n components que comenci per 1 i acabi per n (en lloc de 0 i n-1 com �es habitual)
podem fer



Resum de C 183

int *v,n;
... /* n pren un cert valor */

v=(int*)malloc(n*sizeof(int));

if (v == NULL) fputs("falta memoria"); exit(1);g
--v;
...

Despr�es de fer --v, la primera component del vector ha passat de ser la [0] a ser la [1],
la [1] ha passat a ser la [2], etc. Aix�o fa que ara la primera component del vector sigui v[1]
i l'�ultima v[n]. Si per alguna ra�o es volgu�es que la primera component fos la n i l'�ultima la
2*n-1, nom�es caldria substituir la instrucci�o --v per v-=n.

Aquest mateix truc es por aplicar a les matrius. Per exemple, per crear una matriu amb
sub��ndexs entre 1 i n (ambd�os inclosos), podem modi�car el programa anterior de la manera
seg�uent:

a=(double**)malloc(n*sizeof(double*));

if (a==NULL) fputs("falta memoria"); exit(1);g
--a;

for(i=1; i<=n; i++)

f
a[i]=(double*)calloc(n,sizeof(double));

if (a[i]==NULL) fputs("falta memoria"); exit(1);g
--a[i];

g

Similarment, es poden aconseguir altres rangs per als sub��ndexs.

A.13 Temps de vida i visibilitat de les variables

Anomenarem bloc el conjunt d'instruccions que es troben entre f g en qualsevol programa i/o
funci�o.4 Apro�tem per recordar que les declaracions s'han de posar al principi de cada bloc
en qu�e les volem usar. Quan nosaltres declarem una variable (com per exemple int k) al
principi d'un bloc, estem creant un espai de mem�oria on es guardar�a aquesta variable mentre
duri l'execuci�o del seu bloc (aix�o �es el que s'anomena temps de vida de les variables). Per
tant, les variables del main existiran durant tota la execuci�o del programa, per�o les variables
de les funcions nom�es ho faran quan s'estigui executant la corresponent funci�o. La implicaci�o
m�es important d'aquest fet �es que, si una funci�o es crida dues vegades, els valors de les seves
variables internes a l'entrada de la segona crida no t�enen res a veure amb els valors de les
variables internes just en sortir de la primera crida. Una altra observaci�o a fer �es que les
declaracions nom�es s�on v�alides dins del bloc on s�on fetes. A aix�o fa refer�encia el concepte de
visibilitat: la regi�o de visibilitat (que �es la regi�o on es coneix el valor de la variable i, per tant,
on es pot usar) �es el seu corresponent bloc.

4Per simpli�car la lectura (i la comprensi�o) podeu pensar que els �unics blocs que tenim en compte s�on els
que de�neixen el cos del programa principal o el cos de les funcions. De fet, per�o, tot el que es diu en el text �es
igualment v�alid per a qualsevol altre tipus de bloc (el cos d'un for, per exemple). Per a m�es detalls consulteu
un manual de C, com per exemple [10].



184 Introducci�o a la simulaci�o

El que acabem de dir �es el que assumeix C per defecte. Hi ha maneres d'alterar aquestes
assumpcions. Veiem-ne unes quantes.

Temps de vida

Posant davant de la declaraci�o la paraula static (per exemple, fent static int k), estendrem
el temps de vida de la corresponent variable al temps d'execuci�o del programa. Amb aquesta
t�ecnica podem aconseguir, per exemple, que una funci�o \recordi" el valor de les seves variables
internes entre dues crides successives.

Visibilitat

Aquest concepte �es una mica m�es complex i no parlarem de totes les possibilitats que presenta.
De fet, ens centrarem en dos punts.

Si traiem la declaraci�o de la variable fora de qualsevol bloc (�es a dir, que no hi hagi cap
bloc que la contingui), aquesta variable esdev�e est�atica i la seva visibilitat s'est�en a tot el �txer
(compte: hem posat �txer, no programa) on es troba. Per exemple

int k;

main()

f
...

�Es possible estendre la visibilitat d'aquesta variable als altres �txers dels quals es compon el
programa. No donem, per�o, els detalls. Si esteu interessats, busqueu en un manual (per exemple
[10]) la paraula clau extern i en trobareu m�es.

Una altra possibilitat �es fer el mateix que abans, per�o afegint la paraula static davant la
declaraci�o, d'aquesta manera:

static int k;

main()

f
...

En principi, aix�o fa el mateix que el cas anterior (el cas en qu�e no hi havia l'static), per�o amb
una petita difer�encia: ara �es del tot impossible con�eixer aquesta variable des de fora del �txer
on hem posat aquesta declaraci�o (tot i que, com abans, continua coneguda dins del seu �txer).
Aix�o serveix per evitar que, per accident, una variable d'un altre �txer que hagi de ser diferent
d'aquesta es converteixi en la mateixa variable. Aquest fet improbable en programes petits, pot
provocar un error molt dif��cil de localitzar en programes grans. La conclusi�o �es doncs que, si
una variable est�a declarada fora de qualsevol bloc i no ha de ser coneguda en cap altre �txer,
li posarem un static.

Noteu aix�� que la paraula static t�e dos signi�cats diferents, segons sigui dins d'un bloc o
no.
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Ap�endix B Funcions b�asiques de dibuix per a

llenguatge C

Malauradament les funcions de dibuix que tenen incorporades els diferents compiladors de C no
s�on est�andards, sin�o que reben noms i s'usen de manera difererent segons les diferents marques
que hi ha en el mercat. Per aix�o, un programa que en una certa m�aquina funciona en una
altra potser no, o b�e en canviar el compilador del PC ens trobem que programes que abans
funcionaven b�e quant a dibuix ara no ho fan.

Per aquest motiu �es bo portar un cert ordre en els programes que dibuixen. I com que no
hi ha homogene��tat entre les diferents funcions gr�a�ques dels compiladors, cal que \un mateix"
la faci a � que canviar de m�aquina o de compilador no ens suposi reescriure tot el programa de
nou.

La soluci�o m�es senzilla �es crear un m�odul propi (driver) amb les funcions de dibuix m�es
usuals, les quals \batejarem" amb el nom que ens sembli m�es adient. Sempre que haguem
d'usar una funci�o de dibuix, cridarem una funci�o usant el nom que tingui en el nostre m�odul,
i mai m�es farem una crida directa a la del compilador que no �es est�andard. Aleshores en
canviar de m�aquina o de compilador nom�es caldr�a retocar les funcions del nostre m�odul i tots
els programes que tenim continuaran essent v�alids senzillament recompilant-los de nou.

D'aquesta manera podem tenir a la llarga diferents m�oduls per a diferentes m�aquines o
compiladors, per�o els nostres programes sempre usen les mateixes crides amb els mateixos
par�ametres. Usar un cert programa amb una certa m�aquina o un cert compilador nom�es
implica muntar el programa amb el m�odul corresponent a la m�aquina i el compilador que s'usa.

Les funcions m�es b�asiques de dibuix que ha de tenir el nostre m�odul de dibuix poden ser:

- Una funci�o que inicialitzi el mode gr�a�c. Tasca habitual abans d'usar funcions gr�a�-
ques.

- Una funci�o que ens de�neixi la �nestra de treball. Ja que de vegades als punts de la
pantalla (anonenats p��xels) s'hi accedeix de maneres relativament complicades.

- Una funci�o que situ�� el \llapis de dibuix" en un cert punt de la �nestra, per�o que no
dibuixi res.
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- Una funci�o que dibuixi un punt en la nostra �nestra.

- Una funci�o que ens serveixi per dibuixar l��nies rectes.

- Una funci�o que tanqui el mode gr�a�c i torni a l'alfanum�eric, que �es el modus habitual
de treballar en pantalla quan no es dibuixa.

- D'altres funcions opcionals potser relacionades amb els colors del dibuix, etc.

Cal distingir b�e quines s�on les funcions que han d'estar dins el m�odul i quines no. En principi,
el m�odul no ha de ser gaire gran ja que cada nova m�aquina o compilador ens suposa retocar-lo.
�Es per aix�o que aconsellem que contingui el que sigui imprescindible i independent. Qualsevol
altra funci�o que es pugui escriure en termes de les que ja tenim en el m�odul, probablement ja
�es convenient posar-la en un altre �txer que contingui d'altres funcions de dibuix i que ja no
caldr�a retocar en cas de canvi. Per exemple una funci�o que dibuixi un quadrat o un cercle es
pot posar en termes de les que situen el llapis i dibuixen punts o l��nies rectes. Per tant si la
constru��m la posarem fora del m�odul.

A partir del nostre m�odul b�asic de dibuix es poden escriure altres funcions, a partir d'aquestes
darreres se'n poden fer d'altres de nivell superior i aix�� successivament podem tenir una bona
\biblioteca" de funcions gr�a�ques, �ns al punt que, si volem, podem gestionar un sistema de
�nestres. En cas de canvi nom�es ens caldr�a tocar el m�odul m�es intern.

B.1 Exemple d'un m�odul de dibuix b�asic

Pel m�odul b�asic de rutines de dibuix que presentem, hem escollit les seg�uents funcions, a les
quals tots els nostres programes es refereixen amb aquests noms:

- inigraf. Inicialitza els gr�a�cs i �es obligat�oria la seva crida abans d'usar qualsevol
altre funci�o de dibuix.

- finestra. De�neix la pantalla com la �nestra de treball amb els l��mits de les coorde-
nades reals que volem usar per dibuixar. Tamb�e �es obligatori haver de�nit la �nestra
de dibuix abans de comen�car a dibuixar res.

- capa. Situa el \llapis de dibuix" en un cert punt de la �nestra sense dibuixar res.

- lina. Dibuixa una l��nia recta des del punt de la �nestra on �es el llapis �ns el punt que
se li indica.

- pospun. Dibuixa un punt (enc�en un p��xel) a la posici�o que se li diu.

- tancagraf. Tanca el mode gr�a�c, esborra el dibuix i torna al mode alfanum�eric
habitual. Si es vol tornar a dibuixar de nou caldr�a tornar a fer una crida de la funci�o
inigraf.

- colfons. Canvia el color del fons de la pantalla.

- prencolor. Retorna el valor enter corresponent al color del llapis de dibuix que usem.
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Si un determinat compilador no tingu�es la possibilitat de fer alguna de les coses considerades1 ,
com podria ser el canvi de colors, el nostre m�odul contindria la funci�o corresponent per�o la
deixariem en blanc, o b�e fent la tasca m�es aproximada a all�o que es requereix.

El m�odul que presentem a continuaci�o est�a dissenyat per al compilador TurboC v2.0 de la
casa Borland per a PC (vegeu [22]), que �es el que habitualment fem servir en la doc�encia a
l'Escola d'Enginyers Industrials de la Universitat Polit�ecnica de Catalunya.

Aquest m�odul, continuant amb l'esperit indicat al principi d'aquest ap�endix, elimina l'us
de l'estructura del tipus viewporttype, que potser no es troba en d'altres compiladors. La
funci�o inigraf condensa feines d'altres funcions del TurboC com s�on detectgraph, initgraph,
getviewsettings i clearviewport, per la qual cosa a l'usuari no li cal ni tant sols saber qu�e
fan. Les funcions de moure el llapis i dibuixar substitueixen essencialment les funcions moveto,
putpixel i lineto del TurboC. Mentre que les funcions que tracten els colors i la de tancar el
mode gr�a�c del TurboC: setcolor, setbkcolor, getcolor i closegraph, senzillament es pot
dir que les hem anomenat en termes del \nostre est�andard", posant els par�ametres que ens
semblen m�es convenients en general.

El m�odul comen�ca amb l'include de les funcions gr�a�ques del TurboC i la declaraci�o de la
funci�o punpix, que �es una funci�o d'�us intern espec���c d'aquest m�odul i no s'ha d'emprar mai
fora, ja que no �es pr�opia de dibuix i un altre m�odul pot tenir-la o no. Serveix per a convertir les
coordenades (x; y) d'un punt de la �nestra a les coordenades del corresponent p��xel de pantalla,
i es troba relacionada al �nal de l'arxiu. Seguidament es declara la variable interna (estructura)
marge, que guarda la �nestra que li indiquem via la funci�o finestra, i l'estructura pantalla,
que �es d'un tipus intern al TurboC i que guarda els marges de la pantalla en termes de p��xels.
Ambdues estructures, marge i pantalla, s�on transparents a l'usuari i es gestionen interiorment
dins el m�odul. Mai no s'han d'emprar fora d'ell i per aix�o ja els hem posat, com a la rutina
punpix, el quali�cador static. Finalment donem les diferents funcions comentades2.

M�odul de funcions de dibuix pel TurboC v2.0

#include<graphics.h>

static void punpix(double x, double y, int *i, int *j);

typedef struct {

double xmin;

double xmax;

double ymin;

double ymax ;} limitsf;

static limitsf marge;

static struct viewporttype pantalla;

void inigraf()

/* Inicialitza el mode grafic i es obligatoria la crida

abans d'usar qualsevol altre funcio de dibuix.

1Cosa dif��cil ja que totes s�on molt habituals.
2Com �es habitual no posem accents en els comentaris de les funcions.
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A la funcio interior initgraph que te, se li ha d'indicar

el directori on estan guardats els arxius *.BGI del TURBOC.

En el nostre cas es a c:\tc\grafics. */

{

int a,b;

detectgraph(&a,&b);

initgraph(&a,&b,"c:\\tc\\grafics");

getviewsettings(&pantalla);

clearviewport();

}

void finestra(double XMIN,double XMAX,double YMIN,double YMAX)

/* Defineix la finestra amb les coordenades reals que volem usar

per dibuixar. Aixi l'angle inferior esquerre de la pantalla

passa a ser el punt de coordenades (XMIN,YMIN), i l'angle

superior dret passa a ser el punt (XMAX,YMAX). */

{

marge.xmin=XMIN;

marge.xmax=XMAX;

marge.ymin=YMIN;

marge.ymax=YMAX;

}

void capa(double x, double y)

/* Situa el cursor en la posicio (x,y) de la finestra. */

{

int i,j;

punpix(x,y,&i,&j);

moveto(i,j);

}

void lina(double x, double y, int col)

/* Dibuixa una linia des de la posicio actual del cursor fins

a la posicio (x,y) de la finestra usant el color col.

El cursor queda finalment situat a la posicio (x,y). */

{

int i,j;

punpix(x,y,&i,&j);

setcolor(col);

lineto(i,j);

}

void pospun(double x,double y, int col)

/* Encen el pixel (dibuixa el punt) corresponent a la posicio

(x,y) de la finestra usant el color col.

El cursor queda finalment situat a la posicio (x,y). */

{
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int i,j;

punpix(x,y,&i,&j);

putpixel(i,j,col);

moveto(i,j); /* Cal usar-la ja que putpixel no mou el llapis */

}

void tancagraf()

/* Tanca el mode grafic i torna a l'alfanumeric.

El dibuix queda esborrat de la pantalla. */

{

closegraph();

}

void colfons(int col)

/* Canvia el color del fons de la pantalla. */

{

setbkcolor(col);

}

int prencolor()

/* Retorna el valor enter corresponent al color amb

el qual estem treballant. */

{

int col;

col=getcolor();

return col;

}

static void punpix(double x, double y, int *i, int *j)

/* Converteix les coordenades (x,y) d'un punt de la finestra en

les coordenades del corresponent pixel de la pantalla. */

{

*i=(x-(marge.xmin))*(pantalla.right)/((marge.xmax)-(marge.xmin));

*j=((marge.ymax-y))*(pantalla.bottom)/((marge.ymax)-(marge.ymin));

}

Aquest m�odul ha de funcionar amb el compilador indicat anteriorment en un PC, sempre
que l'opci�o \Graphics library" dins \Options-Linker" estigui \on" i que el par�ametre de la
rutina initgraph dins de inigraf que cont�e \c:nntcnngrafics3" indiqui el directori on s�on
els \*.BGI" de la nostra instal�laci�o de TurboC.

A m�es del m�odul anterior, que el guardarem per exemple a l'arxiu grbastc.c, podem fer un
arxiu \d'include" que contingui les declaracions i aix�� no haver d'escriure-les en els programes
que utilitzin aquestes funcions b�asiques de dibuix del nostre m�odul. A aquest nou arxiu li
podem dir grafbas.h (notem que �es independent de la m�aquina i del compilador) i la llista de
declaracions que presenta en el cas del m�odul que hem dissenyat �es la seg�uent:

3Noteu que el doble n �es necessari dins una tira de car�acters.
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Arxiu d'include grafbas.h

void inigraf();

void finestra(double XMIN,double XMAX,double YMIN,double YMAX);

void capa(double x, double y);

void lina(double x, double y, int col);

void pospun(double x,double y, int col);

void tancagraf();

void colfons(int col);

int prencolor();

Finalment presentem un esb�os de l'estructura d'un programa principal que fa �us de les
funcions gr�a�ques del nostre m�odul. Com es pot veure, la llista d'aquest programa �es totalment
independent del compilador que usem. Els comentaris els posem seguint el conveni del llenguatje
C.

/* Includes necessaris del programa */

#include<.....>

/* Include de les funcions del nostre modul grafic */

#include"grafbas.h"

main()

{

/* Declaracions de funcions fora dels includes i que

s'usin en el programa.

Declaracions de variables que usa el programa i que

no apareixen en la part grafica. Aqui incloem les

variables double com a, b, x i y que se suposa es van

calculant dins del programa i que usarem

genericament per denotar un punt */

/* Declarem seguidament les variables necessaries per

al dibuix */

double xmin,xmax,ymin,ymax;

int col;

/* Fixem el rang de la nostra finestra de dibuix per

exemple de -1 a 2 en les abcises i de -3 a 4 en les

ordenades */

xmin=-1.e0;

xmax=2.e0;

ymin=-3.e0;

ymax=4.e0;

/* Inicialitzem els grafics i la finestra. Agafem el

color d'escriure habitual de l'ordinador */

inigraf();
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finestra(xmin,xmax,ymin,ymax);

col=prencolor();

/* Seguidament el programa podria fer calculs */

.........

.........

/* Donem l'exemple d'us d'algunes funcions grafiques.

Recordem que dibuixarem amb el color col fins que

es canvii amb prencolor */

/* Posem el cursor en el punt (0,1) */

capa(0.e0,1.e0);

/* Tirem linia recta des del punt on es el cursor fins

al punt de coordenades (x,y) que suposem calculat */

lina(x,y,col);

/* El programa podria fer mes calculs */

.........

.........

/* Encenem el pixel de la posicio (a,b) amb color col */

pospun(a,b,col);

/* Mes calculs i dibuixos */

.........

.........

/* Finalment un cop vist el dibuix tanquem el grafic.

Un getch() evita que desaparegui ``abans de ser vist'' */

getch();

tancagraf();

/* El programa pot continuar fent calculs, presentant

resultats o inicialitzant un grafic nou */

.........

.........

}


	c: © Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 


