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1.1 Amaç

C programlama dili kullanarak genel programc¬l¬k/matematiksel
problemlerin çözümü

- Yap¬sal programlama ve programlama teknikleri ö¼grenimi

Ayr¬ca

- C++

Hedef Kitle

- Matematikçiler
- Çok az veya hiç programlama bilmeyen bilim/teknik ö¼grencileri
- Dilde kapsaml¬ilerleme isteyen tecrübeli programc¬lar

Kaynaklar

- Kernigan ve Ritchie nin kitab¬(The C Programming Language,
Prentice-Hall, 1978)
-
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1.2 Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar

- Hesap yapabilme ve mant¬ksal karar alabilme kapasiteli ayg¬tlar
- Programlar olarak adland¬r¬lan komutlar¬n kontrolünde veri işler
·Iki yap¬içerir:

1 Donan¬m
- Bilgisayar¬oluşturan de¼gişik ayg¬tlar
- Klavye, ekran, mouse(fare), disketler, bellek, CD-ROM, ve
işlemci birimleri

2 Yaz¬l¬m
- Bilgisayarda çal¬̧san programlar
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1.3 Yap¬land¬rma

Her bilgisayarda alt¬mant¬ksal birim vard¬r:

Girdi birimi

- Girdi ayg¬tlar¬ndan (klavye, mouse) bilgi al¬r
Ç¬kt¬birimi

- ekrana, yaz¬c¬ya, di¼ger ayg¬tlar¬kontrol etmek için) ç¬kt¬gönderir
Bellek birimi

- H¬zl¬ulaş¬m, düşük kapasite, girdi bilgilerini yükler
Aritmetik ve mant¬ksal birim (ALU)

- Aritmetik işlemleri ve mant¬ksal kararlar¬işler
Merkezi işlem birimi (CPU)

- Bilgisayar¬n di¼ger k¬s¬mlar¬aras¬ndaki koordinasyonu sa¼glar
·Ikincil depolama birimi

- Ucuz, uzun-dönemli, yüksek kapasiteli depo
- Aktif olmayan programlar¬yükler
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1.3 Yap¬land¬rma

Her bilgisayarda alt¬mant¬ksal birim vard¬r:

Girdi birimi
- Girdi ayg¬tlar¬ndan (klavye, mouse) bilgi al¬r
Ç¬kt¬birimi

- ekrana, yaz¬c¬ya, di¼ger ayg¬tlar¬kontrol etmek için) ç¬kt¬gönderir
Bellek birimi
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- Aritmetik işlemleri ve mant¬ksal kararlar¬işler
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- Aritmetik işlemleri ve mant¬ksal kararlar¬işler
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1.4 ·Işletim Sistemi Evrimi

Kümesel işlem (Batch processing)

- Her anda tek bir iş veya görev yapar
·Işletim sistemi (Operating system)

- ·Işler(görevler) aras¬ndaki geçişi düzenler

- Artan verimlilik

. - Bilgisayar¬n yapt¬¼g¬iş miktar¬

Çoklu programlama

- Bilgisayar kaynaklar¬n¬n birçok iş veya görev taraf¬ndan paylaş¬m¬

Zaman paylaş¬m¬

- Bir kullan¬c¬n¬n işinin k¬sa bir k¬sm¬n¬çal¬̧st¬r¬p bir başkas¬n¬n işine
geçer v.s.
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Kümesel işlem (Batch processing)

- Her anda tek bir iş veya görev yapar
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- ·Işler(görevler) aras¬ndaki geçişi düzenler
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Zaman paylaş¬m¬
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1.4 ·Işletim Sistemi Evrimi
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- Artan verimlilik

. - Bilgisayar¬n yapt¬¼g¬iş miktar¬
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1.5 Bilgisayar Dilleri

Üç tip bilgisayar dili vard¬r
1. Makine dili

Makineye özel talimatlar veren say¬katarlar¬
Örnek:

+1300042774
+1400593419
+1200274027

2. Assembly (ortak) dili
Temel bilgisayar işlemlerini temsil eden ·Ingilizce-benzeri

k¬saltmalar
Örnek:

LOAD BASEPAY
ADD OVERPAY
STORE GROSSPAY
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1.5 Bilgisayar Dilleri
(Devam)

3. Yüksek düzey diller
Günlük ·Ingilizcede kullan¬lanlara benzer kodlar
Matematik notasyonu kullan¬r

Örnek:
toplam = temel + ekstra
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1.6 C nin Tarihi

C

Ritchie taraf¬ndan önceki iki dilden geliştirildi, BCPL and B
UNIX i geliştirmek için kullan¬ld¬
Modern bir işletim sistemi yaratmak için kullan¬ld¬
Donan¬mdan ba¼g¬ms¬zd¬r (kullan¬labilirlik)
1970�lerin sonunda �Geleneksel C� ye dönüştü

Standardlaşt¬rma

C nin birbirinden uyumsuz bir çok varyasyonu oluştu
Ortakl¬k için bir komisyon oluşturuldu
1989 da Standard konuldu ve 1999 da yenilendi
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1.6 C nin Tarihi
(Devam)

C ++

- Bell Lab.lar¬nda Bjarne Stroustrup taraf¬ndan C nin geliştirilmişi
- C nin �toparlanm¬̧s� hali olup, nesne-tabanl¬l¬¼g¬sa¼glar
- Nesne-tabanl¬dizayn oldukça güçlüdür

10 - 100 kat daha üreticidir
- Günümüzde, bilim ve endüstride dominant durumdad¬r

C++ �ö¼grenme

- C++, C yi de içerdi¼gi için, önce C de uzmanlaş¬p, daha sonra
C++ ö¼grenmeden yana olanlar ço¼gunluktad¬r
- Bölüm 15 den itibaren, C++ -a başlanacak
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1.7 Di¼ger Yüksek Düzey Diller

FORTRAN
Bilimsel ve mühendislik uygulamalar¬nda kullan¬l¬r

COBOL
Çoklu verilerin yönetimi için kullan¬l¬r

Pascal
Akademik amaçl¬kullan¬ma yöneliktir

JAVA
Dinamik ve interaktif içerikli Web tasar¬m¬
·Iş çevreleri için geniş boyutlu tasar¬mlar
Web sunucular¬n¬n fonksiyonelli¼gini geliştirir
Müşteri servisleri için uygulama sa¼glar

(cep telefonlar¬, sayfa yap¬c¬lar¬gibi)
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1.8 Program Yaz¬m¬

Programlama dili ö¼grenme ! Bilgisayar arac¬l¬¼g¬ile problem
çözme.

Dört temel ad¬m içerir:

1 Problem Analizi
2 Algoritma Geliştirme
3 Kodlama, Çal¬̧st¬rma ve Test
4 Bak¬m ve Yenileme (gerçek hayat kullan¬m¬nda)
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1.8 Program Yaz¬m¬
1. Problem analizi

Problemin girdi/ç¬kt¬(I/O)s¬n¬belirle

Problemi belirginleştirmenin iki ana parças¬.

Problemin çözüm analizi

En çok zaman alan ve çaba gerektiren parças¬
Bu aşamada problemin çözüm analizi yap¬lmal¬d¬r.
Mümkün oldu¼gunca problemi genelleştir.
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1.8 Program Yaz¬m¬
2. Algoritma geliştirme

Girdilerden ç¬kt¬lar nas¬l elde edilir?
Bu aşama problemin çözüm aşamas¬d¬r.

Çözüm aç¬k ve seçik olarak organize edilmeli ve yap¬land¬r¬lmal¬
Ak¬̧s şemas¬/ basit komutlar ve bilindik sembollerle yaz¬lmal¬.
Çözüm üç temel kontrol yap¬s¬kullan¬larak tasarlan¬r:

1. Dizisel kontrol: Çözüm ad¬mlar¬ardarda s¬ralan¬r

2. Seçim kontrolü: Seçeneklerden biri seçilip devam edilir

3. Tekrar (döngü) kontrolü : Bir veya daha çok ad¬m tekrarlan¬r

Her problemde bu üç yap¬dan en az biri vard¬r.
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1.8 Program Yaz¬m¬
3. Program kodlama, çal¬̧st¬rma ve test

Aşa¼g¬daki ad¬mlar izlenir

1 Düzenle(Edit) - Program editörde yaz¬l¬r ve diske kaydedilir
2 Önişlemler(preprocess) - Önişlemci kodlar¬işler.
3 Derle(Compile) - Derleyici nesne kodu oluşturur ve diske
kaydeder

4 Ba¼glan(Link) - Ba¼glay¬c¬nesne kodu ile kütüphaneler aras¬nda
ba¼glant¬kurar

5 Yükle(Load) - Yükleyici program¬belle¼ge yükler.
6 Çal¬̧st¬r(Execute) - CPU program çal¬̧s¬rken verilen görevleri
yerine getirir (oluşan olas¬yeni verileri yüklemek gibi)

7 Test(Debug) - Program�¬n do¼grulu¼gunu verilerle kontrol et

Nuri ÖZALP (Ankara Üniversitesi) Bilgisayar ve Programlamaya Giriş 14 / 23



1.8 Program Yaz¬m¬
5. Program bak¬m¬ve geliştirme (gerçek hayat kullan¬m¬)

Profesyonel aşama
Program de¼gişik ortamlarda çal¬̧sacak şekilde haz¬rlanmal¬
Geniş kullan¬c¬kitlesine sunulabilir olmal¬
Sat¬̧s sonras¬bak¬m ve teknik destek sa¼glanabilmeli
Geliştirilmeye ve yenilenmeye uygun olmal¬
Program sat¬̧sa sunulduktan sonra ç¬kacak sorunlar¬n

çözümü/servis süreklili¼gi olmal¬
Kullan¬c¬dan gelecek yeni istek ve geliştirilmeye karş¬uygun

yaz¬lm¬̧s olmal¬.

Nuri ÖZALP (Ankara Üniversitesi) Bilgisayar ve Programlamaya Giriş 15 / 23



1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama

Üç farkl¬örnek problemin program¬n¬yapal¬m:

Problem 1. Radyoaktif element polonyumun yar¬lanma ömrü
140 gündür. 150 gün sonunda 10 gr polonyumun kalan
miktar¬n¬veren bir program yaz¬n¬z.

Problem 2. x2 + 4x + 2 = 0 denkleminin köklerini bulan bir
program yaz¬n¬z.

Problem 3. 1 den 100 e kadar tam say¬lar¬n toplam¬n¬bulan
bir program yaz¬n¬z.
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Program Analizi

Problemi mümkün oldu¼gunca genelleştir
Girdiler Ç¬kt¬lar
yar¬lanma ömrü (y = 140 gün)

Problem 1 süre (s = 150 gün) kalan miktar (k)

miktar (m = 10 gr) k = m � (0.5)s/y

Problem 2 Katsay¬lar: Kökler:

a = 1, b = 4, c = 2 x1,2=�b�
p
b2�4ac
2a

Problem 3 N(= 100) 1+ 2+ ...+N
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Algoritma

Problem1 (Dizisel yap¬)
1 y , s,m de¼gerlerini oku

2 k  m � (0.5)s/y işlemini yap
3 k de¼gerini yaz
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Algoritma

Problem 2 (Seçim yap¬s¬)
1 a, b, c de¼gerlerini oku

2 d  � b2 � 4ac hesapla
3 E¼ger d � 0 ise x1,2  �b�

p
b2�4ac
2a ; aksi halde

x1,2  �b�(
p
b2�4ac)i
2a

4 x1,2 de¼gerlerini yaz
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Algoritma

Problem 3 (Tekrar yap¬s¬)
1 N de¼gerlerini oku

2 toplam � 0, sayac � 0 al
3 sayac � N oldukça;

toplam �toplam+sayac
sayac �sayac+1 döngüsünü tekrarla

4 toplam de¼gerini yaz
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Kodlama çal¬̧st¬rma ve test

Problem 1 (Dizisel yap¬)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
int main( void )
{
float y,s,m,k;
printf("Yarılanma ömrünü gir:");
scanf("%f",&y);
printf("Zaman süresini gir:");
scanf("%f",&s);
printf("Başlangıç miktarını gir:");
scanf("%f",&m);
k=m*pow(0.5,s/y);

printf( " Kalan miktar: %f\n",k);
system("pause");
return 0;

}

Ç¬kt¬:

Yarılanma ömrünü gir:140
Zaman süresini gir:150
Başlangıç miktarını gir:10
Kalan miktar: 4.758476

Devam etmek için bir tuşa basın . . .
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Kodlama çal¬̧st¬rma ve test

Problem 2 (Seçim yap¬s¬)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
int main( void )
{
float a,b,c,d,x1,x2,rx,imx;
printf("a,b,c katsayılarını gir:\n");
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
d=b*b4*a*c;
if(d>=0){ x1=(b+sqrt(d))/(2*a);

x2=(bsqrt(d))/(2*a);
printf("x1=%f x2=%f\n",x1,x2);   }
else    { rx=b/(2*a); imx=sqrt(d)/(2*a);
printf("x1=%.2f+(%.2f)i

x2=%.2f(%.2f)i\n",rx,imx,rx,imx);}
system("pause");
return 0;

}

Ç¬kt¬:

a,b,c katsayılarını gir:
1 4 2
X1=0585786 x2=3414214
Devam etmek için bir tuşa basın . . .

a,b,c katsayılarını gir:
1 1 1
X1=0.50+(0.87)i x2=0.50(0.87)i
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
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1.9 Program Yaz¬l¬m¬Örnekleri
Üç örnek üzerinde uygulama (devam)

Kodlama çal¬̧st¬rma ve test

Problem 3 (Tekrar yap¬s¬)

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
int main( void )
{
int n,toplam=0,sayac;
printf("n değerini gir:\n");
scanf("%d",&n);
for(sayac=1;sayac<=n;++sayac)

toplam+=sayac;
printf("1+2+...+%d = %d\n",n,toplam);
system("pause");
return 0;

}

Ç¬kt¬:

N değerini gir:
100
1+2+…+100 = 5050
Devam etmek için bir tuşa basın . . .
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Bölüm 3 – Yapısal Program Geliştirme

BÖLÜM 3 - YAPISAL PROGRAM GELİŞTİRMENuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ)  İLERİ PROGRAMLAMA 1

İçerik

3.1 Giriş
3.2 Algoritmalar
3.3 Önkodlar
3.4 Kontrol Yapıları
3.5 If Seçim Yapısı
3.6 If/Else Seçim Yapısı
3.7 While Tekrar Yapısı
3.8 Algoritma Formülleştirme: Durum 1 (Sayaç-kontrollü Tekrar)

Algoritma Formülleştirme: Durum 2 (Sezgisel-kontrollü Tekrar)
Algoritma Formülleştirme: Durum 3 (İç içe-kontrol yapısı)

3.9 Atama Operatörleri
3.10 Artırma ve Eksiltme Operatörleri



3.1 Giriş
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• Bir program yazmadan önce:
– Problem tam anlamı ile anlaşılmalıdır
– Çözüm için dikkatli bir yaklaşım planı yapılmalıdır

• Bir programı yazarken: 
– Ne tür “inşa bloklarına ” sahip olunduğu bilinmelidir
– İyi programlama prensipleri kullanılmalıdır



3.2 Algoritmalar
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• Problemlerin çözümü
– Tüm problemler özel bir sıra takip edilerek adım adım 

çözülür

• Algoritma:
– Yapılacak işlemler
– Bu işlemlerin sırası

• Program kontrolü
– Deyimlerin işlem sırasını belirtiniz



3.3 Önkodlar
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• Önkod
– Algoritmayı geliştirmek için kullanılan yapay bir dildir
– Günlük komut diline benzer olmalı
– Gerçekte bilgisayarda kullanılmaz
– Bir programın yazımında kolaylık sağlar

• Karşılık gelen C++ yazılımına dönüştürmek kolay olur 
• Sadece işletilebilir deyimler içerir



3.4 Kontrol Yapıları
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• Dizisel kontrol
– Deyimler yazıldıkları sırada ardışık olarak çalıştırılır

• Kontrol transferi
– Çalıştırılacak bir sonraki deyim, sıradaki deyim değildir 
– goto deyiminin fazla kullanımı bir çok sorun yaratabilir

• Üç Kontrol Yapısı
– Tüm programlar üç kontrol yapısı içerir

• Dizisel yapı: Programlar ardışık adımlarla çalıştırılır
• Seçim yapısı: C de üç türdür: if, if/else, ve switch
• Tekrar yapısı: C de üç türdür: while, do/while ve for



3.4 Kontrol Yapıları 2
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• Akış şeması
– Algoritmanın grafiksel gösterimi
– Belli anlam taşıyan özel şekiller içerir
– Dikdörtgen sembolü (işlem sembolü):

• Her hangi bir işlemi belirtir
– Oval sembolü:

• Programda başlama ve bitişi belirtir

• Tek-giriş/tek-çıkış kontrol yapıları
– Bir kontrol yapısının çıkış noktasını bir başkasının giriş 

noktasına bağlar
– Programların inşasını kolaylaştırır



3.5 if Seçim Yapısı
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• Seçim yapısı: 
– Değişik seçeneklerden birini seçmek için kullanılır
– Önkod:

Eğer öğrenci notu büyük eşit 60 ise “Geçti” yaz

• Eğer koşul doğru ise
– Yazma işlemi gerçekleşir ve program bir sonraki deyime 

gider
– Eğer yanlış ise yazma işlemi iptal edilir ve program bir 

sonraki deyime gider
– Paragraf girişleri programın okunmasını kolaylaştırır

• C de boşluk karakterleri işleme girmez



3.5 if Seçim Yapısı 2
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• Önkodun C deki karşılığı:
if ( not >= 60 ) 

printf( “Geçti\n" ); 

• Dörtgen sembolü (karar sembolü)
– Karar verileceğini belirtir
– True(doğru) yada false(yanlış) olan bir ifade 

içerir
– Koşulu test et, uygun yola sap



3.5 if Seçim Yapısı    3
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• if yapısı bir tek-giriş/tek-çıkış yapısıdır

true

false

not >= 60 “Geçti” yaz” Bir karar verilmelidir. 
sıfır - false (yanlış)
Sıfırdan farklı – true (doğru)
Örnek:
3 - 4 true



3.6 if-else Seçim Yapısı
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• if
– Eğer koşul true(doğru) ise bir işlem yapar

• if/else
– Gerçeklenen duruma göre ( true veya false ) farklı 

işlemler yapar
– Önkod:

Eğer öğrencinin notu >= 60 ise
“Geçti” yaz

değilse
“Kaldı” yaz

– Paragraf girişlerine dikkat ediniz!



3.6 if-else Seçim Yapısı  2
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• C kodu:
if ( not >= 60 )

printf( “Geçti\n");

else

printf( “Kaldı\n"); 

• Üçlü Koşul operatörü (?:) 
– Üç argüment içerir (koşul?true ise değer: false ise değer)
– Kod:

printf( "%s\n", not >= 60 ? “Geçti" : “Kaldı" );

– veya:
not>= 60 ? printf( “Geçti\n” ): printf( “Kaldı\n”);



3.6 if-else Seçim Yapısı  3
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• if/else seçim yapısı akış şeması

• İçiçe if/else yapıları
– if/else seçimi ile çoklu yapıları test eder
– Koşul sağlandığında, deyimlerin geri kalanı atlanır

truefalse

yaz “Kaldı” yaz “Geçti”

not >= 60



3.6 if-else Seçim Yapısı  3
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– İçiçe if/else yapısı için önkod:
Eğer öğrencinin notu >= 90 ise

“A” yaz
değilse

Eğer öğrencinin notu >= 80 ise
“B” yaz
değilse

Eğer öğrencinin notu >= 70 ise
“C” yaz

değilse
Eğer öğrencinin notu >= 60 ise

“D” yaz
değise

“F” yaz



3.6 if-else Seçim Yapısı 4
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• Bileşik Deyim: 
– Küme parantezleri arasındaki deyimler grubudur
– Örnek:

if ( not >= 60 ) 

printf( “Geçti.\n" );

else {

printf( “Kaldı.\n" );

printf( “Bu dersi tekrar alacaksınız.\n" );
} 

– Parantezler olmasaydı her koşulda 
printf( “Bu dersi tekrar alacaksınız.\n" );

deyimi çalıştırılacaktı
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• Blok:
– Deklare edilmiş bileşik deyimler

• Kodlama hataları
– Derleyici uyarır

• Mantıksal hatalar:  
– Program çalışma zamanını etkiler
– Ciddi-olmayan(non-fatal):  Program çalışır, fakat yanlış çıktı 

verir
– Ciddi (Fatal):  Program kesilir veya kitlenir
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• Tekrar (Döngü) yapısı
– Bazı koşulların gerçeklendiği (true olduğu) sürece bir 

işlemin tekrarlanması istenir

– Önkod:
Alışveriş listesindeki alacaklar bitinceye kadar

Aldığının üzerini çiz ve alışverişe devam et

– while döngüsü koşul false olana kadar devam eder
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• Örnek:  
int urun = 2;

while ( urun <= 1000 )
urun = 2 * urun;

urun <= 1000 urun = 2 * urun
true

false
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– Sayaç kesin bir değere ulaşıncaya kadar döngü devam eder
– Belirli tekrar: tekrar sayısı bilinmektedir
– Örnek:  10 öğrenciye sınav yapılır. Notların (0 - 100 arası 

tamsayılar) ortalamasını bulunuz.
– Önkod:  

Toplamı sıfır al
not sayacını 1 al

Not sayacı 10 oluncaya kadar
Bir sonraki notu gir
toplama ekle
sayacı 1 artır

Toplamı 10 a böl ve ortalamayı bul
Ortalamayı yaz

Sayaç-kontrollü tekrar
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/* Örnek 3.6
Sayac kontrollü tekrar ile sınıf ortalaması*/

#include <stdio.h>
int main()
{

int sayac; 
int not;   
int toplam;   
int ort; 

toplam = 0;   /*başlangıç verileri*/
sayac = 1; 

//işlem aşaması
while ( sayac <= 10 ) {

printf( "Not gir: " ); 
scanf( "%d", &not );     
toplam = toplam + not;     /* notları topla */
sayac = sayac + 1;     /* sayac artır */

} /* while sonu*/

/* bitiş aşaması*/
ort = toplam / 10; /* tamsayı bölümü*/

printf( “Sınıf Ortalaması:%d\n", ort ); /* sonucu yaz*/

return 0; 

}

Not gir: 98
Not gir: 76
Not Gir: 71
Not gir: 87
Not gir: 83
Not gir: 90
Not gir: 57
Not gir: 79
Not gir: 82
Not gir: 94
Sınıf Ortalama= 81

Program Çıktısı

Sayaç-kontrollü tekrar
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• Problem şu şekle dönüşür:  
Her çağrıldığında rasgele sayıda not girilen bir sınıfın 
ortalmasını bulan bir program geliştiriniz

– Bilinmeyen sayıda öğrenci
– Program bittiğini nasıl anlayacak?

• Sezgisel değer kullan
– Sinyal değeri, geçici değer veya bayrak değeri olarak da 

bilinir
– “Veri sonu girişi” ni belirtir
– Sezgisel değer girildiğinde döngü sona erer
– Sezgisel değer diğer verilerle karmaşa yaratmayacak şekilde 

seçilir (örneğin bu durumda -1 olabilir)

Sezgisel-kontrollü tekrar
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• Yukarıdan-aşağı adım adım düzenleme
– En üstü temsil eden bir önkod ile başla:

Bu sınav için bir oralama belirle
– En üstü küçük görevlere ayır ve sırala: 

Değişkenleri belirle
Toplamı gir ve notları say
Ortalamayı hesapla ve yaz

• Çoğu problem üç aşama içerir:
– Başlangıç: Programdaki değişkenleri belirle
– İşlem: Girdileri al ve program değişkenlerini ona göre ayarla
– Durma: Çıktıları hesapla ve göster

Sezgisel-kontrollü tekrar
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• Başlangıç aşamasını (değişkenleri belirle) yenile:
Toplamı sıfır al
sayacı sıfır al

• Girdi, toplam ve sayacı yenile:
İlk notu gir (muhtemelen sezgisel)
Kullanıcı sezgisel değeri girmediği sürece;

bu notu toplama aktar
sayacı 1 artır
bir sonraki notu gir (muhtemelen sezgisel)

• Sınıf ortalamasını hesapla ve yaz ı yenile:
Eğer sayaç sıfır değilse

toplam bölü sayac’ı ortalama al
ortalamayı yaz

değilse
“Hiç bir not girilmedi ” yaz

Sezgisel-kontrollü tekrar
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1 /* Örnek 3.8

2 Sezgisel kontrol tekrarlı

3 sınıf ortalaması */

4 #include <stdio.h>

5

6 int main()

7 {

8 float ort;           /* reel veri tipi */

9 int sayac, not, top;

10

11 /* başlangıç aşaması */

12 top = 0;

13 sayac = 0;

14

15 /* işlem aşaması */

16 printf( “Not gir, durmak için -1: " );

17 scanf( "%d", &not );

18

19 while ( not != -1 ) {

20 top = top+not;

21 sayac = sayac + 1; 

22 printf( “Not gir, durmak için -1: " );

23 scanf( "%d", &not );

24 }

25

26 /* durma aşaması */

27 if ( not != 0 ) {

28 ort = ( float ) top / sayac;

29 printf( “Ortalama= %.2f", ort );

30 }

31 else

32 printf( “Hiç bir not girilmedi \n" );

33

34 return 0;   /* program sonu */

35 }

Not gir,durmak için -1: 75
Not gir,durmak için -1: 94
Not gir,durmak için -1: 97
Not gir,durmak için -1: 88
Not gir,durmak için -1: 70
Not gir,durmak için -1: 64
Not gir,durmak için -1: 83
Not gir,durmak için -1: 89
Not gir,durmak için -1: -1
Ortalama= 82.50 

Program çıktısı

Sezgisel-kontrollü tekrar
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İçiçe-kontrol yapısı

• Problem  
– Bir kolejde 10 öğrencinin test sonuçları mevcuttur (1 = geçer, 
2 = kalır)

– Sonucu analiz eden bir program yazınız
• Eğer 8 den fazla öğrenci geçti ise, “Harcı artır“ yaz

• Dikkat edilirse
– Program 10 sonucu işlemelidir

• Sayaç-kontrol döngüsü kullanılabilir
– İki sayaç kullanılabilir

• Biri geçenlerin sayısı, diğeri de kalanların sayısı için
– Her bir test sonucu bir sayıdır — 1 veya 2

• Eğer sayı 1 değilse 2 olduğunu kabul ediyoruz
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İçiçe-kontrol yapısı

• Üst düzey taslak
Sınav sonuçlarını analiz et ve harç artırılacak mı karar ver

• İlk düzenleme
Değişkenleri belirle
10 notu gir ve geçti kaldıları say
Test sonuçlarının özetini yaz ve harç artımına karar ver

• Başlangıç değişkenlerini düzenle
Geçerleri sıfırla
Kalanları sıfırla
Öğrenci sayacını 1 al
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• 10 notu gir ve geçti-kaldıları say
Öğrenci sayacı 10 dan küçük veya eşit oldukça;

Bir sonraki sınav sonucunu gir
Eğer öğrenci geçti ise 

Geçti yi bir artır
değilse

Kaldı yı bir artır
Öğrenci sayacı nı bir artır

• Test sonuçlarının özetini yaz ve harç artımına 
karar ver

Geçer sayısını yaz
Kalır sayısını yaz
Eğer 8 den fazla öğrenci geçti ise

“Harcı artır” yaz

İçiçe-kontrol yapısı
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/* Örnek 3.10

Sınav sonuçları analizi */

#include <stdio.h>

int main()

{

/* değişkenleri belirle */

int gecen = 0, kalan = 0, ogr = 1, sonuc;

/* 10 öğrenci işle-sayaç kontrol döngüsü */

while ( ogr <= 10 ) {

printf( “Sonucu gir (1=Gecti,2=Kaldı ): " );

scanf( "%d", &sonuc );

if ( sonuc == 1 )        /* while içinde if/else  */

gecen = gecen + 1;

else

kalan = kalan + 1;

ogr = ogr + 1;

}

printf( “Gecen %d\n", gecen );

printf( “Kalan %d\n", kalan );

if ( gecen > 8 )

printf( “Harcı artır\n" );

return 0;   /* bitiş */

}

Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 1
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 2
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 2
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 1
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 1
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 1
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 2
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 1
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 1
Sonucu gir (1=Geçti,2=Kaldı): 2
Geçen 6
Kalan 4 

Program Çıktısı

İçiçe-kontrol yapısı
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+(toplama), - (çıkarma), / (bölme), * (çarpma), 
% (bölümden kalan)

• Atama Operatörleri ve Kısa Gösterimleri
c = c + 3; 

c += 3; şeklinde kısaltılabilir

• Deyim Formu
değişken =değişken operatör ifade;

veya
değişken operator = ifade; 

formunda yazılabilir

• Örnekler:
d -= 4     (d = d - 4)

e *= 5     (e = e * 5)

f /= 3     (f = f / 3)

g %= 9     (g = g % 9) 
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• Artırma operatorü (++)
– c+=1 yerine kullanılabilir

• Eksiltme operatorü (--)
– c-=1 yerine kullanılabilir

• Önce artırma/eksiltme
– Operator değişkenin önünde kullanılır (++c veya --c) 
– Değişken, içinde bulunduğu ifade hesaplanmadan önce 

değişir

• Sonra artırma/eksiltme
– Operator değişkenin ardında kullanılır (c++ veya c--)
– Değişken, ifade hesaplandıktan sonra değişir
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• Eğer c eşit 5 ise, bu durumda
printf( "%d", ++c );

– 6 yazar
printf( "%d", c++ ); 

– 5 yazar
– Her iki komuttan sonra , c nin yeni değeri 6 dır

• Değişken, bir ifade içinde değilse
– önce yada sonra artırma aynı etkiye sahiptir

++c; 

printf( “%d”, c ); veya
c++; 

printf( “%d”, c ); aynıdır
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4.5 For Yapısı: Notlar ve Gözlemler
4.6 For Yapısına Örnekler
4.7 Switch Çoklu-Seçim Yapısı
4.8 Do/While Döngü Yapısı
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4.11 Eşitlik (==) and Atama (=) Operatörleri
4.12 Yapısal Programlama Özeti

İçerik
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• İçerik
– Artışlı tekrar  kontrol yapısı (döngü)

• for

• do/while
– switch çoklu seçim yapısı
– break deyimi

• Belli bir kontrol yapısından hemen ve hızlı çıkış için kullanılır
– continue deyimi

• Bir tekrar yapısında döngünün geri kalanını atlamak ve 
döngüdeki bir sonraki adıma gitmek için kullanılır
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• Döngü
– Belli bir koşul true (doğru) olduğu sürece tekrarlanan 

işlemler grubu

• Sayaç-kontrollü tekrar
– Belirli tekrar: döngünün kaç kez tekrarlanacağı bellidir
– Tekrar sayısı için bir kontrol değişkeni kullanılır

• Sezgisel-kontrollü tekrar
– Belirsiz tekrar
– Tekrar sayısı bilinmediğinde kullanılır
– Sezgisel değer “veri sonu“ nu belirtir
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• Sayaç –kontrollü tekrarda olması gerekenler
– Bir kontrol değişkeni adı (veya döngü sayacı)
– Kontrol değişkeninin ilk değeri
– Kontrol değişkeninin son değerini test eden (yani döngünün devam 

edip etmeyeceğine karar veren) bir koşul
– Kontrol değişkeninin döngü boyunca her defasında değiştiği bir 

artma (veya azalma)

• Örnek:  
int sayac = 1;          // ilk değer
while ( sayac <= 10 ) { // tekrar koşulu

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

++sayac;             // artırma

}
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• for döngüsünün formatı
for (ilk değer; döngü devam testi; artırma ) 

deyim

• Örnek:  
for( int sayac= 1; sayac<= 10; sayac++ )

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

– 1 den 10 a kadar tamsayıları yazar (;) 
olmadığına 
dikkat ediniz
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• For döngüleri genellikle while döngüsü ile yazılır:
ilk değer;
while ( döngü devam testi) {

deyim;
artırma;

} 

• İlk değer ve artırma
– Virgülle ayrılan bir liste olabilir
– Örnek:

for (int i = 0, j = 0;  j + i <= 10; j++, i++)

printf( "%d\n", j + i );
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• Aritmetik ifadeler
– İlk değer, döngü-sürdürülmesi, ve artırma aritmetik ifade 

içerebilir.  Eğer x = 2 ve y = 10 ise
for ( j = x; j <= 4 * x * y; j += y / x ) 

ifadesi
for ( j = 2; j <= 80; j += 5 )

ile aynıdır
• for yapısı hakkında notlar:

– “artma" negatif olabilir(eksiltme)
– Eğer döngü sürdürülmesi koşulu başangıçta false (yanlış) ise

• for döngüsünden çıkılır (döngü işletilmez)
• Kontrol for yapısından sonraki deyimle devam eder

– Kontrol değişkeni
• Genellikle döngü içinde yazdırılır,  fakat gerekli değildir
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1 /* Örnek 4.5

2 for ile toplam*/

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {

7 int top = 0, sayi;

8

9 for ( sayi = 2; sayi <= 100; sayi += 2 )

10 top+= sayi;

11

12 printf( “Toplam= %d\n", top );

13

14 return 0;

15 }

Toplam= 2550

Çıktı:
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• switch
– Bir değişken veya ifadenin alabileceği tüm değerler için test 

edildiği ve farklı işlemler yapıldığı durumda kullanışlıdır
• Format

– Birçok case (durum) ve default case(diğer durumlar)
switch ( değer ){

case '1':

İşlemler
break;

case'2':

İşlemler
break;

default:

işlemler
}

– break; yapıdan çık
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true

false

.

.

.

case a case a işlemleri break

case b case b işlemleri break

false

false

case z case z işlemleri break

true

true

default işlemleri

switch yapısı akış şeması
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1 /* Fig. 4.7: fig04_07.c

2 Harf notları sayma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {

7 int not;

8 int asay = 0, bsay = 0, csay = 0, 

9 dsay = 0, fsay = 0;

10

11 printf(  “Harf notunu gir.\n"  );

12 printf(  “Bitti ise EOF (Ctrl+z) karakterini gir.\n"  );

13

14 while ( ( not = getchar() ) != EOF ) {

15

16 switch ( not ) {    /* switch, while da içiçe */

17

18 case 'A': case 'a':

19 ++asay;         

20 break;

21

22 case 'B': case 'b':

23 ++bsay;         

24 break;

25

26 case 'C': case 'c':

27 ++csay;         

28 break;

29

30 case 'D': case 'd':

31 ++dsay;         

32 break;
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33

34 case 'F': case 'f':

35 ++fsay;         

36 break;

37

38 case '\n': case' ':/* boşluk ve enter tuşu girdi alma */

39 break;

40

41 default:        /* diğer tüm karakterler */

42 printf( “Yanlış harf girildi." ); 
43 printf( " Yeni not girin" ); 

44 break;

45 }

46 }

47

48 printf( "\Her bir not sayısı:\n" );

49 printf( "A: %d\n", asay );

50 printf( "B: %d\n", bsay );

51 printf( "C: %d\n", csay );

52 printf( "D: %d\n", dsay );

53 printf( "F: %d\n", fsay );

54

55 return 0;

56 }
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Harf notunu gir.
Bitti ise EOF (Ctrl+z) karakterini gir.
A
B
C
C
A
D
F
C
E
Yanlış harf girildi Yeni not girin.
D
A
B

Her bir not sayısı: 
A: 3
B: 2
C: 3
D: 2
F: 1

Çıktı:
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• do/while yapısı
– while yapısına benzer
– İlk işlemden sonra döngü koşulu test edilir

• Tüm işlemler en az bir kez yapılır
– Format:

do {

deyim;
} while ( koşul );

• Örnek :( sayac=1 olmak üzere)
do {

printf( "%d  ", sayac );

} while (++sayac <= 10);

– 1 den 10 a tamsayıları yazar
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• do/while akış şeması

true

false

işlemler

koşul
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1 /* Örnek 4.9

2 do/while kullanma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {

7 int sayac = 1;

8

9 do {

10 printf( "%d  ", sayac );

11 } while ( ++sayac <= 10 );

12

13 return 0;

14 }

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Çıktı:



4.9 break ve continue Deyimleri
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• break

– while, for, do/while veya switch yapısından hemen çıkar
– Program çalışması yapıdan sonraki ilk deyimle devam eder
– break deyiminin genel kullanımı

• Bir döngüden erken çıkmak
• switch yapısının kalanını atlamak

• continue

– while, for veya do/while yapısının geriye kalanını atlar
• Döngünün bir sonraki iterasyonu ile devam eder

– while ve do/while
• continue deyiminden hemen sonra Döngü-devam koşulu test edilir

– for

• Artırma ifadesi işlenir, daha sonra Döngü-devam koşulu test edilir
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1 /* Örnek 4.12

2 for yapısı içinde continue kullanma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {

7 int x;

8

9 for ( x = 1; x <= 10; x++ ) {

10

11 if ( x == 5 )   

12 continue;  /* Sadece x==5 ise devam eden işlemler
13 atlanır */

14

15 printf( "%d ", x ); 

16 }

17

18 printf( "\n 5 değerini yazdırmamak için continue kullanıldı\n" );

19 return 0;

20 }

1 2 3 4 6 7 8 9 10
5 değerini yazdırmamak için continue kullanıldı

Çıktı:



4.10 Mantıksal Operatörler
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• && ( mantıksal AND (VE) ) 
– Her iki koşul da true ise true gönderir

• || ( mantıksal OR (VEYA)) 
– Koşullardan biri true ise true gönderir

• ! ( mantıksal NOT, mantıksal tümleyen )
– Koşulun doğru/yanlış lığını tersine çevirir
– Birim(unary) operator, bir operanda sahiptir

• Döngüdeki koşullar için kullanışlıdır
ifade Sonuç
true && false false
true || false true

!false true



4.11 Eşitlik (==) ve Atama (=) Operatorleri
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• Tehlikeli hata
– Derleyici  hatası vermez
– Kontrol yapısında bir değer üreten her hangi bir ifade kullanılabilir
– Sıfırdan farklı değerler true, sıfır değeri false alınır
– == kullanımına örnek:

if ( kod == 4 )

printf( “Bir bonus kazandınız!\n" ); 

• Kod- u kontrol eder ve eğer 4 ise bonus verir

– Örnek: ( == yerine = kullanma) 
if ( kod = 4 )

printf( “Bir bonus kazandınız!\n" );

• Kod- u 4 alır
• 4 sıfırdan farklı olduğundan, ifade true- dur. Böylece kod ne 

olursa olsun bonus verilir
– Mantık hatası olup- yazılım hatası oluşmaz
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• Sol-değerler
– Bir denklemin sol tarafında görünen ifadeler
– Değerleri değişebilir (değişken adları gibi)

• x = 4;

• Sağ-değerler
– Bir denklemin sadece sağında bulunan ifadeler
– Sabitler (sayılar gibi)

• 4 = x; yazılamaz
• x = 4; yazılmalıdır

– Sol-değerler sağ-değerler gibi kullanılabilir, fakat tersi doğru 
değildir
• y = x;



4.12 Yapısal Programlama Özeti
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• Yapısal programlama
– Anlamak, test etmek, düzeltmek ve değiştirmek için yapısal 

olmayanlardan daha kolaydır

• Yapısal programlama kuralları
– Programcılar tarafından geliştirilen kurallar
– Sadece tek-giriş/ tek-çıkış kontrol yapısı kullanılır
– Kurallar: 

1. “en basit akış şeması” ile başla
2. Herhangi bir dikdörgen(işlem) yerine daha sonra birden çok 

dikdörtgen alınabilir
3. Herhangi bir dikdörgen(işlem) bir kontrol yapısı ile 

değiştirilebilir (sırası, if, if/else, switch, while, 
do/while veya for)

4. 2. ve 3. kurallar herhangi bir sırada birden çok tekrarlanabilir
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Kural 1 – En basit akış şeması 
ile başla

Kural 2 - Herhangi bir 
dikdörgen(işlem) yerine ardışık 
dikdörtgen al

.

.

.

Kural 2 Kural 2 Kural 2
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Kural 3

Kural 3
Kural 3

Kural 3 - Herhangi bir dikdörgeni(işlemi) bir kontrol yapısı ile değiştir
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• Tüm programlar üç kontrole ayrılabilir
– Dizisel – derleyici otomatik olarak işler
– Seçim – if, if/else veya switch
– Tekrar – while, do/while veya for

• Sadece iki şekilde birleştirilebilir
– İçiçe (kural 3)
– Yığma (kural 2)

– Herhangi bir seçim bir if deyimi olarak yazılabilir, ve 
herhangi bir tekrar bir while deyimi olarak yazılabilir



Bölüm 5 - Fonksiyonlar
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5.1 Giriş
5.2 C de Program Modülleri
5.3 Math Kütüphanesi Fonksiyonları
5.4 Fonksiyonlar
5.5 Fonksiyon Tanımları
5.6 Fonksiyon Prototipleri
5.7 Header Dosyaları
5.8 Fonksiyon Çağırma: Değer ile Çağırma, Referans ile Çağırma
5.9 Rasgele Sayı Üreticisi
5.10 Örnek: Bir Şans Oyunu
5.11 Depolama Sınıfları
5.12 Tanınma Kuralları
5.13 Rekürans
5.14 Rekürans Örneği: Fibonacci Serileri
5.15 Rekürans ve Iterasyon

İçerik



5.1 Giriş

• Böl ve Zaptet
– Programı küçük parçalardan veya bileşenlerden oluştur

• Bu küçük parçalara modüller denir
– Bir parça, tek bir bütün-programa göre daha kolay 

yönetilebilir
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5.2 C de Program Modülleri

• Fonksiyonlar
– C deki modüllerdir
– Programlar kullanıcı ve kütüphane tanımlı programlardan oluşur

• C standard kütüphanesi geniş çaplı fonksiyonlara sahiptir

• Fonksiyon Çağrımı
– Fonksiyonlar çağrıldığında

• Fonksiyon adı ve argümentleri (data) verilir
• Fonksiyon ilgili işlemlerini yapar
• Sonuçları geri gönderir

– Fonksiyon çağrı benzetmesi:
• Patron işçilere işi tamamlamalarını söyler

– İşçiler bilgiyi alır, görevi yapar, sonuçları iade eder
– Bilgi saklaması: patron detayları bilmez
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5.3 Math Kütüphanesi Fonksiyonları

• Math kütüphanesi fonksiyonları
– Bilinen matematik işlemleri yapar
– #include <math.h>

• Fonksiyonları çağırma formatı
– FonksiyonAdı( argüment );

• Çoklu argümentler virgülle ayrılır 
– printf( "%.2f", sqrt( 900.0 ) ); 

• sqrt fonksiyonunu çağırır ve argümentin karekökünü 
gönderir

• Tüm matematik fonksiyonları double veri tipi gönderir
– Argümentler; sabit, değişken veya ifade olabilir 
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5.4 Fonksiyonlar

• Fonksiyonlar
– Bir programı modülleştirir
– Fonksiyon içinde tanımlanan tüm değişkenler iç (yerel) değişkendir

• Sadece fonksiyon tanımlandığında bilinir
– Parametreler

• Fonksiyonlar arası bilgi iletişimi sağlar
• Yerel değişkenlerdir

• Fonksiyonların getirileri
– Böl ve zaptet

• Kullanışlı program geliştirmek
– Yazılım tekrar-kullanılabilirliği

• Yeni programlar için, hazır fonksiyonları inşa blokları şeklinde kullan
• Soyutlama – iç detaylar saklıdır (kütüphane fonksiyonları)

– Kod tekrarından kaçın
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5.5 Fonksiyon Tanımları

• Fonksiyon tanımlama formatı
Dönen_değer_tipi fonksiyon_adı( parametre-listesi )
{

deklarasyonlar ve deyimler
} 

– Fonksiyon adı: herhangi bir geçerli belirleyici
– Dönen değer tipi: Sonucun veri tipi (default int)

• void – fonksiyonun hiç bir değer göndermediğini belirtir
– Parametre listesi: parametreleri tanımlar-virgülle ayrılır

• Parametrenin tipi int olmadıkça her bir parametrenin tipi 
açıkça yazılmalıdır
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5.5 Fonksiyon Tanımları

• Fonksiyon tanımlama formatı (Devam)
Dönen_değer_tipi fonksiyon_adı( parametre-listesi )
{

deklarasyonlar ve deyimler
} 

– Deklarasyonlar ve deyimler: fonksiyon gövdesi (bloğu)
• Değişkenler bloklar içinde tanımlanabilir (iç içe olabilir)
• Fonksiyonlar başka fonksiyonlar içinde tanımlanmamalıdır

– Dönüş kontrolü
• Hiç bir şey dönmezse

– return;

– Veya, sağ paranteze erişinceye kadar 
• Döndürülen bir şey varsa

– return ifade;
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5.5 Fonksiyon Tanımları
/* Örnek 5.4

Üç tamsayının maksimumunu bulma*/
#include <stdio.h>
int maximum( int x, int y, int z ); // fonksiyon prototipi
int main()
{

int sayi1, sayi2, sayi3; 
printf( “Üç tamsayı gir: " );
scanf( "%d%d%d", &sayi1, &sayi2, &sayi3);
printf( "Maksimum =: %d\n", maximum( sayi1, sayi2, sayi3) );
return 0; 

} 

// maxsimum fonksiyonunun tanımlanması
// x, y ve z parametreler
int maximum( int x, int y, int z )
{

int max = x;     /* x i en büyük kabul ettik */
if ( y > max ) { /* eğer y, x den büyük ise yer değiştir*/

max = y;
} 

if ( z > max ) { /* eğer z, max dan büyük ise yer değiştir*/
max = z;

} 
return max;      

} 

Üç tamsayı gir: 22 85 17
Maksimum = 85 

Çıktı:

Fonksiyon 
çağrımı
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5.6 Fonksiyon Prototipleri

• Fonksiyon prototipi
– Fonksiyon adı
– Parametreler – fonksiyonun girdileri
– Dönen değer tipi – fonksiyonun gönderdiği veri tipi (default int)
– Fonksiyonları geçerli kılmak için kullanılır
– Sadece, eğer fonksiyon tanımı programda kullanıldıktan sonra 

geliyorsa prototipe gereksinim vardır

int maximum( int, int, int );

– prototipindeki fonksiyon

• 3 int (tamsayı) alır
• Bir int (tamsayı) gönderir

• Yükseltme kuralları ve Değiştirme
– Daha alt tipe değiştirmek hataya yol açabilir
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5.7 Header Dosyaları

• Header dosyaları
– Kütüphane fonksiyonları fonksiyon için prototipleri içerir
– <stdlib.h> , <math.h> , vs
– #include <dosya adı> ile yüklenir

#include <math.h>

• Kişisel header dosyaları
– Fonksiyon dosyası oluştur
– dosyaadı.h olarak kaydet
– #include “dosyaadı.h" ile programa yükle
– Başka programlarda da kullan
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5.8 Fonksiyon Çağırma

İki tip çağırma:
• Değer ile çağırma

– Fonksiyona aktarılan argümentlerin kopyası
– Fonksiyonda değerler değişse bile programda değişmez
– Fonksiyon argüment değişimine gerek duymuyorsa kullan

• Kazara değişimlerden kaçın

• Referans ile çağırma
– Orjinal argümentleri aktarır
– Fonksiyondaki değişim orjinali etkiler
– Sadece güvenilir fonksiyonlarda kullan

• Şimdilik değer ile çağırma üzerinde duracağız
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5.9 Rasgele Sayı Üreticisi

• rand fonksiyonu
– <stdlib.h> -i yükle
– i = rand(); 0 ve RAND_MAX (en azından 32767)

arasında bir rasgele "random" tamsayı seçer
– Önseçim

• Bir "random" sayı dizisi kurar
• Her çağrıldığında aynı diziyi verir

• Ölçekleme
– 1 ve n arasında bir rasgele sayı

1 + ( rand() % n );

• rand() % n; 0 ve n - 1 arasında bir sayı seçer
• 1 ve n arasında bir seçim için 1 ekle
• 1 + ( rand() % 6);

– 1 ve 6 arasında sayı
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5.9 Rasgele Sayı Üreticisi

• srand fonksiyonu
– <stdlib.h>

– Bir tamsayı çekirdeği alır ve yerine bir “rasgele" dizi atar
srand( seed );

– srand( time( NULL ) );  // <time.h> i yükle

• time( NULL )

– Program derleme anındaki zamanı gönderir
– çekirdeği “rasgele alır" 



5.9 Rasgele Sayı Üreticisi
/* Örnek 5.9

Zar atma */

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int main()

{

int i;

unsigned seed;

printf( " seed i gir: " );

scanf( "%u", &seed );

srand( seed );

for ( i = 1; i <= 10; i++ ) {

printf( "%10d", 1 + ( rand() % 6 ) );

if ( i % 5 == 0 )

printf( "\n" );

}

return 0;

}

Seed i gir: 67
6         1         4         6         2
1         6         1         6         4 

Seed i gir: 465
2 4 6 1 6
1         1 3 6         2

Seed i gir: 4
6         1         3 5 5
1         4 1         3 2

Çıktı:
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Seed i gir: 67
6         1         4         6         2
1         6         1         6         4 



5.10 Örnek: Şans Oyunu

BÖLÜM 5 - FONKSİYONLARNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 15

• Barbut Simulatörü
• Kurallar

– İki zar at
• İlk atışta toplam 7 veya 11 atan kazanır
• İlk atışta toplam 2, 3, veya 12 kaybeder
• İlk atışta toplam 4, 5, 6, 8, 9, 10 - oyuncunun “puanları”

• Sonraki atışlarda toplam ilk atışa aynı ise kazanır.
• Toplam 7 ise kaybeder. 
• Diğer toplamlarda atış devam eder.



5.10 Örnek: Şans Oyunu
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/* Örnek 5.10

Barbut */

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>
int zarat( void );

int main()

{

int oyundurumu, top, puanim;

srand( time( NULL ) );

top = zarat();            /* ilk zar atışı */

switch ( top ) {

case 7: case 11:          /* ilk atışta kazandı */

oyundurumu = 1;

break;

case 2: case 3: case 12:  /* ilk atışta kaybetti */

oyundurumu = 2;

break;

default:                  /* puanı hatırla */

oyundurumu = 0;

puanim = top;

printf( “Puanım= %d\n", puanim );

break;

}



5.10 Örnek: Şans Oyunu
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if ( top == puanim )       /* kazandı */

oyundurumu = 1;

else

if ( top == 7 )          /* kaybetti 7 */

oyundurumu = 2;

}

if ( oyundurumu == 1 )

printf( “Kazandı" );

else

printf( “Kaybetti\n" );

return 0;

}

int zarat( void ) /* fonksiyon tanımlaması */

{

int zar1, zar2, toplam;

zar1 = 1 + ( rand() % 6 );

zar2 = 1 + ( rand() % 6 );

toplam= zar1 + zar2;

printf( “Atılan zarlar %d + %d = %d\n", zar1, zar2, toplam );

return toplam;

}

while ( oyundurumu == 0 ) {    /* atışa devam */

sum = zarat();



5.10 Örnek: Şans Oyunu
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Atılan zarlar 6 + 5 = 11
Kazandı

Atılan zarlar 6 + 6 = 12
Kaybetti

Atılan zarlar 4 + 6 = 10
Puanım 10
Atılan zarlar 2 + 4 = 6
Atılan zarlar 6 + 5 = 11
Atılan zarlar 3 + 3 = 6
Atılan zarlar 6 + 4 = 10
Kazandı

Atılan zarlar 1 + 3 = 4
Puanım 4
Atılan zarlar 1 + 4 = 5
Atılan zarlar 5 + 4 = 9
Atılan zarlar 4 + 6 = 10
Atılan zarlar 6 + 3 = 9
Atılan zarlar 1 + 2 = 3
Atılan zarlar 5 + 2 = 7
Kaybetti

Çıktı:



5.11 Depolama Sınıfları
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• Depolama sınıfı belirticisi
– Depolama zamanı – bir nesne bellekte ne kadar tutulacak
– Odak – objenin programda referens edildiği yer
– Bağlantı – Bir belirleyicinin bilindiği dosyaları belirtir

(Bölüm 14)

• Otomatik depolama
– Obje bulunduğu blok içinde yaratılır ve yokedilir
– auto: yerel değişkenler için default (halihazırda)dır

auto double x, y;

– register: yüksek hızlı kayıtlar koymayı dener
• sadece otomatik değişkenler için kullanılabilir

register int sayac = 1;



5.11 Depolama Sınıfları
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• Static (durağan) depolama
– Değişkenler tüm program boyunca geçerlidir
– Default değeri sıfırdır
– static: fonksiyonlarda tanımlanan yerel değişkenler.  

• Fonksiyon çağrıldıktan sonra değerini korur
• Sadece kullanıldığı fonksiyonda tanınır

– extern: Global değişkenler ve fonksiyonlar için default-tur
• Herhangi bir fonksiyonda tanınır



5.12 Tanınma Kuralları
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• Dosya tanınması
– Fonksiyon dışında tanımlanan, tüm fonksiyonlarca tanınan 

belirleyici
– Global değişkenler, fonksiyon tanımları, fonksiyon prototipleri 

için kullanılır

• Fonksiyon tanınması
– Sadece bir fonksiyonun içinde referans verilebilir
– Sadece etiketler için kullanılır (start:, case: , vs.)



5.12 Odaklama Kuralları
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• Blok tanınma
– Bir blok içinde tanımlanan belirleyici

• Blok tanınması tanımlandığı noktada başlar, sağ parantezde 
biter

– Değişkenler, fonksiyon parametreleri (fonksiyonların yerel 
değişkenleri) için kullanılır

– Eğer iç blokta aynı adlı bir değişken var ise, dış blok iç 
bloktan gizlenir

• Fonksiyon prototipi tanınması
– Parametre  listesindeki belirleyiciler için kullanılır
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1 /* Örnek 5.12

2 tanınma örneği */

3 #include <stdio.h>

4

5 void a( void );   /* fonksiyon prtotipi */

6 void b( void );   /* fonksiyon prtotipi */

7 void c( void );   /* fonksiyon prtotipi */

8

9 int x = 1;        /* dış değişken */

10

11 int main()

12 {

13 int x = 5;   /* main-de iç değişken */

14

15 printf(“main-in dış odağındaki iç x= %d\n", x );

16

17 {            /* yeni odak başlat */

18 int x = 7;

19

20 printf( " main-in iç odağındaki iç x= %d\n", x );

21 }            /* yeni odağı bitir */

22

23 printf( " main-in dış odağındaki iç x= %d\n", x );

24

25 a();         /* a bir otomatik iç x e sahip*/

26 b();         /* b bir static iç x e sahip */

27 c();         /* c global(dış) x kullanıyor*/

28 a();         /* a otomatik iç x-i yeniden belirliyor */

29 b();         /* static iç x eski değerini koruyor */

30 c();         /* global x de değerini koruyor */
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31

32 printf( “main deki iç x= %d\n", x );

33 return 0;

34 }

35

36 void a( void )

37 {

38 int x = 25;  /* her a çağrılışında belirle */

39

40 printf( "\a-ya girildikten sonra; a daki iç x =%d \n", x );

41 ++x;

42 printf( “a dan çıkılmadan önce; a daki iç x= %d \n", x );

43 }

44

45 void b( void )

46 {

47 static int x = 50;  /* sadece static değer belirleme */

48 /* b ilk çağrıldığında */

49 printf( "\nb ye girildiğinde iç static x= %d  b\n", x );

50 ++x;

51 printf( “b den çıkılırken iç static x = %d \n", x );

52 }

53

54 void c( void )

55 {

56 printf( "\nc ye girildiğinde global x = %d c\n", x );

57 x *= 10;

58 printf( “c den çıkılırken global x = %d \n", x );

59 }



5.12 Odaklama Kuralları
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main-in dış odağındaki iç x= 5
main-in iç odağındaki iç x= 7
main-in dış odağındaki iç x= 5

a-ya girildikten sonra; a daki iç x = 25
a dan çıkılmadan önce; a daki iç x= 26

b ye girildiğinde iç static x= 50
b den çıkılırken iç static x = 51

c ye girildiğinde global x =1
c den çıkılırken global x =10

a-ya girildikten sonra; a daki iç x = 25
a dan çıkılmadan önce; a daki iç x= 26

b ye girildiğinde iç static x= 51
b den çıkılırken iç static x = 52

c ye girildiğinde global x =10
c den çıkılırken global x =100
main deki iç x= 5

Çıktı:



5.13 Rekürans
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• Rekürans fonksiyonları
– Kendini çağıran fonksiyonlar
– Sadece bir taban yapı çözülür
– Problem alt parçalara bölünür

• Ne yapılabilir
• Ne yapılamaz

– Yapılamayanların neresi orjinal probleme benzer
– Yapılamayacakları çözmek için fonksiyon kendinin bir 

kopyasını yükler(rekürans adımları)
– Sonunda taban yapısı çözülür

• Öncekileri al ve tümünü çözmek için olanlara ekle



5.13 Rekürans
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• Örnek: faktoriyel
– 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1

– Dikkat edilirse
• 5! = 5 * 4!

• 4! = 4 * 3! ...
– Faktoriyeli ardarda hesaplar
– Taban yapıyı çöz (1! = 0! = 1) ve reküransda kullan

• 2! = 2 * 1! = 2 * 1 = 2;

• 3! = 3 * 2! = 3 * 2 = 6;



5.14 Rekürans Örneği: Fibonacci Serisi
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• Fibonacci serisi: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8...
– Her sayı önceki ikisinin toplamı
– Ardışık olarak çözülebilir:

• fib( n ) = fib( n - 1 ) + fib( n – 2 )

– fibonacci fonksiyonu için kod
long fibonacci( long n )

{

if (n == 0 || n == 1)  // taban durum

return n;

else

return fibonacci( n - 1) +
fibonacci( n – 2 );

}



5.14 Rekürans Örneği: Fibonacci Serisi
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• fibonacci fonksiyonu için ardışık çağrım

f( 3 )

f( 1 )f( 2 )

f( 1 ) f( 0 ) return 1

return 1 return 0

return +

+return



5.14 Rekürans Örneği: Fibonacci Serisi

BÖLÜM 5 - FONKSİYONLARNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 30

1 /* Örnek 5.15

2 fibonacci rekürans fonksiyonu */

3 #include <stdio.h>

4

5 long fibonacci( long );

6

7 int main()

8 {

9 long sonuc, sayi;

10

11 printf( “Bir tamsayı gir: " );

12 scanf( "%ld", &sayi );

13 sonuc = fibonacci( sayi );

14 printf( "Fibonacci( %ld ) = %ld\n", sayi, sonuc );

15 return 0;

16 }

17

18 /* fibonacci ardışık çağrım*/

19 long fibonacci( long n )

20 {

21 if ( n == 0 || n == 1 )

22 return n;

23 else

24 return fibonacci( n - 1 ) + fibonacci( n - 2 );

25 }



5.14 Rekürans Örneği: Fibonacci Serisi
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Bir tamsayı gir: 2
Fibonacci(2) = 1

Bir tamsayı gir : 3
Fibonacci(3) = 2

Bir tamsayı gir : 4
Fibonacci(4) = 3

Bir tamsayı gir : 5
Fibonacci(5) = 5

Bir tamsayı gir : 6
Fibonacci(6) = 8

Bir tamsayı gir : 10
Fibonacci(10) = 55

Bir tamsayı gir : 20
Fibonacci(20) = 6765

Bir tamsayı gir : 30
Fibonacci(30) = 832040

Bir tamsayı gir : 35
Fibonacci(35) = 9227465

Çıktı:



5.15 Rekürans ve Iterasyon
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• Tekrar
– İterasyon:  açık döngü
– Rekürans:  ardışık fonksiyon çağrımı

• Sonlanması
– İterasyon: döngü koşulu sağlanmaz
– Rekürans: taban durumu bulunur

• Her ikisi de sonsuz döngüye girebilir
• Denge

– Performans (iterasyon) ile iyi yazılım 
mühendisliği(rekürans) arasındaki seçim



Bölüm 6 - Diziler
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6.1 Giriş
• Diziler

– Aynı türden veri yapıları
– Static değer – program boyunca aynı boyut
– Dinamik veri yapısı (Bölüm 13)

• Dizi
– Ardarda bellek yerleşimli grup
– Aynı isim ve tip

• Bir elemanı belirlemek için
– Dizi adı
– Yer numarası (indis)

• Format:
diziadı[ yer numarası ]

– İlk elemanın yeri (indisi) 0
– n elemanlı c adlı dizi:

• c[ 0 ], c[ 1 ]...c[ n – 1 ]

Dizi adı (dizinin her 
elemanı aynı adı 
taşıyor, c)

C dizisinin indisleri

c[6]

-45

6

0

72

1543

-89

0

62

-3

1

6453

78

c[0]

c[1]

c[2]

c[3]

c[11]

c[10]

c[9]

c[8]

c[7]

c[5]

c[4]

• Dizi elemanları normal değişkenler gibidir
c[ 0 ] =  3;
printf( "%d", c[ 0 ] );

– İndislerle işlem yapılabilir. Eğer x eşit 3 ise
c[ 5 - 2 ], c[ 3 ], c[ x ] aynı değerdir
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6.2  Dizi Deklarasyonu

• Diziyi tanımlarken belirtilecekler:
– Adı
– Dizinin tipi
– Eleman sayısı (boyutu)

diziTipi diziAdı[ elemanSayısı ];

– Örnek:
int c[ 10 ];  
float xdizisi[ 3284 ];

• Aynı tipten birden çok dizi
– Normal değişkenlere benzer format
– Örnek:

int b[ 100 ], x[ 27 ]; 
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6.3 Dizi Örnekleri

• Tanımlama ve ilk atama

– Boyuttan az eleman verilmişse geriye kalanlar 0 alınır
int n[ 5 ] = { 0 } ;

• Tüm elemanlar 0
– Boyuttan fazla eleman atanırsa yazılım hatası üretilir
– C dizileri sınır kontrolüne sahip değildir

• Eğer boyut verilmezse, atamada belirlenir

– n, 5 elemanlı bir dizidir 

int n[ 5 ] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

int n[ ] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
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6.3 Dizi Örnekleri

Nuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA

1 /* Örnek 6.8.

2 Histogram yazma programı */

3 #include <stdio.h>

4 #define BOYUT 10

5

6 int main()

7 {

8 int n[ BOYUT ] = { 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17, 1 };

9 int i, j;

10

11 printf( "%s%13s%17s\n", "Eleman", “Değer", "Histogram" );

12

13 for ( i = 0; i <= BOYUT - 1; i++ ) {

14 printf( "%7d%13d        ", i, n[ i ]) ;

15

16 for ( j = 1; j <= n[ i ]; j++ )   /* Bir bar yaz */

17 printf( "%c", '*' );

18

19 printf( "\n" );

20 }

21

22 return 0;

23 }
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6.3 Dizi Örnekleri
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Eleman Değer Histogram
0           19        *******************
1            3        ***
2           15        ***************
3            7        *******
4           11        ***********
5            9        *********
6           13        *************
7            5        *****
8           17        *****************
9            1        *

Çıktı:



6.3 Dizi Örnekleri

Nuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA

• Karakter dizileri (string-katar)
– “fizan” kelimesi bir statik karakter dizisidir
– Karakter dizileri aslında string harfleri kullanılarak belirlenebilir

char katar1[] = "fizan";
• Null karakteri '\0' katarı sonlandırır
• katar1 aslında 6 elemanlıdır

– Denk olarak;
char katar1[] = { 'f', 'i', ‘z', ‘a', ‘n', '\0' };

– Bireysel karakterlere erişilebilir
katar1[ 2 ], ‘z’ karakterini gösterir

– Dizi adı, dizinin adresidir, bu nedenle scanf de & işaretine gerek 
yok

scanf( "%s", katar2 );

• Whitespace(boşluk karakteri) gelinceye kadar karakter okur
• Dizinin sonrasını da yazabileceğinden dikkatli olunmalıdır
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6.3 Dizi Örnekleri
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1 /* Fig. 6.10: fig06_10.c

2 Karakter dizilerini katar olarak işlemek */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {

7 char katar1[ 20 ], katar2[] = “katar harfleri";

8 int i;

9

10 printf(" Bir katar gir: ");

11 scanf( "%s", katar1 );

12 printf( “katar1 : %s\nkatar2 : %s\n"

13 “Karakterler arasında boşluklu katar1:\n",

14 katar1, katar2 );

15

16 for ( i = 0; katar1[ i ] != '\0'; i++ )

17 printf( "%c ", katar1[ i ] );

18

19 printf( "\n" );

20 return 0;

21 }

Bir katar gir: Herkese merhaba
katar1 : Herkese
katar2 : katar harfleri
Karakterler arasında boşluklu 
katar1:
H e r k e s e

Çıktı:
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6.4 Diziyi Fonksiyona Aktarma
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• Diziyi aktarma
– Bir dizi argümentini bir fonksiyona aktarmak için, dizi adını parantezsiz olarak gir

int dizi[ 24 ];
fonksiyon( dizi, 24 );

• Dizi boyutu genellikle fonksiyona geçer
– Diziler, refereansla-çağırma ile geçer
– Dizinin adı, ilk elemanın adresidir
– Fonksiyon dizinin bellekte nereye yerleştiğini bilir

• Orjinal bellek yerini değiştirir
• Dizi elemanlarını aktarma

– Değer-Çağırma ile geçer
– İndis adı (dizi[ 3 ] gibi) fonksiyona aktarılır

• void dizi( int b[], int diziBoyutu );Fonksiyon prototipi

• int b[] yerine int [] yazılabilir
• int diziBoyutu yerine basitçe  int yazılabilir

Prototipte parametre 
adları opsiyoneldir



6.4 Diziyi Fonksiyona Aktarma
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1 /* Örnek 6.13
2 Diziyi ve dizi elemanlarını fonksiyona aktarma */
3 #include <stdio.h>
4 #define BOYUT 5
5
6 void dizi( int [], int );  /* tuaf görünüyor */
7 void eleman( int );
8
9 int main()
10 {
11 int a[ BOYUT ] = { 0, 1, 2, 3, 4 }, i; 
12
13 printf( “Tüm diziyi referansla-çağırma "
14 “ile aktarma etkisi:\n\n Orjinal dizinin "
15 “değerleri:\n" );
16
17 for ( i = 0; i <= BOYUT - 1; i++ ) 
18 printf( "%3d", a[ i ] );
19
20 printf( "\n" );
21 dizi( a, BOYUT );  /* ref-çağrı ile aktarıldı */
22 printf( “Değiştirilmiş dizinin değerleri:\n" );
23
24 for ( i = 0; i <= BOYUT - 1; i++ )
25 printf( "%3d", a[ i ] );
26
27 printf( "\n\n\nDizi elemanını değerle-çağırma ile aktarma"
28 “etkisi:\n\n a[3] ün değeri %d\n", a[ 3 ] );
29 eleman( a[ 3 ] );
30 printf( "a[ 3 ] ün değeri%d\n", a[ 3 ] );
31 return 0;
32 }

Tüm dizi referansla‐çağırma ile geçer ve 
değiştirilebilir

Elemanlar değerle‐çağırma ile geçer ve 
değiştirilemez
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6.4 Diziyi Fonksiyona Aktarma
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33

34 void dizi( int b[], int boyut )

35 {

36 int j;

37

38 for ( j = 0; j <= boyut - 1; j++ )

39 b[ j ] *= 2;

40 }

41

42 void eleman( int e )

43 {

44 printf( “Eleman fonksiyonundaki değer: %d\n", e *= 2 );

45 }

Tüm diziyi referansla-çağırma ile aktarma etkisi:

Orjinal dizinin değerleri:
0  1  2  3  4

Değiştirimiş dizinin değerleri:
0  2  4  6  8

Dizi elemanını değerle-çağırma ile aktarma etkisi:

a[3] ün değeri 6
Eleman fonksiyonundaki değer: 12
a[3] ün değeri 6
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6.5 Sıralama
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• Verileri sıralama
– Önemli bir uygulama
– Hemen hemen her yerde veriler sıralanmalıdır

• Balon sıralaması
– Diziyi birçok kez tara
– Ardışık elemanları karşılaştır

• Artan (veya azalan ) sıra ise, değişiklik yapma
• Azalan (veya artan) sıra ise, yer değiştir

– Tekrar et
• Örnek:

– orjinal:   3  4  2  6  7
– 1. tarama:  3  2  4  6  7
– 2. tarama: 2  3  4  6  7   
– Küçük elemanlar öne geçirilir (balonlanır)
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı
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• Ortalama
• Medyan – sıralı listenin orta değeri

– 1, 2, 3, 4, 5  
– 3 medyandır

• Mod – en çok görünen sayı
– 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5 
– 1 moddur
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı
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1 /* Örnek 6.16
2 Veri analizi.
3 verilerin ortalaması, medyanı ve modu */
4 #include <stdio.h>
5 #define BOYUT 99
6
7 void ort( const int [] );
8 void medyan( int [] );
9 void mod( int [], const int [] ) ;
10 void balon( int [] );
11 void diziyaz( const int [] );
12
13 int main()
14 {
15 int tekrar[ 10 ] = { 0 };
16 int cevap[ BOYUT ] = 
17 { 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9,
18 7, 8, 9, 5, 9, 8, 7, 8, 7, 8,
19 6, 7, 8, 9, 3, 9, 8, 7, 8, 7,
20 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 7, 8, 9,
21 6, 7, 8, 7, 8, 7, 9, 8, 9, 2,
22 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 7, 5, 3,
23 5, 6, 7, 2, 5, 3, 9, 4, 6, 4,
24 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9, 7, 8,
25 7, 4, 4, 2, 5, 3, 8, 7, 5, 6,
26 4, 5, 6, 1, 6, 5, 7, 8, 7 };
27

28 ort( cevap );
29 medyan( cevap );
30 mod( tekrar, cevap );
31 return 0;
32 }
33

34 void ort( const int yanit[] )

35 {
36 int j, toplam = 0;
37
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı
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38 printf( "%s\n%s\n%s\n", "********", "  Ortalama", "********" );
39
40 for ( j = 0; j <= BOYUT - 1; j++ )
41 toplam += yanit[  j  ];
42
43 printf( “Oralama, bir veri grubunun toplamının \n"
44
45 “veri sayısına ( %d ) bölümüdür\n"
46 “Bu örneklemin \n"
47 “ortalaması: %d / %d = %.4f\n\n",
48 BOYUT, toplam, BOYUT, (  double ) toplam / BOYUT );
49 }
50
51 void medyan( int yanit[] )
52 {
53 printf( "\n%s\n%s\n%s\n%s", 
54 "********", " Medyan", "********", 
55 “Cevapların sıralanmamış dizisi:" );
56
57 diziyaz( yanit );
58 balon( yanit );
59 printf( "\n\nSıralı dizi:" );
60 diziyaz( yanit );
61 printf( "\n\n Medyan, %d elemanlı \n"
62 “sıralı dizinin %d.elemanıdır.\n"
63 “Bu örneklemin medyanı: %d\n\n",
64 BOYUT, BOYUT / 2, yanit[ BOYUT / 2 ] );
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı

16

65 void mod( int tek[], const int yanit[] )

66 {

67 int oran, j, h, enbuyuk = 0, moddeger = 0;

68

69 printf( "\n%s\n%s\n%s\n", 

70 "********", "  Mod", "********" );

71

72 for ( oran = 1; oran <= 9; oran++ )

73 tek[ oran ] = 0;

74

75 for ( j = 0; j <= BOYUT - 1; j++ )

76 ++tek[ yanit[ j ] ];

77

78 printf( "%s%11s%19s\n\n%54s\n%54s\n\n",
79 “Cevap", “Tekrar", "Histogram",

80 "1    1    2    2", "5    0    5    0    5" );

81

82 for ( oran = 1; oran <= 9; oran++ ) {

83 printf( "%8d%11d          ", oran, tek[ oran] );

84

85 if ( tek[ oran ] > enbuyuk ) {

86 enbuyuk = tek[ oran ];

87 moddeger = oran;

88 }

89 for ( h = 1; h <= tek[ oran ]; h++ )
90 printf( "*" );

tekrar[] daki indisin nasıl cevap[]
(yanit[]) daki eleman olduğuna dikkat

tekrar[] ın değerine göre yıldız yaz

91 printf( "\n" );
92 }
93 printf( “Mod, 
94 en çok tekrarlanan 
değerdir.\n"95 “Bu örneklem için mod %d olup"
96  " %d kez tekrarlanmıştır.\n",
97 moddeger, enbuyuk );
99  }
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı
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100 void balon( int a[] )
101 {
102 int gec, j, tut;
103
104 for ( gec = 1; gec <= BOYUT - 1; gec++ )
105
106 for ( j = 0; j <= BOYUT - 2; j++ )
107
108 if ( a[ j ] > a[ j + 1 ] ) {
109 tut = a[ j ];
110 a[ j ] = a[ j + 1 ];
111 a[ j + 1 ] = tut;
112 }
113 }
114
115 void diziyaz( const int a[] )
116 {
117 int j;
118
119 for ( j = 0; j <= BOYUT - 1; j++ ) {
120
121 if ( j % 20 == 0 )
122 printf( "\n" );

Balon sıralaması

123 printf( "%2d", a[ j ] );

124 }

125 }
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı

18

********
Ortalama 
********
Ortalama, bir veri grubunun toplamının
veri sayısına (99) bölümüdür
Bu örneklemin
ortalaması: 681 / 99 = 6.8788

********
Medyan

********
Cevapların sıralanmamış dizisi:
7 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8 9 5 9 8 7 8 7 8
6 7 8 9 3 9 8 7 8 7 7 8 9 8 9 8 9 7 8 9
6 7 8 7 8 7 9 8 9 2 7 8 9 8 9 8 9 7 5 3
5 6 7 2 5 3 9 4 6 4 7 8 9 6 8 7 8 9 7 8
7 4 4 2 5 3 8 7 5 6 4 5 6 1 6 5 7 8 7

Sıralı dizi:
1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Medyan 99 elemanlı
Sıralı dizinin 49. elemanıdır.
Bu örneklem için medyan: 7
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6.6  Örnek Çalışma: Ortalama, Medyan ve Mod Hesabı
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********
Mode

********
Cevap Tekrar Histogram

1    1    2    2
5    0    5    0    5

1          1          *
2          3          ***
3          4          ****
4          5          *****
5          8          ********
6          9          *********
7         23          ***********************
8         27          ***************************
9         19          *******************

Mod, en çok tekrarlanan değerdir.
Bu örneklem için mod 8 olup 27 kez tekrarlanmıştır.
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6.7 Dizi Tarama: Lineer ve İkili Tarama

20

• anahtar değer ile dizi tarama
• Lineer tarama

– Basit 
– Dizinin her elemanını bir anahtar değer ile tara
– Küçük ve sıralı olmayan dizilerde kullanışlı

• İkili tarama
– Sıralı diziler için
– Bir anahtar ile orta elemanı karşılaştırır

• eşitse, bulunmuş olur
• Eğer anahtar < orta
• Eğer anahtar > orta ise dizinin diğer yarısına bak
• Tekrarla

– Çok hızlı; 2n > eleman sayısı için, en fazla n adım
• 30 elemanlı bir dizi için en fazla 5 adım

– 25 > 30 olduğundan en fazla 5 adım
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6.8 Çoklu‐İndisli Diziler
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• Çoklu indisli dizi
– Satır ve kolonlu tablolar (m x n dizisi)
– Matrisler gibi: Önce satır, sonra kolon belirlenir

Sat 0
Sat 1
Sat 2

Kolon 0 Kolon 1 Kolon 2 Kolon 3

a[ 0 ][ 0 ]

a[ 1 ][ 0 ]

a[ 2 ][ 0 ]

a[ 0 ][ 1 ]

a[ 1 ][ 1 ]

a[ 2 ][ 1 ]

a[ 0 ][ 2 ]

a[ 1 ][ 2 ]

a[ 2 ][ 2 ]

a[ 0 ][ 3 ]

a[ 1 ][ 3 ]

a[ 2 ][ 3 ]

Satır indisi
Dizi adı

Kolon indisi
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1    2
3    4

6.8 Çoklu‐İndisli Diziler

22

• İlk atama
– int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } }; 

– Satır satır gruplanır
– Yeterli eleman verilmemişse, sıfır kabul edilir 

int b[ 2 ][ 2 ] = { { 1 }, { 3, 4 } }; 

• Elemanı referans verme
– Önce satırı sonra kolonu belirle

printf( "%d", b[ 0 ][ 1 ] );

1    0
3    4
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6.8 Çoklu‐İndisli Diziler
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// Örnek 6.22 İki indisli dizi

#include <stdio.h>

#define OGRENCI 3

#define SINAVLAR 4
int minimum( const int [][ SINAVLAR ], int, int );

int maximum( const int [][ SINAVLAR], int, int );

double ortalama( const int [], int );

void diziyaz( const int [][ SINAVLAR ], int, int );

int main() {

int ogr;

const int notlar[ OGRENCI ][ SINAVLAR ] =  

{ { 77, 68, 86, 73 },

{ 96, 87, 89, 78 },

{ 70, 90, 86, 81 } };

printf( “Dizi:\n" );

diziyaz( notlar, OGRENCI, SINAVLAR );

printf( "\n\nEn düşük not: %d\nEn yüksek not: %d\n",

minimum( notlar, OGRENCI, SINAVLAR ),

maximum( notlar, OGRENCI, SINAVLAR ) );

for ( ogr = 0; ogr <= OGRENCI - 1; ogr++ )

printf( “%d. Öğrencinin not ortalaması: %.2f\n", 

ogr, 

ortalama( notlar[ ogr ], SINAVLAR ) );

return 0;

}

Her bir satır öğrenci
nosunu ve kolon da 
notu belirtir
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6.8 Çoklu‐İndisli Diziler
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34 /* En düşük notu bul */

35 int minimum( const int not[][ SINAVLAR ], 

36 int P, int test )

37 {

38 int i, j, dnot = 100;

39

40 for ( i = 0; i <= p - 1; i++ )

41 for ( j = 0; j <= test - 1; j++ )

42 if ( not[ i ][ j ] < dnot )

43 dnot = not[ i ][ j ];

44

45 return dnot;

46 }

47

48 /* En yüksek notu bul */

49 int maximum( const int not[][ SINAVLAR ], 

50 int p, int test )

51 {

52 int i, j, ynot = 0;

53

54 for ( i = 0; i <= p - 1; i++ )

55 for ( j = 0; j <= test - 1; j++ )

56 if ( not[ i ][ j ] > dnot )

57 dnot = not[ i ][ j ];

58

59 return dnote;

60 }

61

62 /* Bir sınavın ortalaması */

63 double ortalama( const int snot[], int test )

64 {



6.8 Çoklu‐İndisli Diziler
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65 int i, top = 0;

66

67 for ( i = 0; i <= test - 1; i++ )

68 top += snot[ i ];

69

70 return ( double ) top / test;

71 }

72

73 /* Diziyi yaz */

74 void diziyaz( const int not[][ SINAVLAR ], 

75 int p, int test )

76 {

77 int i, j;

78

79 printf( "                 [0]  [1]  [2]  [3]" );

80

81 for ( i = 0; i <= p - 1; i++ ) {

82 printf( "\nNOTLAR[%d] ", i );

83

84 for ( j = 0; j <= test - 1; j++ )

85 printf( "%-5d", not[ i ][ j ] );

86 }

87 }
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6.8 Çoklu‐İndisli Diziler
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Dizi:
[0]  [1]  [2]  [3]

NOTLAR[0] 77   68   86   73   
NOTLAR[1] 96   87   89   78   
NOTLAR[2] 70   90   86   81   

En düşük not: 68
En yüksek not: 96
0. öğrencinin en düşük notu: 76.00
1. öğrencinin en düşük notu: 87.50
2. öğrencinin en düşük notu: 81.75
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Bölüm 7 – Pointer (İşaretleyici)
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7.1 Giriş
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Pointer-lar

Güçlü, fakat 
kullanımı zor

Referansla 
Çağırma 

Benzerliği

Dizi ve 
Stringlerle Yakın 

İlişkili
Adres Belirleyici



7.2 Pointer Değişken Tanımlaması
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• Pointer Değişkenleri

– Değer olarak değişkenlerin bellek adreslerini gösterir

– Normal değişkenler özel bir değer içerir (doğrudan referans)

– Pointer-lar özel bir değere sahip değişkenlerin adreslerini 

gösterirler(dolaylı referans)

– Dolaylılık – bir pointer değeri referans verir

sayac

7

sayac

7

SayacPtr



7.2 Pointer Değişken Tanımlaması
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• Pointer tanımlanması

– * pointer değişkeni ile kullanılır

int *degiskenPtr;

– Bir tamsayıya (int ) bir pointer gösterir (int * tipinde

pointer)

– Çoklu pointer-lar için her bir değişken tanımlamasının 

önünde bir * gerektirir

int * degiskenPtr1, * degiskenPtr2;

– Her tür veri tipine pointer tanımlanabilir

– Pointer-lara 0, NULL, veya bir adres atanabilir

• 0 veya NULL – boşluğu(hiçbir şeyi) işaret eder (NULL tercih 

edilir)



7.3 Pointer Operatörleri
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• & (adres operatörü)

– Operandın adresini gönderir

int y = 5;

int *yPtr; 

yPtr = &y;      // yPtr y nin adresini alır

yPtr y yi “işaret eder” 

yPtr

y

5

yptr

500000 600000

y

600000 5

y nin adresi
yptr değeridir



7.3 Pointer Operatörleri
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• * (dolaylı/ters referans operatörü)

– Operandın işaret ettiği değere bir başka ad (lakap) gönderir

– *yptr, y değerini gönderir( çünkü yptr y yi işaret eder)

– * atama için kullanılabilir

• Bir nesnenin lakabını temsil eder

*yptr = 7;  // y değerini 7 alır

– Pointer-a ( * ın operandına) dolaylı referans verir sol değer 

olmalıdır (sabit olamaz)

• * ve & birbirinin tersidir

– Birbirlerini yok ederler



7.3 Pointer Operatörleri
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1 /* Örnek 7.4

2 & ve * operatörlerini kullanma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {

7 int a;        /* a, bir tamsayı */

8 int *aPtr;    /* aPtr bir tamsayıya bir pointer */

9

10 a = 7;

11 aPtr = &a;    /* aPtr, a nın adresini alır*/

12

13 printf( "a nın adresi:%p"   

14 "\n aPtr nin değeri= %p", &a, aPtr );

15

16 printf( "\n a nın değeri= %d"   

17 "\n*aPtr nin değeri=%d", a, *aPtr );

18

19 printf( "\nDikkat edilirse * ve & birbirlerinin"

20 “tersidir.\n&*aPtr = %p"   

21 “*&aPtr = %p\n", &*aPtr, *&aPtr );

22

23 return 0;

24 }

a nın adresi aPtr ın değeridir

*, operandın işaret ettiği 
değerin diğer adıdır.  aPtr a yı 
işaret eder böylece *aPtr a nın 
değerini gönderir

* ve & birbirlerinin 
tersleridir

a nın adresi= 0012FF88

aPtr nin değeri=0012FF88

a nın değeri= 7

*aPtr nin değeri=7

Dikkat edilirse * ve & birbirlerinin tersidir.

&*aPtr = 0012FF88

*&aPtr = 0012FF88



7.4 Fonksiyonu Referans ile Çağırma
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• Pointer kullanarak referans ile çağırma

– & operatörü kullanarak argümentin adresini aktar

– Bellekteki esas değerin değiştirilmesine izin verir (taşınma)

– Diziler & ile aktarılamaz çünkü dizi adı halihazırda bir 

pointer-dır

• * operatörü

– Fonksiyonun içindeki bir değişken için bir lakap olarak 

kullanılır

void cıft( int *sayi )

{

*sayi = 2 * ( *sayi );

}

– *sayi aktarılan değişkenin lakabı olarak kullanılıyor



7.4 Fonksiyonu Referans ile Çağırma
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Sayının orjinal değeri= 5

Sayının yeni değeri= 125

1 /* Örnek 7.7

2 Pointer kullanarak referansla çağırma ile

3 sayının kübünü bulma */

4

5 #include <stdio.h>

6

7 void Ref_ilekup( int * );   

8

9 int main()

10 {

11 int sayi = 5;

12

13 printf( “Sayının orjinal değeri= %d", sayi );

14 Ref_ilekup( &sayi );

15 printf( "\nSayının yeni değeri= %d\n", sayi );

16

17 return 0;

18 }

19

20 void Ref_ilekup( int *nPtr )

21 {

22 *nPtr = *nPtr * *nPtr * *nPtr;  

23 }

sayi nın adresinin nasıl değiştiğine dikkat -
Ref_ilekup pointer (degiskenin adresini) 
bekliyor

Ref_ilekup içinde, *nPtr kullanıldı
(*nPtr, sayi dır). 

Fonksiyon bir pointer-ı 
tamsayı olarak alır (int *).



7.5 Pointer ile const Belirtecini Kullanma
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• const belirteci
– Değişken değiştirilemez

– Const, değişken değişimine gereksinim yoksa kullanılır

– const değişkenini değiştirmeye kalkılırsa hata mesajı gelir

• const pointer-lar
– Sabit bir bellek yerini işaret eder

– Tanımlandığında ilk atama yapılmalıdır

– int *const birPtr = &x;

• Tipi: int *const –bir int (tamsayıya) sabit bir pointer

– const int *birPtr = &x;

• Bir const int (sabit tamsayıya) bir normal pointer

– const int *const Ptr = &x;

• const int-e bir const pointer

• x değişebilir, fakat *Ptr değişmez



7.5 Pointer ile const Belirtecini Kullanma
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1 /* Örnek 7.13

2 Bir sabit pointer- değiştirmeye kalkmak

3 Veri sabit değil */

4

5 #include <stdio.h>

6

7 int main()

8 {

9 int x, y;

10

11 int * const ptr = &x; /* ptr bir tamsayıya bir sabit

12 pointerdır. Tamsayı ptr ile

13 değiştirilebilir, fakat ptr herzaman

14 aynı bellek yerini gösterir. */

15 *ptr = 7;

16 ptr = &y;

17

18 return 0;

19 }

Örnek 7.13.c:

Error E2024 Örnek 7.13.c 16: Cannot modify a const object in 

function main

*** 1 error in Compile ***

*ptr değişebilir– x bir sabit değildir

ptr değiştirmek hata verir– ptr bir 
sabit pointerdır.



7.6 Referans ile Çağırmayla Balon Sıralaması

POINTERNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 12

• Balon sıralaması-pointer ile

– İki elemanın yerini değiştir

– degistir fonksiyonu dizi elemanlarının adresini almalı( &

kullanarak)

• Dizi elemanları default olarak değer(eleman) ile çağıra sahiptir

– Pointerlar ve * operatörü kullanarak, degistir dizi 

elemanlarını değiştirebilir

• Önkod
Diziyi gir

Orjinal sırada diziyi yaz

Balon fonksiyonunu çağır

Sıralı diziyi yaz

Balon-u tanımla



7.6 Referans ile Çağırmayla Balon Sıralaması
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• sizeof

– Byte cinsinden operandın boyutunu gönderir

– Diziler için:  1 elemanın boyutu çarpı eleman sayısı

– Eğer sizeof( int ), 4 byte ise, bu durumda

int dizi[ 10 ];

printf( "%d", sizeof( dizi) );

• 40 olacaktır

• sizeof

– Değişken adları ile

– Tip adları ile

– Sabit değerler ile

kullanılabilir



7.6 Referans ile Çağırmayla Balon Sıralaması
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1 /* Örnek 7.15

2 Bu program verileri bir diziye aktarır, artan sırada

3 sıralar, ve sonucu yazar. */

4 #include <stdio.h>

5 #define SIZE 10

6 void balon( int *, const int );

7

8 int main()

9 {

10

11 int a[ SIZE ] = { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 };

12 int i;

13

14 printf( “Orjinal sıradaki veriler:\n" );

15

16 for ( i = 0; i < SIZE; i++ )

17 printf( "%4d", a[ i ] );

18

19 balon( a, SIZE );          /* diziyi sırala */

20 printf( "\nArtan sırada dizi elemanları:\n" );

21

22 for ( i = 0; i < SIZE; i++ )

23 printf( "%4d", a[ i ] );   

24

25 printf( "\n" );

26

27 return 0;

28 }

29

30 void balon( int *dizi, const int boyut )

31 {

32 void degistir( int *, int * );

balon dizinin adresini (pointerları) alır.  
Dizi adı bir pointerdır.
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33 int gec, j; 

34 for ( gec = 0; gec < boyut - 1; gec++ )

35

36 for ( j = 0; j <gec - 1; j++ )

37

38 if ( dizi[ j ] > dizi[ j + 1 ] )

39 degistir( &dizi[ j ], &dizi[ j + 1 ] );

40 }

41

42 void degistir( int *eleman1Ptr, int *eleman2Ptr )

43 {

44 int gec = *eleman1Ptr;

45 *eleman1Ptr = *eleman2Ptr;

46 *eleman2Ptr = gec;

47 }

Orjinal sıradaki veriler:

2   6   4   8  10  12  89  68  45  37

Artan sırada dizi elemanları

2   4   6   8  10  12  37  45  68  89



7.7 Pointer İfadeleri ve Pointer Aritmetiği

POINTERNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 16

• Pointerlar üzerinde aritmetik işlemler yapılabilir

– Pointerı artır/azalt (++ veya --)

– Bir pointıra tamsayı ekle ( + veya += , - veya -=)

– Pointerlar birbirlerinden çıkarılabilir

– Bir dizi üzerinde uygulanmadıkça operasyonlar anlamsız

• 4 byte int-li bir makinede 5 elemanlı int dizisi

– vPtr ilk eleman v[ 0 ] ı işaret eder

• Adresi 3000 ise (vPtr = 3000)

– vPtr += 2; vPtr yi 3008 e götürür

• vPtr, şimdi v[ 2 ] yi işaret eder (2 adres ileri gitti), makine 4 byte int

olduğundan 3008 adresini işaretler

pointer değişken vPtr

v[0] v[1] v[2] v[4]v[3]

3000 3004 3008 3012 3016

yer
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Pointerları Çıkarma

•Birinden diğerine eleman sayısını gönderir.  Eğer

•vPtr2 = v[ 2 ];

•vPtr = v[ 0 ]; ise

•vPtr2 - vPtr değeri 2 dir

Pointer karşılaştırma ( <, == , > )

•Hangi pointerın daha büyük indisli eleman olduğunu işaret eder

•Ayrıca pointerın 0 ı işaretleyip işaretlemdiğini gösterir

Aynı tip pointerlar birbirlerine aktarılabilir

• Eğer aynı tip değilse, değiştirme operatörü kullanılmalıdır

• void (tip void *) e olan pointer hariç:

• Genel pointer olup, herhangi bir tipi temsil eder

• Bir pointerı void pointera değiştirmek gerekli değildir

• void pointerlar tekrar referans edilemezler
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• Diziler ve pointerlar yakından ilişkilidir

– Dizi adı bir sabit pointer gibidir

– Pointerlar dizi indis işlemleri yapabilirler

• b[ 5 ] dizisini ve bPtr pointerını tanımla

– Birbirlerine eşitlemek için:

bPtr = b; 

• Dizi adı (b) aslında b[ 5 ] dizisinin ilk elemanının adresidir

bPtr = &b[ 0 ]  

• bPtr yi b nin ilk elemanının adresi olarak alır

– b[ 3 ] elemanına

• *( bPtr + 3 ) ile ulaşılabilir

– (Pointer/ dolaylı ulaşım) gösterimi

• veya bptr[ 3 ] ile ulaşılabilir

– pointer/indis gösterimi

– bPtr[ 3 ], b[ 3 ] ile aynıdır 

• Dizi üzerinde pointer aritmetiği ile de ulaşılabilir

*( b + 3 )
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• Dizi, pointer içerebilir

• Örneğin: Bir string dizisi
char *takim[ 4 ] = { “Kupa", “Karo",

“Maça", “Sinek" };

– Stringler, ilk karakterlere pointerdır

– char * – takim ın ilk elemanı bir char e pointerdır

– Stringler aslında takim dizisine yüklenmemiştir, sadece stringe 

pointerlar yüklenmiştir

– takim dizisinin boyutu sabittir, fakat stringlerin boyutu değişik olabilir

takim[3]

takim[2]

takim[1]

takim[0] ’K’ ’u’ ’p’ ’a’ ’\0

’’K’ ’a’ ’r’ ’o’ ’\0

’’M’ ’a’ ’ç’ ’a’ ’\0

’’S’ ’i’ ’n’ ’e’ ’k’ ’\0

’
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• Kart karma programı

– Stringler için pointer dizisi kullan

– İki indisli dizi (matris) kullan (takım, yüz)

– 1-52 sayıları diziye girer

• Kartların çekiliş sırasını temsil eder

Kupa

Karo

Maça

Sinek

0

1

2

3

As İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz Dokuz On Bacak Kız Papaz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maça Papaz

takim[ 2 ][ 12 ] maça papazını temsil eder



7.10 Uygulama: Kart Karma ve Dağıtma Simulasyonu

POINTERNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 21

– İlk düzenleme:

Takım dizisini oluştur

Yüz dizisini oluştur

Kart dizisini oluştur

Kartı kar

52 kartı dağıt

– İkinci düzenleme

• kart karma işlemi

52 kartın her biri için

Rasgele sırada yerleştir

• 52 kart çek işlemi

52 kartın her biri için

Rasgele bir kart çek ve göster

• Önkod

– Üst düzey:

52 kartı kar ve çek

– Üçüncü düzenleme

• kart karma işlemi

Rasgele deste diz

Önceden seçilen ise

rasgele yeniden diz

• 52 kart çek işlemi

Her bir deste için

Rasgele bir kart çek ve göster
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1 /* Örnek 7.24

2 Kart karma çekme programı */

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdlib.h>

5 #include <time.h>

6

7 void kar( int [][ 13 ] );

8 void cek( const int [][ 13 ], const char *[], const char *[] );

9

10 int main()

11 {

12 const char *takim[ 4 ] =  

13 { “Kupa", “Karo", “Maça", “Sinek" };

14 const char *yuz[ 13 ] = 

15 { “As", “İki", “Üç", “Dört",

16 “Beş", “Altı", “Yedi", “Sekiz",

17 “Dokuz", “On", “Bacak", “Kız", “Papaz" };

18 int deste[ 4 ][ 13 ] = { 0 };

19

20 srand( time( 0 ) );

21

22 kar( deste );

23 cek( deste, yuz, takim );

24

25 return 0;

26 }

27

28 void kar( int vdeste[][ 13 ] )

29 {

30 int sat, kol, kart;

31

32 for ( kart = 1; kart <= 52; kart++ ) {
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33 do {

34 sat = rand() % 4;

35 kol = rand() % 13;

36 } while( vdeste[ sat ][ kol ] != 0 );

37

38 vdeste[ sat ][ kol ] = kart;

39 }

40 }

41

42 void cek( const int vdeste[][ 13 ], const char *vyuz[],

43 const char *vtakim[] )

44 {

45 int kart, sat, kol;

46

47 for ( kart = 1; kart <= 52; kart++ )

48

49 for ( sat = 0; sat <= 3; sat++ )

50

51 for ( kol = 0; kol <= 12; kol++ )

52

53 if ( vdeste[ sat][ kol ] == kart )

54 printf( "%5s - %-8s%c",

55 vyuz[ kol ], vtakim[ sat ],

56 kart % 2 == 0 ? '\n' : '\t' );

57 }

1-52 sayıları rasgele deste dizisine 
atanır.

kart numarası için deste yi 
tarar ve yuz ve takim. ı yazar

Altı - Kupa

...(gibi 52 kart sıralanır)
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• Fonksiyona Pointer

– Fonksiyonun adresini içerir

– Dizi adının ilk elemanın adresi olmasına benzerdir

– Fonksiyon adı fonksiyonu tanımlayan kodun başlama 

adresidir

• Fonksiyon pointerları

– Fonksiyonlara aktarılabilir

– Dizilere yüklenebilir

– Diğer fonksiyon pointerlarına atanabilir
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• Örnek: balon-sıralaması

– Balon fonksiyonu bir fonksiyon pointerı alır

• balon bu yardımcı fonksiyonu çağırır

• ki o da artan yada azalan sıraya karar verir

– Fonksiyon pointerı için balonsirala daki argüment:

bool ( *karsilastir )( int, int )

Balonsirala ya bir fonksiyona pointer beklemesini ve iki tamsayı 
almasını ve bir bool göndermesini söyler

– Eğer parantez kullanılmaz ise:

bool *karsilastir( int, int )

• İki tamsayı alan ve bir pointera bir bool gönderen bir 

fonksiyon tanımlar
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1 /* Örnek 7.26

2 Fonksiyon pointerı kullanarak çok amaçlı sıralama */

3 #include <stdio.h>

4 #define SIZE 10

5 void balon( int [], const int, int (*)( int, int ) );

6 int artan( int, int );

7 int azalan( int, int );

8

9 int main()

10 {

11

12 int sira, 

13 sayac,

14 a[ SIZE ] = { 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37 };

15

16 printf( “Artan sıralama için 1 gir,\n" 

17 “Azalan sıralama için 2 gir: " );

18 scanf( "%d",  &sira );

19 printf( "\nOrjinal sıradaki veriler:\n" );

20

21 for ( sayac = 0; sayac < SIZE; sayac++ )

22 printf( "%5d", a[ sayac ] );

23

24 if ( sayac == 1 ) {

25 balon( a, SIZE, artan );

26 printf( "\n Artan sırada veriler:\n" );

27 }

28 else {

29 balon( a, SIZE, azalan );

30 printf( "\nAzalan sırada veriler:\n" );

31 }

32

Fonksiyon pointer parametresine 
dikkat



7.11 Fonksiyonlara Pointer

POINTERNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 27

33 for ( sayac = 0; sayac < SIZE; sayac++ )

34 printf( "%5d", a[ sayac ] );   

35

36 printf( "\n" );

37

38 return 0;

39 }

40

41 void balon( int is[], const int boyut, 

42 int (*karsilastir)( int, int ) )

43 {

44 int gec, say;

45

46 void degistir( int *, int * );

47

48 for ( gec = 1; gec < boyut; gec++ )

49

50 for ( say = 0; say < boyut - 1; say++ )

51

52 if ( (*karsilastir)( is[ say ], is[ say + 1 ] ) )

53 degistir( &is[ say ], &is[ say + 1 ] );

54 }

55

56 void degistir( int *eleman1Ptr, int *eleman2Ptr )

57 {

58 int temp;

59

60 temp = *eleman1Ptr;

61 *eleman1Ptr = *eleman2Ptr;

62 *eleman2Ptr = temp;

63 }

64

artan and azalan return doğru veya 
yanlış gönderir. Eğer fonksiyon doğru
gönderirse balon, degistir i çağırır

Fonksiyon pointerın nasıl çağrıldığına 
dikkat. * gerekli değil, fakat 
karsilastir ın bir fonksiyon değil 
fonksiyon pointerı olduğunu vurgular
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65 int artan( int a, int b )

66 {

67 return b < a;   /* b, a dan küçük ise değiştir */

68 }

69

70 int azalan( int a, int b )

71 {

72 return b > a;   /* b, a dan büyük ise değiştir */

73 }

Artan sıralama için 1 gir,

Azalan sıralama için 2 gir: 1

Orjinal sıradaki veriler:

2   6   4   8  10  12  89  68  45  37

Artan sırada veriler:

2   4   6   8  10  12  37  45  68  89

Artan sıralama için 1 gir,

Azalan sıralama için 2 gir: 2

Orjinal sıradaki veriler:

2   6   4   8  10  12  89  68  45  37

Azalan sırada veriler:

89  68  45  37  12  10   8   6   4   2

73  }
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Standart kütüphane fonksiyonları; 

• String ve karakter işleminde kolaylık sağlarlar

• Programlar; karakterleri, stringleri, teks satırlarını ve bellek bloklarını
işleyebilirler

Bu tekniklerin kullanım alanları;

• Kelime işlemleri

• Sayfa düzeni yazılımı

• Yazma programları
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Karakterler

• Program blokları oluşturma

• Her program anlamlı gruplandırılmış karakterlerin bir dizisidir

• Karakter sabitleri

• Tek tırnak içinde bir karakterden oluşan bir int değerdir

• Örneğin 'z' , z nin tamsayı değerini temsil eder

Stringler (Katarlar)

• Tek bir birim olarak algılanan bir karakterler serisi

• harfler, rakamlar ve özel karakterler (*, /, $) içerebilir

• String cümlesi (string sabiti) – çift tırnak içinde yazılır

• "Merhaba" gibi.

• Stringler karakterlerin bir dizisidir 

• String ilk karaktere bir pointer-dır

• String değeri ilk karakterin adresidir
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String deklarasyonu

• Bir karakter dizisi veya char * tipi bir değişken olarak tanımlanır

• Karakter dizisi olarak tanımlanan bir string '\0' ile biter

• renk 5 elemana sahiptir

Stringleri okuma

• Scanf kullanımı

• Girdiyi kelime[] dizisine kopyalar

• & işaretine gerek yok (string bir pointer-dır)

• Dizide '\0' için yer açmayı unutmayınız

char renk[] = "mavi";

char *renkPtr = "mavi";

scanf("%s", kelime);
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• Karakter kullanım kütüphanesi

– Karakter verilerinin kullanımında ve testinde kullanışlı 

fonksiyonlar içerir

– Her fonksiyon argüment olarak bir karakter (veya int) veya 

EOF alır

• EOF( end of file - ^z ( Ctrl+z ) )

• Aşağıda <ctype.h> deki tüm fonksiyonlar 

verilmiştir



8.3 Karakter Kullanım Kütüphanesi

KARAKTERLER VE STRINGLER Nuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 6

 

Prototip Açıklama 

int isdigit( int c ) Eğer  c bir rakam ise  true diğer durumlarda false gönderir. 

int isalpha( int c ) Eğer  c bir harf  ise  true diğer durumlarda false gönderir. 

int isalnum( int c ) Eğer  c bir rakam veya harf  ise  true diğer durumlarda false gönderir. 

int isxdigit( int c ) Eğer  c bir hexadesimal karakter  ise  true diğer durumlarda false gönderir. 

int islower( int c ) Eğer  c bir küçük harf  ise  true diğer durumlarda false gönderir. 

int isupper( int c ) Eğer  c bir büyük harf  ise  true diğer durumlarda false gönderir.. 

int tolower( int c ) Eğer  c bir büyük harf  ise  küçük harfini diğer durumlarda kendini gönderir. 

int toupper( int c ) Eğer  c bir küçük harf  ise  büyük harfini diğer durumlarda kendini gönderir.. 

int isspace( int c ) Eğer c bir  white-space karakter ise - yenisatır ('\n'), boşluk (' '), yeni sayfa ('\f'), 

yatay tab  ('\t'), dikey tab('\v') - true aksi halde false gönderir. 

int iscntrl( int c ) Eğer c  bir kontrol karakteri ise true aksi halde false gönderir. 

int ispunct( int c ) Eğer  c boşluk, rakam veya harf dışında yazılabilir bir karakter ise true aksi halde false 

gönderir. 

int isprint( int c ) Eğer  c boşluk (' ') dahil yazılabilir bir karakter ise true aksi halde false gönderir. 

int isgraph( int c ) Eğer  c boşluk  (' ') dışında  yazılabilir bir karakter ise true aksi halde false 

gönderir. 
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1 /* Fig. 8.2: fig08_02.c

2 isdigit, isalpha, isalnum, ve isxdigit fonksiyonlarını kullanma */

3 #include <stdio.h>

4 #include <ctype.h>

5

6 int main()

7 { 

8 printf( "%s\n%s%s\n%s%s\n\n", "isdigit e göre: ",

9 isdigit( '8' ) ? "8 = " : "8 =! ", " rakam",

10 isdigit( '#' ) ? "# = " : 

11 "# =! ", “rakam" );

12 printf( "%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n\n", 

13 "isalpha:",

14 isalpha( 'A' ) ? "A = " : "A =! ", “harf",

15 isalpha( 'b' ) ? "b = " : " b=! ", “harf",

16 isalpha( '&' ) ? "& = " : "& =! ", “harf",

17 isalpha( '4' ) ? "4 = " : 

18 "4 =! ", “harf" );

19 printf( "%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n\n", 

20 "isalnum a göre :",

21 isalnum( 'A' ) ? "A = " : "A =! ", 

22 “rakam veya harf",

23 isalnum( '8' ) ? "8 = " : "8 =! ", 

24 “rakam veya harf",

25 isalnum( '#' ) ? "# = " : "# =! ", 

26 “rakam veya harf");

27 printf( "%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n%s%s\n", 

28 "isxdigit e göre :",

29 isxdigit( 'F' ) ? "F = " : “=! ", 

30 "hexadecimal rakam",

31 isxdigit( 'J' ) ? "J = " : “ =! ", 

32 "hexadecimal rakam",
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33 isxdigit( '7' ) ? "7 = " : "7 =! ", 

34 "hexadecimal rakam",

35 isxdigit( '$' ) ? "$ = " : "$ =! ", 

36 "hexadecimal rakam",

37 isxdigit( 'f' ) ? "f = " : "f =! ", 

38 "hexadecimal rakam" );

39 return 0;

40 }
Isdigit e göre:

8 = rakam

# =! rakam

Isalpha ya göre:

A = harf

b = harf

& =! harf

4 =! harf

Isalnum a göre:

A = rakam veya harf

8 = rakam veya harf

# =! rakam veya harf

Isxdigit e göre:

F = hexadecimal rakam

J =! hexadecimal rakam

7 = hexadecimal rakam

$ =! hexadecimal rakam

f = hexadecimal rakam
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• Dönüşüm fonksiyonları

– <stdlib.h> dedir (genel kullanım kütüphanesi).

• Rakam stringlerini tamsayı ve reel sayıya 

dönüştürür
 

Prototip Açıklama 

double atof( const char *nPtr ) nPtr stringini double  a dönüştürür 

int atoi( const char *nPtr ) nPtr stringini int e dönüştürür 

long atol( const char *nPtr ) nPtr stringini long int e dönüştürür 

double strtod( const char *nPtr, 

  char **endPtr ) 
nPtr stringini double a dönüştürür 

long strtol( const char *nPtr,  

  char **endPtr, int base ) 
nPtr stringini long a dönüştürür 

unsigned long strtoul( const char 
  *nPtr, char **endPtr, int base ) 

nPtr stringini unsigned long a 

dönüştürür 
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string = "99.0" dönüştürülen double = 99.000

Dönüştürülen değerin yarısı = 49.500

1 /* Fig. 8.6: fig08_06.c

2 atof kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdlib.h>

5

6 int main()

7 { 

8 double d;

9

10 d = atof( "99.0" );

11 printf( "%s%.3f\n%s%.3f\n",

12 "string = \"99.0\" dönüştürülen double =", d,

13 “Dönüşen değerin yarısı = ", 

14 d / 2.0 );

15 return 0;

16 }
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• Fonksiyonlar <stdio.h> dedir

– Karakter ve string verileri için kullanılır

Fonksiyon prototipi Açıklama 

int getchar( void ); Standart girdi aygıtından bir sonraki karakteri alır  ve 

onu bir tamsayı olarak gönderir 

char *gets( char *s ); Standart girdi aygıtından karakterleri alır  ve yeni satır 

veya EOF karakteri girilinceye kadar  s dizisine aktarır 

Diziye en son boşluk karakteri eklenir 

int putchar( int c ); c de tutulan karakteri yazar 

int puts( const char *s ); Yeni satırda s stringini yazar. 

int sprintf( char *s, 

const char *format, ... ); 
printf -e denktir Tek farkı çıktı ekran yerine s 

dizisine yüklenir.  

int sscanf( char *s, const 

char *format, ... ); 
scanf -e denktir . Tek farkı çıktı klavye yerine s 

dizisinden yüklenir. 
 



Bölüm
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1 /* Fig. 8.13: fig08_13.c

2 gets ve putchar kullanımı */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 {  

7 char cumle[ 80 ];

8 void ters( const char * const );

9

10 printf( “Bir satır yaz:\n" );

11 gets( cumle );

12

13 printf( "\n Tersden yazım::\n" );

14 ters( cumle );

15

16 return 0;

17 }

18

19 void ters( const char * const sPtr )

20 {  

21 if ( sPtr[ 0 ] == '\0' )

22 return;

23 else {  

24 ters( &sPtr[ 1 ] );

25 putchar( sPtr[ 0 ] );

26 }

27 }

Bir satır yaz:

Karakter ve stringler

Tersden yazım::

relgnirts ev retkaraK

ters orjinal stringin alt stringini kullanarak kendini çağırır. 
'\0' karakterine ulaştığında putchar kullanarak yazar



8.6 String Kullanım Fonksiyonları
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• String kullanım kütüphanesi fonksiyonları;

– String verilerini işler

– Stringleri tarar

– Stringleri fişler

– String uzunluğunu belirler
 

Prototip Açıklama 

char *strcpy( char *s1, 

   const char *s2 ) 
s2 stringini s1 dizisine kopyalar. s1 değerini 

gönderir. 

char *strncpy( char *s1,  

   const char *s2, size_t n ) 
s2 stringinin en fazla  n karakterini s1 dizisine 

kopyalar. s1 değerini gönderir.. 

char *strcat( char *s1,  

   const char *s2 ) 
s2 stringini s1 dizisine ekler. s2 nin ilk karakeri s1 

in boşluk karakteri üzerine yazılır. Yeni s1 değerini 

gönderir. 

char *strncat( char *s1,  

   const char *s2, size_t n ) 
s2 stringininin en fazla  n karakterini s1 dizisine 

ekler. s2 nin ilk karakeri s1 in boşluk karakteri 

üzerine yazılır. Yeni s1 değerini gönderir. 
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1 /* Fig. 8.19: fig08_19.c

2 strcat ve strncat kullanımı */

3 #include <stdio.h>

4 #include <string.h>

5

6 int main()

7 { 

8 char s1[ 20 ] = "Mutlu ";

9 char s2[] = "Yıllar ";

10 char s3[ 40 ] = "";

11

12 printf( "s1 = %s\ns2 = %s\n", s1, s2 );

13 printf( "strcat( s1, s2 ) = %s\n", strcat( s1, s2 ) );

14 printf( "strncat( s3, s1, 6 ) = %s\n", strncat( s3, s1, 6 ) );

15 printf( "strcat( s3, s1 ) = %s\n", strcat( s3, s1 ) );

16 return 0;

17 }

s1 = Mutlu

s2 = Yıllar

strcat( s1, s2 ) = Mutlu Yıllar

strncat( s3, s1, 6 ) = Mutlu

strcat( s3, s1 ) = Mutlu Mutlu Yıllar
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• Stringleri karşılaştırma

– Bilgisayar stringdeki karakterlerin nümerik ASCII kodlarını 

karşılaştırır

– EK D de karakter kodlarının listesi verilmiştir

int strcmp( const char *s1, const char *s2 );

– s1 ve s2 stringlerini karşılaştırır

– Eğer s1 < s2 ise bir negatif sayı, s1 == s2 ise sıfır ve 

s1 > s2 ise bir pozitif sayı gönderir.

int strncmp( const char *s1, const char *s2, 

size_t n );

– s1 ve s2 stringlerininin ilk n karakterini karşılaştırır.

– Yukarıdaki gibi değer gönderir.
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Prototip Açıklama 

char *strchr( const char *s, 

int c ); 
s stringindeki c karakterinin ilk göründüğü yeri bulur. c bulunursa, s deki c ye bir 

pointer gönderilir. Aksi halde,  NULL pointer gönderilir. 

size_t strcspn( const char 

*s1, const char *s2 ); 
s1 deki s2 de olmayan ilk karakter bloğunun uzunluğunu belirler ve gönderir.  

size_t strspn( const char 

*s1, const char *s2 ); 
s1 deki s2 de de olan  ilk karakter bloğunun uzunluğunu belirler ve gönderir 

char *strpbrk( const char 

*s1, const char *s2 ); 
s1 in herhangi bir karakterinin  s2  de ilk göründüğü yeri belirler. s2 de bu 

karakter bulunursa, karakterin s1 deki yerine bir pointer gönderilir,. Aksi halde, 

NULL pointer gönderilir. 

char *strrchr( const char *s, 

int c ); 
s de  c  nin son  göründüğü yeri belirler. c bulunursa, c ye bir pointer gönderilir. 

Aksi halde, NULL pointer gönderilir. 

char *strstr( const char *s1, 

const char *s2 ); 
s1 stringinde  s2 stringinin ilk göründüğü yeri bulur.  Eğer var ise, o noktaya bir 

pointer gönderilir. Aksi halde,  NULL pointer gönderilir. 

char *strtok( char *s1, const 

char *s2 ); 
strtok un bir çağrımlar dizisi s1 stringini kelimeler gibi mantıksal parçalara 

bölüp, s2 stringindeki karakter ile karşılaşıldığında yeni parça oluşturur. İlk çağrı, 

ilk argüment olarak  s1 i içerir. Sonraki çağrılar  NULL gelene kadar  s1 i parçalar. 

Her çağrımda o anki parçaya bir pointer gönderilir.  

 



8.8 String Araştırma (Search) Fonksiyonla
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1 /* Fig. 8.27: fig08_27.c

2 strspn kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4 #include <string.h>

5

6 int main()

7 { 

8 const char *string1 = “Değer 3.14159 olur";

9 const char *string2 = “rDeğ. 3";

10

11 printf( "%s%s\n%s%s\n\n%s\n%s%u\n",

12 "string1 = ", string1, "string2 = ", string2,

13 “string1 in sadece string2 den değerler içeren",

14 “başlangıç bloğunun uzunluğu = ",

15 strspn( string1, string2 ) );

16 return 0;

17 }

string1 = Değer 3.14159 olur

string2 = rDeğ. 3

String1 in sadece string2 den değerler içeren

başlangıç bloğunun uzunluğu = 8
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1 /* Fig. 8.29: fig08_29.c

2 strtok kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4 #include <string.h>

5

6 int main()

7 { 

8 char string[] = “Bu 5 kelimeli bir cümledir";

9 char *tokenPtr;

10

11 printf( "%s\n%s\n\n%s\n",

12 “Parçalanacak string:", string, 

13 “Parçalar:" );

14

15 tokenPtr = strtok( string, " " );

16

17 while ( tokenPtr != NULL ) { 

18 printf( "%s\n", tokenPtr );

19 tokenPtr = strtok( NULL, " " );

20 }

21

22 return 0;

23 }

Parçalanacak string:

Bu 5 kelimeli bir cümledir

Parçalar:

Bu

5

kelimeli

bir

cümledir



8.9 String Bellek Fonksiyonları
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• Bellek Fonksiyonları

– <stdlib.h> dedir

– Bellek bloklarını araştırır bulur ve karşılaştırır

– Her hangi veri bloğunu düzenler

• Pointer parametreleri void * dır

– void * a herhangi bir pointer atanabilir veya tersi.

– void * a tekrar referans verilemez

• Her bir fonksiyon, işlenecek byte (karakter) sayısını belirleyen 

bir boyut argumenti alır
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Prototip Açıklama 

void *memcpy( void *s1, 

  const void *s2, 

  size_t n ) 

s2 ile işaret edilen nesnenin n karakterini s1 ile işaret edilen 

nesneye kopyalar. Elde edilen nesneyi işaret eden bir pointer 

gönderilir. 

void *memmove( void *s1,  

  const void *s2, 

  size_t n ) 

s2 ile işaret edilen nesnenin n karakterini s1 ile işaret edilen 

nesneye kopyalar. Elde edilen nesneyi işaret eden bir pointer 

gönderilir. Kopyalama işlemi önce s2 nin yerinden bir 

geçici diziye ve sonra da geçici diziden s1 in yerine şeklinde 

yapılır. Elde edilen nesneyi işaret eden bir pointer 

gönderilir. 

int memcmp( const void *s1, 

  const void *s2, 

  size_t n ) 

s1 ve s2 ile işaret edilen nesnelerin ilk n karakterlerini 

karşılaştırır. Fonksiyon, s1 s2 ye eşit, küçük eşit veya 

büyük eşit ise sırası ile 0 , negatif veya pozitif değer gönderir 

void *memchr(const void *s,  

  int c, size_t n ) 

s ile işaretlenen nesnenin ilk n karakterinde, c nin ilk 

göründüğü yeri belirler (unsigned char a dönüştürerek). 

Eğer c bulunursa, nesnedeki c ye bir pointer gönderilir. Aksi 

halde 0 gönderilir. 

void *memset( void *s, 

   int c, size_t n ) 

s ile işaretlenen nesnenin ilk n karakterine, c (unsigned 

char a dönüştürür) yi kopyalar. Elde edilene bir pointer 

gönderir. 
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1 /* Fig. 8.32: fig08_32.c

2 memmove kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4 #include <string.h>

5

6 int main()

7 { 

8 char x[] = “Evim Güzel Evim";

9

10 printf( "%s%s\n", 

11 " memmove dan önce x dizisindeki string: ", x );

12 printf( "%s%s\n", 

13 " memmove dan sonra x dizisindeki string :  ", 

14 memmove( x, &x[ 5 ], 10 ) );

15

16 return 0;

17 }

memmove dan önce x dizisindeki string: Evim Güzel Evim

memmove dan sonra x dizisindeki string: Güzel Evim Evim



8.10 Diğer String Fonksiyonları
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• char *strerror( int hatano ); 

– hatano ya bağlı olarak sisteme-bağlı bir hata gönderir

– Stringe bir pointer gönderir

• size_t strlen( const char *s ); 

– s stringindeki (NULL dan önceki ) karakter sayısını 

gönderir



8.10 Diğer String Fonksiyonları
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1 /* Fig. 8.37: fig08_37.c

2 strerror kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4 #include <string.h>

5

6 int main()

7 { 

8 printf( "%s\n", strerror( 2 ) );

9 return 0;

10 }

No such file or directory
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İçerik 

9.1 Giriş

9.2 Cümleler
9.3 printf ile Formatlı Çıktı

9.4 Tam (int) sayıları Yazma

9.5 Reel (float) Sayıları Yazma

9.6 String ve Karakterleri Yazma

9.7 Diğer Dönüşüm Belirteçleri

9.8 Alan Genişlikli ve Duyarlı Yazım
9.9 printf Format-Kontrol Stringinde Bayrak Kullanımı

9.10 Cümlelerin ve Escape-Dizilerinin Yazımı
9.11 scanf ile Formatlı Girdi



9.1 Giriş
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• Bu Bölümde Açıklananlar:

– Sonuçların gösterimi

– scanf ve  printf

– Cümleler (girdi ve çıktı)

• gets, puts, getchar, putchar (in <stdio.h>)



9.2 Cümleler
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• Cümleler

– Satırlar halinde düzenlenen karakter dizileri

• Her bir satır sıfır yada daha fazla karakterden oluşur ve \n 

karakteri ile sona erer

• ANSI C en az 254 karakterli satırları desteklemelidir

– Tüm girdi ve çıktıları işler

– Sıklıkla

• Standard girdi– klavyeye

• Standard çıktı– ekrana

• Standard hata– ekrana    yönlendirilir

• Detaylar Bölüm 11 de



9.3 printf ile Formatlı Çıktı
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• printf

– Duyarlı Çıktı Formatı

• Dönüşüm belirteçleri: bayrak, alan uzunluğu, duyarlılık, v.s.

– Yuvarlama, sütun ayarlama, sağ/sol yaslama, harf karakterleri 

ekleme, üstel format, hexadecimal format, sabit uzunluk ve 

duyarlılık işlemleri yapılabilir

• Format

– printf( format-kontrol-stringi, diğer-argümentler );

– Format kontrol stringi: çıktı formatını açıklar

– Diğer-argümentler: format kontrol stringindeki her bir 

dönüşüm belirtecine karşılık gelir

• Her bir belirteç yüzde işareti(%) ile başlar, dönüşüm belirteci ile 

biter



9.4 Tam (int) sayıları Yazma
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• Tamsayı (Integer)

– Desimal kısımsız sayı:  25, 0, -9

– Pozitif, negatif, veya sıfır

– Sadece negatif işaret yazılır (default)

Dönüşüm belirteci Açıklama 

d İşaretli tamsayı 

i İşaretli tamsayı. (Not: i ve d belirteci scanf de farklıdır.) 

o Işaretsiz octal tamsayı 

u İşaretsiz tamsayı 

x veya X İşaretsiz hexadecimal tamsayı. X ile 0-9 rakamları ve A-F harfleri, 

x ile 0-9 rakamları ve a-f harfleri görüntülenir. 

h veya l  Belirtecin önüne yazılır ve tamsayının short (kısa) veya long 

(uzun) gösterimini sağlar. h ve l harfleri uzunluk düzenleyicileri 

olarak adlandırılır 
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1 /* Fig 9.2: fig09_02.c */

2 /* tamsayı dönüşüm belirteçleri kullanımı */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 printf( "%d\n", 455 );

8 printf( "%i\n", 455 );  /* printf de i ve d aynıdır */

9 printf( "%d\n", +455 );

10 printf( "%d\n", -455 );

11 printf( "%hd\n", 32000 );

12 printf( "%ld\n", 2000000000 );

13 printf( "%o\n", 455 );

14 printf( "%u\n", 455 );

15 printf( "%u\n", -455 );

16 printf( "%x\n", 455 );

17 printf( "%X\n", 455 );

18

19 return 0;

20 }

455

455

455

-455

32000

2000000000

707

455

65081 

1c7

1C7



9.5 Reel (float) Sayıları Yazma
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• Reel (Float) sayılar

– Desimal noktası vardır (33.5)

– Üstel notasyon (bilimsel notasyonun bilgisayar gösterimi)

• 150.3 = 1.503 x 10² (bilimsel)

• 150.3 = 1.503E+02 (üstel) (E eksponent(üs) den geliyor)

• e veya E kullanılır

– f – desimal solunda en az bir rakam gösterimi belirteci

– g (veya G) – f veya e nin duyarsız sıfırları atılmış gösterimi 

için (1.2300 yerine 1.23 yazılır)

• -4 den küçük veya duyarlılıktan büyük veya eşit ise üs 

belirteci kullan (default durumu 6 rakamdır)



9.5 Reel (float) Sayıları Yazma
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1 /* Fig 9.4: fig09_04.c */

2 /* Floating-point sayıların

3 floating-point belirteci ile yazımı */

4

5 #include <stdio.h>

6

7 int main()

8 { 

9 printf( "%e\n", 1234567.89 );

10 printf( "%e\n", +1234567.89 );

11 printf( "%e\n", -1234567.89 );

12 printf( "%E\n", 1234567.89 );

13 printf( "%f\n", 1234567.89 );

14 printf( "%g\n", 1234567.89 );

15 printf( "%G\n", 1234567.89 );

16

17 return 0;

18 }

1.234568e+006

1.234568e+006

-1.234568e+006

1.234568E+006

1234567.890000

1.23457e+006

1.23457E+006



9.6 String ve Karakterleri Yazma
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• c

– char argumentini yazar

– Bir stringin ilk karakterini yazmak için kullanılamaz

• s

– char argumentine bir pointer ister

– NULL ('\0') bulununcaya kadar olan karakterleri yazar

– char argumentini yazamaz

Uyarı

• Karakter sabitleri için tek tırnak ('z')

• Stringler için çift tırnak "z" (aslında iki karakter içerir; 'z' ve '\0')



9.6 String ve Karakterleri Yazma
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1 /* Fig 9.5: fig09_05c */

2 /* string ve karakterleri yazma*/

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 char karakter = 'A';

8 char string[] = “Bu bir stringdir";

9 const char *stringPtr = “Bu da bir stringdir";

10

11 printf( "%c\n", karakter );

12 printf( "%s\n", “Bu bir stringdir" );

13 printf( "%s\n", string );

14 printf( "%s\n", stringPtr );

15

16 return 0;

17 }

A

Bu bir stringdir

Bu bir stringdir

Bu da bir stringdir



9.7 Diğer Dönüşüm Belirteçleri
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• p

– Pointer değerini (adresini) gösterir

• n

– O anki printf deyimindeki çıktı karakterlerinin sayısını 
alır

– Argüment olarak bir tamsayıya bir pointer alır

– %n belirteci ile hiç bir şey basılmaz

– Her printf çağrımı bir değer gönderir

• Çıktı karakterlerinin sayısı

• Hata durumunda negatif bir sayı

• %

– Yüzde işaretini yazar

– %%
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1 /* Fig 9.7: fig09_07.c */

2 /* The p, n, ve % dönüşüm belirteçleri kullanımı */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 int *ptr;

8 int x = 12345, y;

9

10 ptr = &x;

11 printf( " ptr nin değeri %p\n", ptr );

12 printf( “ x in adresi %p\n\n", &x );

13

14 printf( “Bu satırda basılan toplam karakter sayısı:%n", &y );

15 printf( " %d\n\n", y );

16

17 y = printf( “Bu satır 28 karakterdir\n" ); /* boşluk dahil */

18 printf( "%d=yazılan karakter sayısı\n\n", y );

19

20 printf( “Bir format kontrol stringinde %% yazmak\n" );

21

22 return 0;

23 }

Ptr nin değeri 0065FDF0

x in adresi 0065FDF0

Bu satırda basılan toplam karakter sayısı: 43

Bu satır 24 karakterdir

24=yazılan karakter sayısı

Bir format kontrol stringinde % yazmak
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• Alan Uzunluğu

– Verinin yazıldığı alanın uzunluğu

– Uzunluk veri boyundan fazla ise, (default) sağa yaslar

• Uzunluk çok küçük ise, veriyi sığdıracak şekilde alanı büyütür

• Negatif işareti bir birim yer alır

– Tamsayı uzunluğu % ve belirteç arasına yazılır

– %4d – alan uzunluğunu 4 birim alır
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Duyarlılık

• Veri türüne göre anlamı değişir

• Tamsayılar (default 1)

• Basılacak minimum rakam sayısı

• Veri çok küçük ise, önkısımları sıfır ile doldurur

• Reel sayı

• Noktadan sonra görünecek rakam sayısı(e ve f)

• g için– anlamlı rakamların maksimum sayısı

• String

• Stringden yazılacak maksimum karakter sayısı

• Format

• % den sonra nokta (.) ve  sonra duyarlılık sayısı

• %.3f
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Alan uzunluğu ve duyarlılık

• Birlikte verilebilir

• %uzunluk.duyarlılık

• %5.3f

• Negatif alan uzunluğu– sola yasla

• Pozitif alan uzunluğu– sağa yasla demektir

• Duyarlılık pozitif olmalıdır

• Alan uzunluğunu ve duyarlılık sayısını belirtmek için tamsayı 
kullanılabilir

• Alan uzunluğu ve duyarlılık yerine yıldız (*) yaz

• Argüment listesinde bir int argümentine karşılık getir

• Örnek:

• printf( "%*.*f", 7, 2, 98.736 ); 
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1 /* Fig 9.9: fig09_09.c */

2 /* Yazımda duyarlılık kullanımı: tamsayılar,

3 reel sayılar, ve stringler */

4 #include <stdio.h>

5

6 int main()

7 { 

8 int i = 873;

9 double f = 123.94536;

10 char s[] = “Mutlu yıllar";

11

12 printf( “tamsayıda duyarlılık kullanımı\n" );

13 printf( "\t%.4d\n\t%.9d\n\n", i, i );

14 printf( “reel sayıda duyarlılık kullanımı\n" );

15 printf( "\t%.3f\n\t%.3e\n\t%.3g\n\n", f, f, f );   

16 printf( "stringde duyarlılık kullanımı\n" );

17 printf( "\t%.10s\n", s );

18

19 return 0;

20 }

tamsayıda duyarlılık kullanımı

0873

000000873

Reel sayıda duyarlılık kullanımı

123.945

1.239e+02

124

Using precision for strings

Mutlu yıll



9.9 printf Format-Kontrol Stringinde Bayrak Kullanımı

FORMATLI GİRDİ/ÇIKTINuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 17

• Bayraklar

– Ek formatlama kapasitesi

– Yüzde işaretinden hemen sonra bayrak kullan

– Birçok bayrak aynı anda kullanılabilir

Bayrak Açıklama 

- (eksi işareti) Çıktıyı sola yaslar. 

+ (artı işareti) Pozitif sayı önüne + işaretini yazar 

boşluk + ile yazılmayan pozitif sayı önüne boşluk bırakır 

# Octal belirteç o ile kullanıldığında çıktının önüne 0 yazar 
 

Hexadecimal belirteç x veya X. ile kullanıldığında çıktının önüne 0x veya 0X 

yazar 

Ondalık kısmı sııfr olan e, E, f, g veya G belirteçli reel sayılarda ondalık kısmı 

görüntüler. (Normalde desimal kısım sıfır ise görüntülenmez.) g ve G belirtecinde, 

anlamsız sıfırlar atılmaz. 

0 (zero) Alan boşluğunu sıfırlar ile doldurur. 
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1 /* Fig 9.11: fig09_11.c */

2 /* Sağa ve sola yaslama */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 printf( "%10s%10d%10c%10f\n\n", “merhaba", 7, 'a', 1.23 );

8 printf( "%-10s%-10d%-10c%-10f\n", “merhaba", 7, 'a', 1.23 );

9 return 0;

10 }

merhaba 7         a  1.230000

merhaba 7         a         1.230000 
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1 /* Fig 9.14: fig09_14.c */

2 /* # bayrağı kullanımı:

3 o, x, X ve herhangi reel sayı belirteci ile */

4 #include <stdio.h>

5

6 int main()

7 { 

8 int c = 1427;

9 double p = 1427.0;

10

11 printf( "%#o\n", c );

12 printf( "%#x\n", c );

13 printf( "%#X\n", c );

14 printf( "\n%g\n", p );

15 printf( "%#g\n", p );

16

17 return 0;

18 }

02623

0x593

0X593

1427

1427.00 
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• Cümle yazımı

– Çoğu karakterler yazılabilir

– Bazı "problem" karakterleri, çift tırnak (") gibi

– Escape dizisi ile t verilmelidir

• \ ve ardından escape karakteri yazılır

Escape dizisi Açıklama 

\' Tek tırnak (') karakterini çıktı birimine yazar. 

\" Çift tırnak (")karakterini çıktı birimine yazar. 

\?  ? karakterini çıktı birimine yazar. 

\\ backslash (\)karakterini çıktı birimine yazar. 

\a Zil sesine (bip) neden olur  

\b Imleci (cursor) bir pozisyon geri kaydırır 

\f İmleci bir sonraki mantıksal sayfa başına getirir. 

\n İmleci bir sonraki satır başına getirir. 

\r İmleci aynı satırın başına getirir. 

\t İmleci bir sonraki yatay tab pozisyonuna getirir. 

\v İmleci bir sonraki dikey tab pozisyonuna getirir. 
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• scanf

– Girdi formatı

– Kapasiteleri

• Her tip veri girişi

• Özel karakter girişi

• Özel karakter atlaması

• Format
– scanf(format-kontrol-stringi, diğer-argümentler);

– Format-kontrol-stringi

• Girdilerin formatını tanımlar

– Diğer argümentler

• Girdilerin yükleneceği değişkenlere pointerlar

– Verilerden belli sayıda karakterler okumak için alan 
uzunluğu içerebilir
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Belirteçler Açıklama 

Tamsayılar  

d Tamsayı okur. Karşılık gelen argüment tamsayıya pointerdır. 

i Tamsayı, octal veya hexadecimal tamsayı okur. Karşılık gelen 

argüment tamsayıya pointerdır. 

o octal tamsayı okur. Karşılık gelen argüment işaretsiz tamsayıya 

pointerdır 

u İşaretsiz tamsayı okur. Karşılık gelen argüment işaretsiz 

tamsayıya pointerdır 

x veya X hexadecimal tamsayı okur. Karşılık gelen argüment işaretsiz 

tamsayıya pointerdır 

h veya l Girdinin short veya  long tamsayı olmasına göre, belirtecin 

önünde yazılır.  

Reel sayılar  

e, E, f, g veya G Reel sayı okur. Karşılık gelen argüment reel sayıya pointerdır 

l veya L double veya long double olmasına göre, belirtecin önünde 

yazılır. 
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Belirteç Açıklama 

Karakter ve string  

c Karakter okur. Karşılık gelen argüment char a bir pointerdır. 

Null ('\0') karakteri eklenmez. 

s String okur. Karşılık gelen argüment stringi ve null ('\0') 

karakteri( otomatik olarak eklenir) içeren char tipinde bir diziye 

pointerdır.  

Tarama(scan) seti  

[ scan karakterleri Bir dizide bulunan karakterlerin bir kümesi için bir string tarar 

Diğerleri  

p Bir adres  bir printf deyiminde %p ile üretildiğinde oluşan aynı 

formdan bir adres okur.  

n scanf deki girdi karakterlerinin sayısını alır. Karşılık gelen 

argüment tamsayıya pointerdır 

% Girdideki yüzde (%) işaretini atlar. 
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• Tarama (Scan) seti

– Köşeli parantezler ([])içindeki karakter kümesi

• % işaretini takip eder

– Girdinin sadece scan setinde bulunan karakterlerini tarar

• Her bulduğunu belirli bir diziye yükler

• Scan setinde olmayan ilk karakter bulunduğunda tarama durur

– Tümleyen tarama seti

• Tümleyen için şapka (^) kullanılır: [^aeiou] gibi

• Scan set içinde olmayan karakterleri yükler

• Karakterleri atlama

– Format kontrolde atlanacak karakteri içerir

– Veya, * (atama iptali karakteri) kullanılır

• Her hangi tip karakteri yüklemeden atlar
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1 /* Fig 9.20: fig09_20.c */

2 /* Karakter ve string okuma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 char x, y[ 9 ];

8

9 printf( “Bir string gir: " );

10 scanf( "%c%s", &x, y );

11

12 printf( “Girdi:\n" );

13 printf( “Karakter: \"%c\" ", x );

14 printf( “ve string: \"%s\"\n", y );

15

16 return 0;

17 }

Enter a string: Pazar

Girdi:

Karakter: " P" ve string: "azar" 
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1 /* Fig 9.22: fig09_22.c */

2 /* Tümleyen scan set */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 char z[ 9 ] = { '\0' };

8

9 printf(" Bir string gir: " );

10 scanf( "%[^aeiou]", z );

11 printf(" Girdi: \"%s\"\n", z );

12

13 return 0;

14 }

Bir string gir: String

Girdi: "Str" 
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1 /* Fig 9.24: fig09_24.c */

2 /* Girdiden karakterleri okuma ve atma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 int ay1, gun1, yil1, ay2, gun2, yil2;

8

9 printf( " ay-gün-yıl formunda bir tarih gir : " );

10 scanf( "%d%*c%d%*c%d", &ay1, &gun1, &yil1 );

11 printf( “Ay = %d  gün = %d  yıl = %d\n\n", 

12 ay1, gun1, yil1 );

13 printf( " ay/gün/yıl formunda bir tarih gir : " );

14 scanf( "%d%*c%d%*c%d", &ay2, &gun2, &yil2 );

15 printf( “ay = %d  gün = %d  yıl = %d\n", 

16 ay2, gün2, yıl2 );

17

18 return 0;

19 }

ay-gün-yıl formunda bir tarih gir : 11-18-2004

ay = 11  gün = 18  yıl = 2004

ay/gün/yıl formunda bir tarih gir : 11/18/2004

ay = 11  gün = 18  yıl = 2004
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• Structure (Yapı)

– Tek isim altında toplanan ilişkili değişkenler topluluğu

• Farklı veri tiplerinden değişkenler içerebilir

– Çoğunlukla dosyalara yüklenecek kayıtları tanımlamak için 

kullanılır

– Pointerlarla birlikte kullanılır, bağlantılı listeler, stoklar, 

kuyruklar ve branşlar (dallar) oluşturabilir
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struct kart yapısının tanımını verir

– card yapının adıdır ve yapı tipindeki değişkenleri 

tanımlamak için kullanılır

– card char * tipinde iki üye içerir

• Bu üyeler karo ve kupa dır

Örnek

struct kart {

char *karo;

char *kupa;

};
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• struct özellikleri
– Bir struct kendini içermez

– Aynı yapı türüne pointer olan bir üye içerebilir

– Bir yapı tanımı bellekte yer kaplamaz

• Bunun yerine yapı değişkenlerini tanımlayan yeni bir veri tipi 
oluşturur

• Tanımlanması
– Diğer değişkenler gibi tanımlanır:

• kart birKart, deste[ 52 ], *kPtr;

– Virgülle ayrılan bir liste oluşturabilir:

struct kart {

char *karo;

char *kupa;

} birKart, deste[ 52 ], *kPtr;
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Geçerli Operasyonlar

• Aynı tipten bir yapıya bir yapı atama

• Bir yapının adresini (&) alma

• Yapının bir üyesine ulaşma

• sizeof operatörü kullanarak yapının boyutunu belirleme
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• Başlangıç Listesi

– Örnek:

• Atama Deyimleri

– Örnek:

kart ucKupa= birKart;

– ucKupa şu şekilde de tanımlanabilir:

kart ucKupa;

ucKupa.yuz= “üç”;

ucKupa.tip= “Kupa”;

kart birKart= { “Üç", “Kupa" };
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• Structure üyesine erişim

– Structure değişkeni ile nokta operatörü (.) kullanılır

kart benimKartim;

printf( "%s", benimKartim.kupa );

– Structure değişkenine pointer ile ok işareti (->) kullanılır

kart *benimKartPtr = &benimKartim;

printf( "%s", benimKartPtr -> kupa );

– benimKartPtr -> kupa

( * benimKartPtr ).kupa ya denktir
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• Yapıyı fonksiyona atama

– Tüm yapıyı fonksiyona aktar

• Veya belli üyeleri aktar

– Her iki aktarım da değer ile çağrılır

• Referansla-çağırma ile yapıyı aktarma

– Yapının adresini aktar

– Referansı aktar

• Değer ile çağırmayla dizileri aktarma

– Dizi üyesi olacak şekilde bir yapı oluştur

– Yapıyı aktar
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• typedef

– Daha önce tanımlanmış veri tiplerine eşanlam (lakap) 

oluşturur

– Daha kısa tip adları oluşturmak için kullanılır

– Örnek:

typedef struct Kart *KartPtr;

– struct Kart * tipi için bir lakap olarak KartPtr

adlı yeni bir tip adı oluşturur

– typedef yeni bir veri tipi oluşturmaz

• Sadece bir lakap oluşturur
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• Önkod:

– Kart yapısının bir dizisini oluştur

– Kartları desteye koy

– Desteyi kar

– Kartları dağıt
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1 /* Fig. 10.3: fig10_03.c

2 yapı kullanarak kart karma ve dağıtma simulasyonu */

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdlib.h>

5 #include <time.h>

6

7 struct kart{ 

8 const char *yuz;

9 const char *takim;

10 };

11

12 typedef struct kart Kart;

13

14 void tamDeste( Kart * const, const char *[], 

15 const char *[] );

16 void kar( Kart * const );

17 void dagit( const Kart * const );

18

19 int main()

20 { 

21 Kart deste[ 52 ];

22 const char *yuz[] = { “As", “İki", “Üç", 

23 “Dört", “Beş",

24 “Altı", “Yedi", “Sekiz", 

25 “Dokuz", “On",

26 “Bacak", “Kız", “Papaz"};

27 const char *takim[] = { “Kupa", “Karo", 

28 “Maça", “Sinek"};

29

30 srand( time( NULL ) );
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31

32 tamDeste( deste, yuz, takim );

33 kar( deste );

34 dagit( deste );

35 return 0;

36 }

37

38 void tamDeste( Kart * const cDeste, const char * cYuz[], 

39 const char * cTakim[] )

40 { 

41 int i;

42

43 for ( i = 0; i <= 51; i++ ) { 

44 cDeste[ i ].yuz = cYuz[ i % 13 ];

45 cDeste[ i ].takim = cTakim[ i / 13 ];

46 }

47 }

48

49 void kar( Kart * const cDeste )

50 { 

51 int i, j;

52 Kart temp;

53

54 for ( i = 0; i <= 51; i++ ) { 

55 j = rand() % 52;

56 temp = cDeste[ i ];

57 cDeste[ i ] = cDeste[ j ];

58 cDeste[ j ] = temp;

59 }

60 }

52 kartı desteye koy.  yuz ve deste
modül(kalan) ile belirlenir

0 ve 51 arasında rasgele sayı seç. i elemanını onunla yer değiştir
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61

62 void dagit( const Kart * const cDeste )

63 { 

64 int i;

65

66 for ( i = 0; i <= 51; i++ )

67 printf( "%5s - %-8s%c", cDeste[ i ].yuz, 

68 cDeste[ i ].takim,

69 ( i + 1 ) % 2 ? '\t' : '\n' );

70 }

Diziyi tara ve veriyi yaz
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Sekiz – Karo 

Sekiz – Maça 

Yedi - Kupa

As - Maça

İki – Sinek 

Yedi - Sinek

Bacak - Maça

Papaz - Kupa

Üç - Kupa

Üç - Maça

On - Kupa

On - Maça

Altı - Maça

Altı - Kupa

Dokuz - Karo

Bacak - Sinek

Papaz - Karo

Dokuz - Sinek

Altı - Sinek

Kız - Karo

As – Sinek

Papaz - Maça

Papaz - Sinek

Kız - Kupa

Dört - Sinek

Dört - Maça

As – Kupa

Beş – Sinek

İki – Karo

On – Karo

Altı – Karo

İki – Maça

On – Sinek

Bacak – Karo

Üç – Karo

Dokuz – Maça

İki – Kupa

Yedi – Karo

Kız – Sinek

Üç – Sinek

As – Karo

Beş – Maça

Yedi – Maça

Dört – Kupa

Sekiz – Sinek

Beş – Karo

Dokuz – Kupa

Beş – Kupa

Dört – Karo

Sekiz – Kupa

Bacak – Kupa

Kız - Maça
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• union

– Zaman süresince değişik nesneler içeren bellek

– Bir zamanda sadece bir veri üyesi içerir

– union üyeleri aynı yeri paylaşır

– Yerden tasarruf sağlar

– Sadece tanımlanan son veri üyesine erişim sağlanır

• union tanımlaması

– Yapı ile aynıdır

union Sayi{

int x;

float y;

};

union Sayi deger;
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• Geçerli union işlemleri

– Aynı tipten union a atama:  =

– Adres alma: &

– union üyesine erişim: .

– Üyeye pointer ile erişim: ->
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1 /* Fig. 10.5: fig10_05.c

2 union a bir örnek*/

3 #include <stdio.h>

4

5 union sayi { 

6 int x;

7 double y;

8 };

9

10 int main()

11 { 

12 union sayi deger;

13

14 deger.x = 100;

15 printf( "%s\n%s\n%s%d\n%s%f\n\n",

16 “Tamsayı üyesine bir değer ver ve",

17 “her iki üyeyi yaz.",

18 "int:   ", deger.x, 

19 "double:\n", deger.y );

20

21 deger.y = 100.0;

22 printf( "%s\n%s\n%s%d\n%s%f\n",

23 “Reel üyeye bir değer ver ve",

24 “her iki üyeyi yaz.",

25 "int:   ", deger.x, 

26 "double:\n", deger.y );

27 return 0;

28 }
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Tamsayı üyesine bir değer ver ve

Her iki üyeyi yaz.

int:   100

double:

-92559592117433136000000000000000000000000000000000000000000000.00000

Reel üyeye bir değer ver ve 

Her iki üyeyi yaz.

int:   0

double:

100.000000
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• Her veri bit dizileri şeklinde temsil edilir

– Her bit ya 0 veya 1 dir

– 8 bitlik bir dizi bir byte olur

Operatör Adı Açıklama

& bitişlem AND (VE) İki operandaki karşılık gelen bitlerin her ikisi de 1 ise 

sonuçtaki bitler 1 olur

| bitişlem OR (VEYA) İki operandaki karşılık gelen bitlerin en az biri 1 ise 

sonuçtaki bitler 1 olur

^ Sadece bitişlem için OR

(VEYA)

İki operandaki karşılık gelen bitlerin sadece biri 1 ise 

sonuçtaki bitler 1 olur

<< Sola kaydır İkinci operandda belirlenen bir sayısı kadar birinci 

operanddaki bitleri sola kaydırır. Sağda geriye kalanları 0 

ile doldurur

>> Sağa kaydır İkinci operandda belirlenen bir sayısı kadar birinci 

operanddaki bitleri sağa kaydırır. Solda  geriye kalanları 

doldurma işlemi makineye bağlıdır

~ tümleyen Tüm 0 bitler 1 ve tüm 1 bitler 0 olur
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1 /* Fig. 10.9: fig10_09.c

2 Bitişlem AND, genel OR, 

3 sadece bitişlem OR ve tümleyen operatörleri */

4 #include <stdio.h>

5

6 void bitYaz( unsigned );

7

8 int main()

9 { 

10 unsigned say1, say2, maske, bitKur;

11

12 say1 = 65535;

13 maske = 1;

14 printf( “Aşağıdakilerin birleşiminin sonucu:\n" );

15 bitYaz( say1 );

16 bitYaz( maske );

17 printf( “bitişlem AND operatörü & ile\n" );

18 bitYaz( say1 & maske );

19

20 say1 = 15;

21 bitKur = 241;

22 printf( "\nAşağıdakilerin birleşiminin sonucu:\n" );

23 bitYaz( say1);

24 bitYaz( bitKur );

25 printf( “genel bitişlem OR operatörü | ile\n" );

26 bitYaz( say1 | bitKur );

27

28 say1 = 139;

29 say2 = 199;

30 printf( "\nAşağıdakilerin birleşiminin sonucu:\n" );
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31 bitYaz( say1 );

32 bitYaz( number2 );

33 printf( “sadece bitişlem OR operatörü ^ ile\n" );

34 bitYaz( say1 ^ say2 );

35

36 say1 = 21845;

37 printf( "\n Sayı:\n" );

38 bitYaz( say1 );

39 printf( “tümleyeni:\n" );

40 bitYaz( ~number1 );

41

42 return 0;

43 }

44

45 void bitYaz( unsigned deger )

46 { 

47 unsigned c, maskeYaz = 1 << 31;

48

49 printf( "%7u = ", deger );

50

51 for ( c = 1; c <= 32; c++ ) { 

52 putchar( deger & maskeYaz ? '1' : '0' );

53 deger <<= 1;

54

55 if ( c % 8 == 0 )

56 putchar( ' ' );

57 }

58

59 putchar( '\n' );

60 }

MASKE sadece bir bit seti ile oluşturuldu
yani (10000000 00000000)

MASKE sürekli olarak deger e eklenir. 
MASKE sadece bir bit içerir, böylece eğer AND true(doğru) 
gönderirse bunun anlamı deger o bite sahip olur. 
deger daha sonra bir sonraki biti test için kaydırılır.



Structure, Union, Bit İşlemleri, ve Numaralandırma Nuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 22

Aşağıdakilerin birleşiminin sonucu:

65535 = 00000000 00000000 11111111 11111111

1 = 00000000 00000000 00000000 00000001

bitişlem AND operatörü & ile

1 = 00000000 00000000 00000000 00000001

Aşağıdakilerin birleşiminin sonucu:

15 = 00000000 00000000 00000000 00001111

241 = 00000000 00000000 00000000 11110001

genel bitişlem OR operatörü | ile

255 = 00000000 00000000 00000000 11111111

Aşağıdakilerin birleşiminin sonucu:

139 = 00000000 00000000 00000000 10001011

199 = 00000000 00000000 00000000 11000111

Sadece bitişlem OR operatörü ^ ile

76 = 00000000 00000000 00000000 01001100

Sayı:

21845 = 00000000 00000000 01010101 01010101

tümleyeni

4294945450 = 11111111 11111111 10101010 10101010
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• Bit Alanları
– Boyutu (bit olarak) belirlenmiş bir yapı üyesi

– Daha iyi bellek kullanımı sağlar

– int veya unsigned olarak tanımlanır

– Bireysel bitlere erişim sağlanmaz

• Bit alanları tanımlama
– unsigned veya int üyeli ve (:) ile alan uzunluğunu 

veren bir tamsayı ile tanımlanır

– Örnek:

struct BitKart{

unsigned yuz: 4;

unsigned takim : 2;

unsigned renk : 1;

};
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• Adlandırılmamış bit alanı

– Alan yapıda destek olarak kullanılır

– Bitlere bir şey yüklenmeyebilir

struct Ornek{

unsigned a : 13;

unsigned   : 3;

unsigned b : 4;

}

– Sıfır uzunluklu adlandırılmamış bit alanı bir sonraki bit 

alanını yeni bir depolama birimi sınırına hizalar
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• Numaralandırma

– Belirleyiciler ile temsil edilen tamsayı sabitleri seti

– Enumeration sabitleri değerleri otomatik belirlenen sembolik 

sabitler gibidir

• Değerler 0 ile başlar ve birer artar

• Değerler = ile kesin olarak verilebilir

• Kesin sabit adları vardır

– Örnek:

enum Aylar{ OCK= 1, SUB, MAR, NIS, MAY, HAZ, 

TEM, AGU, EYL, EKM, KAS, ARA};

• Belirleyicilerin 1 den 12 ye değiştiği yeni tip bir enum 

Aylar oluşturur

– Enumeration değişkenleri sadece kendi enumeration sabit 

değerlerini kabul eder (integer temsilini değil)
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1 /* Fig. 10.18: fig10_18.c

2 enumeration tip kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4

5 enum aylar { OCK = 1, SUB, MAR, NIS, MAY, HAZ,

6 TEM, AGU, EYL, EKM, KAS, ARA };

7

8 int main()

9 { 

10 enum aylar ay;

11 const char *ayAdi[] = { "", “Ocak", “Şubat",

12 "Mart", “Nisan", "Mayıs", 

13 “Haziran", “Temmuz", "Ağustos", 

14 “Eylül", “Ekim", 

15 “Kasım", “Aralık" };

16

17 for ( ay = OCK; ay <= ARA; ay++ )

18 printf( "%2d%11s\n", ay, ayAdi[ ay ] );

19

20 return 0;

21 }



10.11   Enumeration Sabitleri

Structure, Union, Bit İşlemleri, ve Numaralandırma Nuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 27

1    Ocak

2   Şubat

3      Mart

4      Nisan

5        Mayıs

6      Haziran

7     Temmuz

8    Ağustos

9  Eylül

10    Ekim

11  Kasım

12   Aralık
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• Veri Dosyaları

– C programı ile oluşturulabilir, yenilenebilir ve işlenebilir

– Büyük çaplı verilerin sürekli saklanması için kullanılır

• Değişken ve dizilerdeki veri depolamaları sadece geçicidir

Kayıt Anahtarı
Bir dosyadan belli bir kayıdı almak için belirleyici

Dizisel dosya
Kayıtlar tipik olarak anahtar ile sıralanır
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• Veri Düzeni:

– Bit – en küçük veri parçası

• Değeri 0 veya 1

– Byte – 8 bit 

• Karakter yüklemek için kullanılır

– Desimal rakamlar, harfler, ve özel semboller

– Alan– Anlam ifade eden karakter grubu

• Örnek: sizin dersiniz

– Kayıt– İlişkili alanlar grubu

• struct veya class ile temsil edilir

• Örnek: Bir ödeme sisteminde, belirli bir işçi için kimlik no, ad, 

adres v.s içeren bir kayıt
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• Veri Düzeni (devam):

– Dosya– ilişkili kayıtlar grubu

• Örnek: ödeme dosyası

– Veri tabanı (Database) – ilişkili dosyalar grubu

1

01001010

Jale

Jale Yeşil

Aydın Siyah

Ali Mavi

Jale Yeşil

Gözde Sarı

Damla Mor

Dosya

Kayıt

Alan

Byte (ASCII karakter J)

Bit
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• C her dosyayı bir byte dizisi olarak görür

– Dosya end-of-file belirteci ile sonlanır
• veya, belirtilen bir byte-da sonlanır

• Bir dosya açıldığında kanal oluşturulur

– Dosya ve programlar arasında iletişim sağlar

– Bir dosyayı açmak bir DOSYA (FILE ) yapısına bir pointer 
gönderir

• Örnek dosya pointer-ları:

• stdin - standard input (klavye)

• stdout - standard output (ekran)

• stderr - standard hata (ekran)

• FILE yapısı

– File tanımlayıcı
• Açık dosya tablosu olarak adlandırılan, işletim sistemi dizisine, bir indeks

– File Kontrol Bloğu (FCB)
• Her dizi elemanında bulunur, sistem bunu dosyayı kaydetmek için kullanır
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• Standard kütüphanedeki Read/Write fonksiyonları

– fgetc

• Bir dosyadan bir karakter okur

• Bir FILE pointer-ını argüment olarak alır

• fgetc( stdin ), getchar() -a denktir

– fputc

• Bir dosyaya bir karakter yazar

• Bir FILE pointer ve bir karakteri bir argüment olarak yazmak için alır

• fputc( 'a', stdout ), putchar( 'a' ) -a denktir

– fgets

• Bir dosyadan bir satır okur

– fputs

• Bir dosyaya bir satır yazar

– fscanf / fprintf

• scanf ve printf –e denk dosya işlemciler
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• C bir dosya yapısına zorlamaz
– Bir dosyadaki kayıt yapısı tipi yoktur

– Dosya yapısını programcı hazırlamalıdır

• Bir dosya oluşturma
– FILE *fPtr;

• fPtr adlı bir FILE pointer oluşturur

– fPtr = fopen(“ilkFile.dat", açmamodu);

• fopen fonksiyonu belirlenen dosyaya bir FILE pointer 
gönderir

• İki argüment alır– açılacak dosya ve açma modu

• Açılış gerçekleşmezse, NULL gönderir

– fprintf

• Dosyaya yazmak için kullanılır

• Printf –e benzerdir, sadece ilk argüment bir FILE pointerdır
(yazılacak dosyaya pointer)



11.4 Dizisel Erişim Dosyası Oluşturma

DOSYA İŞLEMENuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 8

– feof( FILE pointer )

• Eğer end-of-file belirteci (işlenecek daha fazla veri yok) 

belirtilen dosya için kuruluysa doğru gönderir

• fclose( FILE pointer ) doğru gönderir

• Belirtilen dosyayı kapatır

• Program sonunda otomatik olarak işlenir

• Dosya kapatmada iyi bir pratiktir

• Detaylar

– Programlar tek yada çok dosyayı işleyebilir veya hiç bir 

dosyayı işlemeyebilir

– Her dosya tek bir özel ada ve pointer-a sahip olmalıdır
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• Dosya açma modları:

Mod Açıklama 

r  Okumak için dosya aç. 

w  Yazmak için dosya oluştur. Halihazırda dosya mevcut 

ise, içeriğini yok eder. 

a  Ekleme(append); varolan dosyanın sonuna ekleme 

yapar veya yeni dosya oluşturur 

r+  Yenilemek için dosya açar (okuma ve yazma). 

w+  Yenilemek için dosya oluşturur. Halihazırda dosya 

mevcut ise, içeriğini yok eder. 

a+  Ekleme; Yenilemek için dosya açar veya oluşturur; 

Dosyanın sonuna yazılır. 
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1 /* Fig. 11.3: fig11_03.c

2 Dizisel dosya oluşturma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 int hesap;

8 char isim[ 30 ];

9 double balans;

10 FILE *mfPtr;   /* mfPtr = musteri.dat file pointer */

11

12 if ( ( mfPtr = fopen( “musteri.dat", "w" ) ) == NULL )

13 printf( “Dosya açılamıyor ! \n" );

14 else { 

15 printf( “Hesap, isim, ve balansı giriniz.\n" );

16 printf( “Girdiyi bitirmek için EOF giriniz.\n" );

17 printf( "? " );

18 scanf( "%d%s%lf", &hesap, isim, &balans );

19

20 while ( !feof( stdin ) ) { 

21 fprintf( mfPtr, "%d %s %.2f\n", 

22 hesap, isim, balans);

23 printf( "? " );

24 scanf( "%d%s%lf", &hesap, isim, &balans);

25 }

26

27 fclose( mfPtr );

28 }

29

30 return 0;

31 }
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Hesap isim ve balansı giriniz.

Girdiyi bitirmek için EOF giriniz.

? 100 Aydın 24.98

? 200 Yılmaz 345.67

? 300 Koç 0.00

? 400 Kaya -42.16

? 500 Demir 224.62

?
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• Dizisel erişim dosyası okuma
– Bir FILE pointer oluştur, okunacak dosyaya bağla:

oPtr = fopen("dosyam.dat", "r" );

– Dosyadan okumak için fscanf kullan

• scanf gibi, sadece ilk argüment bir FILE pointer

fscanf( oPtr, "%d%s%f", &birInt, &birString, 

&birFloat );

– Veri baştan sona okunur

– Dosya pozisyon pointerı (file position pointer)

• Okunacak/yazılacak bir sonraki byte sayısını belirtir

• Gerçek anlamda pointer olmayıp bir tamsayı değerdir (byte 
yerini belirler)

• byte offset olarak da adlandırılır

– rewind( oPtr )

• Dosya pozisyon pointerını dosya başlangıcına getirir
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1 /* Fig. 11.7: fig11_07.c

2 Dizisel dosyayı okuma yazma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 int hesap;

8 char isim[ 30 ];

9 double balans;

10 FILE *mfPtr;   /* mfPtr = musteri.dat file pointer */

11

12 if ( ( mfPtr = fopen("musteri.dat", "r" ) ) == NULL )

13 printf( "File could not be opened\n" );

14 else { 

15 printf( "%-10s%-13s%s\n", "Hesap", "İsim", "Balans" );

16 fscanf( cfPtr, "%d%s%lf", &hesap, isim, &balans );

17

18 while ( !feof( mfPtr ) ) { 

19 printf( "%-10d%-13s%7.2f\n", hesap, isim, balans );

20 fscanf( mfPtr, "%d%s%lf", &hesap, isim, &balans );

21 }

22

23 fclose( mfPtr );

24 }

25

26 return 0;

27 }

Hesap    İsim Balans

100       Aydın 24.98

200       Yılmaz 345.67

300       Koç 0.00

400       Kaya -42.16

500       Demir 224.62 
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1 /* Fig. 11.8: fig11_08.c

2 Kredi sorgulama programı */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 int istem, hesap;

8 double balance;

9 char isim[ 30 ];

10 FILE *mfPtr;

11

12 if ( ( mfPtr = fopen( “musteri.dat", "r" ) ) == NULL )

13 printf( " Dosya açılamadı\n" );

14 else { 

15 printf(" İsteğinizi giriniz\n "

16 " 1 – Sıfır balanslı hesapları listele\n"

17 " 2 - Kredi balanslı hesapları listele\n "

18 " 3 - Açık balanslı hesapları listele\n "

19 " 4 – İşlemi sonlandır? " );

20 scanf( "%d", &istem );

21

22 while ( istem != 4 ) { 

23 fscanf( mfPtr, "%d%s%lf", &hesap, isim, 

24 &balans );

25

26 switch ( istem ) { 

27 case 1:

28 printf( "\nSıfır balanslı "

29 “hesaplar:\n" );

30

31 while ( !feof( mfPtr ) ) { 

32
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33 if ( balans == 0 )

34 printf( "%-10d%-13s%7.2f\n", 

35 hesap, isim, balans );

36

37 fscanf( mfPtr, "%d%s%lf", 

38 &hesap, isim, &balans );

39 }

40

41 break;

42 case 2:

43 printf( "\nKredi balanslı "

44 “hesaplar:\n" );

45

46 while ( !feof( mfPtr ) ) { 

47

48 if ( hesap < 0 )

49 printf( "%-10d%-13s%7.2f\n", 

50 hesap, isim, balans);

51

52 fscanf( mfPtr, "%d%s%lf", 

53 &hesap, isim, &balans );

54 }

55

56 break;

57 case 3:

58 printf( "\n Açık balanslı "

59 “hesaplar:\n" );

60

61 while ( !feof( mfPtr ) ) { 

62

63 if ( balans > 0 )

64 printf( "%-10d%-13s%7.2f\n", 
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65 hesap, isim, balans );

66

67 fscanf( mfPtr, "%d%s%lf", 

68 &hesap, isim, &balans );

69 }

70

71 break;            

72 }      

73

74 rewind( mfPtr );

75 printf( "\n? " );

76 scanf( "%d", &istem );

77 }

78

79 printf( “İşlem sonu.\n" );

80 fclose( mfPtr );

81 }

82

83 return 0;

84 }
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İsteğinizi giriniz
1 – Sıfır balanslı hesapları listele

2 - Kredi balanslı hesapları listele

3 - Açık balanslı hesapları listele

4 – İşlem sonu

? 1

Sıfır balanslı hesaplar:

300       Koç 0.00

? 2

Kredi balanslı hesaplar: 

400       Kaya -42.16

? 3

Açık balanslı hesaplar:

100       Aydın 24.98

200       Yılmaz 345.67

500       Demir 224.62

? 4

İşlem sonu.



11.5 Dizisel Erişim Dosyasından Veri Okuma

DOSYA İŞLEMENuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 18

• Dizisel erişim dosyası

– Düzenleme sırasında diğer verileri yok etme riski vardır

– Alan boyutları değişebilir

• Dosya ve ekran gösterimi iç(makine) gösterimden farklı

• 1, 34, -890 int değerlerdir, fakat diskde farklı boyuta 

sahiptirler

300 Koç 0.00 400 Kaya 32.87 (Dosyadaki eski 

veriler)

Koç adını Kerimoğlu ile değiştirmek istersek,

300 Koç 0.00 400 Kaya 32.87

300 Kerimoğlu 0.00aya 32.87

300 Kerimoğlu 0.00

Verinin üzerine yazılır
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• Rasgele erişim dosyaları

– Diğer kayıtları incelemeden belli bir kayıta bağlantı sağlar

– Bir dosyadaki kayıtlara doğrudan bağlantı

– Diğer verileri silmeden veri girişi yapılabilir

– Eski veriler üzerine yazılmadan yenilenebilir veya silinebilir

• Sabit uzunluklu kayıtlar kullanarak düzenleme

– Dizisel dosyalar sabit uzunluklu kayıtlara sahip değildir

0 200 300 400 500

byte offset.}

} } } } } }

100

100
byte

100
byte

100
byte

100
byte

100
byte

100
byte
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• Rasgele erişim dosyasında veriler

– Formatsız (“ham byte" olarak yüklenir)

• Aynı tipten veriler (örneğin int) aynı miktarda bellek kullanır

• Aynı tipten veriler sabit uzunluğa sahiptir

• Veri insan okuyabilir değildir
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• Formatsız I/O fonksiyonları
– fwrite

• Belllekteki bir yerdeki byte-ları bir dosyaya aktarır

– fread

• Bir dosyadaki byte-ları bellekte bir yere aktarır

– Örnek:

fwrite( &sayi, sizeof( int ), 1, mPtr );

• &sayi – Aktarılacak byte-ların bellekteki yeri

• sizeof( int ) – Aktarılacak byte sayısı

• 1 – Diziler için, aktarılacak eleman sayısı

– Bu durumda, dizinin "bir elemanı" aktarılacak

• mPtr – Aktarılacak dosya
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• Yazım yapısı
fwrite( &nesne, sizeof (struct yapi), 1, mPtr );

– sizeof – parantez içindeki nesnenin byte sayısını gönderir

• Bir çok dizi elemanını yazmak için

– İlk argüment diziye pointer

– Üçüncü argüment yazılacak eleman sayısı
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1 /* Fig. 11.11: fig11_11.c

2 Rasgele erişim dosyasını dizisel olarak oluşturma */

3 #include <stdio.h>

4

5 struct musteriData { 

6 int musNum;

7 char soyad[ 15 ];

8 char ad[ 10 ];

9 double balans;

10 };

11

12 int main()

13 { 

14 int i;

15 struct musteriData bosMus = { 0, "", "", 0.0 };

16 FILE *mfPtr;

17

18 if ( ( mfPtr = fopen( “kredi.dat", "w" ) ) == NULL )

19 printf( “Dosya açılamadı.\n" );

20 else { 

21

22 for ( i = 1; i <= 100; i++ )

23 fwrite( &bosMus, 

24 sizeof( struct musteriData ), 1, mfPtr );

25

26 fclose( mfPtr );

27 }

28

29 return 0;

30 }
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• fseek (dosya arama)

– Dosya pozisyon pointer-ını (offset) belli bir pozisyona getirir

– fseek( pointer, offset, sembolik_sabit );

• pointer – dosyaya pointer

• offset – dosya pozisyon pointer-ı (0 ilk pozisyon (yer))

• sembolik_sabit – dosyanın okunan yerini belirler

• SEEK_SET – arama dosyanın başından başlar

• SEEK_CUR – arama dosyadaki o anki yerden başlar

• SEEK_END – dosyanın sonundan başlar
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1 /* Fig. 11.12: fig11_12.c

2 Rasgele erişim dosyasına yazma */

3 #include <stdio.h>

4

5 struct musteriData { 

6 int musNum;

7 char soyad[ 15 ];

8 char ad[ 10 ];

9 double balans;

10 };

11

12 int main() 

13 { 

14 FILE *mfPtr;

15 struct musteriData musteri = { 0, "", "", 0.0 };

16

17 if ( ( mfPtr = fopen( “kredi.dat", "r+" ) ) == NULL )

18 printf( “Dosya açılamadı.\n" );

19 else { 

20 printf( “Hesap numarasını giriniz"

21 " ( 1 den 100 e, girdi sonu için 0 )\n? " );

22 scanf( "%d", &musteri.musNum );

23

24 while ( musteri.musNum != 0 ) { 

25 printf( “Soyadı, adı ve balansı gir\n? " );

26 fscanf( stdin, "%s%s%lf", musteri.soyad, 

27 musteri.ad, &musteri.balans );

28 fseek( mfPtr, ( musteri.musNum - 1 ) * 

29 sizeof( struct musteriData ), SEEK_SET );

30 fwrite( &musteri, sizeof( struct musteriData ), 1, 

31 mfPtr );

32 printf( “Hesap numarasını gir \n? " );
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33 scanf( "%d", &musteri.musNum );

34 }

35

36 fclose( mfPtr );

37 } 

38

39 return 0;

40 }

Hesap numarasını giriniz (1 den 100 e, girdi sonu için 0 )

? 37

Soyadı, adı ve balansı gir
? Koç Ali 0.00

Hesap numarasını gir
? 29

Soyadı, adı ve balansı gir

? Demir Ahmet -24.54

Hesap numarasını gir

? 96

Soyadı, adı ve balansı gir

? Kaya Sami 34.98

Hesap numarasını gir

? 88

Soyadı, adı ve balansı gir

? Aydın Tuncay 258.34

Hesap numarasını gir

? 33

Soyadı, adı ve balansı gir

? Yılmaz  Mehmet 314.33

Hesap numarasını gir

? 0
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• fread (dosya oku)

– Bir dosyadan belleğe belli sayıda byte okur

fread( &musteri, sizeof (struct 

musteriData), 1, mPtr );

– Bir çok sabit boyutlu dizi elemanı okuyabilir

• Diziye pointer sağla

• Okunacak eleman sayısını belirt

– Çoklu eleman okumak için, üçüncü argümentte belirt
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1 /* Fig. 11.15: fig11_15.c

2 Dizisel rasgele erişim dosyası okuma */

3 #include <stdio.h>

4

5 struct musteriData { 

6 int musNum;

7 char soyad[ 15 ];

8 char ad[ 10 ];

9 double balans;

10 };

11

12 int main()

13 { 

14 FILE *mfPtr;

15 struct musteriData musteri = { 0, "", "", 0.0 };

16

17 if ( ( mfPtr = fopen( “kredi.dat", "r" ) ) == NULL )

18 printf( “Dosya açılamadı.\n" );

19 else { 

20 printf( "%-6s%-16s%-11s%10s\n", “Hesap", “Soyadı",

21 “Adı", “Balans" );

22

23 while ( !feof( mfPtr ) ) { 

24 fread( &musteri, sizeof( struct musteriData ), 1, 

25 mfPtr );

26

27 if ( musteri.musNum != 0 )

28 printf( "%-6d%-16s%-11s%10.2f\n", 

29 musteri.musNum, musteri.soyad, 

30 musteri.ad, musteri.balans );

31 }

32
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33 fclose( mfPtr );

34 }

35

36 return 0;

37 }

Hesap Soyadı Adı Balans

29    Demir Nadir -24.54

33    Tosun Mustafa 314.33

37    Berke Ayşe 0.00

88    Koç Ahmet 258.34

96    Deniz Salim 34.98 
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• Bu program

– rasgele erişim dosyası kullanarak bir banka müşteri 

sistemine erişim sağlamak içindir

• Yapılacak işlemler

– Varolan hesapları yenileme

– Yeni hesap açma

– Hesap silme

– Tüm hesapları bir formatlı teks dosyasına yükleme
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1 /* Fig. 11.16: fig11_16.c

2 Bu program dizisel rasgele erişim dosyası okur,

3 dosyada olan verileri yeniler, dosyaya eklemek için

4 yeni veri oluşturur, ve dosyadan

5 veri siler.                                  */

6 #include <stdio.h>

7

8 struct musData { 

9 int musNum;

10 char soyad[ 15 ];

11 char ad[ 10 ];

12 double balans;

13 };

14

15 int secimGir( void );

16 void teksFile( FILE * );

17 void yenileKayit( FILE * );

18 void yeniKayit( FILE * );

19 void silKayit( FILE * );

20

21 int main()

22 { 

23 FILE *mfPtr;

24 int secim;

25

26 if ( ( mfPtr = fopen( “kredi.dat", "r+" ) ) == NULL )

27 printf( “Dosya açılamadı.\n" );

28 else { 

29

30 while ( ( secim = secimGir() ) != 5 ) { 

31

32 switch ( secim ) { 
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33 case 1:

34 teksFile( mfPtr );

35 break;

36 case 2:

37 yenileKayit( mfPtr );

38 break;

39 case 3:

40 yeniKayit( mfPtr );

41 break;

42 case 4:

43 silKayit( mfPtr );

44 break;

45 }

46 }

47

48 fclose( mfPtr );

49 }

50

51 return 0;

52 }

53

54 void teksFile( FILE *okuPtr )

55 { 

56 FILE *yazPtr;

57 struct musData musteri = { 0, "", "", 0.0 };

58

59 if ( ( yazPtr = fopen( “hesaplar.txt", "w" ) ) == NULL )

60 printf( “Dosya açılamadı.\n" );

61 else { 

62 rewind( okuPtr );

63 fprintf( yazPtr, "%-6s%-16s%-11s%10s\n", 

64 “Hesap", “Soyadı", “Adı","Balans" );
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65

66 while ( !feof( okuPtr ) ) { 

67 fread( &musteri, sizeof( struct musData ), 1, 

68 okuPtr );

69

70 if ( musteri.musNum != 0 )

71 fprintf( yazPtr, "%-6d%-16s%-11s%10.2f\n",

72 musteri.musNum, musteri.soyad,

73 musteri.ad, musteri.balans);

74 }

75

76 fclose( yazPtr );

77 }

78

79 }

80

81 void yenileKayit( FILE *fPtr )

82 { 

83 int hesap;

84 double islem;

85 struct musData musteri = { 0, "", "", 0.0 };

86

87 printf( “Yenilenecek hesap no gir ( 1 - 100 ): " );

88 scanf( "%d", &hesap );

89 fseek( fPtr, 

90 ( hesap - 1 ) * sizeof( struct musData ), 

91 SEEK_SET );

92 fread( &musteri, sizeof( struct musteriData ), 1, fPtr );

93

94 if ( musteri.musNum == 0 )

95 printf( “Hesap #%d hakkında bilgi yok.\n", hesap );

96 else { 
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97 printf( "%-6d%-16s%-11s%10.2f\n\n", 

98 musteri.musNum, musteri.soyad, 

99 musteri.ad, musteri.balans );

100 printf( “Ekleme ( + ) veya ödemeyi ( - ) gir: " );

101 scanf( "%lf", &islem );

102 musteri.balans += islem;

103 printf( "%-6d%-16s%-11s%10.2f\n", 

104 musteri.musNum, musteri.soyad, 

105 musteri.ad, musteri.balans );

106 fseek( fPtr, 

107 ( hrsap - 1 ) * sizeof( struct musData ), 

108 SEEK_SET );

109 fwrite( &musteri, sizeof( struct musData ), 1, 

110 fPtr );

111 }

112 }

113

114 void silKayit( FILE *fPtr )

115 { 

116 struct musData musteri, 

117 bosmusteri = { 0, "", "", 0 };

118 int hesapNum;

119

120 printf( “Silinecek hesap no yu "

121 “gir ( 1 - 100 ): " );

122 scanf( "%d", &hesapNum );

123 fseek( fPtr, 

124 ( hesapNum - 1 ) * sizeof( struct musData ), 

125 SEEK_SET );

126 fread( &musteri, sizeof( struct musData ), 1, fPtr );
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127

128 if ( musteri.musNum == 0 )

129 printf( “Hesap %d yoktur.\n", hesapNum );

130 else { 

131 fseek( fPtr, 

132 ( hesapNum - 1 ) * sizeof( struct musData ), 

133 SEEK_SET );

134 fwrite( &bosMusteri, 

135 sizeof( struct musData ), 1, fPtr );

136 }

137 }

138

139 void yeniKayit( FILE *fPtr )

140 { 

141 struct musData musteri = { 0, "", "", 0.0 };

142 int hesapNum;

143 printf( “Yeni hesap no gir ( 1 - 100 ): " );

144 scanf( "%d", &hesapNum );

145 fseek( fPtr, 

146 ( hesapNum - 1 ) * sizeof( struct musData ), 

147 SEEK_SET );

148 fread( &musteri, sizeof( struct musData ), 1, fPtr );

149

150 if ( musteri.musNum != 0 )

151 printf( “Hesap #%d bir hesaba sahiptir.Yeni no gir \n",

152 musteri.musNum );

153 else { 

154 printf( “Soyadı adı ve balansı gir\n? " );

155 scanf( "%s%s%lf", &musteri.soyad, &musteri.ad, 

156 &musteri.balans );
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157 musteri.musNum = hesapNum;

158 fseek( fPtr, ( musteri.musNum - 1 ) * 

159 sizeof( struct musData ), SEEK_SET );

160 fwrite( &musteri, 

161 sizeof( struct musData ), 1, fPtr );

162 }

163 }

164

165 int secimGir( void )

166 { 

167 int menuSecim;

168

169 printf( "\n Seçiminiz ?\n"

170 "1 – Çağrılan hesabın formatlı teks dosyasını yükle\n"

171 "    \“hesaplar.txt\" ye yazılacak \n"

172 "2 – Hesabı yenile\n"

173 "3 – Yeni hesap ekle\n"

174 "4 – bir hesabı sil\n"

175 "5 – Program sonu\n? " );

176 scanf( "%d", &menuSecim );

177 return menuSecim;

178 }
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Yenilenecek hesap no gir (1 - 100): 37

37    Kaya Ali                          0.00

Ekleme ( + ) veya ödemeyi ( - ) gir: +87.99

37    Kaya Ali 87.99

Yeni hesap no gir (1 - 100): 22

Soyad ad ve balansı gir
? Kandemir  Serap 247.45 

Seçim1 yapıldığında hesaplar.txt nin içeriği:

Hesap Soyadı Adı Balans

29    Kara Ahmet -24.54

33    Duman Mehmet 314.33

37    Kaya Ali         0.00

88    Sever Hale 258.34

96    Demir Sami 34.98 
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İçerik
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12.2 Kendine-Referans Yapıları
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12.4 Erişim (Bağlantı) Listeleri

12.5 Yığıtlar (Stacks)

12.6 Kuyruklar (Queues)

12.7 Ağaçlar (Trees)
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Dinamik Data Yapıları

• İşlem sırasında veri yapıları büyür veya küçülür

Erişim Listeleri

• Herhangi bir yere ekleme ve kaldırmaya izin verir

Yığıtlar

• Sadece yığıtın başında ekleme ve kaldırmaya izin verir

Kuyruklar

• Sona eklemeye ve baştan kaldırmaya izin verir

İkili Ağaçlar

• Verinin yüksek hızda taranma ve sıralanması, tekrarlanmış verilerin 
etkili eliminasyonu
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• Kendine-referans yapıları

– Aynı tip yapıya pointer içeren yapı

– Listeler yığınlar kuyruklar ve ağaçlar gibi kullanışlı veri 

yapıları oluşturmak için birlikte bağlanılabilir

– Bir NULL pointer (0) ile sonlandırılır

• Birlikte bağlanmış iki kendine-referans yapılı nesne 

diagramı

1015

NULL pointer (hiç bir şeyi işaret etmez)
Veri üyesi ve pointer
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struct nod { 

int veri;

struct nod *sonrakiPtr;

}

• sonrakiPtr

– Nod tipinde bir nesneyi point eder

– Bir bağlantı olarak refere edilir

• Bir nod u bir başka nod a bağlar 
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• Dinamik Bellek Düzenleme
– Çalışma sırasında bellek alır veya serbest bırakır

• malloc

– Düzenlenecek byte sayısı

• Nesnenin boyutunu belirlemek için sizeof kullan

– void * tipinde pointer gönderir

• Bir void * pointer-ı her hangi bir pointer-a atanabilir

• Bellekte yer yoksa, NULL gönderir

– Örnek

yeniPtr = malloc( sizeof( struct nod ) );

• free

– malloc ile düzenlenmiş belleği eski haline getirir

– Bir pointer-ı argüment alır

– free ( yeniPtr );
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• Erişim listesi

– Nodlar olarak adlandırılan kendine-referans sınıfı nesnelerin 

lineer birleşimi

– Pointer erişimleri ile bağlanılır

– Listenin ilk noduna bir pointer ile erişim sağlanır

– Diğer nodlara o anki nodun bağlantı pointer-ı aracılığı ile 

erişim sağlanır

– Son noddaki bağlantı pointer-ı liste sonunu işaretlemek için 

null alınır

• Bir dizi yerine erişim listesi kullanınız; eğer

– Tahmin edilemeyen sayıda veri elemanına sahipseniz

– Listenin hızlı bir şekilde sıralanması gerekiyorsa
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• Erişim listelerinin tipleri:

– Tekli erişim listesi

• İlk noda bir pointer ile başlar

• Bir null pointer ile sona erer

• Sadece tek yönde hareket eder

– Dairesel, tekli erişim

• Son noddaki pointer tekrar ilk nodu işaret eder

– Çiftli erişim listesi

• İki “başlama pointer-ı” – ilk eleman ve son eleman

• Herbir node bir ileri pointer-a ve bir geri pointer-a sahiptir

• Hem ileri hem geri harekete izin verir

– Dairesel, çiftli erişim listesi

• Son nodun ileri pointer-ı ilk nodu ve ilk nodun geri pointer-ı 

son nodu işaret eder
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1 /* Fig. 12.3: fig12_03.c

2 Bir liste üzerinde işlem ve bakım */

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdlib.h>

5

6 struct listeNodu {  /* kendine referans yapısı */

7 char veri;

8 struct listeNodu *sonrakiPtr;

9 };

10

11 typedef struct listeNodu ListeNodu;

12 typedef ListeNodu *ListeNoduPtr;

13

14 void ekle( ListeNoduPtr *, char );

15 char sil( ListeNoduPtr *, char );

16 int bos( ListeNoduPtr );

17 void yazListe( ListeNoduPtr );

18 void acıklama( void );

19

20 int main()

21 { 

22 ListeNoduPtr baslaPtr = NULL;

23 int secim;

24 char parca;

25

26 acıklama();  /* menüyü göster */

27 printf( "? " );

28 scanf( "%d", &secim );
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29

30 while ( secim != 3 ) { 

31

32 switch ( secim ) { 

33 case 1:

34 printf( “Bir karakter gir: " );

35 scanf( "\n%c", &parca );

36 ekle( &baslaPtr, parca );

37 yazListe( baslaPtr );

38 break;

39 case 2:

40 if ( !bos( baslaPtr ) ) { 

41 printf( “Silinecek karakteri gir: " );

42 scanf( "\n%c", &parca );

43

44 if ( sil( &baslaPtr, parca ) ) { 

45 printf( "%c silindi.\n", parca );

46 yazListe( baslaPtr );

47 }

48 else

49 printf( "%c bulunamadı.\n\n", parca );

50 }

51 else

52 printf( "Liste boş.\n\n" );

53

54 break;

55 default:

56 printf( “Geçersiz seçim.\n\n" );

57 acıklama();

58 break;

59 }
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60

61 printf( "? " );

62 scanf( "%d", &secim );

63 }

64

65 printf( “İşlem sonu.\n" );

66 return 0;

67 }

68

69 /* Açıklamayı yaz */

70 void acıklama( void )

71 { 

72 printf( “Seçiminiz:\n"

73 " Listeye bir eleman eklemek için 1.\n"

74 " Listeden bir eleman silmek için 2.\n"

75 " Bitirmek için 3. \n" );

76 }

77

78 /* Sıralanmış listeye yeni bir eleman ekle */

79 void ekle( ListeNoduPtr *sPtr, char deger )

80 { 

81 ListeNoduPtr yeniPtr, eskiPtr, suAnkiPtr;

82

83 yeniPtr = malloc( sizeof( ListeNodu ) );

84

85 if ( yeniPtr != NULL ) {   

86 yeniPtr->veri= deger;

87 yeniPtr->sonrakiPtr = NULL;

88

89 eskiPtr = NULL;

90 suAnkiPtr = *sPtr;
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91

92 while ( suAnkiPtr != NULL && deger > suAnkiPtr->veri ) { 

93 eskiPtr = suAnkiPtr;         /* sonraki noda ...   */

94 suAnkiPtr = suAnkiPtr->sonrakiPtr;  /* ... git */

95 }

96

97 if ( eskiPtr == NULL ) { 

98 yeniPtr->sonrakiPtr = *sPtr;

99 *sPtr = yeniPtr;

100 }

101 else { 

102 eskiPtr->sonrakiPtr = yeniPtr;

103 yeniPtr->yeniPtr = suAnkiPtr;

104 }

105 }

106 else

107 printf( "%c eklenemedi. Yer yok.\n", deger );

108 }

109

110 /* Liste elemanı silme */

111 char sil( ListeNoduPtr *sPtr, char deger )

112 { 

113 ListeNoduPtr eskiPtr, suAnkiPtr, tempPtr;

114

115 if ( deger == ( *sPtr )->veri ) { 

116 tempPtr = *sPtr;

117 *sPtr = ( *sPtr )->sonrakiPtr;  

118 free( tempPtr );             

119 return deger;

120 }
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121 else { 

122 eskiPtr = *sPtr;

123 suAnkiPtr = ( *sPtr )->sonrakiPtr;

124

125 while ( suAnkiPtr != NULL && suAnkiPtr->veri != deger ) { 

126 eskiPtr = suAnkiPtr;          /* sonraki noda ...   */

127 suAnkiPtr = suAnkiPtr->sonrakiPtr;  /* ... git */

128 }

129

130 if ( suAnkiPtr != NULL ) { 

131 tempPtr = suAnkiPtr;

132 eskiPtr->sonrakiPtr = suAnkiPtr->sonrakiPtr;

133 free( tempPtr );

134 return deger;

135 }                                                        

136 }

137

138 return '\0';

139 }

140

141 /* Liste boş ise 1 aksi halde 0 gönder */

142 int bos( ListeNoduPtr sPtr )

143 { 

144 return sPtr == NULL;

145 }

146

147 /* listeyi yaz */

148 void yazListe( ListeNoduPtr suAnkiPtr )

149 { 

150 if ( suAnkiPtr == NULL )
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154

155 while ( suAnkiPtr != NULL ) { 

156 printf( "%c --> ", suAnkiPtr->veri );

157 suAnkiPtr = suAnkiPtr->sonrakiPtr;

158 }

159

160 printf( "NULL\n\n" );

161 }

162 }

151 printf( "Liste boş.\n\n" );

152 else { 

153 printf( “Liste:\n" );
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Seçiminiz:

Listeye bir eleman eklemek için 1.

Listeden bir eleman silmek için 2.

Bitirmek için 3.

? 1

Bir karakter gir: B

Liste:

B --> NULL

? 1

Bir karakter gir: A

Liste:

A --> B --> NULL

? 1

Bir karakter gir: C

Liste:

A --> B --> C --> NULL

? 2

Silinecek karakteri gir: D

D bulunamadı.

? 2

Silinecek karakteri gir : B

B silindi.

Liste:

A --> C --> NULL 
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• Yığıt

– Yeni nod sadece en üste eklenir veya çıkarılır

– Tabak yığını gibidir

– Son giren, ilk çıkar (Last-in, first-out (LIFO) )

– Yığıt tabanı NULL a bir erişim üyesi ile belirlenir

– Erişimli listenin kısıtlı versiyonu

• ilave

– Yığıtın üstüne yeni bir nod ekler

• kaldir

– En üsteki nodu kaldırır

– Kaldırılan değer var ise true gönderir
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1 /* Fig. 12.8: fig12_08.c

2 dinamik yığıt programı */

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdlib.h>

5

6 struct yigitNod { /* kendine referans yapısı */

7 int data;

8 struct yigitNod *sonrakiPtr;

9 };

10

11 typedef struct yigitNod YigitNod;

12 typedef yigitNod *yigitNodPtr;

13

14 void ilave( yigitNodPtr *, int );

15 int kaldir( yigitNodPtr * );

16 int bos( yigitNodPtr );

17 void yazYigit( yigitNodPtr );

18 void aciklama( void );

19

20 int main()

21 { 

22 yigitNodPtr yigitPtr = NULL; /* yığıtın en üstüne pointer */

23 int secim, deger;

24

25 aciklama();

26 printf( "? " );

27 scanf( "%d", &secim );

28
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29 while ( secim != 3 ) { 

30

31 switch ( secim ) { 

32 case 1:      /* değeri yığıta ilave et */

33 printf( “Bir tamsayı gir: " );

34 scanf( "%d", &deger);

35 ilave( &yigitPtr, deger );

36 yazYigit( yigitPtr );

37 break;

38 case 2:      /* değeri yığıttan çıkar */

39 if ( !bos( yigitPtr ) )

40 printf( “Atılan değer %d.\n", 

41 kaldir( &yigitPtr ) );

42

43 yazYigit( yigitPtr );

44 break;

45 default:

46 printf( “Yanlış seçim.\n\n" );

47 aciklama();

48 break;

49 }

50

51 printf( "? " );

52 scanf( "%d", &secim );

53 }

54

55 printf( “İşlem sonu.\n" );

56 return 0;

57 }

58
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59 /* Açıklamaları yaz */

60 void aciklama( void )

61 { 

62 printf( “Seçiminiz:\n"

63 " yığıta veri ekleme 1 \n"

64 " yığıttan veri çıkarma 2 \n"

65 " program sonu 3 \n" );

66 }

67

68 /* Yığıt başına bir nod ekle */

69 void ilave( yigitNodPtr *topPtr, int bilgi )

70 { 

71 yigitNodPtr yeniPtr;

72

73 yeniPtr = malloc( sizeof( yigitNod ) );

74 if ( yeniPtr != NULL ) { 

75 yeniPtr->data = bilgi;

76 yeniPtr->yeniPtr = *topPtr;

77 *topPtr = yeniPtr;

78 }

79 else

80 printf( "%d eklenemedi. Bellek yetersiz.\n",

81 bilgi );

82 }

83
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84 /* Yığıt başından veri çıkarma */

85 int kaldir( yigitNodPtr *topPtr )

86 { 

87 yigitNodPtr tempPtr;

88 int silDeger;

89

90 tempPtr = *topPtr;

91 silDeger = ( *topPtr )->data;

92 *topPtr = ( *topPtr )->sonrakiPtr;

93 free( tempPtr );

94 return silDeger;

95 }

96

97 /* Yığıtı yaz */

98 void yazYigit( yigitNodPtr suAnkiPtr )

99 { 

100 if ( suAnkiPtr == NULL )

101 printf( “Yığıt boş.\n\n" );

102 else { 

103 printf( “Yığıt:\n" );

104

105 while ( suAnkiPtr != NULL ) { 

106 printf( "%d --> ", suAnkiPtr->data );

107 suAnkiPtr = suAnkiPtr->sonrakiPtr;

108 }

109

110 printf( "NULL\n\n" );

111 }

112 }

113
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114 /* Yığıt boş mu? */

115 int bos( yigitNodPtr topPtr )

116 { 

117 return topPtr == NULL;

118 }

Seçiminiz:

Yığıta veri ekleme 1

Yığıttan veri çıkarma 2

Program sonu 3

? 1

Bir tamsayı gir: 5

Yığıt:

5 --> NULL

? 1

Bir tamsayı gir: 6

Yığıt:

6 --> 5 --> NULL 

? 1

Bir tamsayı gir: 4

Yığıt:

4 --> 6 --> 5 --> NULL

? 2

Atılan değer 4.

Yığıt:

6 --> 5 --> NULL
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? 2

Atılan değer 6.

Yığıt:

5 --> NULL

? 2

Atılan değer 5.

Yığıt boş.

? 2

Yığıt boş.

? 4

Yanlış seçim.

Seçiminiz:

Yığıta veri ekleme 1

Yığıttan veri çıkarma 2

Program sonu 3

? 3

Program sonu. 
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• Kuyruk

– Bir süpermarketdeki kasa kuyruğu gibi

– İlk giren ilk çıkar (First-in, first-out (FIFO) )

– Nodlar en önden atılır (kuyruk başından)

– Yeni nod sadece kuyruk sonuna eklenir

• Ekleme ve kaldırma operatörleri

– kuyrukekle (ekleme) ve kuyrukat(çıkarma)
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1 /* Fig. 12.13: fig12_13.c

2 Bir kuyruk üzerinde işlem ve bakım */

3

4 #include <stdio.h>

5 #include <stdlib.h>

6

7 struct kuyrukNod {  /* kendine referans yapısı */

8 char data;

9 struct kuyrukNod *sonrakiPtr;

10 };

11

12 typedef struct kuyrukNod KuyrukNod;

13 typedef kuyrukNod *kuyrukNodPtr;

14

15 /* fonksiyonlar */

16 void yazKuyruk( kuyrukNodPtr );

17 int bos( kuyrukNodPtr );

18 char kuyrukat( kuyrukNodPtr *, kuyrukNodPtr * );

19 void kuyrukekle( kuyrukNodPtr *, kuyrukNodPtr *, char );

20 void aciklama( void );

21

22 int main()

23 { 

24 kuyrukNodPtr basPtr = NULL, sonPtr = NULL;

25 int secim;

26 char parca;

27

28 aciklama();

29 printf( "? " );

30 scanf( "%d", &secim );
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31

32 while ( secim != 3 ) { 

33

34 switch( secim ) { 

35

36 case 1:

37 printf( “Bir karakter gir: " );

38 scanf( "\n%c", &parca );

39 kuyrukekle( &basPtr, &sonPtr, parca);

40 yazKuyruk( basPtr );

41 break;

42 case 2:

43 if ( !bos( basPtr ) ) { 

44 parca = kuyrukat( &basPtr, &sonPtr );

45 printf( "%c atıldı.\n", parca );

46 }

47

48 yazKuyruk( basPtr );

49 break;

50

51 default:

52 printf( “Yanlış seçim.\n\n" );

53 aciklama();

54 break;

55 }

56

57 printf( "? " );

58 scanf( "%d", &secim );

59 }

60

61 printf( “İşlem sonu.\n" );

62 return 0;

63 }

64
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65 void aciklama( void )

66 { 

67 printf ( “Seçiminiz:\n"

68 "   1 –kuyruğa veri ekle \n"

69 "   2 –kuyruktan veri çıkar \n"

70 "   3 -son \n" );

71 }

72

73 void kuyrukekle( kuyrukNodPtr *basPtr, kuyrukNodPtr *sonPtr, 

74 char deger )

75 { 

76 kuyrukNodPtr yeniPtr;

77

78 yeniPtr = malloc( sizeof( kuyrukNod ) );

79

80 if ( yeniPtr != NULL ) { 

81 yeniPtr->data = deger;

82 yeniPtr->sonrakiPtr = NULL;

83

84 if ( bos( *basPtr ) )

85 *basPtr = yeniPtr;

86 else

87 ( *sonPtr )->sonrakiPtr = yeniPtr;

88

89 *sonPtr = yeniPtr;

90 }

91 else

92 printf( "%c eklenemedi. Bellek yetersiz.\n",

93 deger );

94 }

95
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96 char kuyrukat( kuyrukNodPtr *basPtr, kuyrukNodPtr *sonPtr )

97 { 

98 char deger;

99 kuyrukNodPtr tempPtr;

100

101 deger = ( *basPtr )->data;

102 tempPtr = *basPtr;

103 *basPtr = ( *basPtr )->sonrakiPtr;

104

105 if ( *basPtr == NULL )

106 *sonPtr = NULL;

107

108 free( tempPtr );

109 return deger;

110 }

111

112 int bos( kuyrukNodPtr basPtr )

113 { 

114 return basPtr == NULL;

115 }

116

117 void yazKuyruk( kuyrukNodPtr suAnkiPtr )

118 { 

119 if (suAnkiPtr == NULL )

120 printf( “Kuyruk boş.\n\n" );

121 else { 

122 printf( “Kuyruk:\n" );
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123

124 while (suAnkiPtr != NULL ) { 

125 printf( "%c --> ", suAnkiPtr ->data );

126 suAnkiPtr = suAnkiPtr ->sonrakiPtr;

127 }

128

129 printf( "NULL\n\n" );

130 }

131 }

Seçiminiz:

1 –kuyruğa veri ekle

2 –kuyruktan veri çıkar

3 -son

? 1

Bir karakter gir: A

Kuyruk:

A --> NULL

? 1

Bir karakter gir: B

Kuyruk:

A --> B --> NULL

? 1

Bir karakter gir: C

Kuyruk:

A --> B --> C --> NULL 
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? 2

A atıldı.

Kuyruk:

B --> C --> NULL

? 2

B atıldı.

Kuyruk:

C --> NULL

? 2

C atıldı.

Kuyruk boş.

? 2

Kuyruk boş.

? 4

Yanlış seçim.

Seçiminiz:

1 –kuyruğa veri ekle

2 –kuyruktan veri çıkar

3 -son

? 3

İşlem sonu.
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• Ağaç nodları iki veya daha çok erişim içerir

– Şimdiye kadar olan tüm veri yapıları bir erişim içerir

• İkili ağaç

– Tüm nodlar iki erişim içerir

• Hiçbiri, biri veya her ikisi de NULL olabilir

– Kök nod ağaçtaki ilk noddur. 

– Kök noddaki her bir erişim bir dala gider

– Dalı olmayan noda yaprak nod denir
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• İkili ağaç diagramı

 

B 

A D 

C 
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• İkili tarama ağacı

– Sol alt daldaki değerler köktekinden küçüktür

– Sağ alt daldaki değerler köktekinden büyüktür

– Tekrarlı eliminasyonu kolaylaştırır

– Hızlı tarama – dengeli bir ağaçta, en fazla (log  n)

karşılaştırma 
47

25 77

11 43 65 93

687 17 31 44
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• Ağaç taraması:

– Sıralı tarama – nod değerlerini artan sırada yazar

1. Sıralı tarama ile sol alt dalı tara

2. Nod değerini işle (yaz)

3. Sıralı tarama ile sağ alt dalı tara

– Önsıralı tarama

1. Nod değerini işle

2. Önsıralı tarama ile sol alt dalı tara

3. Önsıralı tarama ile sağ alt dalı tara

– Sonsıralı tarama

1. Sonsıralı tarama ile sol alt dalı tara

2. Sonsıralı the tarama ile sağ alt dalı tara

3. Nod değerini işle
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1 /* Fig. 12.19: fig12_19.c

2 İkili ağaç oluştur ve tara

3 önsıralı, sıralı, ve sonsıralı */

4 #include <stdio.h>

5 #include <stdlib.h>

6 #include <time.h>

7

8 struct agacNod { 

9 struct agacNod *solPtr;

10 int data;

11 struct agacNod *sagPtr;

12 };

13

14 typedef struct agacNod AgacNod;

15 typedef AgacNod *AgacNodPtr;

16

17 void ekleNod( AgacNodPtr *, int );

18 void sirali( AgacNodPtr );

19 void onsirali( AgacNodPtr );

20 void sonsirali( AgacNodPtr );

21

22 int main()

23 { 

24 int i, parca;

25 AgacNodPtr kokPtr = NULL;

26

27 srand( time( NULL ) );

28
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29 /* Ağaca 1 15 arasında rasgele sayı ekle */

30 printf( “Ağaca yerleştirilen sayılar:\n" );

31

32 for ( i = 1; i <= 10; i++ ) { 

33 parca = rand() % 15;

34 printf( "%3d", parca );

35 ekleNod( &kokPtr, parca );

36 }

37

38 /* Önsıralı tarama */

39 printf( "\n\n Önsıralı tarama:\n" );

40 onsirali( kokPtr );

41

42 /* Sıralı tarama */

43 printf( "\n\n Sıralı tarama:\n" );

44 sirali( kokPtr );

45

46 /* Sonsıralı tarama */

47 printf( "\n\n Sonsıralı tarama:\n" );

48 sonsirali( kokPtr );

49

50 return 0;

51 }

52

53 void ekleNod( AgacNodPtr *agacPtr, int deger )

54 { 

55 if ( *agacPtr == NULL ) {    /* *agacPtr NULL */

56 *agacPtr = malloc( sizeof( AgacNod ) );

57

58 if ( *agacPtr != NULL ) { 

59 ( *agacPtr )->data = deger;

60 ( *agacPtr )->solPtr = NULL;

61 ( *agacPtr )->sagPtr = NULL;

62 }
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63 else

64 printf( "%d eklenemedi. Bellek dolu.\n", 

65 deger );

66 }

67 else

68 if ( deger < ( *agacPtr )->data )

69 ekleNod( &( ( *agacPtr )->solPtr ), deger );

70 else if ( deger > ( *agacPtr )->data )

71 ekleNod( &( ( *agacPtr )->sagPtr ), deger );

72 else

73 printf( “tekrar" );

74 }

75

76 void sirali( AgacNodPtr agacPtr )

77 { 

78 if ( agacPtr != NULL ) { 

79 sirali( agacPtr->solPtr );

80 printf( "%3d", agacPtr->data );

81 sirali( agacPtr->sagPtr );

82 }

83 }

84

85 void onsirali( AgacNodPtr agacPtr )

86 { 

87 if ( agacPtr != NULL ) { 

88 printf( "%3d", agacPtr->data );

89 onsirali( agacPtr->solPtr );

90 onsirali( agacPtr->sagPtr );

91 }

92 }
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93

94 void sonsirali( AgacNodPtr agacPtr )

95 { 

96 if ( agacPtr != NULL ) { 

97 sonsirali( agacPtr->solPtr );

98 sonsirali( agacPtr->sagPtr );

99 printf( "%3d", agacPtr->data );

100 }

101}

Ağaca yerleştirilen sayılar:

7  8  0  6 14  1  0tekrar 13  0tekrar 7tekrar

Önsıralı tarama:

7  0  6  1  8 14 13

Sıralı tarama:

0  1  6  7  8 13 14

Sonsıralı tarama:

1  6  0 13 14  8  7 



Bölüm 13 – Önişlemci (Preprocessor)

ÖNİŞLEMCİNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 1

İçerik

13.1 Giriş
13.2 #include Önişlemci komutu

13.3 #define Önişlemci komutu : Sembolik Sabitler

13.4 #define Önişlemci komutu : Makrolar

13.5 Koşullu Derleme
13.6 #error ve #pragma Önişlemci komutu

13.7 # ve ## Operatörleri

13.8 Satır Numaraları

13.9 Öntanımlı Sembolik Sabitler

13.10 Bildiriler (Assertion)
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• Önişlem

– Program derlenmeden önce oluşur

– Diğer dosyaların eklenmesi

– Sembolik sabit ve makroların tanımlanması

– Program kodunun koşullu derlenmesi

– Önişlemci komutlarının koşullu işlenmesi

• Formatı

– Satırlar # ile başlar

– Bir satırdaki komuttan önce sadece boşluk (whitespace) 

karakteri olabilir
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• #include

– Komutun yerine belirlenen dosyanın bir kopyası yerleştirilir

– #include <dosya adı>

• Dosya için standart kütüphaneyi tarar

• Standart kütüphane dosyaları için kullanılır

– #include “dosya adı" 

• Öncelikle o anki klasörü daha sonra standart kütüphaneyi tarar

• Kullanıcı-tanımlı dosyalar için kullanılır

– Kullanımı:

• Birlikte derlenecek birden çok kaynak kodları için

• Header dosyası – ortak tanımlamalar ve deklarasyonlar içerir 

(sınıflar, yapılar, fonksiyon prototipleri)

– her bir dosyada #include deyimi
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• #define

– Sembolik sabitler ve makrolar oluşturmak için önişlemci 

komutu

– Sembolik sabitler

• Program derlendiğinde, kodda tüm göründüğü yerlere 

sembolik sabit yerleştirilir

– Format

#define belirleyici yerini_alacak_değer

– Örnek:

#define PI 3.14159 

– Belirleyicinin sağındaki değer PI yerine

#define PI = 3.14159 

• “PI” yerine "= 3.14159" alınacağına dikkat ediniz

– Sembolik sabit oluşturulduktan sonra tekrar tanımlanamaz
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• Makro

– İşlem #define da tanımlanır

– Argümentsiz makro sembolik sabit gibi algılanır

– Argümentli bir makro açıldığında teks yerine yerleştirilir

– Teks yerleştirme işlemi yapar – veri kontrolü yapmaz

– Makro, örneğin

#define DAIRE_ALANI( x ) ( PI * ( x ) * ( x ) )

şeklinde ise

alan = DAIRE_ALANI( 4 );

komutu, derlemeden sonra

alan = ( 3.14159 * ( 4 ) * ( 4 ) );

şeklini alır
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• Parantez kullanınız

– Parantez olmazsa

#define DAIRE_ALANI( x )  PI * ( x ) * ( x ) 

için

alan = DAIRE_ALANI( c + 2 );

komutu

alan = 3.14159 * c + 2 * c + 2;

demektir

• Çoklu argümentler

#define DIKDORTGEN_ALANI( x, y )( ( x ) * ( y ) )

tanımlamasında

dikAlan = DIKDORTGEN_ALANI( a + 4, b + 7 ); 

komutunun anlamı

dikAlan = ( ( a + 4 ) * ( b + 7 ) ); 

• #undef

– Sembolik sabit ve makro tanımını kaldırır

– Tanımı kaldırılan sabit ve makro sonradan tekrar tanımlanabilir
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• Koşullu derleme
– Önişlemci komutlarını ve derlemeyi kontrol eder

– Durum ifadeleri, sizeof, numaralandırma sabitleri 
önişlemci komutlarında işlenemez

– Yapısı if deyimine benzerdir

#if !defined( NULL )

#define NULL 0

#endif 

• Sembolik sabit NULL un tanımlanıp tanımlanmadığını belirler

– Eğer NULL tanımlanmış ise, defined( NULL ) 1 
değerini alır

– Eğer NULL tanımlanmamışsa, NULL 0 olur

– Her #if, #endif ile sonlandırılır

– #ifdef kısaca #if defined( isim )demektir

– #ifndef kısaca #if !defined( isim ) demektir
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• Diğer deyimler

– #elif – if yapısındaki else if e denktir

– #else – if yapısındaki else e denktir

• "Açıklama çıktı" kodu

– /* ... */ kullanmayınız

– Onun yerine

#if 0

Açıklama çıktısı kodu

#endif

– Kodu aktif yapmak için, 0 yerine 1 yaz

• Debugging (Hata Düzeltme)

#define DEBUG  1

#ifdef DEBUG

cerr << " Değişken x = " << x << endl;

#endif

– DEBUG, 1 olarak tanımlanırsa koda izin verir

– Kod düzeltildikten sonra, #define deyimini kaldır

– Böylece hata düzeltme deyimleri gözardı edilir
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• #error fişleri

– Fişler, boşluk ile ayrılan karakter dizileridir

• "C++ çok güçlüdür" 3 fişe sahiptir

– Belirtilen fişler dahil bir hata mesajı görüntüler

– Önişlemciyi durdurur ve program derlemesini önler

• #pragma fişleri

– Uygulama tanımlı işlemler (derleyici dökümanına bakınız)

– İşlemcinin tanımadığı pragmalar gözardı edilir
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• #

– Bir yerleştirme metin fişinin tırnak içinde bir stringe dönüşmesine 

neden olur

– Örneğin

#define MERHABA( x ) printf( “ Merhaba, ” #x  

“\n” );

tanımlaması

MERHABA( Sınıf ) 

deyimini

printf( “ Merhaba, ” “Sınıf” “\n” );

deyimine veya denk olarak

printf( “ Merhaba, Sınıf \n” );

deyimine dönüştürür
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• ##

– İki fişi birleştirir

– Örneğin

#define FISBIRLESTIR( x, y )  x ## y

tanımlaması

FISBIRLESTIR( O, K ) 

ile

OK

olur



13.8   Satır Numaraları

ÖNİŞLEMCİNuri ÖZALP (ANKARA ÜNİVERSİTESİ) – İLERİ PROGRAMLAMA 12

• #line

– Ardışık kod satırlarını tamsayı değerden başlayarak

yeniden numaralar, 

– Dosya adı yazılabilir

– #line 100 "dosya.c"

• Bir sonraki kaynak kod dosyasının başından itibaren 100 den 

başlayarak satırlar numaralandırılır

• Derleyici mesajı "dosya.c" de hata oluştuğunu düşünecektir

• Hataları daha anlamlı hale getirir

• Kaynak kodda dosya numaraları görünmez
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• Beş tanedir

– #define veya #undef de kullanılamaz

 

Sembolik sabit Açıklama 

__LINE__ O anki kaynak kodu satırının satır numarası (bir 

tamsayı sabit). 

__FILE__ Kaynak dosyasının adı(bir string). 

__DATE__ Kaynak dosyanın derleme tarihi ("Gün Ay yıl" 

formunda bir string. Örneğin  "20 Şub 2004").  

__TIME__ Kaynak kodun derleme zamanı ("sa:dk:sn" formunda 

bir string).  
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• assert makrosu

– Header <assert.h> 

– Bir ifadenin değerini test eder

– Eğer 0 (false) ise hata mesajı yazar ve abort çağırır          

( programı sonlandırır)

– Örnek:

assert( x <= 10 );

– Eğer NDEBUG tanımlı ise

• Sonraki tüm assert deyimleri gözardı edilir

#define NDEBUG
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İçerik

14.1 Giriş

14.2 UNIX ve DOS Sistemlerinde Girdi/Çıktı Yönlendirme

14.3 Değişken Uzunluklu Argüment Listesi

14.4 Komut-Satırı Argümentleri Kullanma

14.5 Çoklu Kaynak Dosyalı Programların Derlenmesi
14.6 exit ve atexit ile Program Sonlandırma

14.7 volatile Tipi Niteleyici

14.8 Integer ve Floating-Point Sabitleri İçin Sonekler

14.9 Dosyalar 

14.10 Sinyal Kontrolü
14.11 calloc ve realloc ile Dinamik Bellek Düzenleme

14.12 Koşulsuz Branş: goto
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• Bir çok ileri düzey konulardan bahsedilecek

• Özel olarak işletim sistemleri

– Genellikle UNIX veya DOS
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• Standard I/O – klavye ve ekran
– Girdi ve çıktıyı yeniden yönlendir

• Yönlendirme sembolü(<)
– İşletim sistemi özelliği, C özelliği değil

– UNIX ve DOS

– $ veya % komut satırını temsil eder

– Örnek:

$ Program < girdi

– Girdi değerlerini yazmak yerine, dosyadan okur

• (|) komutu
– Bir programın çıktısı diğer bir programın girdisi olur

$ Program1 | Program2

– Program1 in çıktısı Program2 ye girdi olarak gider
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• Yönlendirilmiş Çıktı (>)

– Bir programın çıktısının nereye gideceğini belirler

– Örnek:

$ Program > dosyam

• Çıktı dosyam dosyasına gider (önceki içeriği siler)

• Ekleme Çıktısı (>>)

– Çıktıyı dosyanın sonuna ekler(önceki içeriği korur)

– Örnek:

$ Program >> dosyam

• Çıktı dosyam dosyasının sonuna eklenir
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• Argüment sayısı belli olmayan fonksiyonlar

– <stdarg.h> yükle

– Parametre listesinin sonuna (...) yaz

– En az bir tanımlı parametre gereklidir

– Örnek:

double fonksiyon( int i, ... ); 

– Noktalar değişken uzunluklu argüment listeli fonksiyonun 

sadece prototipinde kullanılır

– printf çoklu argüment alan bu tipten bir fonksiyondur

– printf prototipi

int printf( const char* format, ... );

şeklinde tanımlanır
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• Makrolar ve değişken argümentlerin tanımları

header (stdarg.h) 

– va_list

• Tip belirteci, (va_list argümentleri) gereklidir

– va_start( argümentler, diğer değişkenler)

• Parametreleri verir, kullanımdan önce gerekli

– va_arg( argümentler, tip)

• va_arg her çağrıldığında bir parametre gönderir

• Otomatik olarak bir sonraki parametreyi işaret eder

– va_end( argümentler )

• Fonksiyonun normal dönmesine yardım eder
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2 Değişken uzunluklu argüment listesi kullanma */

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdarg.h>

5

6 double ortalama( int, ... );

7

8 int main()

9 { 

10 double w = 37.5, x = 22.5, y = 1.7, z = 10.2;

11

12 printf( "%s%.1f\n%s%.1f\n%s%.1f\n%s%.1f\n\n",

13 "w = ", w, "x = ", x, "y = ", y, "z = ", z );

14 printf( "%s%.3f\n%s%.3f\n%s%.3f\n",

15 " w ve x in ortalaması ",

16 ortalama( 2, w, x ),

17 " w, x ve y nin ortalaması ",

18 ortalama( 3, w, x, y ),

19 " w, x,y  ve z nin ortalaması ",

20 ortalama( 4, w, x, y, z ) );

21

22 return 0;

23 }

24

25 double ortalama( int i, ... )

26 { 

27 double toplam = 0;

28 int j;

29 va_list ap;

1. Yükle <stdarg.h>

1.1 Fonksiyon prototipi 
(değişken uzunluklu arg. 
listeli)

1.2 Değişkenleri belirle

2. Fonksiyon çağır

3. Fonksiyon tanımı

3.1 ap (va_list
nesnesi) oluştur

3.2 ap belirle 
(va_start(ap, i))
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w = 37.5

x = 22.5

y = 1.7

z = 10.2

w ve x in ortalaması 30.000

w, x ve y nin ortalaması 20.567

w x, y ve z nin ortalaması 17.975

33 for ( j = 1; j <= i; j++ )

34 toplam += va_arg( ap, double );

35

36 va_end( ap );

37 return toplam / i;

38 }

30

31 va_start( ap, i );

32

3.3 Argümentlere eriş
va_arg(ap, double)

3.4 fonksiyon sonlandır
va_end(ap);

return toplam/1;
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• DOS veya UNIX de argümentleri main e aktar
– Main tanımı

int main( int argc, char *argv[] )

– int argc

• Aktarılan argüment sayısı

– char *argv[]

• String dizisi

• Argüment adlarına sıralı olarak sahiptir

– argv[ 0 ] ilk argümenttir

– Örnek:  $ copy input output

• argc: 3

• argv[ 0 ]: "copy"

• argv[ 1 ]: "input"

• argv[ 2 ]: "output"
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1 /* Fig. 14.3: fig14_03.c

2 Komut satırı argümentleri kullanma */

3 #include <stdio.h>

4

5 int main( int argc, char *argv[] )

6 { 

7 FILE *girdiDosyaPtr, *ciktiDosyaPtr;

8 int c;

9

10 if ( argc != 3 )

11 printf( “Kullanım: kopya girdidosyası çıktıdosyası\n" );

12 else

13 if ( ( girdiDosyaPtr = fopen( argv[ 1 ], "r" ) ) != NULL )

14

15 if ( ( ciktiDosyaPtr = fopen( argv[ 2 ], "w" ) ) != NULL )

16

17 while ( ( c = fgetc( girdiDosyaPtr ) ) != EOF )

18 fputc( c, ciktiDosyaPtr );

19

20 else

21 printf(" Dosya \"%s\" açılamıyor \n", argv[ 2 ] );

22

23 else

24 printf( “Dosya \"%s\" açılamıyor \n", argv[ 1 ] );

25

26 return 0;

27 }

main deki argc ve
argv[] ye dikkat et

argv[1] 2. argümenttir ve 
okunmaktadır.

argv[2] 3. argümenttir, ve 
yazılmaktadır

EOF a kadar döngü. fgetc ile inFilePtr den bir karakter al ve 
fputc ile outFilePtr ye yaz
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• Çok dosyalı programlar
– Fonksiyon tanımı tek bir dosyada olmalı (parçalanamaz)

– Global değişkenler aynı dosyadaki fonksiyonlara erişebilir

• Global değişkenler kullanıldıkları her dosyada tanımlanmalıdır

– Örnek:

• Eğer birGlobal tamsayısı bir dosyada tanımlandı ise

• Bunu bir başka dosyada kullanmak için

extern int birGlobal;

dosyaya eklenmelidir

– extern

• Değişkenin bir başka dosyada tanımlandığını belirtir

– Fonksiyon prototipleri extern olmadan diğer dosyalarda 
kullanılabilir

• Fonksiyonu kullanan her dosyada bir prototip bulundur
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• static anahtar kelimesi

– Değişkenin sadece tanımlandığı dosyada kullanılacağını 

belirtir

• Çoklu dosyalı programlar

– Bir dosyada küçük bir değişiklik yapıldıysa tümünü yeniden 

derlemek gereksizdir

– Sadece değiştirilen dosyalar derlenebilir

– İşlem sisteme bağlıdır

• UNIX: make komutu
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• exit fonksiyonu

– Programın sonlanmasını sağlar

– Parametreler –EXIT_SUCCESS veya EXIT_FAILURE sembolik 

sabitleri

– Uygulama-tanımlı bir değer gönderir

– Örnek:

exit( EXIT_SUCCESS );

• atexit fonksiyonu

atexit( çalıştırılacak fonksiyon ); 

– Programın başarı ile sonlanması sonucunda 
çalıştırılacakFonksiyon u işleme sokmak için kaydeder

• atexit programı kendisi sonlandırmaz

– 32 fonksiyona kadar kaydedebilir (çoklu atexit() deyimleri)

• Fonksiyonlar sondan başa kayıt sırası ile çağrılır

– Çağrılan fonksiyonlar argüment almaz veya birşey göndermez
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1 /* Fig. 14.4: fig14_04.c

2 exit ve atexit fonksiyonları kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4 #include <stdlib.h>

5

6 void yaz( void );

7

8 int main()

9 { 

10 int cevap;

11

12 atexit( yaz );       /* yaz fonksiyonunu kaydet */

13 printf("exit fonksiyonu ile programı kapatmak için 1 gir"

14 "\n Programı normal sonlandırmak için 2 gir\n" );

15 scanf( "%d", &cevap );

16

17 if ( cevap == 1 ) { 

18 printf( "\n Programı "

19 "exit ile sonlandırıyor\n" );

20 exit( EXIT_SUCCESS );

21 }

22

23 printf( "\nProgramı main sonuna"

24 " ulaşarak sonlandırıyor \n" );

25 return 0;

26 }

27

28 void yaz( void )

29 { 

30 printf(" Program sonunda yaz fonksiyonunu "

31 “çalıştırıyor\nProgram sonlandı.\n" );

32 }

1. Register fonksiyonu
yaz; atexit

kullanarak

2. Kullanıcı girdisi

3. Çıktı

3.1 fonksiyon tanımı
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exit fonksiyonu ile programı kapatmak için 1 gir

Programı normal sonlandırmak için 2 gir

: 1

Programı exit ile sonlandırıyor

Program sonunda yaz fonksiyonunu çalıştırıyor

Program sonlandı

exit fonksiyonu ile programı kapatmak için 1 gir

Programı normal sonlandırmak için 2 gir

: 2

Programı main sonuna ulaşarak sonlandırıyor

Program sonunda yaz fonksiyonunu çalıştırıyor

Program sonlandı
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• volatile (Değişken tip) niteleyicisi

– Değişken program dışında değiştirilebilir

– Değişken programın kontrolünde değildir

– Değişken optimize edilemez

– Const tipinin zıttı
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• C sabitler için sonekler sağlar
– unsigned integer – u veya U

– long integer – l veya L

– unsigned long integer – ul veya UL

– float – f veya F

– long double – l veya L

– Örnekler:

174u

467L

3451ul

– Eğer integer sabitte ek yok ise, tipi o değeri yükleyebilecek 
ilk tiple belirlenir(sırası: int, long int, unsigned 
long int)

– Eğer floating point de ek yok ise tipi otomatik olarak 
double dır
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• C binary (ikili) dosyaları işleyebilir

– Her sistem binary dosyayı desteklemez

• Binary mod desteklenmiyorsa dosyalar tekst dosyası olarak açılır

– Hız bellek yeri ve uyumluluk koşulları gerektiriyorsa binary dosya 

kullanılmalıdır

– Diğer durumlarda tekst dosyası tercih edilir

• Doğal taşınabilirliği, veri incelemesi için satandart araçları 

olduğundan

• tmpfile fonksiyonu

– "wb+" modunda geçici bir dosya açar

• Bazı sistemler geçici dosyaları tekst dosyası olarak işlerler

– Geçici dosyalar fclose ile kapatılmadıkça veya program 

kapanmadıkça var olur

• rewind fonksiyonu

– Dosya pointer-ını dosyanın başına getirir
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• Dosya açma modları:

Mod Açıklama 

rb Okumak için binary dosya aç. 

wb Yazmak için binary dosya oluştur. Dosya mevcut ise, 

içeriğini yok eder. 

ab Ekle; sonuna yazmak için bir binary dosya aç veya oluştur. 

rb+ Yenilemek için binary dosya aç (okuma ve yazma). 

wb+ Yenilemek için bir binary dosya oluştur. Dosya mevcut ise, 

içeriğini yok eder. 

ab+ Ekle; yenilemek için binary dosya aç veya oluştur; yazım 

dosya sonuna yapılır 
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• Sinyal

– Beklenmeyen olay, programı durdurur

• müdahale (<ctrl> c), illegal komut, kesimleme ihlali, 

sonlanma sırası, floating-point durumları (sıfıra bölme, çok 

büyük reel sayıları çarpma) 

• signal fonksiyonu

– Beklenmedik olayları yakalar

– Header <signal.h>

– İki argüment alır; bir sinyal numarası ve sinyal kontrol 

fonksiyonuna bir pointer

• raise fonksiyonu

– Bir tamsayı sinyal numarası alır ve sinyal oluşturur
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• signal.h de tanımlı sinyaller

Sinyal Açıklama 

SIGABRT Beklenmedik program sonlanması (abort a bir 

çağrım gibi). 

SIGFPE Sıfıra bölme gibi, hatalı bir aritmetik işlem. 

SIGILL Bir illegal komutun yakalanması. 

SIGINT Bir interaktif dikkat sinyali alınması. 

SIGSEGV Belleğe geçersiz bir erişim. 

SIGTERM Programa gönderilen bir durdurma istemi. 
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1 /* Fig. 14.8: fig14_08.c

2 Sinyal kontrol kullanımı */

3 #include <stdio.h>

4 #include <signal.h>

5 #include <stdlib.h>

6 #include <time.h>

7

8 void sinyal_kontrol( int );

9

10 int main()

11 { 

12 int i, x;

13

14 signal( SIGINT, sinyal_kontrol );

15 srand( clock() );

16

17 for ( i = 1; i <= 100; i++ ) { 

18 x = 1 + rand() % 50;

19

20 if ( x == 25 )

21 raise( SIGINT );

22

23 printf( "%4d", i );

24

25 if ( i % 10 == 0 )

26 printf( "\n" );

27 }

28

29 return 0;

30 }

31

32 void sinyal_kontrol( int sinyalDegeri )

SIGINT sinyal tipi oluştuğunda signal,
sinyal_kontrol fonksiyonunu çağırır

1. Fonksiyon prototipi

2. random sayı seç

2.1 x == 25 ise 
sinyali yükselt

3. Fonksiyon tanımı
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33 { 

34 int cevap;

35

36 printf( "%s%d%s\n%s",

37 "\n Kesme sinyali ( ", sinyalDeğeri, " ) alındı.",

38 “Devam etmek istermisiniz ( 1 = evet veya 2 = hayır )? " );

39

40 scanf( "%d", &cevap );

41

42 while ( cevap != 1 && cevap != 2 ) { 

43 printf( "( 1 = evet veya 2 = hayır )? " );

44 scanf( "%d", &cevap );

45 }

46

47 if ( cevap == 1 )

48 signal( SIGINT, sinyal_kontrol );

49 else

50 exit( EXIT_SUCCESS );

51 }

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

51  52  53  54  55  56  57  58  59  60

Programı sonlandırmak için kullanıcı seçimi

Sinyal kontrol signal i tekrar çağırarak yenilenir
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61  62  63  64  65  66  67  68  69  70

71  72  73  74  75  76  77  78  79  80

81  82  83  84  85  86  87  88  89  90

91  92  93

Kesme sinyali ( 2 ) alındı.

Devam etmek istermisiniz ( 1 = evet veya 2 = hayır )? 1

94  95  96

Kesme sinyali ( 2 ) alındı.

Devam etmek istermisiniz ( 1 = evet veya 2 = hayır )? 1

97  98  99 100
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• Dinamik Bellek Düzenleme
– Dinamik diziler oluşturabilir

• calloc( üyesay, boyut )
– üyesay – üye sayısı

– boyut – her bir üyenin boyutu

– Dinamik bir diziye pointer gönderir

• realloc( nesneyePointer, yeniBoyut)
– nesneyePointer – düzenlenecek nesneye pointer

– yeniBoyut – nesnenin yeni boyutu

– Düzenlenmiş belleğe pointer gönderir

– Yeri düzenleyemezse NULL gönderir

– Eğer yeniBoyut 0 ise işaretlenen nesne serbest bırakılır

– Eğer nesneyePointer 0 ise malloc gibi davranır
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• Yapısallaşmamış programlama

– Zorunlu ise kullan

– Döngüden çıkmak için false oluşmasını beklemek yerine 

break ile çık 

• goto deyimi

– Akış kontrolünü belirtilen etiketten başlatır

– Etiket bir belirleyicidir (örneğin basla:)

– İçiçe döngülerden hızla çıkmak için

goto basla;
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1 /* Fig. 14.9: fig14_09.c 

2 goto kullanımı*/

3 #include <stdio.h>

4

5 int main()

6 { 

7 int say = 1;

8

9 basla:                    /* etiket */

10 if ( say > 10 )

11 goto son;

12

13 printf( "%d  ", say );

14 ++say;

15 goto basla;

16

17 son:                      /* etiket */

18 putchar( '\n' );

19

20 return 0;

21 }

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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