
  

Quiz de revisão

Aula 22



  

Por que pode ser útil acessar uma variável struct 
via um ponteiro?



  

Como acessar os campos de uma variável struct 
via um ponteiro?



  

O que é alocação dinâmica de memória?
Por que isso é útil?



  

Quais são funções importantes na stdlib.h 
relacionadas à alocação dinâmica de memória?



  

O que é um ponteiro para um ponteiro?
Dê um exemplo de uso.



  

Como funciona a alocação dinâmica de matrizes?



  

swap_nums funciona, swap_ponteiros não.
Como concertar?

void swap_nums(int *x, int *y) {
  int tmp;
  tmp = *x;
  *x = *y;
  *y = tmp;
}
void swap_ponteiros(char *x, char *y) {
  char *tmp;
  tmp = x;
  x = y;
  y = tmp;
}
int main() {
  int a,b; char *s1,*s2;
  a = 3; b=4;
  swap_nums(&a,&b);
  printf("a: %d\n", a);
  printf("b: %d\n", b);
  s1 = "Eu deveria imprimir por ultimo";
  s2 = "Eu deveria imprimir primeiro";
  swap_ponteiros(s1,s2);
  printf("s1 eh %s\n", s1);
  printf("s2 eh %s\n", s2);
  return 0;
}



  

Uma possível solução. Alguém acha outra?
void swap_nums(int *x, int *y) {
  int tmp;
  tmp = *x;
  *x = *y;
  *y = tmp;
}
void swap_ponteiros(char **x, char **y) {
  char *tmp;
  tmp = *x;
  *x = *y;
  *y = tmp;
}
int main() {
  int a,b; char *s1,*s2,**s3,**s4;
  a = 3; b=4;
  swap_nums(&a,&b);
  printf("a: %d\n", a);
  printf("b: %d\n", b);
  s1 = "Eu deveria imprimir por ultimo";
  s2 = "Eu deveria imprimir primeiro";
  s3 = &s1; s4 = &s2;
  swap_ponteiros(s3,s4);
  printf("s1 eh %s\n", s1);
  printf("s2 eh %s\n", s2);
  return 0;
}

            Conteúdo 
Var.  End.  memória

s1    1000  1001
s1[0]       'E'
.           ...
.
s2    1100  1101
s2[0]
.
.
s3    1200  1000
s4    1201  1100
.
.
.
x     1500  1000
y     1501  1100  

Situação ao entrar em
swap_ponteiros:
(i.e. antes de trocar)
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