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L’objectiu d’aquesta sessió de laboratori és introduir els conceptes bàsics de la programació en C. Us 
permetrà entendre programes en C i C++ de mitjana complexitat i desenvolupar programes senzills en 
C, així com compilar i executar programes en C i C++. 

El focus de la sessió és el llenguatge de programació C. Per consultar material adicional, podeu mirar 
aquesta pàgina C/C++ language reference web site.  

La primera part de la sessió presenta els conceptes bàsics de programació, no necessàriament vinculats 
amb cap llenguatge concret. 

La segona part de la sessió, presenta els aspectes necessaris per a desenvolupar programes en C: 
consideracions de lèxic i sintaxi, tipus de dades, variables, i estructures de dades i control. Basem 
aquesta part en la implementació d’una aplicació senzilla. 

La tercera part de la sessió documenta el procediment habitual per generar els fitxers executables a 
partir de codi Font en C i C++, que anomenem compilació i enllaçament (linking). Aquest pas és 
necessari per llenguatges compilats (C, C++, FORTRAN...), però no per llenguatges interpretats (Python, 
Perl, Ruby, bash/csh/tcsh...). També inclou l’ús de l’eina “make” per automatitzar la compilació i 
enllaçament, de manera que no haguem d’escriure les mateixes comandes cada cop. 

Finalment, us proposem 3 exercicis per a realitzar: primer, unes senzilles operacions aritmètiques amb 
els arguments del programa. En segon lloc, la implementació d’una calculadora. I el tercer, la 
implementació d’una ordenació de números enters. 

Durant el desenvolupament dels programes en C, veurem alguns dels tipus de dades comentats a les 
sessions de teoria: cadenes de caràcters i enters, i com programar conversió entre cadenes de 
caràcters i enters (conversió numèrica) i operacions entre enters. 

Introducció a la Programació 
Programar aplicacions és una técnica que permet que un ordinador solucioni un problema donat. Per 
a fer-ho, hem d’entendre el problema que volem solucionar, ser capaços de preparar un algorisme, 
indicant els passos que cal seguir per resoldre el problema, expressar aquests passos en un llenguatge 
de programació, escrivint el codi font... 

A partir d’aquí, si el llenguatge és compilat (C, C++...), caldrà compilar i enllaçar el codi font. Per 
llenguatges interpretats (Python, bash...), passem directament a les proves. En aquest moment, el 
programa passa a estar en la “fase de testeig”. Ara s’ha de provar el programa implementat per veure, 
amb la major extensió possible, que funciona correctament. Si hi ha alguna part del programa que no 
funciona segons esperavem, serà necessari veure quin és l’error i arreglar-lo, per continuar fent les 
proves.  

Un cop comprovat el bon funcionament del programa, podem passar a usar-lo en “fase de producció”. 
Una aplicació en producció és principalment correcta, i la poden fer servir els usuaris a qui anava 
destinada. Si aquests usuaris, en el seu ús de l’aplicació, troben algun error, és bo que puguin contactar 

http://en.cppreference.com/w
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amb els desenvolupadors per fer el manteniment necessari de l’aplicació i solucionar aquests 
problemes detectats. 

Preparació de l’algorisme 
Un cop tenim plantejat el problema que volem resoldre, hem de posar-lo en forma d’algorisme, 
indicant els passos que caldrà seguir per resoldre la situació. Cada pas realitzarà unes determinades 
accions en la línia d’obtenir la solució. Ara bé, de quines eines disposem per a realitzar les accions? 

Una primera idea és que l’algorisme agafarà unes dades d’entrada, les manipularà i ens donarà un 
resultat. Una acció necessària és obtenir les dades inicials, ja sigui a partir dels arguments que pugui 
rebre el programa o des d’un fitxer on haguem guardat les dades prèviament. Per fer això habitualment 
haurem d’usar eines que ja existeixen en l’entorn on programem. Per exemple, els arguments del 
programa els podrem trobar en uns paràmetres predefinits que reben tots els programes (en C/C++, 
argc, argv; en Python, sys.argv). O el programa accedirà a les dades que tenim guardades en un fitxer 
concret en el nostre ordinador (dades.dat, dades.txt...), en un format conegut. 

Això ens dóna la idea que els algorismes podran fer accions, una darrera l’altra. Aquesta composició 
d’accions l’anomenem seqüència o concatenació d’operacions. Aquestes operacions poden ser 
senzilles, de moviment de dades o operacions matemàtiques (a = b + c), o invocacions de serveis del 
sistema (print(...), open(...), read(...)), o invocacions de funcions d’usuari que implementen altres 
accions útils per l’aplicació (a = suma (b, c), cerca_element(...)). 

La segona construcció útil que faran servir els algorismes és la condició, o alternativa. En aquest cas, 
primer s’avaluarà una condició. Si el resultat és cert, s’executarà una acció o seqüència d’accions. En 
canvi, si el resultat és fals, s’executarà una acció o seqüència d’accions diferents. Per exemple, el nostre 
programa pot preguntar per si un dels paràmetres és un caràcter ‘+’ o no. Si és un ‘+’, farà la suma de 
dos números i sinó, en calcularà la resta.  

I la tercera construcció útil és la iterativa, que ens permetrà tractar els elements d’una llista, d’un 
conjunt, etc. Permet expressar un inici (el primer element de la llista), un final (el darrer element), i un 
pas (anar al següent element). També ens permet seguir un rang de valors, d’1 a 10, d’M a N, i repetir 
la mateixa acció per cadascun dels valors. 

Segons van demostrar Böhm-Jacopini en el seu teorema (Structured program theorem - Wikipedia), 
combinant aquestes 3 construccions podem expressar qualsevol algorisme que pugui executar-se en 
un ordinador. 

I això és el que farem per expressar els nostres programes. Descomposarem les feines a fer en accions 
més senzilles i veurem si cal plantejar-les com a seqüència, condició o iteratives, i com combinar-les 
per resoldre el problema plantejat. 

Per exemple, suposem que volem resoldre el següent problema: volem un programa que rebi dos 
números i un símbol matemàtic, i implementi l’operació indicada pel símbol matemàtic als dos 
números per obtenir el resultat. Podriem plantejar-lo així: 

- convertir el primer paràmetre enter i posar el seu valor a la variable “a” 
- agafar el símbol matemàtic del segon paràmetre i posar-lo a la variable “s” 
- convertir el tercer paràmetre enter i posar el seu valor a la variable “b” 
- si el símbol “s” és ‘+’ : 

o Suma els dos números r = a + b 
- sinó si el símbol “s” és ‘-‘ : 

o Resta els dos números r = a – b 

https://en.wikipedia.org/wiki/Structured_program_theorem
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- sinó si el símbol “s” és ‘*’ : 
o Multiplica els dos números r = a * b 

- sinó si el símbol “s” és ‘/’ : 
o Divideix els dos números r = a / b 

- sinó 
o Indica error: el símbol no es reconeix, i acaba 

- escriure el resultat r 
- acaba 

Un altre exemple, per fer un programa que busqui una cadena de caràcters en un fitxer, com fa la 
comanda “grep”, podria ser: 

- obrir el fitxer d’entrada i posar-ne una referència a la variable “f” 
- si el fitxer s’ha obert correctament : 

o per cada línia del fitxer f 
 si conté la cadena que busquem 

• escriure la línia 
- sinó 

o Indicar error: el fitxer no existeix 

En aquest exemple, hem combinat les 3 construccions que hem explicat abans: la seqüència, 
l’alternativa i la iterativa.  

C Background 
Per l’edició de fitxers, us recomanem que utilitzeu un editor de text amb el que us trobeu còmodes. 
Segurament, serà bo aprendre les comandes més utilitzades del que trieu, per tenir més facilitat per 
escriure codi. Ajudes com que l’editor marqui amb colors concrets els diferents símbols i paraules clau 
del llenguatge que utilitzeu poden ser bones. Per fer-ho els editors acostumen a identificar les 
extensions dels fitxers que fem servir per C (.c), C++ (.C, .cc, .cpp, .cxx), o Python (.py). 

Per agafar un exemple conegut, desenvoluparem el programa “Hello, World!”. També veurem quins 
passos es fan servir per compilar el codi font i enllaçar el codi objecte, per aconseguir el fitxer 
executable. I acabarem veient com automatitzar aquestes tasques de compilació i enllaçat, de forma 
que no les haguem de tornar a escriure cada cop. 

El primer codi font en C 
Crearem ara el primer fitxer amb codi font. L’anomenarem “hello.c”. El programa escriurà, a la seva 
sortida estàndard (habitualment, el terminal), el missatge format per “Hello, World!”, i la llista 
d’arguments que rebi per la línia de comandes. En C (i C++) els programes estan organitzats en 
diferents fitxers (1 de sol en el nostre cas) i cada fitxer pot tenir diverses funcions. Una funció recull 
una sèrie d’accions a realitzar, seguint el teorema de la composició de seqüències, alternatives i 
iteratives. 

Comencem per la funció principal del nostre codi. En Python o bash, les primeres sentències que no 
són funcions, comencen a executar-se directament. En C i C++, el model requereix que hi hagi una 
funció principal, que porta per nom “main”. La primera funció del nostre codi font que s’executa és 
“main”. Això no vol dir que no s’hagi executat res més abans. En particular, en C++ els constructors 
dels objectes globals, s’executen abans que el “main”. 

Les funcions en C tenen uns arguments i un resultat. En el cas del “main”, és el sistema operatiu (GNU 
Linux, en el nostre cas), qui defineix els arguments i què significa el resultat. El conjunt format pel nom 
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de la funció, els arguments i el resultat l’anomenem interfície de la funció. I la interfície de la funció 
main s’escriu amb aquesta declaració en C i C++: 

 int main (int argc, char * argv[]); 

Aquesta declaració, que defineix la interfície de la funció main, significa que la funció rep un nombre 
enter (argc, argument counter, que és la quantitat d’arguments que li hem passat a la línia de 
comandes), un vector de cadenes de caràcters (argv, argument vector, que són les cadenes de 
caràcters que li hem passat a la línia de comandes), i retorna un nombre enter. Els valors de retorn en 
C no tenen nom, i en aquest cas l’enter que retorna representa si l’aplicació acaba bé, indicat per un 0 
(zero), o si ha s’trobat amb algun error. En cas d’error s’utilitzen números positius, 1, 2, 3... i la 
convenció de què signifiquen cadascun la fixem nosaltres com a programadors. 

En els programes, amb la declaració de la funció “main”, no en tindrem prou. Hem d’implementar – 
definir - la funció, per què executi les accions que tinguem previstes. Pel hello.c: 

- escriure “Hello, World!” (1) 
- escriure la llista d’arguments (2) 
- aturar l’execució, tot retornant que tot ha anat bé... un zero (1) 

En aquest laboratori, farem la implementació en dues versions. A la primera (1), inclourem només el 
missatge “Hello, World!”, i el retornar de l’execució. A la segona (2), inclourem la construcció iterativa 
que escriurà els arguments a la sortida estàndard. 
 
Implementant les accions del punt (1), aquesta és la seqüència que queda en la definició de la funció 
main: 

 int main (int argc, char * argv[]) 
 {      // implementació de la versió (1) 
  printf (”Hello, World\n”); 
  return 0; 
 } 

El codi que implementa una funció s’inclou entre les claus ‘{‘ i ‘}’ i s’anomena un bloc de codi. Totes les 
funcions que definim en el nostre programa, tindran el seu propi bloc de codi. Cada acció que sigui 
part d’una seqüència s’anomena sentència (statement). Les sentències se separen amb el símbol ‘;’. Hi 
ha poques restriccions sintàctiques, respecte el format de les sentències, que poden ocupar diverses 
línies i la indentació no és significativa pel compilador (contràriament a Python), encara que 
recomanable des del punt de vista de la llegibilitat i manteniment de l’aplicació. 

Ara que tenim aquesta funció implementada, veiem uns quants detalls sobre el que fa: l’execució 
començarà amb la crida a una funció (printf), que rebrà un sol argument, el text “Hello, World!”, i 
l’escriurà a la sortida estàndard (segurament, el terminal). Després d’executar aquesta sentència, es 
passarà a la següent (seguint la composició en seqüència), i s’executarà el “return 0;”, que farà retornar 
la funció “main” a qui l’ha cridada, amb un codi d’error 0, que indica que tot ha anat bé. 

Compilació del programa 
Ara hem de compilar el nostre programa hello.c, per poder executar-lo. Compilar significa passar d’un 
llenguatge de programació a un altre. Habitualment el llenguatge destí és de més baix nivell que el 
llenguatge d’entrada. En el nostre cas, la compilació ens porta de C (alt nivell) a assemblador (baix 
nivell) i habitualment automàticament a codi objecte (que ja pot entendre l’ordinador). Segons el 
llenguatge font (C, C++, FORTRAN), habitualment s’ha de fer servir el compilador corresponent. En el 
nostre cas, com que el llenguatge és C, tenim diverses opcions disponibles, gcc, clang... A l’assignatura 
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farem servir el gcc i així tots treballem amb les mateixes opcions de compilació i observem el mateix 
comportament. Pots trobar informació sobre la comanda gcc amb el manual (man gcc) o, indicant-li al 
compilador que mostri les opcions de compilació: gcc --help i gcc --help --verbose.  

En en procés de compilació, el compilador ens traduirà el codi font en C (de “hello.c”) a codi binari 
(“hello”) per ser executat. No obstant, hi ha dos tipus de fitxers intermitjos pels quals el compilador 
passa sense que nosaltres ens n’adonem (la majoria dels cops). Són el fitxer assemblador (“hello.s”), 
amb el codi C traduït a codi assemblador, amb les accions implementades amb instruccions de 
l’ordinador; i el fitxer objecte (“hello.o”), amb el codi assemblador, ja assemblat i traduït a codi binari, 
el que realment pot executar el processador. Per aconseguir el fitxer objecte farem: 

$ gcc  -c  hello.c 

NOTA: El símbol “$” representa l’indicador d’entrada de l’intèrpret de comandes (prompt), no l’heu 
de teclejar. 

Un cop executada aquesta comanda, veureu que el compilador us dóna un avís (warning) o inclús en 
versions modernes del compilador de C, un error: 

    hello.c: 3:4: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘printf’ 

Aquest avís el dóna perquè el compilador no sap res de la funció “printf”, ni si és una funció, ni quina 
interfície (arguments i resultat) té. Això passa perquè no li hem donat la declaració de la funció printf. 
Com que “printf” és una funció de les estàndard que trobem a la llibreria de C, la seva declaració és en 
els fitxers d’informació que proporciona la pròpia llibreria de C, en aquest cas “stdio.h”, o standard 
input/output header file. Habitualment, les pàgines de manual de les crides a les funcions de C i del 
sistema, inclouen informació sobre els fitxers que cal incloure en el codi en C per què el compilador 
vegi la informació sobre les interfícies, per exemple: 

PRINTF(3)                  Linux Programmer's Manual                 PRINTF(3) 

 

NAME 

       printf,  fprintf,  dprintf,  sprintf,  snprintf, vprintf, vfprintf, vd‐ 

       printf, vsprintf, vsnprintf - formatted output conversion 

 

SYNOPSIS 

       #include <stdio.h> 

 

       int printf(const char *format, ...); 

       int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...); 

 

Així doncs, la pàgina de manual ens informa que hem d’incloure la informació de “printf” usant la 
directiva del compilador: 

                #include <stdio.h> 

Aquesta indicació, que comença amb el símbol ‘#’ és una directiva del compilador i la reconeix un pas 
inicial que fa el compilador de C, el pre-processament (C-preprocessor, cpp) que consisteix en 
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incorporar aquests fitxers d’include, resoldre les constants i expressions definides en ells, i passar el 
text de tots ells concatenats al programa que fa la compilació realment i que s’executa posteriorment 
de forma automàtica. 

En un llenguatge compilat, com a programadors hem de proporcionar la declaració de les interfícies 
de totes les funcions que fem servir, ja siguin de llibreria (de C, matemàtica...), o la declaració de les 
funcions que definim nosaltres com a part de l’aplicació. El propi llenguatge pot tenir la restricció que 
s’hagin de veure primer les declaracions, per poder cridar-les posteriorment en el codi. Els llenguatges 
C i C++ tenen aquesta restricció. 

En els casos en què fem servir compilació separada en diversos fitxers, per cada fitxer “.c” 
implementant una sèrie de funcions, necessitarem un fitxer equivalent de capçalera (“.h”), que 
contingui les declaracions de les funcions implementades en el fitxer “.c”. Habitualment els dos fitxers 
tenen el mateix nom base, per exemple, “operacions.c” i “operacions.h”. Si utilitzeu fitxers de 
capçalera propis, podeu incloure’ls des del directori actual fent: 

                #include ”operacions.h” 

Quan la directiva “include” rep el nom del fitxer entre cometes, primer busca el fitxer donat en el 
directori actual. Quan rep el nom de fitxer entre menor i major (<operacions.h>), el buscarà només en 
els directoris pre-establerts. Per defecte, el compilador busca automàticament en el directori 
“/usr/include”, on hi haurà els fitxers de capçalera estàndard del llenguatge i del sistema operatiu. Es 
poden afegir altres directoris a la llista de directoris on buscar usant l’opció -I del compilador, per 
exemple: 

$ gcc  -c  -I.  -I/opt/support/include   operacions.c 

En aquest exemple, el compilador buscarà els fitxers de capçalera als directoris actual (“.”), 
“/opt/support/include”, i “/usr/include”. Sempre deixa els directoris per defecte per buscar-hi al final. 

Ara, amb el programa actual “hello.c”: 

 #include <stdio.h> 

 int main (int argc, char * argv[]) 
 {      // implementació de la versió (1) 
  printf (”Hello, World\n”); 
  return 0; 
 } 

Pots aconseguir el fitxer “hello.o”, executant la línia inicial: 

$ gcc  -c  hello.c 

Ara, no hauria de donar cap error o avís. En aquest cas, vol dir que tot ha anat bé. 

La definició de la funció “printf” està a la llibreria de C, que habitualment està continguda en un fitxer 
a dins del directori /usr/lib. Pot ser també /usr/lib64, o /usr/lib/<arquitectura>. En el cas de màquines 
basades en Intel, podria ser /usr/lib/x86_64-linux-gnu. El fitxer habitualment s’anomena “libc.so”. 
Aquesta llibreria conté moltes altres funcions de suport pel llenguatge C (fopen, fclose, fread, fwrite, 
fprintf...) i tota la col·lecció de crides al sistema operatiu (open, close, read, write, fork, exec...). Tota 
aquesta funcionalitat està en format objecte (el mateix format que el nostre “hello.o”), així que el que 
haurem de fer ara és enllaçar (link) el nostre fitxer objecte amb la llibreria de C.  
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Enllaçar vol dir ajuntar la informació del fitxer hello.o amb les llibreries proporcionades, i generar un 
fitxer executable. El fitxer executable contindrà tot el hello.o, i referències a les funcions que faci servir 
de les llibreries. Per generar aquest executable, feu: 

$ gcc  -o  hello  hello.o 

La llibreria de C la proporciona automàticament el compilador, per això no li donem cap indicació de 
la llibreria a la línia de comanda. És equivalent a fer: 

$ gcc  -o  hello  hello.o  -lc 

que vol dir, “enllaça el fitxer hello.o amb la llibreria de C”. La indicació -lc vol dir enllaça amb la 
llibreria que es diu libc.so i que trobaràs en els directoris de llibreries. 

La comanda haurà creat un fitxer anomenat binari (binary) o també executable (executable). En GNU 
Linux, els fitxers executables tradicionalment no tenen extensió. En canvi en MS Windows els fitxers 
executables tenen extensió “.exe”. 

Ara comprova que el binari funciona correctament, pots executar-lo: 

$ ./hello 

I hauries de veure que el programa escriu el missatge “Hello, World!”. Enhorabona! Has aconseguit fer 
funcionar el teu primer programa en C!!!  

Accés als arguments del programa 
Un programa que no consulti els arguments que se li passen a la línia de comandes, no té massa interès 
perquè no se li podrà demanar fàcilment que es comporti de forma diferent.  

Per tal de veure com podem accedir als arguments proporcionats, a la versió 2 del nostre programa li 
afegirem una construcció iterativa que llisti els arguments per la seva sortida estàndard, després 
d’haver escrit el missatge “Hello, World!”. Veiem primer com escriure una construcció iterativa en C. 
Tenim 3 possibilitats, usant programació estructurada: 

- Construcció “for” 
- Construcció “while” 
- Construcció “do-while” 

La sintaxi de la construcció “for” és: 

 for ( init ;  condició ;  step )  
           cos  

  cos => sentència ; 

    o bé    cos => ‘{‘ sentència1; sentència2; ... ‘}’ 

            init => sentència d’inicialització de variables  
  condició => expressió per avaluar si continuar iterant o parar 
  step => sentències per anar a la següent iteració 

Per exemple, una construcció iterativa (o bucle) que compti d’1 a 10, i escrigui el valor de la variable 
d’iteració del bucle, podria ser: 

 int i; 
 for ( i = 1; i < 11; i++ ) { 
  printf (“%d\n”, i); 
 } 
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Per tant, el codi per escriure els arguments que rep el programa, haurà de ser un bucle que vagi de 0 
(zero) a argc – 1, i per cada valor, escrigui la cadena de caràcters que tindrà a argv[i], essent “i” la 
variable d’iteració del bucle. En C modern, podem declarar la variable o variables d’iteració en la pròpia 
sentència d’inicialització: 
 

for ( int i = 0; i < argc; i++ ) { 
  printf (“argv[%d] = \”%s\”\n”, i, argv[i]); 

 } 

Pots trobar informació sobre el tipus de dades dels arguments a les transparències 44-48 del primer 
tema del curs. L’argument “argv” conté cada cadena de caràcters passada com a paràmetre a l’invocar 
el programa. Per exemple, si la línia de comandes és: 

$ ./hello  arg1   arg2   arg3 

el paràmetre “argc” és igual a l’enter “4” i el paràmetre “argv” és: 

argv[0] = “./hello” 
argv[1] = “arg1” 
argv[2] = “arg2” 
argv[3] = “arg3” 

D’aquest exemple, podem deduir que “argc” serà sempre un número enter més gran que 0, ja que 
almenys “argv[0]” contindrà el nom del fitxer binari que estem executant. 

Indicant algun detall més del programa en C, hi ha múltiples maneres d’escriure missatges per la 
sortida estàndard. Potser la manera més pràctica és usant la funció “printf”, com l’estem usant en 
aquest programa. Rep un primer argument que és una cadena de caràcters que indica el patró que 
volem escriure. Aquest patró pot tenir referències als següents arguments que li passem a la funció, 
en la forma de subcadenes que comencen amb el símbol ‘%’. En el cas de “Hello, World!\n”, no hi ha 
cap ‘%’, amb la qual cosa no li hem de passar més arguments a “printf”. El caràcter ‘\n’ indica el final 
de línia. 

Alguns arguments típics que podem fer servir en el paràmetre patró del “printf” són:  

- %s: el següent argument s’interpreta com una cadena de caràcters i se substitueix el %s per 
la cadena 

- %d: el següent argument s’interpreta com un nombre enter i se substitueix el %d per les 
xifres que representen el nombre 

- %u: el següent argument s’interpreta com un nombre natural i se substitueix el %u per les 
xifres que representen el nombre 

- %x: el següent argument s’interpreta com un nombre natural i se substitueix el %x per les 
xifres que representen el nombre en hexadecimal (base 16) 

- %%: serveix per escriure un sol ‘%’. No es llegeix cap argument, sinó que se substitueix la 
seqüència “%%” per un sol ‘%’. 

Hi ha moltes més seqüències amb ‘%’ que es poden fer servir amb els arguments del “printf”. Podeu 
veure la informació de la crida a la seva pàgina de manual: $ man 3 printf. 
Una altra manera d’escriure a la sortida estàndard és usant la crida “fprintf”. En la crida “fprintf” tenim 
un primer argument que ens indica el fitxer on escriure. Si volem escriure a la sortida estàndard, farem 
servir “stdout”, que és el fitxer obert per defecte que representa la sortida estàndard. La sentència en 
C seria: 

 fprintf (stdout, “argv[%d] = \”%s\”\n”, i, argv[i]); 
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I una tercera manera, seria usar la crida a sistema GNU Linux per escriure al descriptor de fitxer de 
sortida, l’1: 

 write (1, “Hello, World!\n”, 14); 
Em aquest cas, no podem fer servir les seqüències amb ‘%’ i només podem escriure cadenes ja 
formatades. La crida “write” té com a arguments: 

- int file_descriptor, l’identificador del fitxer obert, en el nostre cas l’1 
- char * buffer, el punter als caràcters que volem escriure 
- int data_size, el número de caràcters que volem escriure  

En aquest punt, ja tenim el codi del nostre programa a punt per compilar i executar. Ara hauriem de 
repetir les comandes anteriors per compilar i enllaçar. Per evitar repetir sempre les mateixes 
comandes, podem automatitzar la compilació. 

Automatitzant la compilació 
GNU Linux incorpora l’eina “make”, que ens permet automatitzar la compilació d’aplicacions. Per fer-
ho, especifiquen en un fitxer (Makefile) les dependències que són necessàries per aconseguir els fitxers 
objecte (“hello.o”) i binari (“hello”). Podeu trobar el manual del make aquí (GNU Make Manual). 

Durant el curs, desenvoluparem fitxers Makefile bàsics, per usar-los amb l’eina “make”. Encara que el 
programa “make”, per defecte utilitza els fitxers “Makefile” o “makefile”, en aquest ordre, també se li 
pot proporcionar un fitxer concret amb un altre nom, utilitzant l’opció -f <nom_fitxer>. L’estructura 
genèrica d’un fitxer Makefile és la següent: 

Objectiu1: dependències... 
TABULADORComandes a executar per passar de les dependències a l’Objectiu 1 
Objectiu2: dependències 
TABULADORComandes a executar per aconseguir l’Objectiu 2 
… 

El fitxer Makefile inclou aquesta llista de regles. Una regla es composa d’una etiqueta, que identifica 
l’objectiu que es vol aconseguir, per exemple un fitxer resultat de la compilació, seguida d’una sèrie 
de prerequisits (o dependències). Aquestes dependències han de ser fitxers existents o fitxers que es 
poden generar aplicant altres regles. A continuació de cada regla, hi ha la seqüència de comandes que 
s’han d’executar per aconseguir l’objectiu. Aquestes comandes, totes elles si n’hi ha més d’una línia, 
han d’estar indentades amb un caràcter tabulador. Aquest punt és particularment important, perquè 
sinó l’eina make donarà un error, habitualment com:  

 Makefile:4: *** missing separator.  Stop. 

Editem el nostre primer Makefile. Per crear la regla que compili el nostre codi “hello.c”, podem crear 
una sola regla anomenada com el fitxer binari que volem aconseguir (hello). En aquest exemple, farem 
la compilació i l’enllaçament amb una sola comanda, enlloc de fer-lo en dos passos com abans. Així, no 
ens farà falta tractar amb el fitxer “hello.o”, que serà generat internament pel compilador i passat a la 
fase d’enllaçament. Per fer això, la regla per aconseguir “hello” depèn només del fitxer “hello.c”: 

hello: hello.c 
TABULADORgcc  -o  hello  hello.c   # l’opció -o indica el fitxer resultant 

Amb aquesta regla, “make” comprovarà que hello.c és un fitxer que ja existeix. També mirarà si “hello” 
també existeix. Si existeix i la seva data és més nova que la de “hello.c”, no farà res. Si “hello” no 
existeix o la seva data és més antiga que la de “hello.c”, llavors generarà “hello” usant la comanda 
donada. 

Si voleu fer la compilació en dos passos, podem usar el Makefile amb dues regles, d’aquesta manera: 

https://www.gnu.org/software/make/manual/
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hello:  hello.o 
TABULATORgcc   -o   hello   hello.o 
hello.o:  hello.c 
TABULATORgcc   -c   hello.c 

Per executar aquests fitxers Makefile, simplement, invoca l’eina “make”: 

$ make 
feu-ho en el directori on tingueu el fitxer Makefile i el fitxer amb el codi font hello.c. Com que 
l’invoquem sense cap paràmetre, “make” intentarà complir amb la primera regla que trobi, que serà 
l’objectiu “hello”. 

Si vols que l’eina “make” executi només una sèrie de regles, diferent de la primera, pots indicar-li al 
“make”, que comenci per una o unes regla(es) concreta(es), així: 

$ make hello.o 
$ make hello  

Executant aquestes dues regles, aconseguireu la mateixa compilació. 

Normalment, com a desenvolupadors també incloem en el Makefile una regla que esborra els fitxers 
“objectiu”, i altres fitxers temporals que puguin aparèixer durant la compilació. Fariem servir una regla 
amb objectiu “clean”, i sense dependències: 

clean: 
TABULATORrm  -f  hello hello.o 

Com es pot veure, la regla “clean” no té cap prerequisit i, per tant, s’executarà sempre quan l’invoquem 
amb un $ make clean. En aquest cas, esborrarà el fitxer objecte i el binari. L’opció -f que donem a la 
comanda “rm” serveix perquè “rm” no doni cap error en cas que els fitxers “hello” o “hello.o” no 
existeixin. 

A més a més, com a desenvolupadors també acostumem a afegir una regla al començament del fitxer 
Makefile, que impliqui la compilació de tots els fitxers executables, en cas que en tinguem més d’un: 

all: hello  
TABULATORecho “Compilació acabada” 

Podem afegir altres dependències a la regla “all”, si tenim altres fitxers per generar. 

En resum, el nostre fitxer Makefile complet pel nostre “hello”, podria ser: 

all: hello 
TABULATORecho “Compilació acabada” 
 
hello: hello.o 
TABULATORgcc -o hello hello.o 
 
hello.o: hello.c 
TABULATORgcc -c hello.c 
 
clean: 
TABULATORrm -f hello.o hello 

 

Ara per ara, “all” té una sola dependència, però amb els exercicis d’aquest laboratori hi podreu afegir 
els nous objectius que desenvolupeu.  
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Implementem una calculadora 
Ara que estem a punt per desenvolupar programes senzills en C, farem la implementació en dos passos 
d’una calculadora. 

Versió 1 
Per la primera versió, farem un programa que sumi els dos números que li passem com a paràmetres. 
La línia de comandes serà: 

$ ./suma   <num1>   <num2>  

i el programa escriurà el resultat, per exemple: 

$ ./suma  672  78 
resultat: 750 

$ ./suma  -83  +200 
resultat: 117 

$ ./suma 200  -83 
resultat: -117 

Per fer aquest programa, preparem primer l’esquema en alt nivell: 

- Comprovar que el programa rep dos arguments (num1 i num2). Si no hi ha els dos 
arguments, indicar-ho amb un missatge d’error i acabar amb un codi d’error (1) 

- Transformar el num1 de cadena de caràcters a enter 
o  (veure el manual de la funció strtol) 

- Transformar el num2 de cadena de caràcters a enter 
- Fer la suma i guardar el resultat a la variable “resultat” 
- Escriure un missatge que ens indiqui el resultat de la suma 
- Acabar amb codi correcte (0) 

En aquest esquema, apareix una funcionalitat de la que no hem parlat, la conversió numèrica. Per 
passar d’una cadena de caràcters, com la que el programa trobarà a argv[1] i argv[2], a un nombre 
enter, es pot fer servir una funció anomenada “strtol” (string to long integer). Aquesta funció té la 
següent interfície: 
 long int strtol (const char * str, char ** endstr, int base); 

La funció rep la cadena de caràcters que volem convertir (str), i la base numèrica en la que s’ha 
d’interpretar el número. Per tant, li podrem donar argv[1] o argv[2] i dir-li que interpreti els dígits en 
base 10. Una altra opció és dir-li base 0, que s’interpreta com que la funció entendrà els dígits en base 
10, excepte si el número comença per “0x”, que farà interpretar-los com a hexadecimal (base 16), o si 
el número comença per “0”, que farà interpretar-los com a octal (base 8). El segon argument d’aquesta 
funció és per donar-li una variable de sortida que indicarà en quina posició continua la cadena de 
caràcters després del número. Si li donem un valor NULL (0) en aquest argument, no ens retornarà res. 
Aquest valor (NULL) és el que podem fer servir pel nostre programa “suma”, perquè no esperem que 
hi hagi més caràcters després del número.  
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Exercici 1 
Escriu el programa en C per fer la suma de dos números, tal i com l’hem especificat a dalt. Pots 

dir-li “suma.c”, i el fitxer executable es dirà “suma”. Modifica el Makefile per incloure la regla per 
compilar-lo. Compila’l i construeix un script de bash que el provi amb diverses invocacions del programa 
i diferents números d’entrada. Pots dir-li “prova.sh”. fes que provi també els casos d’error, quan no se 
li passen arguments, o se li passa un sol número, o més de dos. 

 

Algunes recomanacions per continuar l’aprenentatge de C 
En aquesta sessió, has aconseguit una mínima experiència en programació d’aplicacions en C i ens els 
mecanismes bàsic de compilació de programes. Et recomanem que continuïs la teva formació a partir 
de la C-Reference, que podràs trobar en aquest enllaç, i en particular a la secció “Statements”. 
Aprendràs diferents tècniques de programació que et permetran entendre millor el llenguatge de 
programació C. Segurament et seran útils més endavant per desenvolupar codis més complexos. 
Nosaltres, al llarg del curs anirem completant l’ús del llenguatge de programació C perquè puguis anar 
completant els exercicis que farem a les properes sessions de laboratori. 

 

Exercici 2 
Desenvolupa un nou codi, que anomenarem “calculadora.c”. Aquest programa implementa 

una calculadora senzilla com la que hem especificat en alt nivell entre les pàgines 2 i 3 d’aquest 
enunciat. Accepta 3 arguments: primer, un nombre enter, després un símbol matemàtic, i en tercer lloc 
un altre nombre enter. El símbol matemàtic serà una de les operacions típiques ‘+’, ‘-‘, ‘*’ o ‘/’. En funció 
de l’operació indicada, el programa haurà de sumar, restar, multiplicar o dividir els dos números. Com 
a resultat, el programa escriurà el resultat de l’operació a la seva sortida estàndard. Un cop codificat 
el programa, modifica el Makefile per afegir la seva regla de compilació. Algunes pistes per realizar 
aquest exercici: 

- Fes servir les mateixes conversions numèriques que a l’exercici 1. Observa que els números els 
pots transformar inclús abans de saber quina operació et demanen fer. 

- Fes servir la construcció de C if-then-else o una sentència switch-case (les dues són correctes) 
per implementar el codi que comprova el símbol que s’ha agafat i fa l’operació entre els dos 
números. 

- Si necessites ajuda sobre alguna de les funcions que has de fer servir (strtol, printf...) pots 
consultar les seves pàgines de manual. 

Un cop feta la implementació, fes diverses proves per comprovar que el programa funciona en totes les 
situacions, quan rep els arguments correctes i quan no, i que els resultats de les operacions són els 
correctes. Recorda que pots fer proves amb números positius i negatius. Fes un petit bash-script que 
faci les proves de forma automàtica. Digues-li “test-calc.sh”. 
 

Exercici 3 
 Un algorisme típic en informàtica és el d’ordenació (sort) de dades. En aquest exercici, us 
donem un codi bàsic que inicialitza un vector d’enters amb números aleatoris, i vosaltres haureu 
d’implementar la funció que els ordena. Tindrà aquesta interfície:  

https://en.cppreference.com/w/c
https://en.cppreference.com/w/c/language/statements
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        void ordena(int * vector, int n_elems); 

Observeu que la funció rep el vector a ordenar i el número d’elements que té. Amb aquestes dades, 
haurà d’intercanviar els valors de cada posició del vector per desplaçar els valors més petits cap a les 
posicions d’índex menor, i això farà que els valors més grans es desplacin cap a les posicions amb índex 
més gran. 

Us passem el codi font en el fitxer “ordena.c” que es pot descarregar des de: 

https://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S3/S3-FC_GIA.tar.gz 

Recordeu que per accedir al contingut d’aquest fitxer heu d’escriure la següent línea de comandes: 

# tar   xvf   S3-FC_GIA.tar.gz 

Actualitzeu el vostre fitxer Makefile per incloure les regles de compilació i enllaçament d’aquest fitxer 
font. 

 

Entrega de la pràctica 
Guarda tots el fitxers de la pràctica, i pots generar el fitxer empaquetat d’aquesta manera: 

$ tar   czvf   session3.tar.gz    Makefile   *.c    *.sh 

Now go to RACO and upload this recently created file to the corresponding session slot. 

https://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S3/S3-FC_GIA.tar.gz
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