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Bogen er en udførlig grundbog og lærebog i C++ og objektorienteret programmering.

Bogens mange kodeeksempler gennemgår alle grundlæggende emner i C++, såsom

· datatyper

· valg

· løkker

· funktioner

· pointere

· structs

· klasser

· arv

· polymorfi

· fejlhåndtering

· filer

· templates

· STL (Standard Template Libraries)

Al kode er baseret på ANSI-standarden, hvormed læseren lærer grundsproget, som nemt kan videreudbygges
med proprietære systemer.

Læseren får også en introduktion til OOAD (Objekt Orienteret Analyse og Design) og UML (Unified
Modelling Language).

Denne bog kan både benyttes som en første lærebog i C++ og som opslagsbog i forbindelse med
programmeringsopgaver.

Med fokus på objektorienteret programmering

Bogen har klart fokus på objektorienteret programmering i C++. Der lægges stor vægt på forståelsen for
opbygning af klasser. I talrige eksempler vises brugen af klasser og objekter, også ved hjælp af pointere.

Og med flere ekstra emner

Man kan dårligt nu om dage forestille sig systemer, der ikke på den ene eller anden måde er baseret på
netværk. Bogen giver en indføring i programmering af netværksbaseret systemer med server-klient

programmering.
Store komplekse programmer opbygges i moduler, der programmeres hver for sig. Bogen giver derfor en

indføring i opbygningen af både statiske og dynamiske biblioteker (DLL).

Om forfatteren

Henrik Tange er eksportingeniør og har sideløbende med systemudvikling for forskellige virksomheder
undervist i Java, C++ og Objekt Orienteret Analyse og Design på IT-Diplomuddannelsen på

Ingeniørhøjskolen i København.

Hent eksempelfiler og opgaver på bogens hjemmeside: www.globe.dk/grundcpp

 

"ideel som opslagsbog" - 4 gyldne ugler ud af 6 - Jubii Nyt om Bøger
nr 11 - 2004

http://www.globe.dk/grundcpp


Bogen er en udførlig grundbog og lærebog i C++ og objektorienteret
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