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Előszó
A C++ programozási nyelv egy általános célú, magas szintű nyelv. A nyelv elterjedtségét és

létjogosultságát támassza alá, hogy szinte minden operációs rendszer alá létezik C++ fordító. A C++
nyelv elsajátításához szükséges a C nyelv ismerete is,  mivel  a C++ általánosságban a C nyelv
szintaxisára és koncepcióira épül, annak kiterjesztése.

 

E  könyv  a  C++  nyelven  történő  objektumorientált  szoftverfejlesztést  megismertető  sorozat
második  kötete,  mely  sorozat  gyakorlati  példákon keresztül  segíti  a  nyelv  elsajátítását.  Bízunk
benne, hogy azok, akik végigolvassák a könyvet, és kidolgozzák a példákat, azok alkalmazás szintjén
megismerik a C++ nyelvi elemei által adott lehetőségeket, a nyelv logikáját, az átláthatóbb szoftver
készítését  elősegítő funkcióját  és mélyebben elsajátítják az objektumorientált  szemlélet  alapjait,
mely  a  hatékonyan  szoftverfejlesztéshez  elengedhetetlen.  A  bemutatott  ismeretek  gyakorlati
példákkal illusztráltak, melyek a megértést és az alkalmazás elsajátítását is nagymértékben segítik.

 

Jelen kötet az objektumorientált  programozásban használt osztályt,  konstruktort,  destruktort,
objektumot és ezen fogalmak kapcsolatát ismerteti, továbbá egy projekten keresztül lépésről-lépésre
bemutatja ezeknek a nyelvi eszközöknek a használatát és jelentőségét. A mintapélda a könyvsorozat
első kötetében bemutatott  Visual Studio Community fejlesztőkörnyezetben kerül megvalósításra,
melyben a bemutatott mintapélda implementálható és összeállítható, a futtatható kód előállítható.

 

Köszönettel  tartozunk  a  kézirat  lektorának,  Kratzmajer  Zoltánnak  a  szakmai  tanácsaiért  és
módszertani javaslataiért.

 

A Szerzők



Az osztály
Az  osztály  lényegében  egy  típus  leírás,  amely  adattagokból  és  tagfüggvényekből  épül  fel,

amelyeknek  más  osztályból  történő  elérését  korlátozhatjuk  a  feladat  jellegétől  függően.
Általánosságban  kizárólag  az  osztály  tagfüggvényei  hozzáférhetőek.

C++-ban leginkább a következő három hozzáférhetőségi szintet (jelleget) különböztetik meg:

Public (nyilvános): Ennél a hozzáférhetőségi szintnél a deklarációk és definíciók bármely további
osztály(ok)ból  szabadon  elérhetőek.  Elsősorban  azokat  a  tagfüggvényeket  szokás  nyilvánosan
hozzáférhetővé tenni, melyek más osztály(ok)ból történő elérése feltétlenül szükséges.

Protected (védett): Az ilyen típusú hozzáférhetőségi szintet az öröklődési hierarchia megalkotása
során használjuk. A deklarációk és definíciók csak az őt tartalmazó osztályban (ős, szülő vagy bázis),
illetve a belőlük leszármaztatott osztályokban érhetőek el.

Private (magán): A magán hozzáférhetőségi szint esetén a további deklarációk és definíciók csak
az őt tartalmazó osztályban – illetve az osztály úgynevezett „barátaiból” (friend) – láthatóak és
érhetőek el.


