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# dyrektywa pusta  186

~ a prze³adowanie  710
## sklejacz  176-177

~ a prze³adowanie  710
#de fine  171-173

~  a const  70
#elif  182
#else  181
#endif  180
#er ror  183
#if  180
#ifdef  182
#ifndef  183
#in clude  184-185

~ a nazwa pliku stworz. preprocesorem  185
#line  184
#pragma  186
#undef  174
% (op er a tor modulo)  82
& op er a tor pobrania adresu  224
&& op er a tor iloczynu logicznego  88
, (przecinek) op er a tor  106
/*  komentarze */  12
// komentarze  12
:: op er a tor zakresu  664

~ a zas³anianie  68

'\a'  54
'\b'  54
'\f'  54
'\n'  11, 54
'\r'  54
'\t'  54
'\v'  54
__cplusplus  187
__DATE__  187
__LINE__  187
__NAME__  187
__STDC__  188
__TIME__  187
|| op er a tor sumy logicznej  88

A
abstrakcyjna klasa  879-884, 1056
adjustfield maska, pole   926
adres

~ 0 zero (dawniej zwany NULL)  245

~ funkcji  301
v a jej nazwa  296

v prze³adowanej  343-346

~ tablicy  197
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