
Hoofdstuk 5: pointers en vectoren

Pointers en adressen

De adres-operator geeft de adres van een object in de geheugen.
p = &c;

De inhoud-operator geeft de inhoud van een pointer.
a = *p;

voorbeeld:
int *ip;             /* pointer naar int *
int *ip is een nieuwe type van variabel, een pointer.
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Pointers en argumenten van functies
In C worden de waarde van argumenten aan een functie toegewezen.

voorbeeld: Met de functie swap(a,b) willen wij de inhoud van a en b wisselen.
void swap(int x, int y)   /* dit werkt niet! */
 {
  int temp;
  temp = x;
  x = y;
  y = temp;    /* dit gebuurt alleen hier lokaal */
 }

Om de inhoud van a en b te wisselen hebben wij pointers nodig.
void swap(int *px, int *py)    /* *px en *py wisselen */
  {
   int temp;

   temp = *px;
   *px = *py;
   *py = temp;
  }
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Pointers en vectoren
In C bestaat een nauwe relatie tussen pointers en vectoren. Elke 
operatie met vector indices kan ook met pointers geformuleerd worden.

int a[10]; definieert een vector met 10 elementen.

a: |___|___|___|___|___|
    a[0] a[1] a[2] a[3] ...

int *pa;
pa = &a[0]; 
pa = a;

*(a+i)      -->  a[i]
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Example 24
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Example 23
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int main()
 {
   int a[10];
   int *pa;
  
   pa = a;
   pa++;
   a = pa;   
   a++;
 }

pointers en vectoren

Welke toewijzing is OK?

OK     fault
(   )     (   )
(   )     (   )
(   )     (   )
(   )     (   )

X
X

X
X

pa is een pointer

a is een vector

a wijst altijd naar &a[0] en 
kan niet verandert worden
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int print_iets(char *s)
 {
   printf(“%s \n“, s);
   return(0);
 }

int main()
 {
   char text[]=“Dit is een string van tekens“;
   char *t;
  
   t = text;
   print_iets(t+4);
 }

pointers en vectoren

Wat wordt afgedrukt?

A)   Dit is een string van tekens
B)   is een string van tekens

de pointer wijst naar text[4]
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Adressen rekenkunde (pointer arithmetic) 

In #include<stdio.h> is de NULL pointer gedefinieerd. 
pa = NULL; wijst naar “nergens“.

p+n wordt aan de variabele type aangepast.
p++ voor een char *p bedoeld een verhoging om 1.  sizeof(char)=1
p++ voor een int *p    bedoeld een verhoging om 4.  sizeof(int)=4

Toegestaan operaties met pointers zijn:
-toewijzing van objecten van de zelfde type   p = q
-+ en - van een waarde   p++, p--, p += 3, p -=4
-toewijzing en vergelijk met de NULL pointer
-vergelijk van twee pointers die naar elementen van de zelfde vector wijsen 
p < q
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