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Programfelépítés/függvények
#include … függvénykönyvtárak behívása
#define … állandók definiálása

típus func(típus par1, …); függvény deklaráció
típus valt; globális változó deklaráció

/* ... */ megjegyzés (blokkos)
// megjegyzés (egysoros)

típus func(típus par1, …) { függvény definíció
deklarációk helyi változók
utasítások program utasításai
return érték; visszatérés

}

típus main(int argc, char *argv[]) { főprogram paraméterekkel
deklarációk helyi változók
utasítások program utasításai
return érték; kilépés hibakóddal

}

Előfeldolgozó
#include <fájlnév> standard header fájl betöltése
#include "fájlnév" felhasználói header fájl betöltése
#define név kifejezés helyettesítő szöveg
#define név(változó) kifejezés helyettesítő makró

példa: #define MAX(A,B) ((A)>(B) ? (A):(B)) maximum makró

#undef név definíció törlése
#ifdef név ha a név definiált?
#ifndef név ha a név nem definiált?
defined (név) név definiált?
#if, #else, #elif, #endif feltételes végrehajtás

Adattípusok/deklarációk
char karakter (1 bájt)
int egész szám
short rövid egész szám (2 bájt)
long hosszú egész szám (4 bájt)
float (egyszeres pontosságú) valós szám
double (dupla pontosságú) valós szám
signed előjeles szám
unsigned előjel nélküli szám
void típus nélküli
*típus mutató adott típusra
enum felsorolás típus
struct adatszerkezet (struktúra)
typedef típus név típusdefiníció (típus megadott néven is elérhető)
sizeof objektum tárolási mérete (bájtban)

Inicializálás
típus név = érték; változó inicializálása
típus név[] = {érték1, …}; tömb változó inicializálása
char név[] = "Karakterfüzér"; string inicializálása
char *név = "Karakterfüzér"; string inicializálása

Állandók
L vagy l hosszú (utótag/suffix)
F vagy f valós (utótag/suffix)
E vagy e kitevő

0 oktális (előtag/prefix)
0X vagy 0x hexadecimális (előtag/prefix)
'a', '\ooo', '\xhh' karakter állandó (betű, oktális, hexadecimális

\n, \r, \t, \b újsor, kocsi-vissza, TAB, BS karakterek
\\, \?, \', \" speciális karakterek
"adc…de" szöveg állandó (lezáró '\0'-val)

Mutatók, tömbök
típus *név adott típusra mutató változódeklaráció
void * általános típusú mutató
&név név objektum címe
név[dim] egy dimenziós tömbdeklaráció
név[dim1][dim2] több dimenziós tömbdeklaráció 
NULL üres (null) mutató

Figyelem!!! az int *tomb azonos az int tomb[] deklarációval!!!

Struktúrák
struct név { név struktúra szerkezetének megadása

deklaráció struktúra elem deklarálása
};
struct név változó; struktúra változó létrehozása
változó.elem hivatkozás struktúra elemre
mutató->elem hivatkozás struktúra elemre mutatón keresztül

Struktúrák
struct név { … }; név struktúra szerkezetének megadása

Műveletek (prioritás szerint)
++, -- növelés, csökkentés
+, -, !, ~ pozitív, negatív, logikai NEM, bitenkénti NEM
*változó, &változó mutató változóra, változó címe
(típus) kifejezés típus módosítás
sizeof objektum mérete (bájtban)

*, /, % szorzás, osztás, maradék
+, - összeadás, kivonás
<<, >> bitenkénti léptetés balra, jobbra
>, >=, <, <=, ==, != relációk (összehasonítás)
&, ^, | bitenkénti ÉS, kizáró VAGY, normál VAGY
&&, || logikai ÉS, VAGY
kifejezés1 ? érték1 : érték2; feltételes végrehajtás
+=, -=, *=, /=, … értékadó operátorok
, kifejezés (érték) elválasztó

Vezérlő szerkezetek
; utasítás lezáró
{ … } utasításblokk határolók
break kilépés a switch, while, do és for ciklusokból
continue továbblépés a switch, while, do és for ciklusokban
címke:                                                                                   kódrész elnevezése
goto címke;                                                               ugrás adott nevű kódrészre
return kifejezés függvényből való visszatérés értékkel

SZELEKCIÓK

if (kif) utasítás IF utasítás
else if (kif) utasítás
else utasítás

switch (kif) { SWITCH/CASE utasítás
case állandó1: utasítás1: break;
case állandó2: utasítás2: break;
default: utasítás;

}

ITERÁCIÓK

while (kif) utasítás WHILE utasítás (elől tesztelés)
do utasítás; while (kif); DO WHILE utasítás (hátul tesztelés)
for (kif1; kif2; kif3) utasítás; FOR utasítás (számlálós)

ANSI C Standard függvények

Karakter típusvizsgálatok/átalakítások <ctype.h>
isalnum(c) alfa-numerikus?
isalpha(c) betű?
iscntrl(c) vezérlő-karakter?
isdigit(c) decimális számjegy?
isgraph(c) nyomtatható (szóköz nem)?
islower(c) kisbetű?
isprint(c) nyomtatható (szóköz is)?
ispunct(c) nyomtatható (szóköz, betű, számjegy nem)?
isspace(c) szóköz, FF, NL, CR, TAB, VTAB?
isupper(c) nagybetű?
isxdigit(c) hexadecimális?

tolower(c) kisbetűre alakítás
toupper(c) nagybetűre alakítás

Szövegműveletek <string.h>
strlen(s) szöveg hossza
strcpy(t,s) s szöveg másolása t helyre
strncpy(t,s,n) … első n betűjének
strcat(t,s) s szöveg hozzáfűzése t végére
strncat(t,s,n) … első n betűjének
strcmp(t,s) t és s szöveg összehasonlítása
strncmp(t,s,n) … első n betűjének
strchr(s,c) c karakter első előfordulása s szövegben
strrchr(s,c) c karakter utolsó előfordulása s szövegben
strstr(t,s) s szöveg első előfordulása t szövegben

memcpy(t,s,n) s első n karakterének másolása t helyre
memmove(t,s,n) s első n karakterének másolása t helyre (felülír!)
memcmp(t,s,n) s első n karakterének összehasonlítása t betűivel
memchr(s,c,n) c keresése s első n karakterében
memset(s,c,n) s első n karakterének beállítása c karakterre
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Be-/kimenetek <stdio.h>
stdin standard (alapvető) bemenetfolyam
stdout standard kimenetfolyam
stderr standard hibafolyam
EOF fájl vége jel

STANDARD BE-/KIMENETI FÜGGVÉNYEK

getchar() egy karakter beolvasása
gets(s) szöveg beolvasása a cs szövegbe
scanf("frm",&vált1,…) formázott adatbeolvasás
sscanff(s,"frm",&vált1,…) formázott adatbeolvasás az s szövegből

putchar(c) a c karakter kiírása
puts(s) a cs szöveg kiírása
printf("frm",kif1,…) formázott adatok kiírása
sprintf(s,"frm",kif1,…) formázott adatok kiírása s szövegbe

FÁJL BE-/KIMENETI FÜGGVÉNYEK

FILE *fp; fájlmutató (kezelő) deklaráció
fopen("fájlnév", "mód") fájl megnyitása
fclose(fp) fájl bezárása
"r" (olvasás), "w" (írás), "a" (hozzáfűzés) lehetséges "mód" értékek
feof(fp) ≠ 0, ha EOF
ferror(fp) ≠ 0, ha hiba volt
fflash(fp) átmeneti-puffer kiírása fájlba

fgetc(fp) egy karakter beolvasás fájlból
fetgs(cs, n, fp) n karakter beolvasása cs szövegbe fájlból
fscanff(fp,"frm",&vált1,…) formázott adatbeolvasás fájlból

fputc(c, fp) egy karakter kiírása fájlba
fputs(cs, fp) cs szöveg írása fájlba
fprintf(fp,"frm",kif1,…) formázott adatkiírás fájlba

FORMÁZOTT BE-/KIMENETI KÓDOK

"%-+ 0w.pmc" formátum szerkezete
% formázásjelző (1% == 1 változó)
- balra igazítás
+ előjel kijelzése
space szóköz nyomtatása, ha nincs előjel
0 zéró feltöltés a számok esetén
w kijelzés minimális szélessége
p pontosság (tizedes-jegyek)
m konverziós (átalakítás) karakter

h short
l long L long vagy double
c megjelenítendő változó típusa
d,i egész u előjel nélküli
c egyetlen karakter s szöveg
f egyszeres valós szám e,E normál alak (valós szám)
o oktális x,X hecadecimális
p mutató n n darab karakter
g,G hasonló mint az f vagy az e,E

Változó paraméterlista <stdarg.h>
…

Standard segédfüggvények <stdlib.h>
rand() pszeudó véletlen egész generálás [0,RAND_MAX]
srand(n) új pszeudó véletlen sorozat generálás n kezdőértékkel
…

ÁTALAKÍTÁSOK

atof(s) szövegből dupla pontos valós szám
atoi(s) szövegből egész szám
atol(s) szövegből hosszú egész szám
strtod(s,endp) szövegből double (több érték egy sorban)
strtol(s,endp,base) szövegből long (több érték egy sorban)
strtoul(s,endp,base) szövegből unsigned long (több érték egy sorban)

TÁROLÓ HELY FOGLALÁS

calloc(db, m) db számú, m nagyságú objektum lefoglalása
malloc(m) m számú bájt lefoglalása
realloc(h, m) h terület átméretezése m nagyságra
free(h) h terület felszabadítása

TÖMB FÜGGVÉNYEK

…

Idő és dátum függvények <time.h>
…

Matematikai függvények <math.h>
sin(x), cos(x), tan(x) trigonometrikus függvények
asin(x), acos(x), atan(x) trigonometrikus inverz függvények
sinh(x), cosh(x), tanh(x) hiperbolikus trigonometrikus függvények
...
pow(x,y), sqrt(x) hatvány/gyök függvények
ceil(x), floor(x), fabs(x) kerekítő függvények

Határértékek (egész számok) <limits.h>
Utolsó oszlopban egy 32 bites rendszer esetében jellemző értékek.

CHAR_BIT egy karakter bitjeinek száma 8
CHAR_MAX karakter maximális értéke 127 vagy 255
CHAR_MIN karakter minimális értéke −128 vagy 0
INT_MAX egész maximális értéke +32 767
INT_MIN egész minimális értéke −32 768
LONG_MAX hosszú egész maximális értéke +2 147 483 647
LONG_MIN hosszú egész minimális értéke −2 147 483 648
SCHAR_MAX előjeles karakter maximális értéke +127
SCHAR_MIN előjeles karakter minimális értéke −128
SHRT_MAX rövid egész maximális értéke +32 767
SHRT_MIN rövid egész minimális értéke −32 768
UCHAR_MAX előjel nélküli karakter maximális értéke 255
UINT_MAX előjel nélküli egész maximális értéke 65 535
ULONG_MAX előjel nélküli hosszú egész maximális értéke 4 294 967 295
USHRT_MAX előjel nélküli rövid egész maximális értéke 65 536

Határértékek (valós számok) <float.h>
FLT_RADIX valós számok számábrázolási alapszáma 2
FLT_ROUNDS kerekítési mód összeadásra
FLT_DIG valós szám számjegyekben mért pontossága 6
FLT_EPSILON legkisebb szám, amelyre 1.0+x ≠ 1.0 10−5

FLT_MANT_DIG mantissza számjegyeinek száma
FLT_MAX valós szám maximális értéke 10+37

FLT_MAX_EXP maximális kitevő érték
FLT_MIN valós szám minimális értéke 10−37

FLT_MIN_EXP minimális kitevő érték

DBL_DIG valós szám számjegyekben mért pontossága 10
DBL_EPSILON legkisebb szám, amelyre 1.0+x ≠ 1.0 10−9

DBL_MANT_DIG mantissza számjegyeinek száma
DBL_MAX valós szám maximális értéke 10+37

DBL_MAX_EXP maximális kitevő érték
DBL_MIN valós szám minimális értéke 10−37

DBL_MIN_EXP minimális kitevő érték

Standard C könyvtárak
<assert.h> <limits.h> <signal.h> <stdlib.h>
<ctype.h> <locale.h> <stdarg.h> <string.h>
<errno.h> <math.h> <stddef.h> <time.h>
<float.h> <setjmp.h> <stdio.h>

Kulcsszavak
break case char const
continue default do double
else enum float for
if int long return
short sizeof struct switch
typedef unsigned void while    

Az ANSI C Referenciakártya alapötlete Joseph H. Silvermantól származik!

Teljesen szabad kiadvány, amelyet Sólyom Jöran (Falcon'92 Computer) készített. A kiadvány
szabadon másolható, szabadon átalakítható és szabadon bármilyen formában terjeszthető. A
szerző kérése, hogy a továbbfejlesztett, módosított kiadvány egy példányát a falcon@okis.hu
e-mail címre e-levélben tájékozódás érdekében megküldeni szíveskedjenek.

Megjegyzések  és  észrevételek  a  kiadvánnyal  kapcsolatosan  az  alábbi  helyekre  küldhető:
Sólyom Jöran – 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 14. 3/1. – falcon@okis.hu. A kiadvány
"hiteles" legutolsó változata a http://www.okis.hu/ANSICREFKARTYA.pdf címen érhető el.


