
Показивачи

Програмирање 1: Глава 10
Програмирање 2: 5.2, 5.3
Показивачи на функције,

библиотечке функције lfind, bsearch и qsort



Показивачи (подсетник из 
Програмирања 1)

• Pokazivači: adrese objekata

• Grupa susednih bajtova (četiri, osam) koja može da sadrži
adresu.

• Npr. deklaracija

– char *vrednost;

– struct slog *sp;

– vrednost, sp – adrese; 

– *vrednost – char, *sp – struktura

– (*sp).kljuc (ili, ekvivalentno, sp->kljuc)  - ceo broj
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Показивачи

• operator referenciranja & daje adresu objekta - operanda na
koji se primenjuje.

• Ako je c promenljiva tipa char a p  - pokazivač koji pokazuje 
na karakter, iskaz

• p = &c;

• dodeljuje promenljivoj p adresu promenljive c, i kaže se da p 
"pokazuje na" c

• Operator referenciranja & može da se primeni samo na 
objekte sa adresom, tj. na promenljive i elemente nizova, i ne 
može da se primeni, na primer, na izraze ili konstante.
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Показивачи

• Inverzni operator, dereferenciranja ili indirekcije , primenjuje 
se na pokazivač i daje sam objekat na koji pokazivač pokazuje. 

• Deklaracija pokazivačke promenljive označena je tipom na koji 
pokazivač pokazuje

• Pokazivač ip koji može da pokazuje na promenljivu 
celobrojnog tipa deklariše se sa:

• int *ip;

• a pokazivač p koji pokazuje na promenljivu znakovnog tipa
deklariše se sa

• char *p;
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Показивачи

• Opšti pokazivač void *  - pokazivač koji može da ukazuje na 
promenljive različitih tipova.

• Nije moguće vršiti dereferenciranje pokazivača tipa void* jer
nije moguće odrediti tip takvog izraza kao ni broj bajtova u
memoriji koji predstavljaju njegovu vrednost.

• Pre dereferenciranja, neophodno je konvertovati vrednost
ovog pokazivačkog tipa u neki konkretan pokazivački tip.

• int a = 10;

• void *p;

• p = &a;

• *(int*)p = 5;
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Показивачи и цели бројеви (0), NULL

• Pokazivač može da ima vrednost 0;

• Nije ga moguće dereferencirati („segmentation fault“)

• Ćešće se koristi simbolička konstanta NULL

• Definisana u zaglavlju <stdio.h>

• Na primer, int* p = NULL;
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Показивачка аритметика

• ...
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Приоритет оператора

• Operator Opis Asocijativnost

• () Poziv funkcije sleva na desno

• [] indeksni pristup elementu niza

• . pristup clanu strukture ili unije

• -> pristup clanu strukture ili unije preko pokazivaca

• ++ -- postfiksni inkrement/dekrement

• ------------------------------------------------------------------------

• ++ -- prefiksni inkrement/dekrement zdesna na levo

• + - unarni plus/minus

• ! ~ logicka negacija/bitski komplement

• (type) eksplicitna konverzija tipa (cast)

• * dereferenciranje

• & referenciranje (adresa)

• sizeof velicina u bajtovima
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Приоритет оператора

• Unarni operatori & i * imaju viši prioritet nego binarni
aritmetički operatori.

• Koje je značenje izraza *p+1? Da li je to (*p)+1 ili *(p+1)?

• Šta je značenje ++*p?

• Koje je značenje *p++? Da li se uzima vrednost na lokaciji p i 
zatim inkrementira pokazivač ili se inkrementira sadržaj na
lokaciji p?
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Показивачи и низови

• Pokazivači i nizovi – sinonimi u C-u

• char *vrednost

• vrednost[0], vrednost[-1], vrednost[1 ] 

• int a[10];

• definiše niz od 10 elemenata, tj. rezerviše 10 susednih
objekata nazvanih a[0], a[1], . . . , a[9].

• Oznaka a[i] označava i-ti element niza. 
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Показивачи и низови

• Ako je pa pokazivač na ceo broj, deklarisan sa

int *pa;

• tada iskaz dodele

pa = &a[0];

• dodeljuje promenljivoj pa pokazivač na nulti element niza a, 
tj. pa sadrži adresu elementa a[0]
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Показивачи и низови
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Показивачи и низови

• x = *pa;

• kopira sadržaj elementa a[0] u promenljivu x.

• Ako pokazivač pa pokazuje na neki određeni element niza, 
pa+1 pokazuje na sledeći element a pa-1 na prethodni 
element niza. 

• Ako pa pokazuje na element a[0], onda je pa+i - adresa 
elementa a[i] a *(pa+i) je sadržaj elementa a[i]. Ova 
aritmetika nad pokazivačima (adresama) važi bez obzira na tip
objekta - elementa niza.
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Показивачи и низови

• Ime niza a tj. izraz a ima tip int [10] a vrednost - adresu

njegovog početnog elementa; 

• pa = &a[0]; ima ekvivalentno značenje kao i dodela

• pa = a;

• tip int [10] se može konvertovati u tip int *. 

• Zato f(int a[])  / f(int *)
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Показивачи и низови

• a+i (adresa i-tog elementa) je isto što i &a[i], 

• *(a+i)  je isto što i a[i]

• ako je pa pokazivač, onda je *(pa+i) isto što i pa[i]

• razlika između pokazivača i imena niza:

– pokazivač je promenljiva, pa ima smisla izraz pa=a ili pa++, 

– ime niza je izraz, pa nema smisla izraz oblika a=pa ili a++ 

• Dakle, pokazivač pa jeste l-vrednost, ime niza to nije
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Низови карактера и показивачи на 

ниске

• char nporuka[ ] = "ovo je poruka"; /* niz */

• char *pporuka = "ovo je poruka"; /* pokazivac */
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Показивачи и аргументи функција

void swap(int x, int y)

{ int temp;

temp =x;

x = y;

y = temp;

}

main() {

int a = 3, b = 5;

swap(a, b);

printf("a = %d, b = %d\n", a, b);

}
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Показивачи и аргументи функција

• Željeni efekat može se postići prenosom pokazivača na argumente umesto
samih argumenata, tj. pozivom funkcije swap(&a, &b) definisane sledećom
definicijom (parametri funkcije su pokazivači na celobrojne promenljive):

void swap(int *px, int *py) / razmena *px i *py /

{ int temp;

temp = *px;

*px = *py;

*py = temp;

}

• deklaracija (prototip):  void swap(int *, int *)

• poziv swap(&a, &b)
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Функције и показивачи на карактере

/* strlen: vraca duzinu stringa s */

int strlen(char *s)

{

int n;

for (n=0; *s != ‘\0'; s++)

n++;

return n;

}

• strlen(ptr); /* char *ptr */,

• strlen(array); /* char array [100] */,

• strlen("zdravo"); /* niskovna konstanta */
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Функције и показивачи на карактере

/* strcpy: kopira t u s; verzija sa pokazivacima (1) */

char  *strcpy(char *s, const char *t)

{

char *temp = s;

while ((*s = *t) != ‘\0') {

s++;

t++;

}

return temp;

}
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Функције и показивачи на карактере

/* strcpy: kopira t u s; verzija sa pokazivacima (2) */

char  *strcpy(char *s, const char *t)

{

char *temp = s;

while ((*s++ = *t++) != ‘\0‘);

return temp;

}

/* strcpy: kopira t u s; verzija sa pokazivacima (3) */

char  *strcpy(char *s, const char *t)

{

char *temp = s;

while (*s++ = *t++);

return temp;

}
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Показивачи: дводимензиони низ и 

показивач на једнодимензиони низ

• Дводимензиони низ је низ чији су елементи низови

• Дводимензиони низ и показивач на једнодимензиони низ 
– сличности:
– char a[10][100], (*b)[100]; /* a[10][100] može da se konvertuje na 

char (*)[100]) a to je tip od b* /

– b=a; 

– a[3][4], b[3][4] , *(*(b+3)+4)– обраћање једном карактеру

– a[i][j], b[i][j] , *(*(b+i)+j)

• Разлике
– Алокација меморије
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Показивачи: дводимензиони низ и 

низ показивача

• Дводимензиони низ и низ показивача – сличности:
– char a[10][100], *b[10];

– b[i]=a[i]; /* a[i] može da se konvertuje na char * a to je tip od b[i] * /

– a[3][4], b[3][4], *(*(b+3)+4) – обраћање једном карактеру

• Разлике: 
– Алокација меморије

– char a[10][100]; простор од 1000 знакова; елементу a[i][j] додељен 
простор са индексом 100*i+j;

– char *b[10]; простор само за 10 показивача

– Обезбеђење меморије на коју ће ови показивачи да показују –
експлицитно, функцијама malloc, calloc
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Показивачи на функције

• У C-у функција није променљива, али

• може се дефинисати показивач на функцију, 

• може му се доделити вредност

• могу се сместити у низ

• могу се проследити функцијама као аргументи

• могу се вратити као вредности функција
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Показивачи на функције: пример –

табелирање функције

• Функција tabeliranje за произвољну задату функцију израчунава и 
штампа њене вредности у задатом интервалу са задатим кораком

void tabeliranje(float (*f)(float), float a, float b, float h)
{

float x=a;
while(x<=b)
{

printf(”%f, %f \n”, x, (*f)(x));
x+=h;

}
}
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Табелирање функције: програм

#include <stdio.h>
void tabeliranje(float (*f)(float), float, float, float);
float f1(float);

int main()
{

tabeliranje(f1, 1.0,2.0,0.01);
}

float f1(float x)
{

return x*x-1;
}
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Функције lfind, bsearch и qsort

•Раније дефинисане функције претраживања и сортирања се 
примењују на низове са елементима одређеног типа (int, char и 
сл.)
•Тип елемента низа  одређује меморијски простор и адресу 
сваког елемента (адр(i+1.ел.) = адр(i.ел) + sizeof(tip))
•Тип елемента одређује и начин поређења елемената (за int, char
<, за стрингове функција strcmp итд).

•У стандардном заглављу <stdlib.h> постоје, поред осталих,  
генеричке функције за брзо сортирање низа и  бинарно 
претраживање сортираног низа са елементима произвољног 
типа, qsort и bsearch.

•Могу да се дефинишу и друге генеричке функције, нпр. за 
линеарну претрагу, lfind, lsearch (zaglavje <search.h>). 

•Потребно је да се прецизира величина меморијског простора за 
један елемент низа, и функција којом се врши поређење 
елемената
•Функција поређења се преноси као аргумент
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Функција lfind

• Funkcija lfind vrši linearnu pretragu elemenata niza i ima
potpis

void *lfind(const void *x, void *array, int *n, int s, 

int(*comp)(const void *, const void *));

• Funkcija lfind vraća adresu elementa u nizu koji je jednak

traženom elementu, ili NULL ukoliko element nije pronađen.

• Prvi argument je pokazivač na ključ pretrage

• Drugi argument je adresa početka niza

• Treći argument je adresa veličine niza

• Četvrti argument je veličina jednog elementa u nizu
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Функција lfind

• Poslednji argument je pokazivač na funkciju 
poređenja koja definiše na koji način se vrši 
pretraživanje po ključu

• Funkcija poređenja mora da ima potpis:

int uporedi(const void* key, const void* pelem)

• Prvi argument ove funkcije je adresa ključa pretrage, 
a drugi je adresa elementa niza

• Povratna vrednost funkcije poređenja je 0, ukoliko su
elementi jednaki, i vrednost različita od nule, ukoliko 
nisu jednaki

• Da bi se koristila funkcija lfind, neophodno je 
definisati funkciju poređenja
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Функција lfind

• Primer poziva funkcije lfind:

int niz[] = {1, 5, 2, 4, 3, 11, 12, 9, 6};

int* p = NULL;

int n = sizeof(niz) / sizeof(int);

int x = 8;

p = (int*) lfind(&x, niz, &n, sizeof(int), uporedi);

if(p==NULL) printf("Broj nije pronadjen!\n");

else printf("Broj je pronadjen na poziciji %d.\n", p-niz);
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Функција lfind

• U slučaju pretrage niza celih brojeva, funkcija poređenja se
definiše na sledeći način:

int uporedi(const void* key, const void* pelem) {
int kljuc = *(int *)key;
int element_niza = *(int *)pelem;
if(kljuc == element_niza) return 0;
else return 1;
/* return kljuc - element_niza; */

}
/* skracen zapis */
int uporedi(const void* key, const void* pelem) {

return *(int *)key - *(int *)pelem;
}
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Функција lfind

• Prethodni primer je podrazumevao da su ključ
pretrage i element niza istog tipa

• Ukoliko želimo u nizu studenata da pronađemo
studenta sa određenim indeksom, onda funkciju
poređenja pišemo na drugi način:

int uporedi(const void* key, const void* pelem) {

int kljuc = *(int *)key;

student element_niza = *(student *)pelem;

return (kljuc == element_niza.indeks ? 0 : 1);

}
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Стандардна функција bsearch -
декларација

• void * bsearch (const void * x, const void *array, size_t n, 
size_t size, int (*cmp)(const void * , const void *))

• x – показивач на кључ претраге
• array – адреса почетка низа који се претражује
• n – број елемената низа
• size – величина елемента низа (у бајтовима) 
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Стандардна функција bsearch -
декларација

• Функција cmp пореди вредност x са појединачним елементом 
низа array и има облик

int cmp (const void * key, const void * pelem);

– Први аргумент је показивач на кључ претраге, а други –
показивач на елемент низа у коме се тражи

– Типови аргумената не морају да буду исти
– Функција враћа вредност 0 ако су кључ и елемент једнаки, 

< 0 ако је кључ  мањи од елемента и вредност >0 ако је 
кључ већи од елемента, у односу на дефинисану функцију 
поређења

• Функција bsearch враћа адресу елемента низа који је једнак 
траженој вредности или NULL

• Низ мора да буде сортиран!!!
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Стандардна функција bsearch:
Претраживање низа целих бројева

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

int cmpint(const void *, const void *);

int main()

{    int i, *p, broj, nizbrojeva[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

scanf("%d", &broj);

printf("%d\n", broj);

for(i=0;i<10;i++) printf("%d\n", nizbrojeva[i]);

p = (int *)bsearch(&broj, nizbrojeva, 10, sizeof(int), cmpint);

if(p!=NULL) printf(" %d\n", p-nizbrojeva);

return 0;

}

int cmpint(const void * x, const void * y)

{ return *(int *)x - *(int*)y;  } 
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Стандардна функција bsearch: 
Претраживање низа структура

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define NKLJUC 4

struct kljuc { 

char rec[10];

int brojac;

} *p, kljucreci[NKLJUC] = {"auto" , 0, "break", 0, "do", 0, "while", 0};

int strtcmp(const void *, const void *);

int main()

{

int i;

char krec[10];

scanf("%s", krec);

p = (struct kljuc *)bsearch(krec, kljucreci, NKLJUC, sizeof(struct kljuc), 
strtcmp);

if(p!=NULL)printf("%s, %d\n", p->rec, p->brojac);

return 0;
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Стандардна функција bsearch: 
Претраживање низа структура

int strtcmp(const void * key, const void * entry){ 
return strcmp((char *)key, ((struct kljuc *)entry)->rec); 

}
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Стандардна функција qsort -
декларација

void qsort(void *array, size_t n, size_t size, 
int (*cmp)(const void *, const void *)

• array – адреса почетка низа
• n – број елемената низа
• size – величина елемента низа (у бајтовима) 
• cmp – показивач на функцију поређења која 

– има два аргумента - показивача на елементе низа
– враћа int: 

• 0 ако су два елемента једнака
• < 0 ако је вредност првог елемента “мања” од (испред) вредности другог
• > 0 ако је вредност првог елемента “већа” од (иза) вредности другог 

• Функција qsort, као ни раније функције сортирања, не враћа 
вредност
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Стандардна функција qsort: 
Сортирање целобројног низа

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define NMAX 10

int v[NMAX]={0,1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5};

int cmpint(const void *, const void *);

int main()

{

int i;

qsort(v, NMAX, sizeof(int), cmpint);

for(i=0;i<NMAX;i++) printf("%d\n", v[i]);

return 0;

}

int cmpint(const void * x, const void * y)

{ return *(int *)x - *(int*)y;  } 
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Стандардна функција qsort: 
Сортирање низа карактера

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

char ch[]= "Ovo je niz karaktera ne duzi od 40";

int chcmp(const void *, const void *);

int main()

{   int i;

qsort(ch, strlen(ch), sizeof(char), chcmp);

printf("%s\n", ch);

return 0;

}

int chcmp(const void * x, const void * y)

{ return *(char *) x - *(char *)y;  }
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Стандардна функција qsort: 
Сортирање низа карактера - опадајуће

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

char ch[]= "Ovo je niz karaktera ne duzi od 40";

int chcmp(const void *, const void *);

int main()

{   int i;

qsort(ch, strlen(ch), sizeof(char), chcmp);

printf("%s\n", ch);

return 0;

}

int chcmp(const void * x, const void * y)

{ return *(char *) y - *(char *)x;  }

41/46



Стандардна функција qsort: 
Сортирање низа показивача на стрингове

Шта нам треба?

char *reci[]={”auto”, ”while”, ”break”, . . . };
int cmpreci(const char **, const char **);
. . .
qsort(reci, NREC, sizeof(char *), cmpreci);
. . .
int cmpreci(const char ** s1, const char ** s2)
{

return strcmp(*s1, *s2);
}

А како то постићи?
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Стандардна функција qsort: Сортирање 
низа показивача на стрингове – лексикографски

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define NREC 4

char *reci[]={"auto", "while", "break“, "do"};

int cmpreci(const void *, const void *);

int main(){

int i;

qsort(reci, NREC, sizeof(char *), cmpreci);

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

printf("%s\n", reci[i]);

getchar();

return 0;

}

int cmpreci(const void * a, const void * b){ 

const char ** s1=(const char **)a; 

const char ** s2=(const char **)b;

return strcmp(*s1, *s2);

}
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Стандардна функција qsort: 
Сортирање низа показивача на стрингове по дужини

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define NREC 4

char *reci[]={"auto",  "break", "while", "do"};

int cmprecid(const void *, const void *);

int main() {

int i;

qsort(reci, NREC, sizeof(char *), cmprecid);

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

printf("%s\n", reci[i]);

getchar();

return 0; }

int cmprecid(const void * a, const void * b) { 

const char ** s1= (const char **)a; 

const char ** s2=(const char **)b;

return strlen(*s1)-strlen(*s2);
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Стандардна функција qsort: Сортирање 
низа показивача на стрингове по дужини, за исте

дужине лексикографски
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#define NREC 4

char *reci[]={"auto",  "break", "while", "do"};

int cmprecid(const void *, const void *);

int main() {

int i;

qsort(reci, NREC, sizeof(char *), cmprecid);

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

printf("%s\n", reci[i]);

getchar();

return 0; }

int cmprecid(const void * a, const void * b) { 

const char ** s1= (const char **)a; 

const char ** s2=(const char **)b;

if (strlen(*s1)==strlen(*s2)) return strcmp(*s1, *s2);

else return strlen(*s1)-strlen(*s2);

}
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Стандардна функција 

qsort: Сортирање низа структура
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define NKLJUC 4
struct kljuc { 

char * rec;
int brojac;

} kljucreci[NKLJUC] = {
"auto" , 0, "while", 0, "break", 0, "do", 0};

int cmpstruct(const void *, const void *);
int main() {

int i;
qsort(kljucreci, NKLJUC, sizeof(struct kljuc), cmpstruct);
for(i=0;i<NKLJUC;i++) printf("%s\n", kljucreci[i].rec);
return 0; }

int cmpstruct(const void *s1, const void *s2)
{    return strcmp(((struct kljuc *) s1)->rec, ((struct kljuc *)s2)->rec);  }
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