
  

Linguagem de Programação I

Aula 08
Linguagem C: Arrays



  

Da Aula Anterior

● Tipos de dados básicos em C
● Modificadores de tipo
● Declaração de Variáveis 
● Operadores em C
● Estruturas de Controle



  

Nesta Aula

● Arrays unidimensionais
● Ordenação e busca em arrays
● Geração de números aleatórios 



  

Arrays
● Um array geralmente é associado a uma lista ou  conjunto de 

elementos similares,
● Exemplos:

➢ Os números inteiros de 1..10
➢ As notas de uma turma em uma disciplina
➢ Os resultados de uma enquête sobre a cantina da UESC
➢ Preços de venda dos produtos de uma loja

Arrays:
● itêns de dados do mesmo tipo, relacionados entre sí.
● coleção de variáveis do mesmo tipo que é referenciado por um 

nome comum.



  

Arrays

● Os arrays são entidades estáticas, i.e. permanecem do mesmo 
tamanho ao longo da execução do programa,

● um array é um grupo de locais de memória relacionados pelo 
fato de que tem o mesmo nome e o mesmo tipo,

● os elementos do array ocupam posições contíguas na memória, 
o endereço mais baixo corresponde ao primeiro elemento e o 
mais alto ao último,

Representação 
de um Array

c - nome do array
# - valores do array
# - índice do array



  

Arrays

● para fazer referencia a um elemento precisamos o 
nome do array  e a posição do elemento nele,

c[0], a[21]
● a posição de um elemento no array é formalmente 

conhecida como índice, 
● um índice deve ser um inteiro ou uma expressão 

inteira,
● para um array de N elementos os índices variam de 0 a 

(N-1),



  

Exemplo

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

int main()
{
  int n[10], i;
  
  for(i=0; i<=9; i++)
    n[i] = i;
    
  printf("%s%13s\n", "Elemento", "Valor");
  for(i=0; i<=9; i++)
    printf("%7d%13d\n",i,n[i]);      
  
  system("PAUSE");
  return 0;
}

Elemento        Valor
      0            0
      1            1
      2            2
      3            3
      4            4
      5            5
      6            6
      7            7
      8            8
      9            9
Press any key to continue . . .



  

Arrays

● Ao igual que as variáveis os elementos de um arrays  podem 
ser inicializados na declaração, 

● para inicializar um array utilizamos um sinal de igual e  uma 
lista de inicializadores separados por vírgulas,  (entre chaves),

int n[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
char pal[6] = {'b','r','a','s','i','l'};

● se houver menos inicializadores que o número de elementos do 
array, os elementos restantes são  inicializados com zero,

float num[10] = {1.0, 2.0, 3.0};
int n[5] = {};



  

Array

● se houver mais inicializadores que termos no array  
teremos um erro de compilação,
int n[2] = {1, 2, 3};

● se o tamanho do array for omitido na declaração, o  
numero de elementos será igual ao número de  
inicializadores,
float num[] = {1.0, 2.0, 3.0};

Que acontece se utilizarmos os elementos de um array  
sem ter inicializado eles?



  

Arrays e Ponteiros
● Na linguagem C arrays e ponteiros estão intimamente 

relacionados,
int a[10]

➢ a é um ponteiro inteiro que aponta ao endereço 
base do array,

➢ a[0] referencia o conteúdo do endereço base do 
array,

No lugar de arrays podemos utilizar ponteiros e alocação 
dinâmica de memória, este enfoque tem maior complexidade 
do ponto de vista computacional e uma sobrecarga ao 
executar o programa.



  

Arrays e Ponteiros

● a quantidade de memória para um array é reservada 
pelo compilador no ato de compilação do programa,

● se a quantidade de elementos do array não for 
conhecida pelo programador, o maior número de 
elementos possíveis deverá ser alocado,

● geralmente esta estratégia produz um uso ineficiente 
da memória,

● em tais casos existe a alternativa de utilizar ponteiros e 
alocação dinâmica de memória,



  

Arrays

● a quantidade memória para armazenar um array é alocada 
durante a compilação,

● a quantidade de memória alocada dependera do número  de 
elementos e o tipo de dado dos elementos,

● podemos mostrar o endereço de um array imprimindo  seu 
nome,

● podemos mostrar a quantidade de memória ocupada  pelo array 
utilizando a função sizeof(nome_do_array)

 Exemplo: 
int c[10];
printf(“Endereço do array %p\n”, c);
printf(“Memória alocada em bytes: %d\n?, sizeof(c))



  

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

#define N 5

int main()
{
  int i, n[N] = {32, 27, 64, 18, 95}, soma = 0;
  
  for(i=0; i<N; i++)
    soma += n[i];
    
  printf("%s%13s\n", "Elemento", "Valor");
  for(i=0; i<N; i++)
    printf("%7d%13d\n", i, n[i]); 
  printf("Soma: %d\n", soma);   
    
  system("PAUSE");
  return 0;
}

Elemento        Valor
      0           32
      1           27
      2           64
      3           18
      4           95
Soma: 236
Press any key to continue . . .



  

Exemplo

Foi perguntado a 20 alunos o nível de 
qualidade da comida na cantina da UESC, 
em uma escala de 0 a 5 (0 significa 
horrorosa e 5 significa excelente). Escreva 
um programa que resuma os resultados da 
pesquisa (mostre a quantidade de vezes que 
aparece cada nota), imprima um histograma 
com os resultados.



  

Exemplo
#define TAM_R 20
#define TAM_F 6

int main()
{
  int i, j;
  int respostas[TAM_R] = {3, 4, 5, 2, 1, 1, 2, 0, 3, 4,
                          5, 2, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 2, 3};
  int frequencias[TAM_F] = {0};
  
  for(i=0; i<TAM_R; i++) 
    ++frequencias[respostas[i]];  
  printf("%s%13s%12s\n", "Nivel", "Frequencia", "Histograma");  
  for(i=0; i<TAM_F; i++){
    printf("%5d%13d    ", i, frequencias[i]);
    for(j=0; j<frequencias[i]; j++)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
     
  system("PAUSE");
  return 0;
}



  

Exemplo

Busca e ordenação
● A operação de busca consiste em informar se um   

determinado valor existe ou não em um conjunto de   
elementos (array).

● A operação de ordenar (classificar) um vetor consiste   
em organizar seus elementos de segundo um 
determinado critério.

● Existem diversos algoritmos de ordenação, um dos 
mais   simples é o método de ordenação da bolhas.



  

Algoritmo da Bolha

● realizar passagens sucessivas no array, em cada  
passagem,  se x[i] > x[i+1], permutar os elementos

 Vetor Inicial    25  57  48  37  12  92  86  33

 iteração 1       25  48  37  12  57  86  33  92

 iteração 2       25  37  12  48  57  33  86  92

 iteração 3       25  12  37  48  33  57  86  92

 iteração 4       12  25  37  33  48  57  86  92

 iteração 5       12  25  33  37  48  57  86  92

 iteração 6       12  25  33  37  48  57  86  92

 iteração 7       12  25  33  37  48  57  86  92



  

Exemplo
#define N 8

int main()
{
  int x[N] = {25, 57, 48, 37, 12, 92, 86, 33};
  int i, j, aux;
    
  for(i=0; i<N; i++){
    for(j=0; j<(N-i); j++)
      if (x[j]>x[j+1]){
        aux = x[j];
        x[j] = x[j+1];
        x[j+1] = aux;   
      }         
  }    

  for(i=0;i<N;i++)
    printf("%4d", x[i]);
  printf("\n");
 
  system("PAUSE");
  return 0;
}



  

Exemplo

● A busca por um elemento a num array x[i], 0<=x<N

● Se for um array não ordenado: percorremos o array 
enquanto a != x[i] e i < N

● Se for um array ordenado: percorremos o array 
enquanto a < x[i] e i < N

Quantas iterações são necessárias para achar a = 35

 Vetor não ordenado    25  57  48  37  12  92  86  33

 Vetor ordenado        12  25  33  37  48  57  86  92



  

Exemplo
#define N 8

int main()
{
  int x[N] = {25, 57, 48, 37, 12, 92, 86, 33};
  int i, j, aux;
    
  for(i=0; i<N; i++){
    for(j=0; j<(N-i); j++)
      if (x[j]>x[j+1]){
        aux = x[j];
        x[j] = x[j+1];
        x[j+1] = aux;   
      }         
  }    
  Aux = 35; //procurando 35 no array
  for(i=0;i<N,x[i]<aux;i++);
  if (x[i] == aux) 
     printf("%4d pertence ao array!\n", aux);
  else

 printf("%4d nao pertence ao array!\n", aux);
 
  return 0;
}



  

Arrays

● Matrizes unidimensionais ou arrays são, 
essencialmente, listas de informações do 
mesmo tipo, que são armazenadas em posições 
contíguas na memória em ordem crescente.

● Os elementos do array estão relacionados por 
um índice, através dele acessamos os elementos 
do array.



  

Números Aleatórios

● Uma aplicação divertida e popular da programação é sua 
utilização para criar jogos e simulações.

● Na maioria dos jogos de azar, o fator sorte atrai a maioria das 
pessoas, o mesmo pode ser introduzido em aplicações em C 
utilizando a função rand(), para gerar números aleatórios.

i = rand()
● a função rand() gera um inteiro entre 0 e RAND_MAX,
● RAND_MAX é uma constante simbólica definida no arquivo de 

cabeçalho <stdlib.h>
● na maioria dos compiladores RAND_MAX = 32767, 



  

Números Aleatórios

● em muitas aplicações o conjunto de valores gerados com rand(), é 
diferente do necessário para uma determinada aplicação 

● lançamento de uma moeda (0 ou 1), 

● jogo de dados (1 a 6),

● em tais casos é necessário fazer um ajuste ou deslocamento da escala,
● para gerar números num intervalo utilize a expressão:

i = a + rand() % b
● a primeiro número do intervalo desejado,

● b amplitude do intervalo



  

Números Aleatórios

● A função srand gera um número inteiro, entretanto muitas 
vezes é necessário gerar números aleatórios de ponto 
flutuante. 

● Para gerar números aleatórios entre 0 e 1:
x = (float) rand()/RAND_MAX;

● Para gerar números aleatórios entre 0 e B:
x = ((float) rand()/RAND_MAX)*B;

● Para gerar números aleatórios entre A e B:
x = A+((float) rand()/RAND_MAX)*(B-A);



  

Exemplo

● Crie um programa que simule o lançamento de um 
dado 20 vezes e imprima o valor de cada lançamento.

int main()
{
  int i;

  for(i=1; i<=20; i++){
    printf(“%8d”, 1 + (rand() % 6));
    
    if (i%5==0) printf(“\n”);

  }

  return 0;
}  

       2       5       4       2       6
       2       5       1       4       2
       3       2       3       2       6
       5       1       1       5       5

Press ENTER to continue.



  

Números Aleatórios
● na realidade a função rand() gera números pseudo-aleatórios, 
● ao chamar rand() repetidamente são gerados números 

aparentemente aleatórios, a mesma sequência é gerada cada vez 
que o programa for executado.

● para gerar diferentes sequências de números a função 
srand() deve ser utilizada,

● a função srand(), utiliza um argumento inteiro sem sinal para 
ser a semente da função rand(), de forma que seja produzida 
uma sequência diferente de números aleatórios cada vez que o 
programa for executado.

● o protótipo da função srand() encontrasse em <stdlib.h>



  

Exemplo
int main()
{
  int i, semente;

  printf(“Entre com a semente:”);
  scanf(“%d”, &semente);
  srand(semente);

  for(i=1; i<=20; i++){
    printf(“%8d”, 1 + (rand() % 6));
    
    if (i%5==0) printf(“\n”);

  }

  return 0;
}  



  

Números Aleatórios

● se desejássemos randomizar sem necessidade de introduzir uma 
semente cada vez, devemos gerar uma semente dentro do 
programa.

● Uma forma muito comum de se gerar a semente é utilizando:
        srand(time(NULL));

● a função time() retorna o valor do relógio do computador em 
segundos,

● o protótipo da função time() se encontra em <time.h>
● Exercício: Modifique o programa do exemplo anterior para 

randomizar lendo o relógio do sistema.



  

Exemplo
int main()
{
  int i, semente;

  srand(time(NULL));

  for(i=1; i<=20; i++){
    printf(“%8d”, 1 + (rand() % 6));
    
    if (i%5==0) printf(“\n”);

  }

  return 0;
}  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

