
 
 
 
 

C programozás 
 

9 óra 
Tömbök, mutatók, sztringek 

memóriahasználat, kommunikáció az OP-rel 
 
 
 
 
 



1. Tömbök 
 

A C nyelvben szoros kapcsolat van a mutatók és a tömbök között. Ez indokolja, hogy 
a mutatókkal és a tömbökkel egyidejûleg foglalkozzunk. Valamennyi mûvelet, amely 
tömbindexeléssel végrehajtható, mutatók használatával éppúgy elvégezhetõ.  
 Az 
 int a [10] 
deklaráció definiálja azt a tömböt, amelynek mérete 10, vagyis egy tíz, egymást 
követõ objektumból, az a[0], a[1], . . ., a[9] nevû elemekbõl álló blokkot határoz meg.  
 
Az a[i] jelölésmód a tömbnek a kezdettõl számított i-edik pozícióját fejezi ki. Ha pa 
egészt megcímzõ mutató, amelyet 
 int *pa 
deklarál, akkor a 
 pa =&a[0] 
értékadás úgy állítja be pa-t, hogy az a nulladik elemére mutasson, vagyis pa az a[0] 
elem címét tartalmazza. Ekkor az 
 x = *pa 
értékadás a[0] tartalmát x-be másolja. 
 



Ha pa az a tömb adott elemére mutat, akkor definíció szerint pa + 1 a tömb 
következõ elemére mutat. Általában pa - i elemmel pa elé, pa + i pedig i elemmel pa 
mögé mutat. Így ha pa az a[0]-ra mutat, akkor 
 *(pa + 1) 
a[1] tartalmát szolgáltatja, pa+i az a[i] elem címe és *(pa+i) az a[i] elem tartalma. 
 
Ezek a megjegyzések az a tömbben elhelyezkedõ változók típusától függetlenül 
mindig igazak. Az "adj 1-et a mutatóhoz" és ennek kiterjesztéseként az egész 
mutatóaritmetika alapdefiníciója, hogy a  növekmény mértékegysége annak az 
objektumnak a tárbeli mérete, amire a mutató mutat. Így pa+i esetében a pa-hoz 
hozzáadás elõtt i azoknak az objektumoknak a méretével szorzódik, amire pa mutat. 
   
Az indexelés és a mutatóaritmetika között láthatóan nagyon szoros kapcsolat van. 
Gyakorlatilag a tömbre való hivatkozást a fordító a tömb kezdetét megcímzõ 
mutatóvá alakítja át. Ennek hatására a tömb neve nem más, mint egy 
mutatókifejezés, amibõl számos hasznos dolog következik. Mivel a tömb neve 
ugyanaz, mint az illetõ tömb nulladik elemének címe, a 
 pa = &a[0] 
értékadás úgy is írható, mint 
 pa = a 



Legalábbis elsõ ránézésre még meglepõbb az a tény, hogy az a[i]-re történõ 
hivatkozás *(a+i)-ként is írható. a[i] kiértékelésekor a C fordító azonnal átalakítja 
ezt *(a+i)-vé; a két alak teljesen egyenértékû. Ha az ekvivalencia mindkét elemére  
alkalmazzuk az &  operátort, akkor azonnal következik, hogy &a[i] és a+i szintén 
azonosak: a+i az a-t követõ i-edik elem címe. Az érem másik oldala viszont az, hogy 
ha pa mutató, akkor azt kifejezések indexelhetik: pa[i] azonos *(pa+i)-vel. Röviden, 
bármilyen tömb vagy indexkifejezés leírható, mint egy mutató plusz egy eltolás és 
viszont, akár egy utasításon belül is. 
 
  Van azonban egy fontos különbség a tömbnév és a mutató között, amire ügyelnünk 
kell. A mutató változó, így pa=a és pa++ értelmes mûveletek. A tömbnév azonban 
állandó, nem pedig változó: az olyan konstrukciók, mint a=pa vagy a++, vagy p=&a 
nem megengedettek! 
 



 



 



 



 



 





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kommunikáció az Operációs Rendszerrel 
 
#include <stdio.h> 
 
main() 
{ 
char str[20]="-ls",command[20]; 
 
 printf("%s\n",str); 
 sprintf (command, "ls %s",str); 
        system (command); 
 
 
} 
 
 


