
Hello World i C på FreeBSD
Tit er det svært at komme igang med nye programmeringssprog, på nye
operativsystemer, så her er der en lille guide til et klassisk Hello World.
Skrevet den 05. Feb 2009 af medions I kategorien Workstation / FreeBSD | 

Hello World:

Egentlig kan man kode C / C++ i alle programmer, men nu hvor jeg har Easy Editor (ee) som min
fortrukkende vil jeg bruge den i denne artikel.
Gå ind I programmet Easy Editor ved at skrive "ee".

Her skrives flg. så:

#include <stdio.h>

int main (void) {
    puts("Hello world");
    return 0;
}

Tryk så på Esc tasten, "Leve Editor" og Save. Nede i "Enter Filename" skrives så "test.c"

Filen skal nu kompileres, det gøres ved at skrive:

cc -o test test.c

For så at kører programmet der nu ligger i den samme mappe som man står i skriver man flg.:

./test

Nu vil den så skrive:

Hello world

For at fejlfinde kan man ved kompileringen skrive:

gcc -Wall -W -ggdb -o filnavn filnavn.c [filnavn.c ...]

Manualen for libc's funktioner:
http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html

Kommentar af nanoq d. 27. Feb 2004 | 1

allerede "Egentlig kan man kode C / C++ i alle programmer, men nu hvor jeg har Easy Editor (ee) som min
fortrukkende vil jeg bruge den i denne artikel." gav mig et skidt indtryk. Jeg har personligt svært ved at
kode C eller C++ i et tegneprogram...

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/index.html
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Så fik han styr på sproget, det var dog godt:)

Kommentar af jakobdo d. 13. Jan 2004 | 3

Kommentar af hejhej (nedlagt brugerprofil) d. 25. Feb 2004 | 4

Fin artikel :o)
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Den burde egentlig være gratis...
Men ok.
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MEGET TAM...

Kommentar af mads.peder d. 29. Feb 2004 | 7

En af de bedre i denna katagori inden for atikler :-)
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skwat: Det er da klart det er C når det er det artiklen omhandler.

Artiklen holder det den lover, at lære en at udskrive tekst på skærmen vha. C.

Fin artikkel 4/5
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Det er meget slapt

Kommentar af nlsaeg d. 16. Jan 2004 | 10

Øv !


