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Odporúčame pozrieť:

Operace bitového posunu doprava

Spracovanie programu 2

5.3 Operátor čárky

Knižnica pre I/O

Bitový součin

Koncepty

blok , definícia premennej , lokálna
premenná , globálna premenná , premenná ,

deklarácia premennej

Texty Otázky Cvičenia

1 Úvod

2 Základní pojmy

3 První začátky s C

3.1 Jednoduché datové typy a přiřazení

Definice proměnných

Přiřazení

3.2 Hlavní program

3.3 Konstanty

Celočíselné konstanty

Reálné konstanty

Znakové konstanty

Tvoje skóre

13.9
V priebežnom hodnotení sú
158 študenti pred Tebou!

Nahlásené chyby

Martin Polakovic
2010-12-04 17:20
boxy sa prekryvaju (a uz tretikrat
nahlasujem chybu ...

Marek Jurena
2011-02-06 16:38
chyba medzera

Externé zdroje

Premenne

Programování v jazyce C - promě
nné, funkce pri...

Programátor - Kurz C/C++ (2.)

Ukáž ďalšie (2)
Pridaj externý zdroj

Tagy

 moje  populárne

K tomuto obsahu nie sú k
dispozícii žiadne tvoje tagy.

 Pridaj tag
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Definice proměnných

Pod pojmem definice se míní příkaz, který přidělí proměnné určitého typu jméno a
paměť.

Naopak deklarace je příkaz, který pouze udává typ proměnné a její jméno. Deklarace
nepřiděluje žádnou paměť! Smysl deklarací a jejich použití bude vysvětlen v kap.
9.2.5.

Pozor:

V některé literatuře jsou významy slov deklarace a definice právě opačné. Při
nejasnostech je tedy třeba zjistit na příkladech, co má autor na mysli.

V C jsou definice v obráceném pořadí než u Pascalu:

Pascal C

VAR i : INTEGER;  
    c, ch : CHAR; 
    f, g : REAL;

int i;
char c, ch;
float f, g;

Poznámka:

Definice proměnných se mohou vyskytnout buď vně (globální proměnná) nebo

uvnitř funkce (lokální proměnná)[1], např.:

int i;      /* globalni promenna */
int main()
{
  int j;    /* lokalni promenna */
}

Štábní kultura:
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Untargeted (wG = 0.2) w vf [measure] 
Mouse cursor movement 0.5 distance in pixels 
Mouse clicks 1.0 count 
Passively targeted (wG = 2.0) w vf [measure] 
Content being displayed (read wear) 1.0 time in minutes 
Gaze 9.0 time in minutes 
Actively targeted (wG = 1.0) w vf [measure] 
Text selection 1.0 count & total length 
Text copying 2.0 count & total length 
Speci�c actions (annotations, etc.) 4.0 count 
Link clicks 1.0 count 
Search results within a page 1.0 count 

… 

Document-related (wG = 0.2) w vf [measure] 
Document prints 1.0 count 
Number of visits 1.0 count 

… 
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Application
fragments

A

Visualization & summarization
- highlight/select fragments according to their Attention Index

Adaptive guide to educational system
- provide tips & ask questions according to user’s activity (inc. gaze)

Collaboration
- augment messaging with users’ actions

C

Definice proměnných

Pod pojmem definice se míní příkaz, který přidělí proměnné určitého typu jméno a
paměť.

Naopak deklarace je příkaz, který pouze udává typ proměnné a její jméno. Deklarace
nepřiděluje žádnou paměť! Smysl deklarací a jejich použití bude vysvětlen v kap.
9.2.5.

Pozor:

V některé literatuře jsou významy slov deklarace a definice právě opačné. Při
nejasnostech je tedy třeba zjistit na příkladech, co má autor na mysli.

V C jsou definice v obráceném pořadí než u Pascalu:

Definice proměnných

Pod pojmem definice se míní příkaz, který přidělí proměnné určitého typu jméno a
paměť.

Naopak deklarace je příkaz, který pouze udává typ proměnné a její jméno. Deklarace
nepřiděluje žádnou paměť! Smysl deklarací a jejich použití bude vysvětlen v kap.
9.2.5.

Pozor:

V některé literatuře jsou významy slov deklarace a definice právě opačné. Při
nejasnostech je tedy třeba zjistit na příkladech, co má autor na mysli.

V C jsou definice v obráceném pořadí než u Pascalu:

- identify important
fragments in web app

- employ gaze in common
settings (simple webcam)


