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För en introduktion i användandet av datorsystemen på institutionen för dataveten-
skap rekomenderas sidan http://www.cs.umu.se/information/datorguide/ varmt.
Resten av denna guide ägnas åt att komma igång med C-programmering.

Windows

Starta programmet Bloodshed Dev-C++ via startmenyn. Här kan du nu skriva
in ditt första lilla C-program, exempelvis:

#include <stdio.h>

int main(void) {

printf("Hello World!");

}

Spara programmet på din hemkatalog (förslagsvis h:\edu\gpt\mom2\) som
first.c. För att kompilera och köra programmet trycker du på F9-tangenten.
Som du kanske märkte så verkar det inte hända så mycket. Detta beror på att
fönstret där utskriften sker stängs ner på en gång. För att komma runt detta
kan man ta till ett litet trick:

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

int main(void) {

printf("Hello World!");

getch();

}

Nu kommer programmet vänta på att en tangent ska tryckas ner innan fönstret
stängs. Observera att det inte ingår som standard i C, så det är inte säkert att
det fungerar i alla lägen (i Unix t.ex.).
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Unix/Linux

För att öppna ett terminalfönster i Unix/Linux från windows används program-
met Putty. Anslut till peppar eller salt. Om du sparade ditt program på din
hemkatalog finns det redan tillgängligt i Unix. För att skapa nya program an-
vänder du din favoriteditor i Unix, tex Pico eller Vim och sparar det förslagsvis
i samma katalog som innan (edu/gpt/mom2/). Skriv cd edu/gpt/mom2/ så
kommer du dit. För att kompilera ett program används GCC (GNU Compiler
Collection). Om du döpt ditt program till first.c skriver du följande kommando
i kommandopromten:

gcc first.c -o first

Om du provade att kompilera det andra kodexemplet ovan kommer du få ett
kompileringsfel eftersom conio.h inte finns. Testa istället att kompilera det första
exemplet. Nu skapas en körbar fil som heter first som körs genom att skriva
./first i kommandopromten.
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