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Vispirms – darba vide 

• Jums būs nepieciešams UBUNTU linux – ērtībai izveidots serveris: 

• ssh username@asm1.linux.edu.lv 

• Varat strādāt pa tiešo uz servera izmantojot piemēram vim/pico/nano redaktorus 

• Vai arī – lokāli lietot mīļāko redaktoru, komitot GITā, un testēt uz servera. Ja ir savs 
Linux dators, Linux VM vai Windows 10 WSL – savai ērtībai varat lietot, tomēr 
rēķinieties, ka var būt nelielas atšķirības no servera konfigurācijas un visu pārbaudījumu 
kodu testēsim tur. 

• Savā vidē jābūt instalētam gcc (sudo apt-get install build-essential) 

• Jums visiem ir e-studijās pieejams links GIT laboratorijas darbu repozitorijam 

• Pieslēdzaties un tad terminālī clone git_url 

• Kad kaut ko izmainat git add *; git commit; git push origin master 

• Uz cita datora dabūt jaunāko versiju git pull origin master 

 



Vēl daži sīkumi 

• L00 slaidos beigās ir nedaudz par bash lietošanu piemēri, kā arī hello world 
piemērs. To atradīsiet arī savā lab. Gitā. 

• Ātri pāriesim cauri, ko Leo iepriekšējā reizē nepaguva (no 16. slaida): 

• Daži sīkumi par shell lietošanu 

• T.sk. Ja pazūd fails (nebija minēts), var atrast ar find: find /usr/bin/ -iname "gcc*" 

• Mūsu pirmā programma iekš C (Hello world) un kā to nokompilēt (gcc, savs skripts, 
make) 

•  un tad turpinām ar šodienas tēmu par valodu C 



Mini lab – paspēlēsimies ar BASH 
prompt 

• Bashā ~ apzīmē mājas direktoriju, $ ka lietotājs ir parasts lietotājs un # apzīmē, ka tas 
ir root lietotājs 

• Šo promptu var mainīt pats. 

• Lai to izdarītu pagaidām uz šo sesiju: 

• export PS1="\u >" 

• Daži sintakses piemēri: 

• \H to display hostname 

• \s shell name 

• \d todays date 

• \t time in 24h 

• \n newline 

• \u current username 

• \w working directory 

 

 

 



Krāsas BASH prompt 

• Lai uzsāktu krāsas maiņu \e[ 

• Tad norāda krāsas kodu, piemēram: 0;32m vai 1;32m 

• Pirmais skaitlis ir stils: 0=Normal, 1=Bold/bright, 2=Dim, 4=Underlined 

• Otrais skaitlis ir krāsa: 30 = melns, 31 = sarkans, 32 = zaļš, 33 = brūns u.c. līdz 37 

• Tad norāda bash komandu ko iekrāsot 

• Beigās iziet no krāsas maiņas režīma: \e[0m 

• Piemērs: 

• export PS1="\e[0;32m[\u@\h \W]\$ \e[0m" 



Lai nomainītu BASH prompt pastāvīgi 

• Izveidojiet rezerves kopiju ~/.bashrc no savas home direktorijas (ja kaut ko sabojā, 
lai var ērti atjaunot) 

• Izlabojiet šo failu (iespējams var būt nepieciešamas superlietotāja privilēģijas – 
tad jālieto : nano ~/.bashrc 

• Faila apakšā pieliek rindiņu: PS1= " MyPrompt> " 

• Ctrl+o & Enter lai saglabātu, ctrl+x lai izietu 

• Atkārtoti palaižam lai redzētu BASH izmaiņu: source ~/.bashrc 

• Tagad ķeramies pie lekcijas tēmas. 



Kas ir valoda C? 

• Pirmais apraksts – "The C Programming Language" by Brian W. Kernighan and Dennis, 1978 [2nd 
edition 1988] = "Definitive" apraksts, bet nav pietiekami viennozīmīgs un formalizēts 

• C89 – pirmais standarts (ANSI - American National Standard for Information Systems) 

• C90 – ISO pārraksta ANSI C89, sīki uzalbojumi formatējumā un secībā (ANSI pieņem vēlāk) 

• C95 – papildinājums - startptautiski teksta simboli (vairākbaitu "wide char"), kļūdu labojumi 

• C99 – Vispirms ISO, tad kopē ANSI. Jauni tipi: long long, _Bool, _Complex, _Imaginary, 
pietuvina C++ (inline functions, 1-line comments // ), jaunas bibliotēkas (stdint.h u.c.), 
mainīga garuma array (runtime, ne compile time), flexible array members, Noņem bīstamas 
lietas: implicit function declaration (lieto bez deklarēšanas), implicit int (nedeklarēta f-ja atgriež 
int un konvertē – e.g. double x = sqrt(y) => pieņem, ka sqrt atgriež int un pārvērš 
int>double, kas sabojā datus. 

• C11 – Jaunākais standarts šobrīd. Ievieš Unicode atbalstu, _Generic tipus, threads.h, 
atomic tipus (stdatomic.h) 



Kuru standartu lietosim mēs? 

• Gcc pēc noklusējuma kopš 2015 gada (v5.1.0) lieto –std=gnu11, pirms tam –
std=gnu90 

• Gnu standarti ir ANSI + GNU extensions (https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-
Extensions.html) 

• Lietot tīrus standartus var ar gcc –std=c99 –pedantic (var arī c11 vai c90, 
c90=c89=ansi) 

• Linux kodols un vairums GNU bibliotēku izmanto gnu89/90, tāpēc pie tā arī 
pieturēsimies kursā – tie ir mazliet "striktāki" noteikumi, toties garantē, ka sapratīsiet 
arī vecu kodu un kodu uz mazjaudīgām/iegultām sistēmām kurās neizmanto jaunākās 
valodas "features". 

• Linuss Torvalds – pārfrāzējot: lielākā c99+ standartu problēma – tie nesūdzas, ka 
mainīgie tiek deklarēti koda bloku vidū – tas ir netīrs kods, kas jauc deklarācijas ar 
kodu. 

• (!) Attiecīgi kursā, MD, PD un KD kodam jākompilējas gcc –std=c90 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/C-Extensions.html
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Galvenās C koda sastāvdaļas - ieskats 

• Preprocesora komandas (#define #include u.c.) – sākas ar #, pirms kompilācijas 
priekšapstrādā izejas kodu (aizvieto vienu tekstu ar citu, iekopē bibliotēkas tekstu u.t.t.) 

• Funkcijas – atgriež konkrētu tipu, saņem noteiktu skaitu noteikta tipa parametru un izpilda 
body. Darbības laikā vienmēr esam kādas funkcijas scope (sāk ar main() ). Var būt: 

• Deklarācija (parametru vārdi optional, bet ieteicami): return_type func_name(param1_type, 
param2_type);  

• Definīcija: return_type func_name(param1_type param1, param2_type param2) { 
body; …; return x; }  

• Mainīgie – skalāri (int, char …) un salikti (int arrayname[100], u.t.t. t.sk. string) 

• Norādes (pointer) – adreses vērtība. Deklarē int* a; vai int *a; - kas uzskatāmāk? Piešķir 
adresi a=&b; Dereferencē *b; b[1]; *(b+1) masīvs ir īpašgadījums! 

• Expression – legāla simbolu virkne, kas reprezentē vērtību. Piemēram, a+5; a=b; a & b 

• Komentāri: /* … */ vēlāk arī c++ stila komentāri //, bet nav ieteicami mums 

 



Īss ieskats procesa uzbūvē (mašīnkods 
izpildās atmiņā) 

0 adrese  

 

Text (programmas kods) 

Data (fiksēti rezervētie/inicializētie mainīgie/dati) 

Heap (dinamiski rezervētie dati) 

… (brīva vieta) … 

Stack (informācija par stāvokli, kā atgriezties no f-ju 
izsaukumiem) 

4GB adrese  

• Informatīvi: praksē galos vēl mēdz būt citas lietas, kā kopīgi pieejamo bibliotēku kods sākumā,  
vai kodola steks beigās.  



Izejas kods > mašīnkods 

• Izejas kodu rakstam fails.c teksta failos. Lietojam ASCII simbolus, ne 
UNICODE! 

• Soļi uz mašīnkodu: 

• Preprocessing – aizvieto tekstu izejas kodā, ko aizvietot nosaka # preprocessing 
direktīvas (starprezultātu skatīt: gcc –E fails.c) 

• Compiling – uzbūvē platformas specifisku assembly kodu (šo dažreiz apvieno ar 
Assembly soli) – starprezultātu fails.s var redzēt ar gcc –S fails.c. Tālākie soļi 
vairs nav C specifiski – var būt jebkurai valodai. 

• Assembly – izveido mašīnkodu no viena assembly faila, bet tajā paliek tukšas vietas 
funkciju adresēm – starprezultāts gcc -c fails.c = objekta fails fails.o 
(binārs). Var apskatīt ar hexdump fails.o 

• Linking – paņem vairāku bibliotēku/programmu mašīnkodu, salīmē tos kopā un aizpilda 
īstās funkciju adreses (pirms tam nav zināms, kur atmiņā katra funkcija būs!). Pēc 
noklusējuma gcc fails.c rada mašīnkoda failu, kas salinkots ar dažām standarta 
bilbiotēkām, bet pārējās vēl jālinko pašam. (var atcelt ar –nostdlib) 



Bibliotēkas, header faili un linking 

• Header faili (fails.h) ir paredzēti funkciju deklarācijām un makro  (preprocesora # komandu) 
deklarācijām. Tos iekļauj kodā  ar #include <name> (iekš PATH) vai #include "name" 
(lokālajā direktorijā). Iekļaušanu veic preprocesors ar vienkāršu ievietošanu izejas kodā. Tas 
nodrošina, ka kompilatoram ir pieejamas funkciju deklarācijas (ne definīcijas!). 

• Bilbiotēkas (standarta vai savas) satur vismaz header failu un var saturēt arī izejas koda failu (ja 
satur tad jālinko). Šis izejas koda fails pats nesatur main, bet iekļauj savu header failu. Dažas 
standarta bibliotēkas linko pēc noklusējuma. 

• Bibliotēkas jau mēdz būt nokompilētas konkrētajai arhitektūrai, vai arī tas jāizdara atsevišķi – 
rezultātā kaut kur ceļā (globālais PATH, vai uz vietas) jāatrodas biblioteka.o failam. 

• Linkošana notiek ar gcc –o rezultats.exe main.o bib1.o bib2.o 

• Linkojot var lietot parametru –I somepath lai norādītu papildus ceļus kur meklēt bibliotēkas 

• Var iniciēt visu procesu (t.sk. linkošanu) arī no izejas koda: gcc –o rezultats.exe 
main.c bib1.c bib2.c 



Header faila piemērs  

• bib.h: 

#ifndef MY_HEADER                                      "Header guard" 

#define MY_HEADER 

 

#define SOME_COUNT 1024                      Definējam konstanti ko aizvietos 

int my_function(int x);     Deklarējam funkciju 

 

#endif 



Bibliotēkas koda piemērs 

• bib.c: 

#include "bib.h"   Iekļaujam bibliotēkas header failu 

 

int my_function(int x){   Definējam deklarēto funkciju 

 return x+100; 

} 

 



Programmas piemērs, kas izmanto 
bibliotēku 

• main.c: 

#include <stdio.h>     standarta input/output 

#include "bib.h"    mūsu bibliotēka 

int main(void) 

{ 

    int y = my_function(SOME_COUNT);  izsauc funkciju ar 1024 

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

    return 0; 

} 



Jautājumi? 
Tālāk sīkāk par C valodas sastāvdaļām 

 



Mainīgo datu tipi 

• Var būt skalāri vai salikti datu tipi 

• Kompilators pārbauda vai datu tips atbilst pie piešķiršanas 

• Iespēja pārvērst vienu tipu citā – "Type casting" jeb "Type coercion" 

• Implicit casting – kompilators pats saprot un pieņem lēmumu, piemēram: 
some_long = some_int; some_int = some_char; 

• Problēma – ne vienmēr ir pašsaprotami (some_pointer = some_int kas ja 
negatīvs u.tml.?) 

• Explicit casting – pasakam kompilatoram – es saprotu riskus un zinu ko daru, 
piemēram: 
some_pointer = (int*) my_malloc(100)  

• Jāuzmanās! - lai gan bieži pointer izmērs ir tāds pats kā int vai long, tas tā var nebūt - 
var rasties ļoti grūti noķeramas kļūdas. Tāpat citas problēmas (nedefinētas funkcijas 
pieņem kā int u.t.t) var novērst uzliekot kompilatoram augstāko warning līmeni un 
ieklausoties tajos. 



Skalārie datu tipi 

• int – veseli skaitļi 

• unsigned / signed - modifikatori vērtību apgabalam (nav/ir negatīvi skaitļi - two's complement, invert + 1,  
-1=0xffff) 

• short / long - modifikatori izmēram, ko var lietot arī atsevišķi (long int = long)  

• piemēram signed short int vērtības [–32768; 32767], unsigned long vērtības [0; 4294967295] 

• char - simbols (principā arī 1 baita int) - var būt unsigned/signed. 

• float - peldošā punkta skaitļi 

• double - dubultas precizitātes peldošā punkta skaitļi 

• void - apzīmē "nav tipa" vai "nav vērtības" 

• tips* - pointer/norāde uz konkrētu tipu (satur adresi). Īpašs gadījums - void* - norāde uz jebkuru tipu. Tukšs 
pointeris tiek apzīmēts ar NULL, tas ir tas pats, kas void* p = 0 

• Citi skalārie tipi var tikt definēti papildus bibliotēkās, piemēram bool (true/false) definēts stdbool.h 

• Cik aizņem tips konkrētajā C implementācijā?:  printf("%d\n", sizeof(short int)) 



Atkāpe par printf() formātu 

• printf() ir funkcija ērtai teksta izvedei no <stdio.h> 

• piemērs: printf("%c is the %d-%s letter of alphabet. On average 
it is %f%% of all letters.\n", 'a', 1, "st", 3.68); 

• Lieto "template" sistēmu teksta aizstāšanai ar datiem: 

• %d vai %i - int; %ld - long int 

• %u - unsigned int; %lu - unsigned long 

• %c - char (konstantes liek vienkāršās pēdiņās 'a') 

• %s - string of characters (konstantes liek dubultās pēdīņās "aaaa", null terminated, char 
masīvs kura pēdējā elementā ir \0)  

• %x - vesels skaitls hexadecimal formātā 

• %p - norāde/pointer 

• %f - float vai double; %e - float vai double zinātniskajā notācijā 1.2e-3  

• %% - vienkārši simbols '%' 

 



Scope un mainīgo redzamības 
modifikatori 

• mainīgos definē un deklarē vienlaikus norādot vērtību: int aaa = 5; vai bez tās (nav 
garantēta uzvedība - bieži =0): int aaa; 

• globāla definēšana - failā ārpus funkcijām, lokāla - jebkurā koda blokā vai funkcijā 

• ja vēlas mainīgo tikai deklarēt, vēl neaizpildot atmiņu (definēts tiks citā failā vai zemāk) lieto 
extern modifikatoru: extern int bbb; 

• C89/C90 standarts uzspiež labo stilu - deklarēt mainīgos koda bloka vai faila sākumā - uzreiz pēc 
{ - tādējādi skaidri redzams, kur mainīgais "dzīvo". Koda blokus var brīvi definēt { … } 

• bez speciāli deklarētiem mainīgajiem ir deklarēti arī parametri funkciju iekšienē 

• Modifikatori: 

• static - mainīgā vērtība nemainīsies starp funkcijas izsaukumiem un tas ir lokāls failam - nav redzams 
no ārpuses: static int x; 

• const - mainīgais nedrīkst mainīties  - tā vērtība būs konstanta visu izpildes laiku: const int y = 
55;  

• register / auto / volatile - piespiež mainīgo glabāt CPU reģistrā, ja iespējams, atstāj šo lēmumu 
kompilatoram, vai arī tieši otrādi - piespiež glabāt atmiņā ārpus reģistra. 

 

 



Skalāro datu tipu operācijas 

• C valodā ir definētas daudz skalāro datu tipu operācijas. Visas operācijas kaut ko atgriež! Šis ir biežs 
kļūdu iemesls: if(a=b) vienmēr ir patiess (domāts if(a==b))  biežākie šeit, citi: 
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm 

• =  piešķirt mainīgajam vērtību: a=b; a=5; Atgriež piešķirto vērtību! 

• + - * / saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana: a + b - 5 (operācijas izpilda kā 
matemātikā - no kreisās uz labo, svarīgākās vispirms) Atgriež rezultātu! ir arī +=, *= u.c. 

• % mod operācija (izdala un izdod atlikumu): a % b Atgriež rezultātu! 

• ++a --a a++ a-- izmaina mainīgo "uz vietas", attiecīgi pieskaita vai atņem 1. Ja zīmes ir kreisajā 
pusē, darbība notiek pirms vērtību atgriež, ja labajā, tad pēc! 

• piemērs: a = 1; b = a++; (šeit b ir 1), toties: a = 1; b = ++a; (šeit b ir 2) 

• Salīdzināšana: == ir vienāds; != nav vienāds, < mazāks, > lielāks, >= lielāks vai vienāds, <= mazāks vai 
vienāds. Atgriež 0, ja false un 1 ja true (nav boolean tipa!). 

• Loģiskie operatori: && loģiskais and, || loģiskais or, ! loģiskais not: a && !(b || c) atgriež 0/1. 

• Bitwise operatori darbojas uz mainīgā bitiem: & and, | or, ^ xor, ~ inversais, << shift left, >> shift right 

https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm
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Bitwise operāciju piemērs 

• A = 0011 1100 

• B = 0000 1101 

• A&B = 0000 1100 

• A|B = 0011 1101 

• A^B = 0011 0001 

• ~A = 1100 0011 

• A << 3 = 1 1100000 

• A >> 3 = 0000011 1 



Salīdzināšanas konstrukcijas C 

• Salīdzināšana: 
if(a == b) 
{ 
 … 
} 
else 
{ 
 … 
} 

• Ātrā: b = ( a == 5 ) ? -10 : 255 ; 

• Switch: 
switch (aaa) 
{ 
 case 1: 
 case 3: 
  … 
  break; 
 case 66: 
  … 
 default: 
  … 
  break; 
} 



Ciklu konstrukcijas C 

• While: 
while( test > 0 ) 
{ 
 printf( "test = %d\n", test ); 
 test = test - 2; 
} 

• Do … while: 
do 
{ 
 …;  
 test = test - 2; 
} 
while( test > 0 ); 

• For (for(<initialization>;<operating test>;<modifying expression>)): 
for( test = 10; test > 0; test = test - 2 ) 
{ 
 printf( "test = %d\n", test ); 
} 

• Jāuzmanās, lai cikli nav mūžīgi! Īpašie gadījumi: while(1){}, for parametri ir optional: for(;;){} 

• Ciklos var izmantot break; (iziet no cikla) un continue; (pāriet uz nākamo iterāciju) 

 



Scope/lifecycle piemērs: 

#include <stdio.h> 

int g = 1; 

void foo(void) { 

 printf("in foo(), g=%d\n", g); 

} 

void bar(void) { 

 static int g; 

 g++; 

 printf("in bar(), g=%d\n", g); 

} 

int main(void) { 

 int g = 2; 

 printf("in main(), g=%d\n", g); 

 foo(); bar(); 

 { 

  auto const int g = 3; 

  printf("in main() again, g=%d\n", g); 

  foo(); bar(); 

 } 

 return 0; 

} 



Saliktie datu tipi (aggregate) 

• Tipi, kas satur skalāros datu tipus kādā kombinācijā. 

• Divi galvenie gadījumi: 

• masīvi (array) - satur noteikta garuma virkni ar viena skalāra tipa elementiem 

• struktūras (struct) - klases bez metodēm - var saturēt dažādu tipu skalāros mainīgos 



Struktūras 

• Vispirms jāapraksta, kā konkrētā struktūra izskatās: 
struct my_struct { 
 int x; 
 char a; 
} 

• Tad deklarējam šī tipa mainīgo: struct my_struct zzzz; 

• Mainīgo deklarēšanu varam atvieglot izveidojot naunu tipu:  
typedef struct my_struct my_struct_t; un tad deklarējot mainīgo šādi: 
my_struct_t zzzz; 

• Definējot varam uzreiz piešķir konkrētu vērtību kā kopu: 
my_struct_t zzzz = {66, 'a'}; 

• Tālāk programmā jau lietojam caur punkta notāciju: 
zzzz.x = 3 + 5; zzzz.a = 'T'; 

• Ja lietojam pointer uz struct, tad -> notācija: 
my_struct_t* aaa = &zzzz; 
aaa->x = 3 + 5; aaa->a = 'T'; 



Masīvi 

• masīvs pēc būtības ir atmiņā pēc kārtas secīgi izvietoti skalāri viena veida dati. 

• kā parastos mainīgos arī masīvus var deklarēt+definēt vai nu piešķirot vērtību: 
int masivs[9] = {2, 4, 99}; vai arī nepiešķirot: int masivs[5]; 
(nepiešķirtie elementi abos gadījumos būs nedefinēti vai 0) 

• ja masīva elementu skaitu nenorāda, tā izmērs tiek noteikts pie pirmās piešķiršanas: 
int masivs[] = {3, 4, 5}; rezultātā būs masīvs ar 3 elementiem. 

• Īpašais gadījums - char masīviem var piešķirt tekstu:  
char burti[] = "Mans teksts"; šajā gadījumā masīva izmērs būs 12 - katrs 
no 11 teksta simboliem un vēl '\0' beigās. Šādus masīvus saucam par string. Drukājot 
šādu masīvu un veicot citas teksta darbības darbs parasti notiks tikai līdz šim null 
simbolam (null terminated strings) 

• kodā konkrētu masīva elementu var atrast lietojot skaitlisku indeksu sākot no 0: 
burti[0] satur 'M', burti[4] satur ' ' un burti[11] satur '\0'. Aiztikt 
masīva elementus ārpus tā rāmjiem ir bīstami/nedefinēti - tur atmiņā var atrasties 
jebkas. Kompilators centīsies to neļaut, bet to var apmānīt. 

 



Masīvi un pointeri 

• Masīva elementa lietošana ir darbs ar abstrahētu pointer tipu - konkrētu adresi atmiņā. 

• trīs gandrīz ekvivalenti pieraksti (unsigned long - 64bit, unsigned int - 32bit):  
mas[0] == *mas; 
mas[3] == *(mas + 3) 
mas[3] == *(some_type*) 
 ((unsigned long)&mas + 3 * sizeof(some_type)) 

• Kāpēc? pazīmēsim atmiņu!  Atmiņā deklarētie mainīgie nonāk secīgi (data reģionā)  - atšķirība pointers viens pats un norāda 
uz citu atmiņas vietu, masīvs - virkne atmiņā. Operācijas kompilators translē! 

• Lai gan masīvs daudzējādā ziņā uzvedas kā pointer, tiem ir atšķirības: 

• Masīvs strādā ar sizeof(lietotais_tips) izmēra soļiem, pointeri ar viena baita soli. Attiecīgi char (kas ir 1 baits) masīva 
gadūjumā nav atšķirības, bet tas var maldināt, jo int u.c. gadījumos ir atšķirība. Paiet n soļus masīvam pieskaita n, bet pointerim 
n*sizeof(lietotais_tips) 

• Pointerim var piešķirt masīvu un pointeri var mainīt. Masīvam nevar piešķirt citu vērtību un to nevar mainīt. Mainīt var tikai 
konkrētus elementus! Šādi būs kļūda: char mas[4]; mas = "ola"; toties šādi drīkst: char* mas; mas = "ola"; 

• Masīvs rada ilūziju, ka izmērs ir zināms (realitātē kompilējot mas[0] aizstāj ar adresi x, un mas[5] ar adresi 
x+5*sizeof(some_type), tomēr kompilators arī pārbauda vai robežas nepārsniedz. Tāpat kompilators aizstāj 
sizeof(masivs) ar skaitli, kas tam ir zināms. Problēmas rodas, kad masīvu nākas pārvērst par pointeri (piemēram, padodot 
funkcijai) - tad šīs iespējas zūd un izmērs jāpadod atsevišķi! (sizeof(masivs) nestrādā funkcijās kam mas ir parametrs) 



Masīvu piemēri 

int mas[4] = {1,2,3,4,5}; 

printf("%p == %p\n", &mas, &mas[0]); Abas adreses vienādas 

printf("%p =? %p\n", &mas[1], (int*)((unsigned long)&mas+1)); Ups 

printf("%i =? %i\n", mas[1], *(int*)((unsigned long)&mas+1)); 

printf("%p == %p\n", &mas[1], (int*)((unsigned long)&mas+1*sizeof(int))); 

printf("%i == %i\n", mas[1], *(int*)((unsigned long)&mas+1*sizeof(int))); 

printf("%i == %i\n", mas[1], *(mas+1)); 

 



Masīvu uzdevums 

• int x[3] = {23, 41, 17}; un adrese &x == 0x7fff0000 



Funkcijas 

• Funkcijas ir izsaucams koda gabals, kas var atgriezt kādu vērtību un saņemt 
parametrus. Funkciju lietošana uzlabo koda lasāmību. 

• Deklarācija - funkcijas prototips - bieži .h failos un var būt vairākas  
(parametru vārdi optional, bet ieteicami): 
return_type func_name(param1_type, param2_type);  

• Definīcija - bieži .c failos un jābūt tikai vienai: 
return_type func_name(param1_type param1, param2_type param2)  

{ 

 …; 

 …; 

 return x; 

}  

 

 



Funkcija main() 

• Funkcija main() ir īpaša funkcija, kura tiek izsaukta uzsākot C programmu. 

• Tā var būt ar vienkāršu parakstu: int main(void){} 

• Vai pilno parakstu: int main(int argc, char *argv[]) 

• argc ir parametru skaits (no termināļa padotie parametri) 

• *argv[] ir masīvs no masīviem (katrs tā elements ir pointer uz char[], kurā null 
terminated string satur vienu parametru. argv[0] satur programmas nosaukumu) 

• piemērs: 
if( argc == 2 ) { 

 printf("The argument supplied is %s\n", argv[1]); 

} 



Funkciju parametru skaits 

• Normālā gadījumā parametriem jābūt tieši tik cik norādīts un to tipiem jāatbilst 
norādītajiem funkcijas parakstā. 

• Izņēmums: ja funkcijai ir tukšas iekavas deklarācijā - to var definēt ar jebkuru parametru 
skaitu. Ja grib tieši nevienu parametru jāraksta func_name(void){} 

• Izņēmums2: Variadic functions ļauj saņemt mainīgu skaitu argumentu ar ... Tam 
lieto <stdarg.h> bibliotēku. Piemērs:  long func(char, double, int, 
...); Izmanto  va_list parametru masīvu un speciālus macros va_start, 
va_end, va_arg, va_copy. Vairāk informācijas: 
https://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/stdarg.h 

 

https://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/stdarg.h
https://en.wikibooks.org/wiki/C_Programming/stdarg.h


Funkcijas parametru padošana 

• Vairums parametru tiek padoti kā vērtības kopija (t.sk. struct tips) = by value 

• Masīvi tiek padoti ar pointer = by reference un ir maināmi caur funkciju! 

• Tas nozīmē, ka funkcija NEZIN saņemtā masīva izmēru, bet saņem tikai pirmā elementa 
adresi! Tas, ka funkcijas parametru mēdz rakstīt kā int mas[10] vai int mas[] ir 
tikai "sintactic sugar" ko reāli kompilators pārvērš par int * mas! 

• Šī iemesla dēļ masīvus parasti padod ar izmēru otrā parametrā: 
int func(int* masivs, int izmers){} 



Parametri caur reference/pointer: 

• Funkcija, kas apmaina vietām divus skaitļus (ja padod kā vērtību nav iespējams): 
void swap(int *px, int *py) 

{ 

 int temp; 

 temp = *px; 

 *px = *py; 

 *py = temp; 

} 

• Izsaukšana: 
int a = 13; 

int b = 14; 

swap(&a, &b); 



Pointeri uz funkcijām 

• Funkciju var izsaukt arī caur pointeri uz to - tas ļauj funkciju padot kā parametru citai funkcijai. 

• Ja mums ir funkcija int func(int x, int y){ … } tad varam nodefinēt uz to pointeri: 
int (*mans_func_pointeris)(int, int); 

• Tad piešķiram izvēlētās funkcijas adresi: mans_func_pointeris = &func; 

• Pēc tam varam to izsaukt vienkārši:  
int rez = (*mans_func_pointeris)(2,4); 

• Vai padot kā parametru citai funkcijai: 
int somefunc(int (*mans_func_pointeris)(int, int), int a) 
{ 
 return (*mans_func_pointeris)(a, 9999); 
} 

• Principā var arī taisīt funkciju, kas atgriež funkcijas. Tad gan ērtāk mūsu funkcijas pointeri nodefinēt kā 
tipu: typedef int(*my_func)(int,int); un tad izmantot: 
my_func funkcija(int a) { 
 if(a==1){ return (my_func)&func;} 
 else {return (my_func)&func2;} 
} 



Īsi: Kas glabājas kurā procesa atmiņas 
segmentā? (Vairāk citā lekcijā) 

• Text: programmatūras kods t.sk. bibliotēkas. 

• Stekā: Funkciju lokālie mainīgie + parametri + pointeris, kā atgriezties uz 
iepriekšējo "stack frame" + program_counter 

• Data: globālie un static funkciju mainīgie - šie nekad nemainās. Jāatceras, ka ja tie 
nav inicializēti, tad statiskie parasti būs 0, bet var gadīties "iegrābties" uz veco 
atmiņas saturu, kā vērtība nav zināma. 

• Heap: dinamiski piesaistītā atmiņa…Kas tas ir? 



Dinamiskā atmiņa 

• Rezervē konkrētu atmiņas apjomu izpildes laikā - atgriež void pointer (ko var 
pārvērst par kādu vajag): 
int* atmina = *malloc(izmers_baitos); 

• Atbrīvo iepriekš rezervētu atmiņu (padodot jebkuru/void pointeri): 
free(atmina); 

• Ja vēlas mainīt dinamiski rezervēta atmiņas bloka izmēru (samazināt/palielināt) - 
atgriež pointer uz jauno bloku: 
atmina = realloc(atmina, jaunais_izmers_baitos); 

• Jāuzmanās - strādājot ar dinamisko atmiņu pašiem jāpārliecinās, ka neejam ārpus 
rāmjiem (līdzīgi kā ar masīviem). Ja neuzmanāmies - labākajā gadījumā sabojāsim 
citus datus, sliktākajā uzskriesim atmiņas aizsardzības mehānismiem 
(segmentation fault - netrāpa īstajā segmentā un ja pointer == 0, bus error - ja 
nobīdes no alignment, piemēram, int adresēm jādalās ar 4, u.c.) 



Vēl mazliet par pointeriem 

• Tie ir tik svarīgi C, ka var runāt vēl un vēl   

• Ir iespējamas sarežģītas konstrukcijas - pointeri uz pointeriem u.tml.: **adrese 

• “The first step to learning C is understanding that pointers and arrays are the same thing. The second step is 
understanding that pointers and arrays are different.” 
int somefunc(int arr1[10]){ 
 int arr2[10]; 
 int a = sizeof(arr1);  šeit a == sizeof(int) == 4 
 int b = sizeof(arr2);   šeit b == sizeof(int)*10 == 40 
} 
SVARĪGI: šī iemesla dēļ funkcijās netaisiet parametrus int arr[] bet int* arr, lai nejūk! 

• Masīvu var apstaigāt gan pēc indeksa, gan pointera. 
Ejot pēc indeksa var izmanto sizeof, ko kompilācijas laikā kompilators aizvieto ar skaitli: 
int i; 
for (i = 0; i < sizeof(array); i++) { 
 printf("%d\n", array[i]); 
} 

• iterācija ar norādi 
int *p; 
for (p = &array[0]; p < array + 10; p++) { 
 printf("%d\n", *p); 
} 



Vairāk par steku (arī vairāk citā 
lekcijā) 

• Papildinās, kad izsauc funkciju un iztukšojas, kad funkcija atgriež. Pirmā stekā nonāk main(). 

• Kā notiek funkcijas izsaukums: 

• OS ieliek stekā tekošo program_counter adresi lai varētu atgriezties 

• Tāpat stekā nonāk visi CPU reģistri un citas lietas, ko varētu vajadzēt lai atgūtu esošo programmas 
stāvokli 

• stekā tiek ielikti visi funkcijas parametri 

• jaunais program_counter tiek uzlikts uz funkcijas koda sākumu 

• Pēc tam stekā tiek ielikti arī lokāli funkcijā allocētie mainīgie 

• notiek funkcijas izpilde, Dinamiskie mainīgie nonāk heapā - pašam jāatbild lai tos atbrīvotu pirms fja 
beidzas.  

• Kā notiek funkcijas atgriešana: 

• no steka iz-popo visus lokālos mainīgos un argumentus 

• atgūst sākotnējo darba stāvokli (reģistri u.c. no steka) 

• Atsāk darbu no vecā program_counter + 1 solis (adreses izmērs) - nākamais programmas solis pēc 
ieiešanas funkcijā 



Mājas darbs (MD1) - Dzimtas koks 

• Uzdots pirmais mājas darbs - termiņš 2 nedēļas. Atceramies, ka nokavējot būs 
sankcijas. 

• Iesniegšana GITā 

• Potenciāla struktūra risinājumam - 3 funkcijas:  

• read_data() kaut kā ielasa datus no stdin pašu veidotā datu struktūrā. 

• sort_data() sakārto datu struktūru atbilstoši nosacījumiem (Varbūt nav vajadzīgs, ja 
ievietojat uzreiz īstajā vietā struktūrā). 

• print_data() secīgi izdrukā sakārtoto struktūru uz stdout. 

• Svarīgākais jautājums - kādu datu struktūru veidot un kā to kārtot. Varat mēģināt 
ieviest kaut ko līdzīgu standarta datu struktūrām atbilstoši to stiprajām pusēm. 

 



Datu struktūras piemērs: List 

struct ListElem { 
 int data; 
 struct ListElem *next; 
}; 
struct ListElem *head; 
void insert(ListElem *elem) { 
 elem->next = head; 
 head = elem; 
} 
ListElem *find(int key) { 
 ListElem *p = head; 
 while (p) { 
  if (p->data == key) return p; 
  p = p->next; 
 } 
 return NULL; 
} 



Kas satīra aiz datu struktūras? 

• Dinamiskai datu struktūrai dzēšot elementus ir jāatbrīvo atmiņa, pretējā gadījumā 
= memory leak. 

• To var darīt: 

• Izsaucējs - atsevišķa funkcija atāķē mezglu no struktūras, pēc tam mezglu atbrīvo pats; 

• atāķēšanas funkcija - pati izsauktā funkcija atāķē un atbrīvo mezglu; 

• automātiski -  ar referenču skaitīšanu 



Datu struktūras piemēras: hashtabula 

• Ātra datu atrašana O(1) pretēji sarakstam O(N), vai bināram kokam O(log n). 

• Sarežģītākais izdomāt labu hash funkciju. Pēc tam realizē veidojot bucketus, 
kuros katrā iekšā dati, kam bija kolīzijas. 

 

Attēls no Wikipedia 



Praktiskais darbs PD1 

• Kopīgi pildam PD#1 - kādu laiku pirms lekcijas beigām kopīgi apskatīsim 
rezultātus. Tie kas līdz tam laikam būs comittojuši savu versiju varēs pretendēt uz 
maksimālo vērtējumu. Pārējie uz 50% - arī tad ja pabeigsiet mājās līdz nākamajai 
reizei. 

• Iesniegšana GITā. 

• Kas pabeiguši ātrāk var vai nu ķerties pie mājas darba, vai arī būt brīvi. 



Paldies par uzmanību! Jautājumi? 

 


