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Předmluva 
k českému vydání

Držíte v rukou nejznámější knihu o jazyce C, jaká kdy byla napsána – knihu nejen stále
aktuální, ale v mnoha ohledech také stále nepřekonanou. Jedním z jejích autorů je Denis
Ritchie, který v roce 1972 navrhl a implementoval první verzi jazyka C; spolu s Brianem W.
Kernighanem pak v roce 1978 vydali knihu The C Programming Language, která se na
dlouhou dobu stala neoficiálním standardem tohoto jazyka. 

Jazyk popsaný v prvním vydání této knihy se dodnes označuje jako „jazyk C podle Ker-
nighana a Ritchieho“, případně „C podle K&R“, a s jeho implementacemi se lze stále ještě
setkat. U nás je toto první vydání známo ze slovenského překladu vydaného nakladatel-
stvím Alfa (Bratislava, 1988).

V roce 1988 vyšlo druhé, aktualizované vydání, které popisuje tehdy připravovaný standard
ANSI X3.159-1989. Překlad tohoto vydání se vám nyní dostává do rukou.

Americký národní standard jazyka C byl v USA v roce 1990 stažen a nahrazen mezinárod-
ním standardem ISO/IEC 9899-1990, dnes běžně označovaným jako C90. To nic nemění na
skutečnosti, že se američtí výrobci softwaru stále odvolávají na standard ANSI. Obrátíte-li
se na Americký národní standardizační institut, ANSI, prodá vám jako standard jazyka C
zmíněnou normu ISO.

Dnešní překladače jazyka C zpravidla plně vyhovují standardu C90.

V roce 1999 byla přijata nová verze standardu jazyka C, dnes označovaná jako C99. Ta při-
nesla řadu úprav a rozšíření, o nichž se dozvíte v dodatcích k jednotlivým kapitolám, nade-
psaných Standard C99; jejich stručný souhrn pak najdete v dodatku D. Současné
překladače přistupují ke standardu C99 zatím opatrně: většinou implementují pouze někte-
ré z novinek. To se však v dohledné době může změnit.

Při překladu této knihy jsme zachovali původní text, nesnažili jsme se o úpravu podle stan-
dardu C99; pouze na místa, která by mohla při překladu v C99 způsobit problémy, jsme
vložili upozornění v podobě poznámek pod čarou, na závěr většiny kapitol jsme vložili
oddíl Standard C99, v němž jsou shrnutu novinky a změny, a na závěr knihy jsme připoji-
li Přílohu D shrnující nejdůležitější změny, které standard C99 přinesl. 

Spolupracovat na překladu této knihy pro mne bylo opravdu potěšením, a proto bych rád
poděkoval těm, kteří mi na přelomu 80. a 90. let pomohli tento krásný programovací jazyk
zvládnout. Pracoval jsem v oné době jako odborný asistent na Katedře matematiky FJFI
ČVUT na svém prvním projektu v jazyce C. Osobní počítače byly tehdy k dispozici pouze
ve studovně a Ivo Majetič, který právě dokončoval program ke své diplomové práci, si
našel čas a pomohl mi zorientovat se nejen v novinkách jazyka, které nebyly popsány
v prvním vydání Kernighana a Ritchieho, ale především v knihovnách tohoto jazyka.
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Poté, co Ivo úspěšně dostudoval, mi s jazykem C pomáhal další z tehdejších studentů,
Mirek Minárik, který mne naučil luštit disasemblované programy a spolu se mnou hledal
chyby jednoho z tehdy populárních překladačů jazyka C a C++. 

Oběma jim patří dík.

Miroslav Virius

Katedra softwarového inženýrství FJFI ČVUT

12 Předmluva k českému vydání
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Předmluva

Od vydání The C Programming Language v roce 1978 prošel svět výpočetní techniky revo-
lucí. Velké počítače ještě nabraly na velikosti a osobní počítače disponují schopnostmi,
které mohou směle soupeřit se sálovými počítači uplynulé dekády. Během této doby se
změnil i programovací jazyk C (i když jen mírně) a rozšířil se daleko mimo své původní
působiště – operační systém UNIX.

Rostoucí popularita jazyka C, jeho změny v uplynulých letech a vytvoření kompilátorů sku-
pinami, které se nepodílely na jeho návrhu, jsou důvodem, proč je nutná precizní a aktu-
álnější definice jazyka, než jakou poskytlo první vydání této knihy. V roce 1983 sestavila
organizace American National Standards Institute (ANSI) komisi, jejímž úkolem bylo vytvo-
řit „bezespornou a strojově nezávislou definici jazyka C“, která by zachovávala původní
myšlenky jazyka. Výsledkem byl standard ANSI jazyka C.

Standard formalizuje konstrukce naznačené ale nepopsané v prvním vydání, zejména výčty
a přiřazování struktur. Přináší nový způsob deklarace funkcí, jež umožňuje provádět kří-
žovou kontrolu definice funkce a jejího použití. Specifikuje standardní knihovnu s rozsáh-
lou množinou funkcí pro práci se vstupy a výstupy, správu paměti, manipulaci s řetězci
a podobné úkoly. Přesně určuje chování vlastností, jež nebylo detailně vysvětleno v původ-
ní definici, a současně explicitně jmenuje aspekty jazyka, které zůstávají strojově závislé.

Toto druhé vydání The C Programming Language popisuje jazyk C tak, jak je definován
standardem ANSI. Programy jsme se rozhodli psát výhradně v novém tvaru zápisu, i když
zmiňujeme místa, kde se jazyk změnil. Většinou nedošlo k žádným podstatným změnám;
nejviditelnější změnou je nový způsob deklarace a definice funkcí. Moderní kompilátory již
většinu rysů standardu podporují.

Snažili jsme se zachovat stručnost prvního vydání. C není objemným jazykem, a proto mu
nesvědčí objemné knihy. Zapracovali jsme na výkladu kritických vlastností jazyka, jako
jsou ukazatele, jež jsou středem programování v jazyce C. Vyladili jsme původní příklady
a do několika kapitol jsme dodali příklady nové. Části s komplikovanými deklaracemi jsou
například rozšířeny o programy, které převádí deklarace do slov a naopak. Stejně jako
dříve i nyní jsme testovali přímo všechny příklady z textu, který je ve strojově čitelné formě.

Příloha A, referenční příručka, není standardem, ale naší snahou sdělit vám klíčové zákla-
dy standardu na menším prostoru. Je určena programátorům pro snadnější pochopení jazy-
ka, ale nemůže sloužit jako definice pro autory kompilátorů – tato role po právu náleží
samotnému standardu. Příloha B je shrnutím prostředků, které poskytuje standardní kni-
hovna. Stejně jako příloha A je zamýšlena jako referenční příručka pro programátory a ne
pro implementátory. Příloha C je stručným výčtem změn oproti původní verzi.

Jak jsme řekli v předmluvě k prvnímu vydání, C „slouží tím lépe, čím více rostou vaše zku-
šenosti s ním.“ S deseti roky nových zkušeností to cítíme stále stejně. Doufáme, že vám tato
kniha pomůže naučit se jazyk C a správně ho používat v každodenní praxi.

K1202.qxd  20.1.2006  12:22  StrÆnka 13



14 Předmluva

Jsme hluboce zavázáni přátelům, kteří nám pomohli s tímto druhým vydáním. Jon Bentley,
Doug Gwyn, Doug McIlroy, Peter Nelson a Rob Pike nám poskytli komentáře k téměř
každé stránce původních návrhů. Za pečlivé čtení děkujeme Alovi Ahovi, Dennisi Alliso-
novi, Joeovi Campbellovi, G. R. Emlinovi, Karen Fortgangové, Allenovi Holubovi, Andre-
wovi Humemu, Davu Kristolovi, Johnu Lindermanovi, Daveovi Prosserovi, Geneovi
Spaffordovi a Chrisi Van Wykovi. Užitečné rady jsme dostali také od Billa Cheswicka,
Marka Kernighana, Andyho Koeniga, Robin Lakeové, Toma Londona, Jima Reedse, Clovi-
se Tonda a Petera Weinbergera. Dave Prosser nám zodpověděl mnoho otázek ohledně
standardu ANSI. Pro lokální testování našich programů jsme často využívali překladač C++
Bjarne Stroustrupa a Dave Kristol nám poskytl kompilátor ANSI C pro finální testování. Se
sazbou nám velice pomohl Rich Drechsler.

Upřimně děkujeme všem.
Brian W. Kernighan

Dennis M. Ritchie
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Předmluva 
k prvnímu vydání

C je univerzální programovací jazyk, vyznačující se úspornými výrazy, moderním řízením
běhu, moderními datovými strukturami a bohatou množinou operátorů. C není „jazykem
vysoké úrovně“, ani „velkým“ jazykem a není specializován pro žádnou konkrétní oblast
nasazení. Ale nepřítomnost omezení a jeho obecnost ho dělají vhodnějším a efektivnějším
pro většinu úloh, než jiné „mocnější“ jazyky.

Jazyk C byl původně navržen a také implementován Dennisem Ritchiem na operačním
systému UNIX na počítači DEC PDP-11. Operační systém, kompilátor jazyka C a prakticky
všechny aplikace pro UNIX (včetně softwaru, jenž byl použit při přípravě této knihy) byly
napsány v C. Produkční kompilátory existují také pro několik dalších počítačů včetně IBM
System/370, Honeywell 6000 a Interdata 8/32. Avšak jazyk C není svázán s konkrétním
hardwarem nebo systémem a je snadné psát programy, které budou fungovat beze změn
na kterémkoli počítači podporujícím C.

Tato kniha si klade za cíl pomoci čtenáři naučit se programovat v jazyce C. Obsahuje úvod-
ní kurz jazyka, který umožňuje novým uživatelům začít tak rychle, jak to jen jde, a dále
samostatné kapitoly pro každý z důležitých rysů jazyka a referenční příručku. Většina
výkladu je založena na čtení, psaní a revizi příkladů spíše než na výčtu pravidel. Ve větši-
ně případů jsou jako příklady uvedeny kompletní skutečné programy, nikoli izolované
fragmenty kódu. Všechny příklady byly testovány přímo z textu, který je ve strojově čitel-
né formě. Kromě ukázek efektivního používání jazyka jsme se také snažili, kde to bylo
možné, ilustrovat užitečné algoritmy a principy dobrého programátorského stylu a kvalit-
ního návrhu.

Tato kniha není úvodem do programování; předpokládá jistou zkušenost se základními
koncepty programování jako jsou proměnné, přiřazovací příkazy, cykly a funkce. Nicmé-
ně ani programátor začátečník by neměl mít problémy s chápáním výkladu, i když rady
zkušenějšího kolegy mohou samozřejmě pomoci.

Naše zkušenosti ukázaly, že C je příjemný, expresivní a všestranný jazyk s širokým využi-
tím. Snadno se učí a slouží tím lépe, čím více rostou vaše zkušenosti s ním. Doufáme, že
tato kniha vám pomůže ho správně používat.

Této knize a naší radosti z jejího psaní velice pomohly rady a konstruktivní kritika
mnoha přátel a kolegů. Zejména Mike Bianchi, Jim Blue, Stu Feldman, Doug McIlroy,
Bill Rome, Bob Rosin a Larry Rosler pečlivě přečetli několik verzí této knihy. Jsme také
zavázáni Alovi Ahovi, Steveovi Bournemu, Danu Dvorakovi, Chucku Haleyimu, Debbie
Haleyové, Marion Harrisnové, Dicku Holtovi, Steveovi Johnsonovi, Johnu Masheyimu,
Bobovi Mitzemu, Ralphovi Muhaovi, Peterovi Nelsonovi, Elliotovi Pinsonovi, Billovi
Plaugerovi, Jerrymy Spivackovi, Kenovi Thompsonovi a Peterovi Weibergerovi za uži-
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tečné připomínky k různým stadiím knihy a Mikeovi Leskovi a Joeovi Ossannaovi za
neocenitelnou pomoc při sazbě.

Brian W. Kernighan

Dennis M. Ritchie

16 Předmluva k prvnímu vydání
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Úvod

C je univerzální programovací jazyk. Jeho historie je úzce spjata s operačním systémem
UNIX, kde byl vyvinut, protože jak systém, tak i většina programů, které na něm běží, jsou
napsány v C. Avšak jazyk sám není svázán s žádným operačním systémem nebo hardwa-
rovou platformou; a i když byl nazýván „systémovým programovacím jazykem“, protože se
hodí pro psaní kompilátorů a operačních systémů, byl stejně dobře využíván pro psaní
důležitých programů v mnoha různých odvětvích.

Mnoho důležitých myšlenek jazyka C vychází z jazyka BCPL, který vyvinul Martin Richards.
Vliv BCPL na C probíhal nepřímo skrze jazyk B vytvořený Kenem Thompsonem v roce
1970 pro první systém UNIX na počítači DEC PDP-7.

BCPL a B jsou „netypované“ jazyky. Naproti tomu C nabízí množství datových typů.
Základními typy jsou znaky, celá čísla a čísla s pohyblivou desetinnou čárkou. Jazyk C
navíc obsahuje hierarchii odvozených datových typů vytvořených pomocí ukazatelů, polí,
struktur a unií. Výrazy se skládají z operátorů a operandů; jakýkoli výraz včetně přiřazení
nebo volání funkce může být příkazem. Díky ukazatelům lze v jazyce C používat strojově
nezávislou adresovou aritmetiku.

Jazyk C nabízí základní konstrukce pro řízení běhu, které jsou nezbytné pro správně struk-
turované programy: seskupování příkazů, rozhodování (if-else), výběr z množiny mož-
ných případů (switch), cykly s testem ukončení na počátku (while, for) nebo na konci
(do) a předčasný skok z cyklu (break).

Funkce mohou vracet hodnoty základních typů, struktury, unie nebo ukazatele. Jakoukoli
funkci lze volat rekurzivně. Lokální proměnné jsou obvykle „automatické“ a jsou znovu
vytvářeny při každém zavolání funkce. Definice funkcí nesmí být vnořené, ale deklarace
proměnných se řídí blokovou strukturou. Funkce programu v jazyce C mohou existovat
v oddělených zdrojových souborech, které jsou kompilovány zvláš�. Proměnné mohou být
viditelné jen v dané funkci, mimo funkci, ale pouze v jednom zdrojovém souboru, nebo
v celém programu.

Preprocesor provádí náhradu maker v textu programu, vkládání dalších zdrojových sou-
borů a podmíněnou kompilaci.

C je relativně „nízkoúrovňový“ jazyk. To není myšleno pejorativně; tím chceme říci, že C
pracuje se stejnými objekty jako většina počítačů, jmenovitě se znaky, čísly a adresami.
S tím vším je možno pracovat pomocí aritmetických a logických operátorů implementova-
ných skutečnými počítači.

C nenabízí žádné operace, které by přímo pracovaly se složenými objekty, jako jsou zna-
kové řetězce, množiny, seznamy nebo pole. Neobsahuje žádné operace, které manipulují
s celým polem nebo řetězcem, i když struktury lze kopírovat jako atomické objekty. Jazyk
nedefinuje jiný nástroj pro alokaci paměti než statické definice a definice lokálních pro-
měnných ve funkcích, které používají zásobník; není zde automatická správa paměti (gar-
bage collector). Konečně, samotný jazyk C nemá žádné nástroje pro vstup a výstup;
neobsahuje žádné příkazy READ nebo WRITE a žádné zabudované metody pro přístup
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k souborům. Nicméně většina implementací jazyka C obsahuje pro tyto úkoly rozumně
standardní sbírku funkcí.

Podobně, C nabízí pouze jednoduché, jednovláknové řízení běhu programu: testy, cykly,
seskupování a podprogramy, ale ne multiprogramování, paralelní operace, synchronizaci
nebo rutiny.

I když se absence některých těchto nástrojů může jevit jako zásadní nedostatek („Chcete
říct, že musím zavolat funkci, abych porovnal dva znakové řetězce?“), malá velikost jazyka
přináší skutečné výhody. Protože jazyk C je relativně malý, může být popsán na malém
prostoru a je možné se jej rychle naučit. Programátor tak může rozumně předpokládat, že
zná a chápe celý jazyk a může jej pravidelně používat.

Po mnoho let byla definicí jazyka C jeho referenční příručka – v prvním vydání The C Pro-
gramming Language. V roce 1983 organizace American National Standards Committee
(ANSI) ustanovila komisi, jejímž úkolem bylo vytvořit moderní, úplnou definici jazyka C.
Výsledná definice, standard ANSI neboli „ANSI C“, byla dokončena koncem roku 1988.
Moderní kompilátory už v té době podporovaly většinu rysů standardu.

Standard vychází z původní referenční příručky. Jazyk je změněn jen nepatrně; jedním
z cílů standardu bylo zajistit, že většina existujících programů zůstane platná, nebo, v pří-
padě že se program stane neplatným, budou kompilátory varovat před novým chováním.

Pro většinu programátorů byla nejdůležitější změnou nová syntaxe deklarace a definice
funkcí. Deklarace funkce nyní může obsahovat popis argumentů funkce; syntaxe definice
se změnila stejným způsobem. Tato informace navíc velice usnadňuje kompilátorům práci
při detekci chyb způsobených neodpovídajícími argumenty; podle naší zkušenosti jde
o velice užitečné rozšíření jazyka.

V jazyce došlo i k jiným menším změnám. Výčty a přiřazení struktur, které patřily k běž-
ným rozšířením, jsou nyní oficiálně součástí jazyka. Výpočty s pohyblivou desetinnou čár-
kou lze nyní provádět s jednoduchou přesností. Vlastnosti aritmetiky, zvláště pro typy bez
znaménka, byly upřesněny. Preprocesor je propracovanější. Většina těchto změn má pouze
malý vliv na většinu programátorů.

Druhým důležitým přínosem standardu je specifikace knihovny, která doprovází jazyk C.
Specifikace definuje funkce pro přístup k operačnímu systému (například pro čtení ze sou-
borů a zápis do nich), formátovaný vstup a výstup, alokaci paměti, manipulaci s řetězci
a další. Sbírka standardních hlavičkových souborů představuje jednotný přístup k deklara-
cím funkcí a datových typů. Programy, které používají tuto knihovnu pro komunikaci
s hostitelským systémem, mají zajištěno kompatibilní chování. Větší část knihovny vychází
ze „standardní knihovny V/V“ systému UNIX. Zde opět pro většinu programátorů nedo-
chází k téměř žádným změnám.

Díky tomu, že jsou datové typy a řídicí struktury poskytované jazykem C podporovány
přímo většinou počítačů, je knihovna nutná pro implementaci soběstačných programů veli-
ce malá. Funkce standardní knihovny jsou volány pouze explicitně, takže se jim lze
vyhnout, nejsou-li potřeba. Většina z nich může být napsána v C a jsou přenositelné
s výjimkou detailů operačního systému, které zakrývají,.

I když C odpovídá schopnostem mnoha počítačů, je nezávislý na jakékoli konkrétní hard-
warové architektuře. I s vynaložením malého úsilí je možné psát přenositelné programy,
tedy programy, které mohou běžet bez úprav na různých hardwarových platformách. Stan-

18 Úvod
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dard jednoznačně hovoří o problémech s přenositelností a předepisuje seznam konstant
charakterizujících počítač, na němž má program běžet.

C není silně typovaným jazykem, ale během jeho vývoje zesílila i jeho typová kontrola.
Původní definice jazyka C sice nerada viděla záměnu ukazatelů a celých čísel, ale povolo-
vala ji; to již déle neplatí a standard nyní požaduje správné deklarace a explicitní konver-
ze, které již dříve vyžadovaly kvalitní kompilátory. Nové deklarace funkcí jsou dalším
krokem tímto směrem. Kompilátory varují při většině typových chyb a neexistují automa-
tické konverze nekompatibilních datových typů. Nicméně C si uchovává základní filozofii,
že programátoři vědí, co dělají; pouze požaduje, aby své záměry uváděli explicitně.

C má stejně jako ostatní jazyky i své nedostatky. Některé operátory mají špatnou prioritu;
občas by syntaxe mohla být lepší. Přesto se ukázalo, že C je nesmírně efektivní a expre-
sivní jazyk, který našel uplatnění při vývoji širokého spektra aplikací.

Kniha je organizována následujícím způsobem. Kapitola 1 představuje kurz základů jazyka
C. Smyslem této kapitoly je umožnit čtenáři co nejrychlejší start, protože jsme pevně pře-
svědčeni, že nejlépe se lze nový jazyk naučit psaním programů. Výuka předpokládá
základní znalost programování; nevysvětlujeme zde pojmy, jako je počítač nebo kompila-
ce (překlad programu) ani význam výrazu typu n=n+1. I když jsme se snažili předvádět uži-
tečné techniky programování kde jen to bylo možné, kniha není koncipována jako
referenční práce o datových strukturách a algoritmech; když jsme byli přinuceni volit, sou-
středili jsme se na jazyk.

Kapitoly 2 až 6 detailněji vysvětlují různé aspekty jazyka C formálněji než první kapitola,
i když důraz je stále kladen na příklady kompletních programů, nikoli na izolované frag-
menty. Kapitola 2 pojednává o základních typech dat, operátorech a výrazech. Kapitola 3
se zabývá řízením běhu programu: if-else, switch, while, for atd. Kapitola 4 probírá
funkce a strukturu programu – externí proměnné, oblasti platnosti, práci s několika zdro-
jovými soubory atp., a také se zmiňuje o preprocesoru. V kapitole 5 jsou vysvětleny uka-
zatele a aritmetika ukazatelů. V kapitole 6 jsou vysvětleny struktury a unie.

Kapitola 7 popisuje standardní knihovnu, která poskytuje jednotné rozhraní operačního
systému. Knihovnu definuje standard ANSI a měla by být podporována každým počítačem,
který podporuje jazyk C, aby programy používající vstup a výstup mohly být přenášeny
beze změny z jednoho systému na druhý.

Kapitola 8 popisuje rozhraní mezi programy v jazyce C a operačním systémem UNIX.
Zaměřuje se na vstup a výstup, systém souborů a alokaci paměti. I přesto, že část této kapi-
toly je specifická pro operační systém UNIX, programátoři používající jiné systémy v ní
naleznou užitečné informace včetně vhledu do problematiky implementace jedné verze
standardní knihovny a postřehy týkající se přenositelnosti.

Příloha A obsahuje referenční příručku jazyka. Oficiální definici syntaxe a sémantiky jazy-
ka C představuje samotný standard ANSI. Nicméně tento dokument je určen především pro
autory kompilátorů. Zdejší referenční příručka definuje jazyk stručněji, bez přehnaně for-
málního stylu. Příloha B je shrnutím funkcí standardní knihovny, opět spíše pro uživatele
než pro implementátory. Příloha C je krátkým shrnutím změn oproti původnímu jazyku.
Budete-li na pochybách, zůstává konečnou autoritou standard a váš kompilátor.

Úvod 19
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Kapitola 1

Úvodní kurz

Začněme stručným úvodem do jazyka C. Naším cílem bude ukázat základní prvky jazyka
na skutečných programech, aniž bychom zabředávali do detailů, pravidel a výjimek. Pro-
zatím se nebudeme snažit o kompletnost nebo přesnost (uvedené příklady budou samo-
zřejmě korektní). Chceme vás co nejrychleji dostat do stavu, kdy budete sami schopni psát
použitelné programy. Abychom to dokázali, musíme se koncentrovat na základy: proměn-
né a konstanty, aritmetiku, řízení běhu programu, funkce a základy problematiky vstupu
a výstupu. Z této kapitoly záměrně vynecháváme části jazyka C, které jsou důležité pro
psaní větších programů. Mezi ně patří ukazatele, struktury, větší část bohaté množiny ope-
rátorů, kterou jazyk C disponuje, několik příkazů pro řízení běhu a standardní knihovna.

Tento přístup má své nevýhody. K největším patří fakt, že žádný konkrétní rys jazyka zde
není vysvětlen v celé šíři a výuka může být díky své stručnosti místy zavádějící. Příklady
nevyužívají všech možností jazyka C, proto nejsou stručné a elegantní, jak by mohly být.
Snažili jsme se tyto důsledky minimalizovat, ale bu�te na pozoru. Další nevýhodou je, že
se budeme v dalších kapitolách chtě nechtě opakovat. Doufáme, že opakování vám bude
spíše k užitku než na obtíž.

Zkušení programátoři by měli být v každém případě schopni extrapolovat z materiálů
v této kapitole podle svých vlastních programátorských potřeb. Začátečníkům doporučuje-
me psát podobné vlastní malé programy. Obě skupiny mohou tuto kapitolu využít jako
základ, z nějž odvozují detailnější rozbory v dalších kapitolách.

1.1 Začínáme
Programovací jazyk se lze naučit pouze psaním programů. První program bývá shodný ve
všech jazycích:

Vypište slova
Ahoj lidi!

To je velká překážka hned na začátek; abychom ji zdolali, musíme být schopni někde
vytvořit text programu, úspěšně jej zkompilovat, nahrát ho, spustit a zjistit, kam je nasmě-
rován výstup programu. Jakmile vyřešíme tyto technické detaily, vše ostatní už je nepo-
rovnatelně snazší.
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Program pro vypsání „Ahoj lidi!“ vypadá v C následovně:**

#include <stdio.h>

main()
{

printf(“Ahoj lidi!\n“);
}

Samotné spuštění programu závisí na systému, který používáte. Konkrétně na operačním
systému UNIX musíte program uložit do souboru, jehož jméno končí příponou „.c“, napří-
klad ahoj.c, a potom jej zkompilovat příkazem

cc ahoj.c

Pokud jste nic nezkazili, například nevynechali některý znak nebo se nepřepsali, kompila-
ce proběhne bez jakýchkoli hlášení a kompilátor vytvoří spustitelný soubor a.out. Spustí-
te-li soubor a.out napsáním příkazu

a.out

vypíše

Ahoj lidi!

Na jiných systémech se budou pravidla lišit; v případě nejasností se obra�te na vašeho míst-
ního odborníka.

Nyní vysvětlení programu samotného. Program v jazyce C se nezávisle na své velikosti sklá-
dá z funkcí a proměnných. Funkce obsahuje příkazy určující, jaké výpočetní operace se
mají provést, a v proměnných se ukládají hodnoty používané během výpočtu. Funkce jazy-
ka C jsou jako podprogramy a funkce jazyka Fortran nebo procedury a funkce jazyka Pas-
cal. V našem příkladu máme funkci pojmenovanou main. Obecně máte při pojmenovávání
funkcí naprostou svobodu, ale „main“ je speciální případ – výpočet programu začíná na
začátku funkce main. To znamená, že každý program musí main obsahovat.

Funkce main obvykle volá další funkce, které jste vytvořili nebo které máte k dispozici ve
formě knihoven. První řádek programu

#include <stdio.h>

říká kompilátoru, aby do programu vložil informaci o standardní knihovně pro vstup
a výstup; tento řádek se objevuje na počátcích mnoha zdrojových kódů v jazyce C. Stan-
dardní knihovna je popsána v kapitole 7 a v příloze B.

Jednou z metod přenosu dat mezi funkcemi je použití seznamu hodnot nazývaných argu-
menty, které volající funkce předává funkci volané. Závorky za jménem funkce obklopují
seznam argumentů. V tomto příkladu je main definována jako funkce, která neočekává
žádné argumenty, což je naznačeno prázdným seznamem ().

22 Začínáme

** Poznámka českého vydavatele: Používáte-li překladač jazyka C vyhovující standardu C99 nebo překladač jazyka C++,
budete muset upravit druhý řádek do tvaru int main().Význam programu se tím nezmění. Starší překladače si uměly
slovo int „domyslet“, nový standard to zakazuje. Stejně budete muset upravit funkci main i ve všech dalších progra-
mech v této knize.
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#include <stdio.h> vloží informaci o standardní knihovně

main() definuje funkci jménem main, která nepřijímá 
žádné argumenty

{ příkazy funkce main jsou uzavřeny ve složených
závorkách

printf(“Ahoj lidi!\n“); main volá funkci printf, aby vypsala posloupnost
znaků; \n reprezentuje znak nového řádku

}
První program v jazyce C

Příkazy funkce jsou uzavřeny ve složených závorkách {}. Funkce main obsahuje pouze
jeden příkaz,

printf(“Ahoj lidi!\n“);

Funkce se volá svým jménem následovaným seznamem argumentů uzavřeným do závorek,
tento příkaz tedy zavolá funkci printf s argumentem “Ahoj lidi!\n“. printf je knihovní
funkce, která vypíše výstup, v tomto případě řetězec znaků mezi uvozovkami.

Posloupnost znaků v uvozovkách, například “Ahoj světe!\n“, se nazývá znakový řetězec
nebo řetězcová konstanta. Prozatím budeme znakové řetězce používat pouze jako argu-
menty pro printf a jiné funkce.

Posloupnost znaků \n v řetězci představuje zápis znaku nového řádku v jazyce C. Je-li
vypsán, posune aktuální pozici výpisu k levému okraji následujícího řádku. Vynecháte-li
\n (pokus, který stojí za to), zjistíte, že po vypsání výstupu nedojde k posunu na nový
řádek.  Pro vložení znaku nového řádku do argumentu funkce printf musíte použít \n;
zkusíte-li něco jako

printf(“Ahoj lidi!
“);

kompilátor vypíše chybové hlášení.

Funkce printf nikdy nevkládá nový řádek automaticky, takže ji lze zavolat několikrát
a vypsat tak jeden řádek v několika krocích. Náš první program mohl stejně dobře vypa-
dat takto,

#include <stdio.h>

main()
{

printf(“Ahoj “);
printf(“světe!“);
printf(“\n“);

}

a vypsal by identický výstup.

Všimněte si, že \n reprezentuje pouze jediný znak. Řídicí posloupnost typu \n nám dává
obecný a rozšířitelný mechanismus pro reprezentaci znaků, které jsou neviditelné nebo se
těžko píší. C poskytuje mimo jiné \t pro tabulátor, \b pro backspace, \“ pro uvozovky
nahoře a \\ pro samotné zpětné lomítko. Kompletní seznam řídicích posloupností nalez-
nete v kapitole 2.3.
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Cvičení 1.1. Spouštějte na svém systému program „Ahoj lidi!“. Experimentujte s vyne-
cháváním částí programu, abyste viděli, jaká chybová hlášení dostanete.

Cvičení 1.2. Experimentováním zjistěte, co se stane, jestliže argument funkce printf tvo-
řený řetězcem obsahuje \z, kde z je libovolný znak, o němž jsme se nezmínili.

1.2 Proměnné a aritmetické výrazy
Další program použije vzorec şC = (5/9)(şF-32) a vypíše následující tabulku teplot ve
stupních Fahrenheita a jim odpovídajících teplot ve stupních Celsia:

0 -17
20 -6
40 4
60 15
80 26
100 37
120 48
140 60
160 71
180 82
200 93
220 104
240 115
260 126
280 137
300 148

Samotný program stále obsahuje definici funkce main. Ta je delší, než tomu bylo v minu-
lém příkladu, ale není komplikovaná. Zavádí několik nových myšlenek, včetně komentá-
řů, deklarací, proměnných, aritmetických výrazů, cyklů a formátovaného výstupu.

#include <stdio.h>

/* vypíše tabulku Fahrenheit-Celsius pro fahr = 0, 20, ..., 300 */
main()
{

int fahr, celsius;
int dolni, horni, krok;

dolni = 0; /* spodní mez tabulky teplot */
horni = 300; /* horní mez */
krok = 20; /* velikost kroku */

fahr = dolni;
while ( fahr <= horni) {

celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
printf(“%d\t%d\n“, fahr, celsius);
fahr = fahr + krok;

}
}

Řádek

/* vypíše tabulku Fahrenheit-Celsius pro fahr = 0, 20, ..., 300 */

24 Proměnné a aritmetické výrazy

K1202.qxd  20.1.2006  12:22  StrÆnka 24



je komentář, který v tomto případě stručně vysvětluje, co program dělá. Kompilátor všech-
ny znaky mezi /* a */ ignoruje; zde lze napsat cokoli, co usnadní pochopení programu.
Komentáře se mohou objevit kdekoli, kde se může objevit mezera, tabulátor nebo nový
řádek.

V C musí být všechny proměnné před použitím deklarovány, obvykle na začátku funkce
před prvním vykonatelným příkazem. Deklarace oznamuje vlastnosti proměnných; skládá
se ze jména typu a seznamu proměnných, například

int fahr, celsius;
int dolni, horni, krok;

Typ int vyjadřuje, že uvedené proměnné jsou celočíselné. Naproti tomu typ float ozna-
čuje čísla s pohyblivou řádovou čárkou, tedy čísla s desetinnou částí. Rozsah int a float
závisí na použitém počítači; stejně často narazíte na 16bitový int, jehož hodnoty leží mezi
-32768 a +32767, jako na 32bitový typ int. Číslo typu float je obvykle 32bitové s alespoň
šesti významnými číslicemi a s řádem obvykle mezi 10-38 a 10+38.

Kromě int a float nabízí jazyk C několik dalších datových typů, mimo jiné:

char znak – jeden bajt
short krátké celé číslo
long dlouhé celé číslo
double číslo s pohyblivou řádovou čárkou s dvojitou přesností

Velikost těchto objektů je také strojově závislá. Stejně tak existují pole, struktury a unie
těchto základních typů, ukazatele na ně a funkce vracející hodnoty těchto typů. Se všemi
se postupně seznámíme.

Výpočet v programu pro konverzi teplot začíná přiřazovacími příkazy

dolni = 0;
horni = 300;
krok = 20;
fahr = dolni;

které nastavují počáteční hodnoty proměnných. Jednotlivé příkazy jsou ukončeny střední-
ky.

Všechny řádky tabulky se počítají stejným způsobem, takže použijeme cyklus, který se
zopakuje jednou pro každý řádek výstupu; o to se postará příkaz while

while (fahr <= horni) {
...

}

Cyklus while funguje takto: Otestuje se podmínka v závorkách. Je-li splněna (hodnota fahr
je menší nebo rovna horni), je vykonáno tělo cyklu (tři příkazy uzavřené ve složených
závorkách). Pak je opětovně testována podmínka, a je-li splněna, je znovu vykonáno tělo
cyklu. Jakmile se při testování zjistí, že podmínka není splněna (fahr je větší než horni),
cyklus skončí a výpočet pokračuje příkazem, který následuje za cyklem. V našem progra-
mu žádné další příkazy nejsou, proto program skončí.

Tělo cyklu while může tvořit jeden nebo několik příkazů uzavřených ve složených závor-
kách, jako je tomu v případě programu pro převod teplot, nebo jediný příkaz bez slože-
ných závorek, například

while (i < j)
i = 2 * i;
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A� už nastane kterýkoli z obou případů, vždy budeme odsazovat příkazy řízené cyklem
while o jeden tabulátor, aby bylo okamžitě zřejmé, které příkazy leží uvnitř cyklu. Odsa-
zení zvýrazňuje logické členění programu. I když kompilátory jazyka C nehledí na to, jak
program vypadá, správné odsazení a rozmístění rozhoduje o tom, bude-li program snadno
čitelný. Pro jasnější vyjádření souvislostí doporučujeme psát pouze jeden příkaz na řádek
a používat mezery okolo operátorů. Méně důležitá je pozice složených závorek. My jsme
si vybrali jeden z několika populárních stylů. Zvolte si styl, který vyhovuje vám, a pak se
ho držte.

Většinu práce odvádí tělo cyklu. Teplota ve stupních Celsia je vypočítána a přiřazena pro-
měnné celsius příkazem

celsius = 5 * (fahr-32) / 9;

Důvod pro násobení pěti a dělení devíti namísto jednoduchého násobení zlomkem 5/9 je,
že v C, stejně jako v mnoha jiných jazycích, celočíselné dělení ořezává: desetinná (zlom-
ková) část výsledku je zahozena. Protože 5 a 9 jsou celá čísla, 5/9 by bylo oříznuto na nulu
a všechny teploty ve stupních Celsia by byly vypsány jako nulové.

Tento příklad také ukazuje další z principů fungování funkce printf. printf je univerzál-
ní funkce pro formátování výstupu, kterou detailně rozebereme v sedmé kapitole. Jako
první argument přijímá řetězec znaků, kde každý znak % označuje místo, kam má být vlo-
žen některý z dalších (druhý, třetí,...) argumentů, a určuje, v jakém formátu má být vypsán.
Například %d určuje celočíselný argument, takže příkaz

printf(“%d\t%d\n“), fahr, celsius);

zajistí vypsání dvou celočíselných proměnných fahr a celsius oddělených tabulátorem (\t).

Každá konstrukce se znakem % v prvním argumentu funkce printf je spárována s odpo-
vídajícím druhým argumentem, třetím argumentem atd.; musí si navzájem odpovídat
typem, jinak dostaneme nesprávné výsledky.

Mimochodem, printf není součástí jazyka C; v samotném C není definován žádný vstup
nebo výstup. printf je pouze užitečná funkce ze standardní knihovny, která je programům
v jazyce C běžně přístupná. Nicméně její chování je definováno standardem ANSI, takže by
měla mít stejné vlastnosti v jakémkoli kompilátoru a v jakékoli knihovně, které standardu
odpovídají.

Abychom se mohli soustředit na samotný jazyk C, nebudeme se až do sedmé kapitoly vstu-
pem a výstupem příliš zabývat. Zejména do té doby odložíme problematiku formátované-
ho vstupu. Potřebujete-li zadávat čísla, přečtěte si oddíl 7.4 pojednávající o funkci scanf.
scanf je funkce podobná printf s tím rozdílem, že čte vstup namísto vypisování výstupu.

Program konverze teplot není zdaleka dokonalý. Jedním z nejmenších problémů je, že
výstup nevypadá příliš dobře, čísla nejsou zarovnána vpravo. To lze snadno napravit;
pokud rozšíříme každý zápis %d v příkazu printf o šířku. Například můžeme říct

printf(“%3d %6d\n“, fahr, celsius);

a vytisknout první číslo na každém řádku v poli o šířce tří číslic a druhé v poli o šířce šesti
číslic:

0 -17
20 -6
40 4
60 15
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80 26
100 37
...

Nejzávažnějším problémem je malá přesnost teplot ve stupních Celsia  způsobená tím, že
jsme použili celočíselnou aritmetiku; například 0˚F je ve skutečnosti zhruba -17,8 ˚C, ne
-17. Pro přesnější výsledky bychom měli namísto celočíselné aritmetiky použít aritmetiku
pohyblivé řádové čárky. To vyžaduje jisté změny v programu. Zde je jeho druhá verze:

#include <stdio.h>

/* vypíše tabulku Fahrenheit-Celsius pro fahr = 0, 20, ..., 300; verze
s pohyblivou desetinnou čárkou */

main()
{

float fahr, celsius;
int dolni, horni, krok;

dolni = 0; /* spodní mez tabulky teplot */
horni = 300; /* horní mez */
krok = 20; /* velikost kroku */

fahr = dolni;
while (fahr <= horni) {

celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32.0);
printf(“%3.0f %6.1f\n“, fahr, celsius);
fahr = fahr + krok;

}
}

Program je skoro stejný jako v předchozím případě, pouze proměnné fahr a celsius jsou
deklarovány jako float a vzorec pro konverzi je zapsán přirozenějším způsobem. V před-
chozí verzi jsme nemohli použít 5/9 kvůli celočíselnému dělení, jehož výsledkem by byla
nula. Desetinná tečka v konstantě indikuje, že jde o číslo s pohyblivou řádovou čárkou. To
znamená, že výsledek výrazu 5.0/9.0 není oříznut, protože jde o dělení dvou hodnot
s pohyblivou řádovou čárkou.

Má-li aritmetický operátor celočíselné operandy, proběhne celočíselná operace. Má-li však
aritmetický operátor jeden operand s pohyblivou řádovou čárkou a druhý celočíselný,
bude celočíselný operand před vykonáním operace převeden na číslo s pohyblivou řádo-
vou čárkou. Pokud bychom například napsali fahr – 32, pak by 32 bylo automaticky pře-
vedeno na číslo s pohyblivou řádovou čárkou. Nicméně zapisování konstant s pohyblivou
řádovou čárkou s explicitními desetinnými místy i v případech, kdy mají celočíselné hod-
noty, zvýrazňuje jejich podstatu pro lidské čtenáře.

Detailní pravidla, kdy jsou celá čísla převáděná na čísla s pohyblivou desetinnou čárkou,
jsou uvedena ve druhé kapitole. Prozatím si zapamatujte, že i přiřazení

fahr = dolni;

a test

while (fahr <= horni)

fungují přirozeným způsobem – int je před vykonáním operace konvertován na float.
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Specifikace konverze %3.0f ve funkci printf říká, že číslo s pohyblivou řádovou čárkou
(v našem případě fahr) bude vypsáno v šířce minimálně tří znaků, bez desetinné tečky
a bez desetinných míst. %6.1f popisuje jiné číslo (celsius), které bude vypsáno v šířce
minimálně šesti znaků, s jedním desetinným místem. Výstup pak vypadá následovně:

0 -17.8
20 -6.7
40 4.4
...

Ze specifikace lze vypustit šířku i přesnost: %6f určuje výpis čísla minimálně šest znaků
široký; %.2f vyžaduje dvě desetinná místa za desetinnou čárkou, ovšem bez určení šířky;
a %f jednoduše říká, že se dané číslo vytiskne jako číslo s pohyblivou desetinnou čárkou.

%d vypiš jako celé číslo v desítkové soustavě
%6d vypiš jako celé číslo v desítkové soustavě v šířce alespoň šesti znaků
%f vypiš jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou
%6f vypiš jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou v šířce alespoň šesti znaků
%.2f vypiš jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou se dvěma místy za desetinnou tečkou
%6.2f vypiš jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou v šířce alespoň šesti znaků a se dvěma

místy za desetinnou tečkou

Funkce printf mimo jiné rozeznává %o pro čísla v osmičkové soustavě, %x pro čísla v šest-
náctkové soustavě, %c pro znaky, %s pro znakové řetězce a %% pro samotný znak %.

Cvičení 1.3. Upravte program pro konverzi teplot tak, aby vypisoval nad tabulkou nadpis.

Cvičení 1.4. Napište program, který vypíše odpovídající tabulku pro převod ze stupňů Cel-
sia na Fahrenheita.

1.3 Příkaz for
Existuje mnoho různých způsobů, jak napsat program pro konkrétní problém. Zkusme
variaci konvertoru teplot.

#include <stdio.h>

/* vypíše tabulku Fahrenheit-Celsius */
main()
{

int fahr;

for(fahr = 0; fahr <= 300, fahr = fahr + 20)
printf(“%3d %6.1f \n“, fahr, (5.0/9.0)*(fahr-32));

}

Tento program vyprodukuje stejný výstup, ale zjevně vypadá jinak. Jednou z hlavních
změn je eliminace většiny proměnných; zůstává pouze fahr a ten jsme změnili na int.
Horní a spodní meze i hodnota kroku se objevují pouze jako konstanty v příkazu for, což
je pro nás nová konstrukce. Výraz vypočítávající teplotu ve stupních Celsia se nyní obje-
vuje jako třetí argument funkce printf, a ne jako samostatný přiřazovací příkaz, jak tomu
bylo dosud.

Tato poslední změna je příkladem obecného pravidla – v jakémkoli kontextu, v němž je
povoleno použít hodnotu proměnné nějakého typu, můžeme použít komplikovanější výraz
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stejného typu. Protože třetím argumentem funkce printf musí být číslo s pohyblivou řádo-
vou čárkou, aby odpovídalo specifikaci %6.1f, může se zde objevit jakýkoli výraz s pohyb-
livou řádovou čárkou.

Příkaz for je cyklus; je to zobecnění příkazu while. Porovnáte-li jej s while z předchozí-
ho příkladu, mělo by vám být jasné, jak funguje. Prostor mezi závorkami je rozdělen na tři
části oddělené středníky. První část, inicializace

fahr = 0

se vykoná pouze jednou před vstupem do cyklu. Druhou částí je test nebo podmínka, která
řídí cyklus:

fahr <= 300

Tato podmínka je vyhodnocena; je-li výsledkem pravda, je vykonáno tělo cyklu (v tomto
případě samotný příkaz printf). Pak proběhne inkrementace

fahr = fahr + 20

a je znovu vyhodnocena podmínka. Jestliže podmínka přestane platit, cyklus skončí. Stej-
ně jako u while může tělem cyklu být jediný příkaz nebo skupina příkazů uzavřená ve slo-
žených závorkách. Jako inicializaci, podmínku nebo inkrementaci lze použít jakýkoli výraz.

Záleží čistě na nás, rozhodneme-li se pro while či for. for se obvykle používá v přípa-
dech, kdy inicializace i inkremetace tvoří jednoduché a logicky spřízněné příkazy, protože
je kompaktnější a sdružuje příkazy řídící cyklus na jednom místě.

Cvičení 1.5. Upravte program pro konverzi teplot tak, aby tiskl tabulku v opačném pořa-
dí, tj. od 300 stupňů do 0.

1.4 Symbolické konstanty
Poslední postřeh, než opustíme konverzi teplot. Je špatnou praxí rozsévat v programu
„magická čísla“ jako je 300 či 20; komukoli, kdo by mohl číst program v budoucnu, posky-
tují jen velice málo informací a je obtížné je měnit systematickým způsobem. Jeden ze způ-
sobů, jak pracovat s magickými čísly, je dát jim smysluplná jména. Řádek #define definuje
symbolické jméno nebo symbolickou konstantu jako konkrétní řetězec znaků:

#define jméno  nahrazující text

Odte� bude jakýkoli výskyt jména (které se nenachází v uvozovkách a není součástí jiné-
ho jména) nahrazen odpovídajícím nahrazujícím textem. Toto jméno má stejnou formu
jako jméno proměnné: je to posloupnost písmen a číslic začínající písmenem. Nahrazující
text může být posloupností jakýchkoli znaků; není omezen jen na čísla.

#include <stdio.h>

#define DOLNI 0 /* dolní mez tabulky */
#define HORNI 300 /* horní mez */
#define KROK 20 /* velikost kroku */

/* vypíše tabulku Fahrenheit-Celsius */
main()
{

int fahr;
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for (fahr = DOLNI; fahr <= HORNI; fahr = fahr + KROK)
printf(“%3d %6.1f \n“, fahr, (5.0/9.0)*(fahr-32));

}

Veličiny DOLNI, HORNI a KROK jsou symbolické konstanty, nikoli proměnné, takže se nena-
chází v deklaracích. Jména symbolických konstant se obvykle píší velkými písmeny, takže
je lze snadno rozlišit od jmen proměnných psaných malými písmeny. Všimněte si, že na
konci řádku #define není středník.

1.5 Znakový vstup a výstup
Nyní probereme skupinu příbuzných programů pro zpracovávání znakových dat. Zjistíte,
že mnohé programy jsou pouze rozšířenými verzemi prototypů, které zde probíráme.

Model vstupu a výstupu podporovaný standardní knihovnou je velice jednoduchý. S tex-
tovým vstupem i výstupem je nakládáno jako s proudem znaků bez ohledu na to, odkud
pochází nebo kam směřuje. Textový proud je posloupnost znaků rozdělená do řádků;
každý řádek se skládá z nula nebo více znaků následovaných znakem nového řádku.
Odpovědností knihovny je zajistit, aby vstupní nebo výstupní proud odpovídal tomuto
modelu; programátor v jazyce C, používající standardní knihovnu se nemusí starat o to, jak
jsou řádky reprezentovány mimo program.

Standardní knihovna poskytuje několik funkcí pro čtení či zápis po jednom znaku. Nej-
jednodušší z nich jsou getchar a putchar. getchar při každém zavolání načte další vstup-
ní znak z textového proudu a vrátí jeho hodnotu. To znamená, že po provedení příkazu

z = getchar();

bude proměnná c obsahovat další znak ze vstupu. Znaky jsou obyčejně čteny z klávesni-
ce; vstup ze souborů je vysvětlen v sedmé kapitole.

Funkce putchar vypíše při každém zavolání znak:

putchar(z);

vypíše, obvykle na obrazovku, obsah celočíselné proměnné z jako znak. Volání putchar
a printf lze prokládat; výstup se objeví v pořadí odpovídajícím pořadí volání funkcí.

1.5.1 Kopírování souboru
S getchar a putchar můžeme napsat překvapivé množství užitečných programů, aniž
bychom museli vědět cokoli bližšího o vstupu nebo výstupu. Nejjednodušším příkladem je
program, který kopíruje vstup na výstup znak po znaku:

načti znak
while (znak není indikátorem konce souboru)

vypiš právě načtený znak
načti znak

Přepsání tohoto programu do jazyka C nám dá

#include <stdio.h>

/* zkopíruje vstup na výstup; 1. verze */
main()
{

int z;
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z = getchar();
while (z != EOF) {

putchar(z);
z = getchar();

}
}

Relační operátor != znamená „nerovná se“.

To, co se zdá být znakem na klávesnici nebo obrazovce, je samozřejmě uvnitř počítače ulo-
ženo jako pouhá posloupnost bitů stejně jako cokoli jiného. Pro ukládání tohoto typu dat
je konkrétně určen typ char, ale je možné použít jakýkoli celočíselný typ. int jsme pou-
žili ze subtilního, ale důležitého důvodu.

Problémem je rozeznání konce vstupu od platných dat. Řešení spočívá v chování funkce
getchar, která vrací zvláštní hodnotu, nejsou-li na vstupu už žádná další data. Hodnotu,
kterou si nelze splést s nějakým skutečným znakem. Tato hodnota se nazývá EOF, což značí
„end of file“ tedy „konec souboru“. Typ proměnné z musíme deklarovat dostatečně velký,
aby byl schopen pojmout libovolnou hodnotu vrácenou funkcí getchar. char nemůžeme
použít, protože z musí být dostatečně velká na to, aby pojala EOF plus jakýkoli možný
char. Proto používáme int.

EOF je celočíselná hodnota definovaná v <stdio.h>, ale na její konkrétní hodnotě nezále-
ží, pokud se liší od všech hodnot, jichž může nabývat char. Použitím symbolické konstanty
zajistíme, že nic v programu nezávisí na konkrétní číselné hodnotě.

Zkušení programátoři by program pro kopírování napsali stručněji. V jazyku C je jakékoli
přiřazení typu

z = getchar()

výrazem a má hodnotu rovnu hodnotě proměnné na levé straně přiřazení. To znamená, že
se přiřazení může objevit jako část rozsáhlejšího výrazu. Je-li přiřazení znaku proměnné
z umístěno do testovací části cyklu while, lze program pro kopírování napsat takto:

#define <stdio.h>

/* zkopíruj vstup na výstup; 2. verze */
main()
{

int z;

while ((z = getchar()) != EOF)
putchar(z);

}

while získá znak, přiřadí ho proměnné z a zkontroluje, zda se nejedná o znak signalizují-
cí konec souboru. Pokud ne, je vykonáno tělo cyklu, které znak vypíše. Potom se cyklus
opakuje. Dosáhneme-li konce vstupu, cyklus while skončí a s ním i funkce main.

Tato verze centralizuje vstup – nyní máme pouze jeden odkaz na getchar – a zmenšuje
program. Výsledný program je kompaktnější a jakmile si tento styl osvojíme, bude i čitel-
nější. Na tento styl často narazíte. (Může se stát, že se člověk nechá unést a začne vytvářet
nerozluštitelné programy, ale tuto tendenci se budeme snažit brzdit.)
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Závorky okolo přiřazení v podmínce nelze vynechat. Priorita operátoru != je vyšší než pri-
orita operátoru =, což znamená, že při absenci závorek by relační test != proběhl před při-
řazením =. To znamená, že příkaz

z = getchar() != EOF

je ekvivalentní příkazu

z = (getchar() != EOF)

Nechtěným důsledkem je nastavení z na 0 či 1 v závislosti na tom, zdali volání getchar
dosáhlo konce souboru. (O této problematice se dozvíte více v druhé kapitole.)

Cvičení 1.6. Ověřte, že výraz getchar() != EOF je roven 0 nebo 1.

Cvičení 1.7. Napište program, který vypíše hodnotu EOF.

1.5.2 Počítání znaků
Následující program počítá znaky; je podobný programu pro kopírování.

#include <stdio.h>

/* spočítá znaky na vstupu; 1. verze */
main()
{

long pz;

pz = 0;
while(getchar() != EOF)

++pz;
printf(“%ld\n“, pz);

}

Příkaz

++pz;

představuje nový operátor, ++, který provádí zvětšení o jedničku. Mohli bychom místo něj
napsat pz = pz + 1, ale ++pz je stručnější a často efektivnější. V C existuje i příbuzný ope-
rátor -- pro zmenšení o 1. Operátory ++ a –- lze zapisovat prefixově (++pz) nebo postfi-
xově (pz++); tyto dvě formy zápisu se ve výrazech vyhodnocují odlišně, jak ukážeme
v následující kapitole, ale jak ++pz, tak pz++ zvětšují pz o 1. Prozatím se budeme držet pre-
fixové formy zápisu.

Program pro počítání znaků uchovává součty v proměnné typu long namísto v proměnné
typu int. Celá čísla typu long mají minimálně 32 bitů. I když na některých počítačích mají
int a long stejnou velikost, na jiných je int 16bitový s maximální hodnotou 32767, a pro
přetečení počítadla typu int by stačilo relativně malé množství dat na vstupu. Specifikace
konverze %ld říká funkci printf, že odpovídající argument je celé číslo typu long.

S ještě většími čísly můžeme pracovat, použijeme-li double (float s dvojitou přesností).
Abychom ilustrovali jiný způsob zápisu cyklu, použijeme příkaz for namísto while.

#include <stdio.h>

/* spočítá znaky na vstupu; 2. verze */
main()
{
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double pz;

for (pz = 0; getchar() != EOF; ++pz)
;

printf(“%.0f\n“, pz);
}

printf používá %f pro float i double; %.0f potlačuje výpis desetinné čárky a zlomkové
části, která je nulová.

Tělo tohoto cyklu for je prázdné, protože veškerou práci provádí testovací a inkremen-
tační část. Gramatická pravidla jazyka C však vyžadují, aby příkaz for měl tělo. Izolovaný
středník, takzvaný prázdný příkaz, jsme použili pro splnění tohoto požadavku. Na samo-
statný řádek jsme jej umístili pro lepší viditelnost.

Než opustíme program pro počítání řádků, všimněte si, že neobsahuje-li vstup žádné
znaky, cykly while i for při prvním volání funkce getchar neuspějí a program vypíše nulu,
což je správný výsledek. To je důležité. Jednou z krásných věcí na cyklech while a for je
testování na počátku cyklu před vykonáním těla cyklu. Není-li co dělat, nic se nestane,
i když to znamená, že nikdy nedojde k vykonání těla cyklu. Programy by se měly chovat
inteligentně, dostanou-li na vstupu data nulové délky. Příkazy while a for pomáhají zajis-
tit, aby programy fungovaly rozumně i v hraničních podmínkách.

1.5.3 Počítání řádků
Následující program počítá řádky na vstupu. Jak jsme zmínili již dříve, standardní knihov-
na zajiš�uje, že se vstupní textový proud jeví jako posloupnost řádků ukončených znakem
nového řádku. To znamená, že pro zjištění počtu řádků stačí spočítat znaky pro nový
řádek:

#include <stdio.h>

/* spočítá řádky na vstupu */
main()
{

int z, pr;

pr = 0;
while ((z = getchar()) != EOF)

if (z == ‘\n’)
++pr;

printf(“%d\n“,pr);
}

Tělo cyklu while se nyní skládá z příkazu if, který řídí inkrementaci ++pr. Příkaz if tes-
tuje podmínku uzavřenou v závorkách a je-li splněna, vykoná následující příkaz (nebo sku-
pinu příkazů ve složených závorkách). Opět jsme použili odsazení, abychom ukázali, co
řídí co.

Zdvojené rovnítko, ==, vyjadřuje v jazyce  C relaci „rovná se“ (stejně jako = v Pascalu nebo
.EQ. ve Fortranu). Tento symbol se používá pro odlišení testu rovnosti od jednoduchého
=, které jazyk C používá pro přiřazení. Zde bychom chtěli varovat: Začátečníci v C často
píší = a mají na mysli ==. Výsledkem je často platný výraz, jak uvidíme v druhé kapitole,
takže neobdrží žádné varovné hlášení.
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Znak zapsaný mezi apostrofy reprezentuje celočíselnou hodnotu rovnou číselné hodnotě
znaku ve znakové sadě počítače. Hovoříme o znakové konstantě, i když jde pouze o jiný
způsob zápisu malého celého čísla. Proto například ‘A’ je znakovou konstantou; ve zna-
kové sadě ASCII je její hodnota rovna 65, což je vnitřní reprezentace znaku A. Samozřejmě
preferujeme ‘A’ před 65: její význam je zjevný a nezávisí na konkrétní znakové sadě.

Řídicí posloupnosti používané v řetězcových konstantách jsou také platné ve znakových
konstantách, takže ‘\n’ odpovídá hodnotě znaku pro nový řádek, který je v ASCII roven
10. Měli byste si dobře zapamatovat, že ‘\n’ je jediný znak a ve výrazech pouhé celé číslo,
zatímco “\n“ je řetězcová konstanta, v tomto případě tvořená jediným znakem. Otázka
znaků a řetězců je dále rozebírána v druhé kapitole.

Cvičení 1.8. Napište program počítající mezery, tabulátory a znaky pro nový řádek.

Cvičení 1.9. Napište program pro kopírování vstupu na výstup, nahrazující řetězce jedné
nebo několika mezer jednou mezerou.

Cvičení 1.10. Napište program pro kopírování vstupu na výstup, nahrazující každý tabu-
látor znaky \t, každý krok zpět znaky \b a každé zpětné lomítko znaky \\. Tím budou
znaky pro tabulátor a krok zpět prezentovány nezaměnitelným způsobem.

1.5.4 Počítání slov
Čtvrtý ze série užitečných programů počítá řádky, slova a znaky. Slovo volně definujeme
jako posloupnost znaků neobsahující mezeru, tabulátor nebo znak pro nový řádek. Toto
je okleštěná verze programu wc operačního systému UNIX.

#include <stdio.h>

#define UVNITR 1 /* uvnitř slova */
#define VNE 0 /* mimo slovo */

/* počítá řádky, slova a znaky na vstupu */
main()
{

int z, pr, ps, pz, stav;

stav = VNE;
pr = ps = pz = 0;
while ((z = getchar()) != EOF) {

++pz;
if (z == ‘\n’)

++pr;
if (z == ‘ ‘ || z == ‘\n’ || z == ‘\t’)

stav = VNE;
else if (stav == VNE) {

stav = UVNITR;
++ps;

}
}
printf(“%d %d %d\n“, pr, ps, pz);

}

Pokaždé, když program narazí na první znak slova, započítá jedno slovo. Proměnná stav
zaznamenává, je-li program momentálně ve slově nebo mimo ně; její počáteční nastavení
je „mimo slovo“, čemuž jsme přiřadili hodnotu VNE. Preferujeme symbolické konstanty
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UVNITR a VNE před znakovými konstantami 1 a 0, protože zlepšují čitelnost programu.
U takto malého programu jde o zanedbatelný rozdíl, ale u větších programů se bohatě
vyplatí psát programy tímto způsobem už od začátku, i když to vyžaduje trochu větší úsilí.
Také zjistíte, že výrazné změny v programech se provádějí mnohem snadněji, jsou-li magic-
ká čísla zapsána pouze jako symbolické konstanty.

Řádek

pr = ps = pz = 0;

nastavuje všechny tři proměnné na nulu. Nejde o speciální případ, ale o důsledek faktu, že
přiřazení je výraz s hodnotou a přiřazení sdružuje zprava doleva. Je to, jako bychom napsa-
li

pr = ( ps = ( pz = 0));

Operátor  || znamená NEBO, takže řádek

if (z == ‘ ‘ || z == ‘\n’ || z == ‘\t’)

říká „je-li z mezera nebo je-li z znak pro nový řádek nebo je-li z tabulátor“. (Vzpomeňte si,
že \t je viditelnou reprezentací tabulátoru.) Existuje příbuzný operátor && pro A, který má
vyšší prioritu než ||. Výrazy spojené operátory && nebo || jsou vyhodnocovány zleva
doprava a je zajištěno, že výpočet skončí, jakmile je známa jeho hodnota. Je-li z mezera,
není nutné testovat, zda se jedná o tabulátor nebo o znak pro nový řádek, takže tyto testy
neproběhnou. To momentálně není příliš důležité, ale v komplikovanějších situacích jde
o podstatnou věc, jak sami zakrátko uvidíte.

V příkladu nalezneme také příkaz else určující alternativní akci při nesplnění podmínky
příkazu if. Obecná forma je

if (výraz)
příkaz1

else
příkaz2

Bude proveden pouze jeden z příkazů. Je-li výraz pravdivý, bude vykonán příkaz1; není
-li, bude vykonán příkaz2. Každý příkaz může být samostatný nebo může být uzavřen
s dalšími příkazy ve složených závorkách. V našem programu pro počítání slov je po else
tímto příkazem if, řídící dva příkazy uzavřené ve složených závorkách.

Cvičení 1.11. Jak byste otestovali program pro počítání slov? Jaké druhy vstupů by nej-
pravděpodobněji odhalily chyby, jsou-li nějaké?

Cvičení 1.12. Napište program, který vypíše vstup na výstup po jednom slovu na řádek.

1.6 Pole
Napišme program, který spočítá počet výskytů všech číslic, bílých znaků (mezera, tabulá-
tor, znak pro nový řádek) a všech ostatních znaků. Je to uměle vykonstruovaný příklad,
ale umožní nám ilustrovat několik aspektů jazyka C v jediném programu.

Existuje 12 kategorií vstupu, takže je užitečné použít pro ukládání počtu výskytů každého
čísla pole, nikoli deset individuálních proměnných. Zde je jedna verze programu:

#include <stdio.h>
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/* spočítej číslice, bílé znaky a ostatní znaky */
main()
{

int z i, pbilych, postatnich;
int pcislic[10];

pbilych = postatnich = 0;
for (i = 0; i < 10; ++i)

pcislic[i] = 0;

while ((z = getchar()) != EOF)
if (z >= ‘0’ && z <= ‘9’)

++pcislic[z-’0’];
else if (z == ‘ ‘ || z == ‘\n’ || z == ‘\t’)

++pbilych;
else

++postatnich;

printf(“cisla = “);
for (i = 0; i < 10; ++i)

printf(“ %d“, pcislic[i]);
printf(“, bile znaky = %d, ostatni = %d\n“, pbilych, postatnich);

}

Výstup programu, dáme-li mu na vstup vlastní zdrojový kód, je

cisla = 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1, bile znaky = 123, ostatní = 345

Deklarace

int pcislic[10];

deklaruje pcislic jako pole deseti celých čísel. Indexy pole začínají v C vždy od nuly,
takže jednotlivé prvky jsou pcislic[0], pcislic[1],... pcislic[9]. To se odráží i v cyk-
lech for, které pole inicializují a vypisují.

Indexem může být celočíselný výraz, který obsahuje celočíselné proměnné, například i,
a celočíselné konstanty.

Tento konkrétní program spoléhá na vlastnosti znakové reprezentace čísel. Například test

if (z >= ‘0’ && z <= ‘9’) ...

rozhoduje, je-li znak z číslice. Pokud ano, číselnou hodnotou této číslice je

z – ‘0’

To funguje pouze tehdy, mají-li ‘0’, ‘1’, ..., ‘9’ po sobě jdoucí hodnoty. To naštěstí platí
ve všech znakových sadách.

Podle definice jsou hodnoty typu char malá celá čísla, takže proměnné a konstanty typu
char jsou v aritmetických výrazech identické s hodnotami typu int. To je přirozené a uži-
tečné; například z - ‘0’ je celočíselný výraz s hodnotou mezi 0 a 9, odpovídající znaku
mezi ‘0’ a ‘9’ uloženému v z, a tedy i platný index pro pole pcisel.

Rozhodování, je-li znak číslo, oddělovač nebo něco jiného, provádí posloupnost

if (z >= ‘0’ && z <= ‘9’)
++pcisel[z-’0’];

else if (z == ‘ ‘ || z == ‘\n’ || z == ‘\t’)
++pbilych;
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else
++postatnich;

Vzor

if (podmínka1)
příkaz1

else if (podmínka2)
příkaz2

…
…

else
příkazn

se v programech objevuje často jako způsob vyjádření vícecestného rozhodování. Pod-
mínky jsou vyhodnocovány v pořadí odshora dolů, dokud není některá z nich splněna;
pak je vykonán odpovídající příkaz a vykonávání celé konstrukce končí. (Jakýkoli příkaz
může být tvořen více příkazy uzavřenými do složených závorek.) Není-li splněna žádná
z podmínek,  vykoná se příkaz za závěrečným else. Jestliže koncové else a příkaz chybí,
jako tomu je u programu počítajícího slova, nestane se nic. Mezi počátečním if a konco-
vým else může být libovolný počet skupin

else if (podmínka)
příkaz

Kvůli dobrému programátorskému stylu doporučujeme formátovat konstrukci právě uve-
deným způsobem; kdybychom každé if odsadili od  předcházejícího else, dlouhá
posloupnost rozhodnutí by mizela za pravým okrajem obrazovky.

Příkaz switch, o němž budeme hovořit ve třetí kapitole, poskytuje další způsob, jak zapsat
vícecestné větvení, které se zvláště hodí v případech, kdy testujeme, zda nějaké celé číslo
nebo znak odpovídá některému prvku z množiny konstant. Pro srovnání uvedeme verzi
tohoto programu s příkazem switch v oddílu 3.4.

Cvičení 1.13. Napište program vypisující histogram délek slov na vstupu. Je snadné
nakreslit histogram horizontálně; větší výzvou je orientovat výstup vertikálně.

Cvičení 1.14. Napište program vypisující histogram frekvencí různých znaků na vstupu.

1.7 Funkce
V jazyce C je funkce ekvivalentní podprogramu nebo funkci ve Fortranu nebo proceduře
či funkci v Pascalu. Funkce představuje výhodný způsob zapouzdření nějakého výpočtu,
aniž bychom se museli později starat o jeho implementaci. Se správně navrženými funk-
cemi nám stačí vědět, co se děje, a můžeme ignorovat, jak se to děje. V C je používání
funkcí jednoduché, šikovné a efektivní; často narazíte na krátkou funkci, která je pouze
jednou definovaná a pouze jednou zavolaná, jenom proto, že to zjednodušuje chápání části
programu.

Zatím jsme používali pouze funkce typu printf, getchar a putchar, které nám poskytla
standardní knihovna; te� je načase napsat funkci vlastní. Protože C neobsahuje žádný ope-
rátor umocňování (jako je ** ve Fortranu), ilustrujeme postup definice funkce tím, že napí-
šeme funkci mocnina(m,n) umocňující celé číslo m celočíselnou kladnou mocninou n. Tedy
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například mocnina(2,5) je 32. Tato funkce se nehodí pro praktické nasazení, protože pra-
cuje pouze s kladnými mocninami malých celých čísel, ale pro ilustraci je plně dostačují-
cí. (Standardní knihovna obsahuje funkci pow(x,y), která počítá xy.)

Následuje funkce mocnina a program, který ji používá, abyste viděli celou strukturu.

#include <stdio.h>

int mocnina(int m, int n);

/* otestuje funkci mocnina */
main()
{

int i;

for (i = 0; i < 10; ++i)
printf(“%d %d %d\n“, i, mocnina(2,i), mocnina(-3, i));

return 0;
}

/* mocnina: umocní základ na n-tou; n >= 0 */
int mocnina(int zaklad, int n)
{

int i, m;

m = 1;
for (i = 1; i <= n; ++i)

m = m * zaklad;
return m;

}

Definice funkce má tvar

typ-návratové-hodnoty jméno-funkce (deklarace parametrů, má-li funkce nějaké)
{

deklarace
příkazy

}

Definice funkcí se mohou objevit v libovolném pořadí a v jednom nebo několika zdrojo-
vých souborech, i když žádnou funkci nelze rozdělit do více souborů. Při rozložení zdro-
jového kódu do více souborů bude možná potřeba poskytnout kompilátoru více informací,
ale to je záležitostí operačního systému, ne vlastností jazyka. Prozatím budeme předpoklá-
dat, že se obě funkce nacházejí ve stejném souboru, takže cokoli, co jste se naučili o kom-
pilaci a spouštění programů v jazyce C, bude fungovat.

Funkce mocnina je ve funkci main volána dvakrát, a to v řádku

printf(“%d %d %d\n“, i, mocnina(2,i), mocnina(-3, i));

Každé volání předává funkci mocnina dva argumenty a tato funkce pokaždé vrací celé
číslo, které je zformátováno a vypsáno. mocnina(2, i) představuje ve výrazu celé číslo,
stejně jako 2 nebo i. (Ne všechny funkce vracejí celočíselnou hodnotu; k tomu se dosta-
neme ve čtvrté kapitole.)

První řádek samotné funkce mocnina,

int mocnina(int zaklad, int n)
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deklaruje typy a jména parametrů a typ výsledku, který funkce vrací. Jména použitá pro
parametry funkce mocnina jsou lokální a jiná funkce je nevidí: ostatní programy mohou
používat stejná jména bez konfliktu. To platí i o proměnných i a m: i ve funkci mocnina
nemá žádný vztah k i ve funkci main.

Obecně budeme pro proměnnou uvedenou v seznamu uzavřeném mezi závorkami v defi-
nici funkce používat výraz parametr a pro hodnotu použitou ve volání funkce výraz argu-
ment. Občas jsou pro stejné rozdělení používány výrazy formální parametr a skutečný
parametr.

Funkce mocnina vrací vypočítanou hodnotu funkci main příkazem return. Za slovem
return může následovat jakýkoli výraz:

return výraz;

Funkce nemusí vracet hodnotu; příkaz return bez výrazu způsobí, že se volajícímu předá
řízení, ale ne hodnota, stejně jako v případě „přepadnutí přes okraj“ u funkce, která dosáh-
ne ukončující pravé složené závorky. Volající funkce může vrácenou hodnotu ignorovat.

Možná jste si všimli příkazu return na konci funkce main. Protože main je funkce jako
každá jiná, může volajícímu, kterým je prostředí, v němž byl program spouštěn, vracet hod-
notu. Obvykle značí nulová návratová hodnota normální ukončení; nenulová hodnota sig-
nalizuje neobvyklé nebo chybové příčiny ukončení. V zájmu zjednodušení jsme do této
doby u funkce main vynechávali příkazy return, ale od této chvíle už je vynechávat nebu-
deme, abychom si připomněli, že programy by měly svému prostředí vracet návratovou
hodnotu.

Deklarace

int mocnina(int m, int n);

před main říká, že mocnina je funkcí, která očekává dva int argumenty a vrací int. Tato
deklarace, nazývaná prototyp funkce, musí souhlasit s definicí a použitím funkce mocnina.
Nesouhlasí-li definice nebo jakékoli použití funkce s prototypem, jde o chybu.

Jména parametrů nemusí souhlasit. V prototypu funkce nejsou jména parametrů povinná,
takže jsme mohli napsat

int mocnina(int, int);

Nicméně dobře zvolená jména pomáhají dobré dokumentaci programu, takže je budeme
často používat.

Historická zmínka: Největší změna mezi ANSI C a dřívějšími verzemi nastala u definice
a deklarace funkcí. V původní verzi jazyka C bychom funkci mocnina zapsali takto:

/* mocnina: umocní základ na n-tou; n >= 0 */
/* (verze používající starý styl zápisu) */
mocnina(zaklad, n)
int zaklad, n;
{

int i, m;

m = 1;
for(i = 1; i <= n; ++i)

m = m * zaklad;
return m;

}
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Jména parametrů jsou uvedena mezi závorkami a jejich typy jsou deklarovány před oteví-
rající složenou závorkou; nedeklarované parametry jsou typu int. (Tělo funkce je stejné.)

Deklarace mocniny na začátku programu by vypadala takto:

int mocnina();

Seznam parametrů nebyl uveden, takže kompilátor nemohl zkontrolovat, je-li mocnina
volána korektním způsobem. Dokonce bychom mohli vynechat celou deklaraci, protože
jazyk C u nedeklarované funkce předpokládal návratovou hodnotu typu int.

Nová syntaxe funkčních prototypů usnadňuje kompilátorům detekci chyb v počtu nebo
typech argumentů. V ANSI C lze sice stále používat starý způsob zápisu deklarací a defi-
nic, minimálně během jistého přechodného období, ale silně doporučujeme používat
novou formu, jestliže ji podporuje váš kompilátor.

Cvičení 1.15. Přepište program konverze teplot z oddílu 1.2 tak, aby pro převod teplot
volal funkci.

1.8 Argumenty – předávání hodnotou
Pro programátory zvyklé na jiné programovací jazyky, zvláště Fortran, může být nezvyklý
jeden rys funkcí jazyka C. V C jsou všechny argumenty funkcí předávány „hodnotou“. To
znamená, že volaná funkce obdrží hodnoty svých argumentů v dočasných proměnných,
místo aby měla přístup k jejich originálům. To C odlišuje od jazyků používajících „předá-
vání odkazem“, jako je již zmíněný Fortran nebo Pascal s parametry deklarovanými pomo-
cí var, v nichž mají volané podprogramy přístup k původním argumentům, a ne k jejich
kopiím.

Hlavní rozdíl tedy spočívá ve faktu, že volaná funkce v jazyce C nemůže přímo upravovat
proměnnou ve volající funkci; může pracovat pouze s vlastní, dočasnou kopií.

Předávání hodnotou je však výhodou, nikoli nedostatkem. Obvykle vede ke kompaktněj-
ším programům s menším množstvím externích proměnných, nebo� s parametry lze ve
volaném podprogramu pracovat jako s vhodně inicializovanými lokálními proměnnými.
Například následující verze funkce mocnina této vlastnosti využívá.

/* mocnina: umocní základ na n-tou; n>=0; verze 2 */
int mocnina(int zaklad, int n)
{

int m;

for(m = 1; n > 0; --n)
m = m * zaklad;

return m;
}

Parametr n je použit jako dočasná proměnná, od které odečítáme (cyklus for běžící pozpát-
ku) dokud se nedosáhne nulové hodnoty; proměnná i již není potřeba. A� už s n prove-
deme cokoli, nebude to mít vliv na argument funkce mocnina, se kterým byla tato funkce
původně zavolána.

Volající program může funkci vytvořit podmínky pro změny proměnné. Volající musí
poskytnout její adresu (odborně řečeno ukazatel na tuto proměnnou) a volaná funkce
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musí deklarovat parametr jako ukazatel a skrze něj k proměnné přistupovat nepřímo. Uka-
zatele probereme v kapitole 5.

Pro pole ale tohle všechno neplatí. Je-li jako argument použito jméno pole, funkce obdrží
adresu začátku pole – ke kopírování prvků pole nedojde. Díky této hodnotě ale funkce
může přistupovat k libovolnému prvku pole a měnit jej. To bude téma dalšího oddílu.

1.9 Znaková pole
Nejběžnějším typem pole v jazyce C je pole znaků. Abychom ilustrovali, jak se pracuje se
znakovými poli a funkcemi, jež s nimi manipulují, napíšeme program, který načte několik
řádků textu a vytiskne nejdelší z nich. Koncept programu je velice jednoduchý:

while (existuje nějaký řádek)
if (je delší než předchozí nejdelší)

ulož ho
ulož jeho délku

vytiskni nejdelší řádek

Z konceptu je patrné, že program se přirozeně rozpadá do několika částí. Jedna část načí-
tá nový řádek, druhá jej testuje a zbytek řídí celý proces.

Když už se nám program tak pěkně rozdělil na části, můžeme je rovnou přepsat do jazy-
ka C. Začneme oddělenou funkcí nactiradek načítající ze vstupu další řádek textu. Poku-
síme se napsat ji tak, abychom ji mohli využít i v jiném kontextu. nactiradek musí vracet
alespoň signál konce souboru; dobré by bylo vracet délku řádku nebo nulu v případě
konce souboru. Nulu lze akceptovat jako konec souboru, protože neexistuje řádek nulové
délky. Každý řádek textu má minimálně jeden znak; dokonce i řádek obsahující pouze
znak nového řádku má délku 1.

Nalezneme-li řádek, který je delší než doposud nejdelší nalezený řádek, musíme ho někam
uložit. Zde by se nám hodila druhá funkce, kopiruj, pro zkopírování nového řádku na
bezpečné místo.

Konečně potřebujeme hlavní program, který bude řídit používání funkcí nactiradek
a kopiruj. Zde je výsledek.

#include <stdio.h>
#define MAXRADEK 1000 /* maximální velikost řádku na vstupu */

int nactiradek(char radek[], int maxradek);
void kopiruj(char do[], char od[]);

/* vytiskne nejdelší řádek textu na vstupu */
main()
{

int delka; /* aktuální délka řádku */
int max; /* největší prozatím dosažená délka */
char radek[MAXRADEK]; /* aktuální řádek na vstupu */
char nejdelsi[MAXRADEK]; /* nejdelší řádek se ukládá zde */

max = 0;
while ((delka = nactiradek(radek, MAXRADEK)) > 0)

if (delka > max) {
max = delka;
kopiruj(nejdelsi, radek);
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}
if (max > 0) / * pokud byl na vstupu alespoň jeden řádek */

printf(“%s“, nejdelsi);
return 0;

}

/* nactiradek: načte řádek do r, vrátí jeho délku */
int nactiradek(char r[], int lim)
{

int z,i;

for(i = 0; i < lim-1 && (z=getchar())!=EOF && z!=’\n’; ++i)
r[i] = z;

if (z == ‘\n’) {
r[i] = z;
++i;

}
r[i] =  ‘\0’;
return i;

}

/* kopiruj: zkopíruj ‘od’ do ‘do’; předpokládej, že je dostatečně velké */
void kopiruj(char kam[], char od[])
{

int i;

i = 0;
while ((kam[i] = od[i]) != ‘\0’)

++i;
}

Funkce nactiradek a kopiruj jsou deklarovány na začátku programu. Předpokládáme, že
program tvoří jediný soubor.

Funkce main a nactiradek spolu komunikují pomocí dvojice argumentů a návratové hod-
noty. Ve funkci nactiradek jsou argumenty deklarovány řádkem

int nactiradek(char r[], int lim)

který říká, že první argument, r, je pole, a druhý, lim, je celé číslo. Velikost pole uvádíme
v deklaraci proto, abychom si vyhradili dostatek volné paměti. V nactiradek délku pole r
uvádět nemusíme, protože jeho velikost je nastavena ve funkci main. Funkce nactiradek, stej-
ně jako funkce mocnina, používá pro zaslání hodnoty volajícímu return. Tento řádek také
deklaruje, že nactiradek vrací int; tento typ lze vynechat, protože jazyk C ho předpokládá.

Některé funkce vrací užitečnou hodnotu; jiné, například kopiruj, jsou využívány pouze
pro jejich účinek a nevracejí žádnou hodnotu. Typ návratové hodnoty funkce kopiruj je
void, což explicitně vyjadřuje, že funkce žádnou hodnotu nevrací.

Funkce nactiradek vkládá na konec pole, které vytváří, znak ‘\0’ (prázdný znak, jehož
hodnota je nula), čímž označuje konec řetězce znaků. Tuto konvenci dodržuje také samot-
ný jazyk C: objeví-li se v programu znaková konstanta, například

„ahoj\n“

je uložena ve znakovém poli obsahujícím řetězec znaků ukončený ‘\0’.

a h o j \n \0
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Specifikace formátu %s ve funkci printf očekává, že argumentem bude řetězec v této
formě. kopiruj také spoléhá na fakt, že její vstupní argument je ukončen ‘\0’ a tento znak
zkopíruje do výstupního argumentu. (Z toho všeho vyplývá, že ‘\0’ není součástí nor-
málního textu.)

Stojí za to se letmo zmínit, že i takto malý program s sebou nese nepříjemné problémy
týkající se jeho návrhu. Například co by měla main udělat, narazí-li na řádek větší, než je
její limit? Funkce nactiradek správně přestane přijímat vstup, jakmile dojde k zaplnění
pole, i když do té doby nenarazila na žádný znak nového řádku. Otestováním délky
a posledního vráceného znaku může main určit, zda nebyl řádek příliš dlouhý, a zařídit se
podle toho. V zájmu stručnosti jsme tento problém ignorovali.

Pro uživatele funkce nactiradek neexistuje způsob, jak dopředu zjistit maximální délku
vstupního řádku, takže nactiradek kontroluje přetečení. Na druhou stranu uživatel funk-
ce kopiruj ví (nebo může zjistit), s jak velkými řetězci se bude pracovat, a proto jsme se
rozhodli vynechat kontrolu chyb.

Cvičení 1.16. Upravte hlavní funkci programu nejdelšího řádku tak, aby správně vypiso-
val délku libovolně dlouhých vstupních řádek a co nejvíc textu.

Cvičení 1.17. Napište program vypisující všechny vstupní řádky delší než 80 znaků.

Cvičení 1.18. Napište program pro odstraňování mezer a tabulátorů z konců všech vstup-
ních řádků a pro mazání prázdných řádků.

Cvičení 1.19. Napište funkci reverse(r), která obrací znakový řetězec r. Použijte ji v pro-
gramu, který obrací vstup po jednotlivých řádcích.

1.10 Externí proměnné a oblast platnosti
Proměnné ve funkci main, například radek, nejdelsi atd., jsou v main soukromé nebo
lokální. Žádná funkce k nim nemůže přistupovat přímo, protože jsou deklarovány uvnitř
main. Totéž platí i o proměnných v jiných funkcích; například proměnná i v nactiradek
nemá nic společného s proměnnou i v kopiruj. Každá lokální proměnná ve funkci vzni-
ká pouze při zavolání dané funkce a zaniká při ukončení této funkce. Proto se těmto pro-
měnným říká automatické, což odpovídá i terminologii jiných jazyků. Od této chvíle
budeme tento termín používat, budeme-li mluvit o lokálních proměnných. (V kapitole 4
probereme pamě�ovou třídu static, v níž si lokální proměnné uchovávají svoje hodnoty
mezi voláními funkcí.)

Protože automatické proměnné přicházejí a odcházejí s vyvoláváním funkcí, nezachováva-
jí si hodnoty od jednoho volání k druhému a musí být explicitně nastavovány při každém
vstupu do funkce. Nejsou-li nastaveny, pak budou obsahovat náhodnou změ� hodnot.

Jako alternativu k automatickým proměnným je možné definovat proměnné, které jsou
externí vůči všem funkcím, tedy jsou v každé funkci přístupné jménem. (Tento mechanis-
mus se nejvíce podobá bloku COMMON ve Fortranu nebo proměnným Pascalu definova-
ným v bloku programu.) Externí proměnné lze používat pro předávání dat mezi funkcemi
místo seznamu argumentů, protože jsou globálně přístupné. Protože externí proměnné
navíc zůstávají v paměti permanentně, místo aby se objevovaly a mizely při volání a ukon-
čování funkcí, uchovávají si svoje hodnoty dokonce i poté, co skončily funkce, které jejich
hodnoty nastavily.
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Externí proměnná musí být definována přesně jednou, mimo jakoukoli funkci: tím se pro
ni vymezí místo v paměti. Proměnná musí být také deklarována v každé funkci, která ji
chce používat; tak je  vyjádřen typ proměnné. Deklarací může být explicitní příkaz extern
nebo může vycházet implicitně z kontextu. Abychom konkrétně předvedli, o čem hovoří-
me, přepíšeme program pro hledání nejdelšího řádku s proměnnými radek, nejdelsi
a max jako externími. To vyžaduje změny volání, deklarací a těl všech tří funkcí.

#include <stdio.h>

#define MAXRADEK 1000 /* maximální délka vstupního řádku */

int max; /* maximální prozatím dosažená délka řádku */
char radek[MAXRADEK]; /* aktuální vstupní řádek */
char nejdelsi[MAXRADEK]; /* nejdelší řádek je uložen zde */

int nactiradek(void);
void kopiruj(void);

/* vytiskne nejdelší vstupní řádek; specializovaná verze */
main()
{

int delka;
extern int max;
extern char nejdelsi[];

max = 0;
while ((delka = nactiradek()) > 0)

if (delka > max) {
max = delka;
kopiruj();

}
if (max > 0) /* vstup obsahoval alespoň jeden řádek */

printf(„%s“, nejdelsi);
return 0;

}

/* nactiradek: specializovaná verze */
int nactiradek(void)
{

int c, i;
extern char radek[];

for(i = 0; i < MAXRADEK-1 && (c=getchar())!=EOF && c != ‘\n’; ++i)
radek[i] = c;

if (c = = ‘\n’) {
radek[i] = c;
++i;

}
radek[i]=’\0’;
return i;

}

/* kopiruj: specializovaná verze */
void kopiruj(void)
{

int i;
extern char radek[], nejdelsi[];
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i = 0;
while ((nejdelsi[i] = radek[i]) != ‘\0’)

++i;
}

Externí proměnné ve funkcích main, nactiradek a kopiruj jsou definovány prvními řádky
tohoto příkladu, které uvádejí jejich typ a alokují pro ně místo v paměti. Syntakticky jsou
externí definice stejné jako definice lokálních proměnných, ale protože se nacházejí mimo
funkce, jsou jimi definované proměnné externí. Než může funkce používat externí pro-
měnnou, je nutné, aby znala její jméno. Jedním ze způsobů, je napsat ve funkci deklaraci
extern; deklarace je stejná jako dříve, pouze je v ní navíc klíčové slovo extern.

Za určitých podmínek lze deklaraci extern vynechat. Objeví-li se definice externí pro-
měnné ve zdrojovém souboru před jejím použitím v konkrétní funkci, pak není potřeba ji
ve funkci deklarovat. Deklarace extern ve funkcích main, nactiradek a kopiruj jsou tedy
nadbytečné. Ve skutečnosti je běžnou praxí umis�ovat definice všech externích proměn-
ných na začátek zdrojového souboru a následně vynechávat všechny deklarace extern.

Skládá-li se program z několika zdrojových souborů a proměnná je definována v souboru
soubor1 a použita v souborech soubor2 a soubor3, pak jsou deklarace extern v souborech
soubor2 a soubor3 nutné pro propojení výskytů proměnné. Obvyklou praxí je uložit všech-
ny deklarace extern funkcí a proměnných v odděleném souboru, z historických důvodů
nazývaném hlavičkový, a vkládat ho na začátku každého ze zdrojových souborů pomocí
direktivy #include. Tradičně se pro hlavičkové soubory používá přípona .h. Funkce ze
standardní knihovny jsou například deklarovány v hlavičkách jako <stdio.h>. Toto téma
probereme do hloubky ve čtvrté kapitole a samotnou knihovnu v kapitole 7 a v příloze B.

Jelikož specializované verze funkcí nactiradek a kopiruj nemají argumenty, mohli
bychom dojít k závěru, že jejich prototypy na začátku souboru by měly být nactiradek()
a kopiruj(). Ale z důvodu kompatibility se staršími programy v jazyce C chápe standard
prázdný seznam jako deklaraci ve staré formě a vypne veškerou kontrolu seznamu argu-
mentů; pro explicitní prázdný seznam musíme použít slovo void. Více vysvětlíme v kapi-
tole 4.

Všimněte si, že odkazujeme-li v tomto oddílu na externí proměnné, oddělujeme pečlivě
slova definice a deklarace. „Definice“ odkazuje na místo, kde je proměnná vytvořena nebo
je jí přiděleno místo v paměti; „deklarace“ odkazuje na místo, kde je popsána povaha pro-
měnné, ale není alokována žádná pamě�.

Mimochodem, existuje tendence přetvářet všechno do externích proměnných, protože se
zdá, že to zjednodušuje komunikaci – seznamy argumentů jsou krátké a proměnné existu-
jí vždy, když je potřebujete. Ale externí proměnné jsou tu vždy, i když je nepotřebujete.
Přílišné spoléhání na externí proměnné s sebou nese velké riziko, protože vede k progra-
mům, jejichž datová spojení nejsou vůbec zřejmá – proměnné mohou být měněny neoče-
kávaným a dokonce nechtěným způsobem a takovýto program se velmi obtížně upravuje.
Druhá verze programu hledání nejdelšího řádku je horší než první, částečně z těchto důvo-
dů a částečně proto, že ničí obecnost dvou užitečných funkcí tím, že je sváže se jmény pro-
měnných, s nimiž manipuluje.

V tomto bodě jsme pokryli to, co by se dalo nazvat obecným jádrem jazyka C. S hrstkou
stavebních kamenů lze vytvářet užitečné programy rozumné velikosti a bylo by pravděpo-
dobně dobré, kdybyste to udělali a pokračovali ve čtení dalších kapitol až po dostatečně
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dlouhé době. Následující cvičení navrhují složitější programy, než jaké jsme v této kapito-
le dosud dělali.

Cvičení 1.20. Napište program detab, který nahradí tabulátory na vstupu správným množ-
stvím mezer do zarážky dalšího tabulátoru. Předpokládejte pevně umístěné zarážky, řek-
něme každých n sloupců. Měla by n být proměnná nebo symbolický parametr?

Cvičení 1.21. Napište program entab, který nahradí řetězce mezer minimálním počtem
tabulátorů a mezer, aby dosáhl stejného odsazení. Použijte stejné zarážky jako pro detab.
Když nastane případ, že jak mezera, tak tabulátor by stačily pro dosažení zarážky, čemu
by měla být dána přednost?

Cvičení 1.22. Napište program, který „ohne“ dlouhé řádky na vstupu do dvou nebo více
krátkých řádků po posledním viditelném znaku, který se objeví před n-tým sloupcem vstu-
pu. Ujistěte se, že program provede něco inteligentního s velmi dlouhými řádky a s řádky,
v nichž se před určeným sloupcem neobjeví žádné mezery ani tabulátory.

Cvičení 1.23. Napište program, který z programu v jazyce C odstraní všechny komentáře.
Nezapomeňte správně ošetřit řetězce v uvozovkách a znakové konstanty. C nemá vnořené
komentáře.

Cvičení 1.24. Napište program, který zkontroluje, zda program v jazyce C neobsahuje ele-
mentární syntaktické chyby, jako jsou nespárované závorky, hranaté závorky a složené
závorky. Nezapomeňte na apostrofy a uvozovky, řídicí posloupnosti a komentáře. (Tento
program je obtížný, jestliže ho programujete naprosto obecně.)

1.11 Standard C99
Nejnápadnější změnou v C99 je bezpochyby odstranění pravidla zvaného „implicitní int“,
které umožňovalo vynechávat označení typu int v deklaraci proměnné a ve specifikaci
návratové hodnoty funkce. To může způsobit problémy při překladu starších programů
novými překladači.

První program z této knihy, vypisující řetězec “Ahoj lidi!”, vypadá v C99 správně takto:

#include <stdio.h>
int main()        // Klíčové slovo int nelze vynechat
{

printf(“Ahoj lidi!\n“);
}

Tento tvar programu byl samozřejmě správný i v C90. Uvedený příklad ukazuje i novou
možnost, jak zapisovat komentáře: Narazí-li překladač na znaky // zapsané bezprostředně
za sebou, ignoruje vše počínaje těmito znaky do konce řádku.

46 Standard C99
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Kapitola 2

Typy, operátory a výrazy

Proměnné a konstanty jsou základní datové objekty, s nimiž program manipuluje. Dekla-
race vytvářejí seznam proměnných, které budeme používat, uvádějí jejich typ a v někte-
rých případech i jejich počáteční hodnoty. Operátory určují, co se má s proměnnými
a konstantami provést. Výrazy vytvářejí nové hodnoty kombinováním proměnných a kon-
stant. Typ objektu vymezuje operace, které lze s tímto objektem provádět, a množinu hod-
not, kterých může objekt nabývat. To vše probereme v této kapitole.

Standard ANSI přináší mnoho menších doplňků a změn týkajících se základních typů
a výrazů. Všechny celočíselné typy mají nyní formy signed a unsigned a nově jsou kodi-
fikovány i zápisy konstant bez znaménka a zápisy konstant v šestnáctkové (hexadecimál-
ní) soustavě. Operace v pohyblivé desetinné čárce lze nyní provádět s jednoduchou
přesností; pro ještě větší přesnost nyní existuje typ long double. Řetězcové konstanty lze
spojovat už během kompilace. Výčty se staly součástí jazyka, čímž byla formalizována již
dlouho používaná vlastnost. Objekty je možné deklarovat jako const, tato deklarace pak
brání jejich změně. Pravidla automatických převodů aritmetických typů byla rozšířena, aby
pojala větší škálu možných typů.

2.1 Jména proměnných
I když jsme se o tom v první kapitole nezmínili, pro jména proměnných a symbolických
konstant existují jistá omezení. Jména se skládají z písmen a číslic; prvním znakem musí
být písmeno. Podtržítko „_“ se počítá mezi písmena; občas se hodí pro zlepšení čitelnosti
jmen dlouhých proměnných. Jména proměnných ale nikdy nezačínejte podtržítkem, pro-
tože tato jména často používají knihovní funkce. Rozlišuje se mezi velkými a malými pís-
meny, proto jsou x a X odlišná jména. Běžnou praxí je používat malá písmena pro názvy
proměnných a velká písmena pro symbolické konstanty.

Nejméně prvních 31 znaků interního jména je významných. Pro jména funkcí a proměn-
ných může být toto číslo menší než 31, nebo� externí jména mohou používat asemblery
a zaváděcí programy, nad nimiž nemá jazyk žádnou kontrolu. Standard zaručuje jedno-
značnost externích jmen pouze pro prvních 6 znaků a jednu velikost písma. Klíčová slova,
například if, else, int, float atd., jsou vyhrazena: nelze je používat jako jména proměn-
ných. Klíčová slova musí být psána malými písmeny.

Je moudré volit taková jména proměnných, která se vztahují k jejich účelu a která nejsou
typograficky matoucí. Pro lokální proměnné používáme spíše krátká jména a pro externí
proměnné jména delší.

2.2 Datové typy a velikosti
Jazyk C obsahuje pouze několik základních datových typů:
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char jeden bajt, schopný uchovávat jeden znak z místní znakové sady
int celé číslo, obvykle odráží přirozenou velikost celých čísel na hostitelském počítači
float číslo s pohyblivou řádovou čárkou s jednoduchou přesností
double číslo s pohyblivou řádovou čárkou s dvojnásobnou přesností

Kromě toho existují kvalifikátory, které je možné aplikovat na tyto základní typy. short
a long lze aplikovat na celá čísla:

short int sh;
long int pocitadlo;

Slovo int lze v takovýchto deklaracích vynechat a obvykle se to tak dělá.

Snahou je, aby short a long poskytovaly různé délky celých čísel tam, kde se to hodí;
obecně int bude mít přirozenou velikost pro daný počítač. short má často 16 bitů, long
32 bitů a int bu�to 16 nebo 32 bitů. Každý kompilátor si může zvolit odpovídající veli-
kosti pro svůj hardware; jediným omezením je, že short a int musí mít minimálně 16 bitů,
long má minimálně 32 bitů a short není větší než int, který je menší než long.**

Kvalifikátory signed a unsigned lze aplikovat na char a jakýkoli celočíselný typ. Čísla
s kvalifikátorem unsigned jsou vždy kladná nebo nulová a řídí se aritmetikou modulo 2n,
kde n je počet bitů v typu. Takže je-li například char osmibitový, nabývají proměnné typu
unsigned char hodnot od 0 do 255, zatímco signed char nabývají hodnot od -128 do 127
(na stroji používajícím dvojkový doplněk). Záleží na konkrétní architektuře, jsou-li pro-
měnné samotného typu char kvalifikovány jako signed či unsigned, nicméně tisknutelné
znaky jsou vždy kladné.

Typ long double určuje číslo s pohyblivou řádovou čárkou s rozšířenou přesností. Velikost
objektů s pohyblivou řádovou čárkou je stejně jako u celých čísel závislá na implementa-
ci; float, double a long double mohou reprezentovat jednu, dvě nebo tři odlišné velikosti.

Standardní hlavičkové soubory <limits.h> a <float.h> obsahují symbolické konstanty
pro všechny tyto velikosti současně s parametry počítače a kompilátoru. Více informací
můžete nalézt v dodatku B.

Cvičení 2.1. Napište program, který určí rozsahy hodnot proměnných typů char, short,
int a long, jak signed tak unsigned, vypsáním odpovídajících hodnot ze standardních hla-
vičkových souborů a přímým výpočtem. Těžší je tyto hodnoty vypočítat: určete rozsahy
hodnot různých typů s pohyblivou řádovou čárkou.

2.3 Konstanty
Celočíselná konstanta, jako je 1234, je typu int. Konstanta typu long se píše s l nebo L
na konci, například 12345789L; celé číslo, které je příliš velké na to, aby se vešlo do int,
bude také bráno jako long. Konstanty bez znaménka se píší na konci s u nebo U a přípo-
na ul nebo UL indikuje typ unsigned long.

48 Datové typy a velikosti

** Poznámka českého vydavatele: Výklad o „základním typu int“ a „kvalifikátorech, které upravují jeho význam“ patří
mezi folklór jazyka C; týká se však spíše filozofie návrhu jazyka než praktického programování. Jde o to, že short,
int, long, unsigned short, unsigned a unsigned long představuje šest datových typů, které jsou navzájem
různé, i když si jsou velice blízké. Pro zpestření mají tyto typy několik různých jmen, takže např. int, signed int
a signed označují stejný typ.

K1202.qxd  20.1.2006  12:22  StrÆnka 48



Konstanty s pohyblivou řádovou čárkou obsahují desetinnou tečku (123.4) nebo exponent
(1e-2) nebo obojí; nemají-li příponu, je jejich typ double. Přípony f nebo F indikují kon-
stanty typu float; l nebo L určují long double.

Hodnotu celého čísla je možné specifikovat také v osmičkové nebo šestnáctkové soustavě.
Nula na začátku celočíselné konstanty určuje číslo v osmičkové soustavě; 0x nebo 0X pak
číslo v šestnáctkové soustavě. Například číslo 31 v desítkové soustavě lze zapsat oktalově
(v osmičkové soustavě) jako 037 a hexadecimálně (v šestnáctkové soustavě) jako 0x1f
nebo 0X1F. I oktalové a hexadecimální konstanty mohou mít příponu L, která z nich udělá
číslo typu long, a U, která z nich udělá unsigned: 0XFUL je unsigned long konstanta
s decimální hodnotou 15.

Znaková konstanta je celé číslo zapsané jako jeden znak uzavřený mezi apostrofy, napří-
klad ‘x’. Hodnota znakové konstanty je číselnou hodnotou znaku ve znakové sadě počíta-
če. Například ve znakové sadě ASCII má znaková konstanta '0' hodnotu 48, což nemá
žádnou spojitost s číselnou hodnotou 0. Napíšeme-li '0' namísto hodnoty 48, která závisí
na znakové sadě, bude náš program čitelnější a nezávislý na konkrétní hodnotě. Znakové
konstanty fungují v číselných operacích stejně jako jiná celá čísla, i když nejčastěji jsou
používány pro porovnávání s jinými znaky.

Určité znaky můžeme reprezentovat ve znakových a řetězcových konstantách řídicími
posloupnostmi, jako '\n’ (znak nového řádku); tyto sekvence vypadají jako dva znaky, ale
reprezentují jen jeden. Navíc můžeme zadat libovolnou hodnotu velikosti jednoho bajtu,
pokud napíšeme

‘\ooo’

kde ooo reprezentuje jedno až tři čísla v osmičkové soustavě (1..7), nebo 

‘\xhh’

kde hh reprezentuje jedno nebo více hexadecimálních číslic (0...9, a...f, A...F). Proto
můžeme napsat 

#define VTAB  ‘\013’     /* ASCII: vertikální tabulátor */
#define ZVONEK ‘\007’    /* ASCII znak zvonku */

nebo hexadecimálně

#define VTAB ‘\xb’       /* ASCII vertikální tabulátor */
#define ZVONEK ‘\x7’     /* ASCII znak zvonku */

Kompletní množina řídicích posloupností vypadá takto:

\a upozornění (zvonek)
\\ zpětné lomítko
\b krok zpět (backspace)
\? otazník
\f přechod na novou stranu
\’ apostrof
\n přechod na nový řádek
\“ uvozovky
\r návrat vozíku (návrat a začátek řádku)
\ooo číslo v osmičkové soustavě
\t horizontální tabulátor
\xhh číslo v šestnáctkové soustavě
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\v vertikální tabulátor

Znaková konstanta ‘\0’ reprezentuje znak s nulovou hodnotou, prázdný znak. Pro zvý-
raznění znakového charakteru některých výrazů se často píše ‘\0’ namísto 0, ale číselná
hodnota je vždy rovna 0.

Konstantní výraz je výraz obsahující pouze konstanty. Takové výrazy je možné vyčíslit
během kompilace a díky tomu je možné je použít kdekoli, kde se může objevit konstan-
ta, například

#define MAXRADEK 1000
char radek[MAXRADEK+1];

nebo

#define PRESTUPNY 1 /* v přestupných rocích */
int days[31+28+PRESTUPNY+31+30+31+30+31+31+30+31+30+31];

Řetězcová konstanta je posloupnost znaků uzavřených do uvozovek; může být i prázdná
(nemusí obsahovat žádný znak), například

“Já jsem řetězec“

nebo

““ /* prázdný řetězec */

Uvozovky nejsou součástí řetězce, slouží pouze jako oddělovače. V řetězcích platí stejné
řídicí posloupnosti jako ve znakových konstantách; \“ reprezentuje znak uvozovek. Řetěz-
cové konstanty lze při kompilaci spojovat:

“ahoj, “ “světe“

je ekvivalentní

“ahoj, světe“

To je užitečné při rozdělování dlouhých řetězců do více řádků zdrojového textu.

Technicky vzato je řetězcová konstanta polem znaků. Ve vnitřní reprezentaci řetězce je na
konci umístěn znak ‘\0’, takže požadovaná fyzická pamě� je o jeden bajt větší než je počet
znaků zapsaných mezi uvozovkami. Z této reprezentace vyplývá, že neexistuje žádné ome-
zení délky řetězce, ale na druhou stranu programy musí projít celý řetězec, aby určily jeho
délku.

Funkce strlen(r) ze standardní knihovny vrací délku znakového řetězce s bez koncové-
ho znaku ‘\0’. Zde je naše verze:

/* strlen: vrací délku r */
int strlen(char r[])
{

int i;

i = 0;
while(r[i] != ‘\0’)

++i;
return i;

}

strlen a ostatní funkce pracující s řetězci jsou deklarovány ve standardním hlavičkovém
souboru <string.h>.

50 Konstanty
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Pečlivě rozlišujte mezi znakovou konstantou a řetězcem obsahujícím jediný znak: ‘x’ není
totéž co “x“. První je celé číslo používané pro získání číselné hodnoty písmene x ve zna-
kové sadě počítače. Druhé je pole znaků obsahující jeden znak (písmeno x) a ‘\0’.

Existuje ještě jiný druh konstanty, výčtová konstanta. Výčet je seznam konstantních celočí-
selných hodnot, například

enum boolean { NE, ANO };

První jméno  v tomto výčtu má hodnotu 0, další má hodnotu 1 a tak dále, pokud nejsou
hodnoty uvedeny explicitně. Nejsou-li uvedeny všechny hodnoty, pak nespecifikované
hodnoty pokračují v řadě od poslední určené hodnoty, jak je vidět ve druhém z následu-
jících příkladů:

enum escapes { ZVONEK = ‘\a’, BACKSPACE = ‘\b’, TABULATOR = ‘\t’,
NOVYRADEK = ‘\n’, VTAB = ‘\v’, ENTER = ‘\r’ };

enum mesice { LED = 1, UNO, BRE, DUB, KVE, CER, CEC, SRP, ZAR, RIJ, LIS,
PRO }; /* UNO je 2, BRE je 3 atd. */

Jména v různých výčtech se musí lišit. Hodnoty ve stejném výčtu se lišit nemusí.

Výčty představují šikovný způsob, jak sdružit hodnoty se jmény. Jsou alternativou k #defi-
ne a mají tu výhodu, že program za nás může sám generovat hodnoty. I když je možné
deklarovat proměnné typu enum, kompilátory nemusí kontrolovat, zda do takové proměn-
né ukládáte hodnotu, která je platná v daném výčtu. Nicméně výčtové proměnné nabízejí
šanci pro kontrolu a jsou často lepším řešením než #define. Navíc je možné, že ladicí pro-
gram bude schopen vypisovat hodnoty výčtových proměnných v symbolické formě.

2.4 Deklarace
Všechny proměnné je nutné před použitím deklarovat, i když některé deklarace mohou
vyplývat z kontextu. Deklarace se skládá z typu a jedné nebo několika proměnných toho-
to typu, například

int dolni, horni, krok;
char z, radek[1000];

Proměnné můžeme rozdělit mezi deklarace libovolným způsobem; předchozí seznam
bychom mohli stejně dobře napsat

int dolni;
int horni;
int krok;
char z;
char radek[1000];

Druhá forma zápisu zabírá více místa, ale je vhodnější pro přidávání komentářů k jednot-
livým deklaracím a pro pozdější úpravy.

Proměnnou můžeme v deklaraci také inicializovat. Jestliže za jménem následuje znamén-
ko rovnosti a výraz, potom výraz slouží jako inicializátor, například

char esc = ‘\\’;
int i = 0;
int limit = MAXRADEK + 1;
float eps = 1.0e-5;
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Nejde-li o automatickou proměnnou, pak inicializace proběhne pouze jednou, před spuš-
těním samotného programu; inicializátor musí být konstantním výrazem. Explicitně inicia-
lizovaná automatická proměnná je inicializována při každém vstupu do funkce či bloku;
jako inicializátor lze použít libovolný výraz. Externí a statické proměnné jsou implicitně ini-
cializovány nulou. Automatické proměnné bez explicitních inicializátorů mají nedefinova-
né hodnoty.

Na deklaraci libovolné proměnné můžeme aplikovat kvalifikátor const a tak zajistit, že se
její hodnota nebude měnit. Kvalifikátor const aplikovaný na pole říká, že jeho prvky nebu-
dou měněny.

const double e = 2.71828182845905;
const char msg[] = “varování: “;

Deklaraci const lze také použít na argumenty typu pole a tím dát najevo, že funkce toto
pole nemění:

int strlen(const char[]);

Výsledek pokusu o změnu proměnné s kvalifikátorem const závisí na implementaci.

2.5 Aritmetické operátory
Binární aritmetické operátory jsou +, -, *, / a operátor zbytku po dělení %. Celočíselné
dělení ořezává zlomkovou část výsledku. Výraz

x % y

produkuje zbytek po dělení proměnné x proměnnou y a je nulový, jestliže y dělí x přes-
ně. Například rok je přestupný, jestliže je dělitelný 4, ale ne 100, kromě let, která jsou děli-
telná 400. Tedy

if ((rok % 4 == 0 && rok % 100 != 0) || rok % 400 == 0)
printf(“%d je přestupný rok \n, rok);

else
printf(“%d není přestupný rok \n, rok);

Operátor % není možné aplikovat na typy float a double. Pro záporné operandy jsou směr
zaokrouhlení u operátoru / a znaménko výsledku u operátoru % strojově závislé, stejně
jako v případě akce vykonané po přetečení či podtečení.

Binární operátory + a – mají stejnou prioritu, která je menší než priorita operátorů *, / a %,
a ta je menší než priorita unárních operátorů + a -. Aritmetické operátory se sdružují zleva
doprava.

Tabulka 2.1 na konci této kapitoly shrnuje prioritu a asociativitu všech operátorů.

2.6 Relační a logické operátory
Relační operátory jsou

>   >=   <   <=

Všechny mají stejnou prioritu. Nižší prioritu mají operátory rovnosti

==   !=
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Relační operátory mají menší prioritu než aritmetické operátory, proto výrazy typu i <
lim-1 jsou chápány jako i < (lim-1), což od nich očekáváme.

Zajímavější jsou logické operátory && a ||. Výrazy spojené pomocí && nebo || jsou vyhod-
nocovány zleva doprava; vyhodnocování skončí, jakmile je znám výsledek. Většina pro-
gramátorů v jazyce C na tuto vlastnost spoléhá. Například zde je cyklus pro vstupní funkci
nactiradek, kterou jsme vytvořili v první kapitole:

for(i=0; i<lim-1 && (z=getchar()) != ‘\n’ && z != EOF; ++i)
r[i]=z;

Před načtením nového znaku je nutné zkontrolovat, máme-li dost místa pro jeho umístění
do pole r, proto je nutné provést test i < lim-1 jako první. Navíc, pokud tento test selže,
nesmíme pokračovat v načítání dalšího znaku.

Podobně by bylo neš�astné, kdybychom z porovnávali s EOF před zavoláním getchar;
proto se volání a přiřazení musí objevit před testováním znaku z.

Priorita && je větší než priorita || a priority obou jsou menší než priority relačních operá-
torů a operátorů rovnosti, proto výrazy typu

i<lim-1 && (z = getchar()) != ‘\n’ && z != EOF

nepotřebují žádné další závorky. Priorita != je však větší než priorita přiřazení, a proto je
nutné v

(z = getchar()) != ‘\n’

závorky uvést, čímž zajistíme, že nejprve proběhne požadované přiřazení do z a teprve pak
porovnání s ‘\n’.

Podle definice je číselná hodnota relačního nebo logického výrazu rovna 1, je-li výraz prav-
divý, a 0, je-li výraz nepravdivý.

Unární operátor negace ! převádí nenulové operandy na 0 a nulové operandy na 1. ! se
běžně využívá v konstrukcích typu

if (!plati)

se kterými se setkáme častěji než s

if (plati == 0)

Je obtížné říci, která forma je obecně lepší. Konstrukce stylu !plati se snadno čtou
(„neplatí“), ale jsou-li komplikovanější, obtížněji se chápou.

Cvičení 2.2. Napište cyklus ekvivalentní uvedenému cyklu for bez použití && a ||.

2.7 Konverze typů
Má-li operátor operandy různých typů, převedou se na společný typ na základě malé mno-
žiny pravidel. Obecně lze říci, že jediné automatické konverze jsou ty, které převádějí
„užší“ typ na „širší“ bez ztráty informace, například převedení celého čísla na číslo s pohyb-
livou desetinnou čárkou ve výrazu typu f + i. Výrazy nedávající smysl, například použití
float v roli indexu pole, nejsou povoleny. Výrazy, u nichž by mohlo dojít ke ztrátě infor-
mace, například přiřazení většího celočíselného typu menšímu, nebo čísla s pohyblivou
řádovou čárkou celému číslu, mohou vyvolat varovná hlášení, ale nejsou zakázány.
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Typ char je pouze malým celým číslem, proto můžeme hodnoty typu char v aritmetických
výrazech používat naprosto volně. To dává značnou flexibilitu v určitých druzích znako-
vých transformací. Jednu z nich si předvedeme naivní implementací funkce atoi, jež pře-
vádí řetězec číslic na jeho číselný ekvivalent.

/* atoi: převádí r na celé číslo */
int atoi(char r[])
{

int i, n;

n = 0;
for (i=0; r[i] >= ‘0’ && r[i] <= ‘9’; ++i)

n = 10 * n + (r[i] – ‘0’);
return n;

}

Jak jsme si vysvětlili v první kapitole, výraz

r[i] – ‘0’

dává číselnou hodnotu znaku uloženého v r[i], protože hodnoty ‘0’, ‘1’ atd. tvoří sou-
vislou rostoucí řadu.

Jiným příkladem konverze typu char na typ int je funkce zmensi, která převede jeden
znak na malé písmeno ve znakové sadě ANSI. Není-li znakem velké písmeno, funkce ho
vrátí v nezměněném tvaru.

/* zmensi: převede z na malé písmeno; pouze ASCII */
int zmensi(int z)
{

if (z >= ‘A’ && z <= ‘Z’)
return z + ‘a’ – ‘A’;

else
return z;

}

Tento program funguje v kódování ASCII, protože číselné hodnoty odpovídajících velkých
a malých písmen mají od sebe pevnou vzdálenost a každá z těchto abeced je souvislá –
mezi A a Z jsou pouze písmena anglické abecedy ve správném pořadí. To ovšem neplatí
pro znakovou sadu EBCDIC, v ní by náš program převáděl i jiné znaky než jen písmena.

Standardní hlavičkový soubor <ctype.h>, popsaný v příloze B, definuje skupinu funkcí pro
testy a převody, jež jsou nezávislé na znakové sadě. Například funkce tolower(c) vrací
hodnotu odpovídajícího malého písmene, obsahuje-li c velké písmeno. To znamená, že
tolower je přenositelnou náhradou za naši funkci zmensi. Podobně test

z >=  ‘0’ && z <= ‘9’

lze nahradit

isdigit(z)

Od tohoto okamžiku už budeme používat jen funkce z <ctype.h>.

Konverze znaků na čísla se týká jeden menší problém. Jazyk neudává, zda jsou proměnné
typu char hodnotami se znaménkem nebo bez znaménka. Je možné, aby výsledkem bylo
záporné číslo, je-li char zkonvertován na int? Odpově� se liší podle počítače, podle typu
architektury. Na některých počítačích bude char, jehož nejméně významný bit je roven 1,
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převeden na záporné celé číslo („znaménkové rozšíření“). Na jiných bude z typu char
vytvořen int přidáním nul k levému konci a výsledek bude proto vždy kladný.

Definice jazyka C zajiš�uje, že žádný znak ze standardní znakové sady počítače nebude mít
zápornou hodnotu, proto i ve výrazech budou znaky nabývat kladných hodnot. Ale určité
bitové vzory uložené ve znakových proměnných mohou být na jistých počítačích vyhod-
noceny jako záporná čísla, a to i přesto, že jiné počítače je vždy vyhodnotí jako kladné.
Chcete-li v proměnných typu char ukládat jiná data než znaky, pak z důvodu přenositel-
nosti konkretizujte typ proměnné kvalifikátorem signed nebo unsigned.

Relační výrazy typu i > j a logické výrazy spojené pomocí && nebo || mají podle defini-
ce hodnotu 1, jsou-li pravdivé, a 0, jsou-li nepravdivé. Proto přiřazení

d = z >= ‘0’ && z <= ‘9’

nastaví d na 1, je-li c číslicí, a na 0, není-li. Nicméně funkce jako isdigit mohou jako prav-
divý výsledek vrátit libovolnou nenulovou hodnotu. V podmínce příkazů if, while, for
apod. je „pravdivý“ ekvivalentní významu „nenulový“, takže zde nevzniká žádný problém.

Implicitní aritmetické konverze fungují v principu tak, jak bychom očekávali. Obecně, mají
-li operátory jako + nebo * se dvěma operandy (binární operátory) operandy různých typů,
před proběhnutím operace je „nižší“ typ je rozšířen na „vyšší“. Výsledek má „vyšší“ typ.
Přesná pravidla pro převody lze nalézt v šestém oddílu přílohy A. Nicméně nepočítáme-li
s operandy typu unsigned, pak stačí následující neformální sada pravidel:

Je-li některý z operandů typu long double, převede se druhý na long double.

Jinak, je-li některý z operandů double, převede se druhý na double.

Jinak, je-li některý z operandů float, převede se druhý na float.

Jinak se převede char a short na int.

Potom, je-li některý z operandů long, převede se druhý na long.

Všimněte si, že hodnoty typu float nejsou ve výrazech automaticky převáděny na typ
double; to je změna oproti původní definici jazyka. Obecně matematické funkce, například
ty v <math.h>, používají dvojitou přesnost. Hlavním důvodem pro používání typu float je
šetření místem ve velkých polích, nebo méně často šetření časem na počítačích, kde je arit-
metika s dvojnásobnou přesností příliš nákladná.

Konverzní pravidla jsou komplikovanější při použití operandů typů unsigned. Problém
spočívá v tom, že porovnání mezi hodnotami signed a unsigned jsou strojově závislá, jeli-
kož závisí na velikostech různých celočíselných typů. Předpokládejme například, že int
má 16 bitů a long 32 bitů. Potom -1L < 1U, protože 1U (typu int) bude převedeno na
signed long. Ale -1L > 1UL, protože -1L bude převedeno na unsigned long a vznikne
z něj velké kladné číslo.

Konverze se odehrávají i v přiřazeních; hodnota pravé strany bude převedena na typ levé
strany, který je typem výsledku.

Znak je převeden na celé číslo, se znaménkovým rozšířením či bez něj.

Delší celá čísla jsou převedena na kratší zahozením přebytečných bitů vyšších řádů. Tedy v

int i;
char c;

i = c;
c = i;
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nedojde ke změně hodnoty c. To platí, a� dojde ke znaménkovému rozšíření nebo ne.
Avšak přehodíme-li pořadí přiřazení, pak může dojít ke ztrátě informace.

Je-li x typu float a i typu int, pak jak x = i, tak i = x si vynutí konverzi; při konverzi
float na int dojde k oříznutí zlomkové části. Závisí na konkrétní architektuře, zda dojde
při převodu double na float k zaokrouhlení čí oříznutí.

Protože argument volání funkce je výraz, dochází ke konverzím i při předávání argumen-
tů funkcím. Není-li k dispozici prototyp funkce, char a short se převedou na int a float
se převede na double. Proto jsme deklarovali argumenty funkcí jako int a double i pře-
sto, že jsme funkci volali s char a float.

Konečně, v jakémkoli výrazu můžeme explicitní konverzi vynutit pomocí unárního operá-
toru přetypování. V konstrukci

(jméno typu) výraz

je výraz převeden na jmenovaný typ podle uvedených pravidel. Sémantika přetypování
odpovídá případu, kdy je výraz přiřazen proměnné určeného typu, která je následně pou-
žita na místě celé konstrukce. Například knihovní funkce sqrt očekává argument typu
double a dá nesmyslný výsledek, pokud jí nechtěně předáme něco jiného. (sqrt je dekla-
rována v <math.h>.) Proto, je-li n celé číslo, můžeme použít

sqrt((double) n)

pro převod hodnoty n na double předtím, než je předána funkci sqrt. Poznamenejme, že
přetypování poskytne hodnotu n ve správném typu; n samotné se nezmění. Operátor pře-
typování má stejnou prioritu jako jiné unární operátory. Vše je shrnuto v tabulce na konci
kapitoly.

Jsou-li argumenty deklarovány prototypem funkce, jak by správně měly být, pak deklara-
ce zajistí při zavolání funkce automatický převod typů všech argumentů. Proto, máme-li
prototyp funkce sqrt,

double sqrt(double);

pak volání

koren2 = sqrt(2);

převede celé číslo 2 na hodnotu 2.0 typu double, aniž bychom potřebovali explicitní pře-
typování.

Standardní knihovna poskytuje přenositelnou implementaci generátoru pseudonáhodných
čísel a funkci pro inicializaci generátoru; v první z nich můžeme vidět přetypování v praxi:

unsigned long int next = 1;

/* rand: vrací pseudonáhodné celé číslo od 0 do 32767 */
int rand(void)
{

next = next * 1103515245 + 12345;
return (unsigned int)(next/65536) % 32768;

}

/* srand: inicializuje generátor */
void srand(unsigned int seed)
{

next = seed;
}
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