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 “Η κυριότερη αξία της γλώσσας είναι η καθαρότητα …”
—Γαληνός

Καλώς ήρθατε στη γλώσσα προγραμματισμού C++. Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει τεχνολογίες αιχμής 
για σπουδαστές επιστήμης της πληροφορικής, προγραμματιστές λογισμικού και επαγγελματίες πλη-
ροφορικής. Το βιβλίο έχει προσαρμοστεί κατάλληλα για σειρές εισαγωγικών μαθημάτων που βασίζο-
νται στις προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων δύο μεγάλων επαγγελματικών οργανισμών, του 
ACM και του IEEE. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, διαβάστε στο οπισθόφυλλο περιγραφές για την ουσία 
του βιβλίου. Σ’ αυτόν τον πρόλογο, παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για φοιτητές, καθηγητές 
και επαγγελματίες προγραμματιστές.
Το κέντρο αυτού του βιβλίου είναι η “προσέγγιση ενεργού κώδικα” της Deitel. Παρουσιάζουμε 

έννοιες στο πλαίσιο ολοκληρωμένων λειτουργικών προγραμμάτων και όχι μόνο αποσπασμάτων κώδικα. 
Κάθε παράδειγμα κώδικα ακολουθείται από ένα ή περισσότερα δείγματα εκτέλεσης. ∆ιαβάστε πριν 
ξεκινήσετε το άρθρο στη σελίδα www.deitel.com/books/chtp7/chtp7_BYB.pdf ώστε να μάθετε 
πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας, προκειμένου να μπορείτε να εκτελέσετε τα εκατο-
ντάδες παραδείγματα κώδικα. Μπορείτε να βρείτε τον πηγαίο κώδικα στη διεύθυνση www.deitel.
com/books/chtp7/ και www.mgiurdas.gr. Χρησιμοποιήστε τον πηγαίο κώδικα που παρέχουμε, 
ώστε να εκτελέσετε όλα τα προγράμματα τη στιγμή που θα μελετάτε.
Πιστεύουμε ότι αυτό το βιβλίο και τα υλικά υποστήριξής του θα σας προσφέρουν μια ενημερω-

τική, απαιτητική και διασκεδαστική εισαγωγή στη C. Καθώς διαβάζετε το βιβλίο, εάν έχετε απορίες, 
στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση deitel@deitel.com — απαντούμε άμεσα. Για ενημερώσεις 
για το βιβλίο, επισκεφτείτε τη σελίδα www.deitel.com/books/chtp7/, συμμετέχετε στις κοινότη-
τές μας στο Facebook (www.deitel.com/deitelfan), ακολουθήστε μας στο Twitter (@deitel) και 
βρείτε μας στο Google+ (gplus.to/deitel) ή εγγραφείτε στο newsletter Deitel® Buzz Online (www.
deitel.com/newsletter/subscribe.html).

Το Πρότυπο της C++11 
Το νέο πρότυπο της C++11, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2011, μας κινητοποίησε να γράψουμε 
αυτό το βιβλίο, μέσα στο οποίο θα βρείτε όλα τα νέα χαρακτηριστικά της C++11 με την 
ένδειξη “11” στο περιθώριο της σελίδας. ∆είτε μερικά απ' τα βασικά χαρακτηριστικά της 
C++11 σ’ αυτήν την έκδοση:

• Ακολουθεί το νέο πρότυπο C++11. Αναλυτική κάλυψη των νέων χαρακτηριστικών της C++11 
(Εικ. 1).

• Ο κώδικας έχει ελεγχθεί διεξοδικά σε τρεις δημοφιλείς μεταγλωττιστές C++11. Έχουμε δοκι-
μάστε τα παραδείγματα κώδικα σε GNU™ C++ 4.7, Microsoft® Visual C++® 2012 και Apple® 

LLVM in Xcode® 4.5.

• Έξυπνοι δείκτες. Οι έξυπνοι δείκτες σας βοηθούν να αποφεύγετε σφάλματα διαχείρισης δυνα-
μικής μνήμης παρέχοντας πρόσθετες λειτουργίες πέραν αυτών των ενσωματωμένων δεικτών. 
Μιλάμε για τον unique_ptr στο Κεφάλαιο 17 και για τους shared_ptr και weak_ptr στο 
Κεφάλαιο 24.

Πρόλογος
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Εικ. 1 | Ένα δείγμα των  χαρακτηριστικών της C++11 σ’ αυτό το βιβλίο.

• Έγκαιρη κάλυψη περιεκτών, επαναληπτών και αλγόριθμων της Πρότυπης βιβλιοθήκης, σε συν-
δυασμό με τις δυνατότητες της C++11. Μεταφέραμε την εξέταση των περιεκτών, των επαναληπτών 
και των αλγόριθμων της Πρότυπης βιβλιοθήκης απ' το Κεφάλαιο 22 της προηγούμενης έκδοσης στα 
Κεφάλαια 15 και 16 και την εμπλουτίσαμε με πρόσθετες δυνατότητες της C++11. Η μεγάλη πλειο-
ψηφία των αναγκών μας για δομές δεδομένων μπορεί να εκπληρωθεί με την επαναχρησιμοποίηση των 
δυνατοτήτων της Πρότυπης βιβλιοθήκης. Θα σας δείξουμε πώς να κατασκευάζετε τις δικές σας προ-
σαρμοσμένες δομές δεδομένων στο Κεφάλαιο 19.

• Κεφάλαιο 24, C++11: Πρόσθετα Θέματα. Σ’ αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε πρόσθετα θέματα 
της C++11. Το νέο πρότυπο C++11 υπάρχει απ' το 2011, αλλά δεν υποστηρίζεται πλήρως από 
όλους τους μεταγλωττιστές C++. Εάν οι τρεις κύριοι μεταγλωττιστές, που χρησιμοποιούμε έχουν 
υλοποιήσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της C++11 (τουλάχιστον όσο γράφουμε αυτό το βιβλίο), 
τότε ενσωματώνουμε μια συζήτηση γι’ αυτό το χαρακτηριστικό στο βιβλίο μ' ένα παράδειγμα ενεργού 
κώδικα. Εάν κάποιος απ’ αυτούς τους μεταγλωττιστές δεν έχει υλοποιήσει αυτό το χαρακτηριστικό, 
προσθέτουμε μια επικεφαλίδα με πλάγια και έντονη γραφή και μια σύντομη περιγραφή του χαρακτη-
ριστικού. Πολλές απ’ αυτές τις περιγραφές επεκτείνονται στο Κεφάλαιο 24, το οποίο αναπτύσσει τις 

Χαρακτηριστικά της C++11 στο βιβλίο

all_of αλγόριθμος
any_of αλγόριθμος
array περιέκτης
auto για εξαγωγή συμπερά-
σματος για τον τύπο

begin/end συναρτήσεις
cbegin/cend συναρτήσεις 
μελών περιεκτών

copy_if αλγόριθμος
copy_n αλγόριθμος
crbegin/crend συναρτήσεις 
μελών περιεκτών 

decltype
default συναρτήσεις μελών
deleted συναρτήσεις μελών
enum σε εμβέλεια
explicit τελεστές μετατρο-
πής

fi nal κλάσεις
fi nal συναρτήσεις μελών
fi nd_if_not αλγόριθμος
forward_list περιέκτης
insert συναρτήσεις μελών 
περιέκτη

is_heap αλγόριθμος
is_heap_until αλγόριθμος
long long int τύπος
min και max αλγόριθμοι με 
παραμέτρους 
initializer_list 

minmax αλγόριθμος
minmax_element αλγόριθ-
μος

move αλγόριθμος
move_backward αλγόριθμος
noexcept
none_of αλγόριθμος
nullptr
override λέξη-κλειδί
Rvalue αναφορές
shared_ptr έξυπνος δείκτης
shrink_to_fi t vector/
deque συνάρτηση μέλους

static_assert αντικείμενα 
για ονόματα αρχείων

string αντικείμενα για 
ονόματα αρχείων

swap συνάρτηση που δεν 
είναι μέλος

tuple variadic πρότυπο
unique_ptr έξυπνος δείκτης
weak_ptr έξυπνος δείκτης
Αμετάβλητα κλειδιά σε 
περιέκτες συσχέτισης

Ανάθεση μεθόδων κατασκευής
Αρχικές τιμές σε λίστα σε 
κλήσεις μεθόδων κατασκευής

Αρχικοποίηση λίστας με pair 
βασικής τιμής

Αρχικοποίηση λίστας με 
αντικείμενα pair 

Αρχικοποίηση λίστας τιμών 
επιστροφής

∆ιόρθωση μεταγλωττιστή για 
το >> σε πρότυπους 
τύπους 

Εκφράσεις Λάμδα
Επαναληπτές επιστροφής
Καθορισμός του τύπου 
σταθερών μιας απαρίθμησης

Κανονικές εκφράσεις
Κληρονομικότητα μεθόδων 
κατασκευής βασικών 
κλάσεων

Λέξεις-κλειδιά, νέο στοιχείο στη 
C++11

Λίστα, που αρχικοποιεί ένα 
vector

Λίστα που αρχικοποιεί έναν 
δυναμικά κατανεμημένο 
πίνακα

Μέθοδοι κατασκευής μεταφο-
ράς 

Μη αιτιοκρατική παραγωγή 
τυχαίων αριθμών

Μη προσημασμένος long 
long int

Ορίσματος προεπιλεγμένου 
τύπου σε πρότυπα συναρ-
τήσεων

Πρόταση for περιοχής
Συναρτήσεις αριθμητικών 
μετατροπών

Τελεστές εκχώρησης μεταφο-
ράς

Τιμές αρχικοποίησης εντός κλά-
σης

Τύποι επιστροφής συναρτή-
σεων for

00_CONT_C++_deitel.indd   xxii00_CONT_C++_deitel.indd   xxii 24/6/2015   3:49:29 μμ24/6/2015   3:49:29 μμ



xxiii  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

κανονικές εκφράσεις, τους έξυπνους δείκτες shared_ptr και weak_ptr, τη θεωρία μετακίνησης 
κ.ά.

• Παραγωγή τυχαίων αριθμών, προσομοίωση και παιχνίδια. Προκειμένου τα προγράμματα να γίνουν 
πιο ασφαλή, προσθέσαμε μια μελέτη των νέων μη αιτιοκρατικών δυνατοτήτων παραγωγής τυχαίων 
αριθμών της C++11.

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
• Προσέγγιση σε αντικείμενα από νωρίς. Το βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και την ορολογία 
της τεχνολογίας αντικειμένων στο Κεφάλαιο 1. Θα αναπτύξετε τις πρώτες προσαρμοσμένες κλάσεις 
σας και τα δικά σας αντικείμενα στο Κεφάλαιο 3. Η παρουσίαση των αντικειμένων και των κλάσεων 
από νωρίς θέτει τις βάσεις ώστε να σκέφτεστε τα αντικείμενα αμέσως και να είστε σε θέση να τα εξου-
σιάσετε.1

• Το string της Πρότυπης βιβλιοθήκης C++. Η C++ προσφέρει δύο τύπους ακολουθιών χαρακτή-
ρων: τα αντικείμενα της κλάσης string (τα οποία ξεκινάμε να χρησιμοποιούμε στο Κεφάλαιο 3) και 
τις ακολουθίες χαρακτήρων C. Έχουμε αντικαταστήσει τις περισσότερες εμφανίσεις των ακολουθιών 
χαρακτήρων C με στιγμιότυπα της κλάσης string της C++, ώστε τα προγράμματα να γίνονται πιο 
ανθεκτικά και να εξαλείφουμε πολλά προβλήματα ασφάλειας, που προκαλούν οι ακολουθίες χαρα-
κτήρων C. Συνεχίζουμε την περιγραφή των ακολουθιών χαρακτήρων C αργότερα στο βιβλίο, ώστε να 
σας προετοιμάσουμε για την επεξεργασία παλαιότερου κώδικα, που θα συναντήσετε. Σε νέα προ-
γράμματα, θα πρέπει να προτιμάτε τα αντικείμενα string.

• Το array της Πρότυπης βιβλιοθήκης C++. Η βασική μελέτη των πινάκων χρησιμοποιεί τώρα το 
πρότυπο κλάσης array της Πρότυπης βιβλιοθήκης αντί για τον ενσωματωμένο πίνακα C που βασί-
ζεται σε δείκτες. Εξακολουθούμε να εξετάζουμε τους ενσωματωμένους πίνακες, επειδή παραμένουν 
χρήσιμοι στη C++ και επειδή έτσι θα μπορείτε να διαβάσετε παλαιότερο κώδικα. Η C++ προσφέρει 
τρεις τύπους πινάκων: array και vector (ξεκινάμε μ’ αυτά από το Κεφάλαιο 7) και τους πίνακες C 
που βασίζονται σε δείκτες (Κεφάλαιο 8). Όπου χρειάζεται, χρησιμοποιούμε το πρότυπο κλάσης array 
αντί για πίνακες C. Σε νέα προγράμματα, θα πρέπει να προτιμάτε τα αντικείμενα της κλάσης array.

• Κατασκευή πολύτιμων κλάσεων. Ένας βασικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι να σας προετοιμάσει 
να κατασκευάζετε πολύτιμες κλάσεις. Στη μελέτη περίπτωσης του Κεφαλαίου 10, θα κατασκευάσετε 
τη δική σας προσαρμοσμένη κλάση Array και στις ασκήσεις του Κεφαλαίου 18 θα την μετατρέψετε 
σε πρότυπο κλάσης. Θα εκτιμήσετε πραγματικά την έννοια της κλάσης. Το Κεφάλαιο 10 ξεκινά με μια 
δοκιμή του προτύπου κλάσης string, ώστε να μπορείτε να δείτε μια κομψή χρήση της υπερφόρτω-
σης τελεστών προτού υλοποιήσετε την δική σας προσαρμοσμένη κλάση με υπερφορτωμένους τελε-
στές.

• Μελέτες περιπτώσεων στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Παρέχουμε μελέτες περιπτώ-
σεων που εκτείνονται σε πολλαπλές ενότητες και κεφάλαια και καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής της 
ανάπτυξης λογισμικού. Μεταξύ αυτών είναι η κλάση GradeBook στα Κεφάλαια 3–7, η κλάση Time 
στο Κεφάλαιο 9 και η κλάση Employee στο Κεφάλαια 11–12. Το Κεφάλαιο 12 περιέχει ένα αναλυτικό 
διάγραμμα και εξήγηση του πώς η C++ υλοποιεί τον πολυμορφισμό, τις virtual συναρτήσεις και 
τη δυναμική σύνδεση στο παρασκήνιο.

• Προαιρετική μελέτη περίπτωσης: Χρήση της UML για ανάπτυξη αντικειμενοστραφούς σχεδίου και 
υλοποίηση ενός ΑΤΜ με τη C++. Η γλώσσα UML™ (Unified Modeling Language™) είναι η γλώσσα 
γραφικών, που θέτει το πρότυπο στη βιομηχανία για τη μοντελοποίηση αντικειμενοστραφών συστη-
μάτων. Παρουσιάζουμε την UML στα πρώτα κεφάλαια. Τα Κεφάλαια 25 και 26 περιλαμβάνουν μια 

1. Για μαθήματα που απαιτούν μια προσέγγιση αντικειμένων σε μεταγενέστερο επίπεδο, διαβάστε το 
βιβλίο C++ How to Program, Late Objects Version, το οποίο ξεκινά με έξι κεφάλαια για τα βασικά του 
προγραμματισμού (δύο για εντολές ελέγχου) και συνεχίζει με επτά κεφάλαια που παρουσιάζουν στα-
διακά τις έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
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προαιρετική μελέτη περίπτωσης για την αντικειμενοστραφή σχεδίαση με UML. Σχεδιάζουμε και υλο-
ποιούμε το λογισμικό για ένα απλό σύστημα αυτόματων τραπεζικών συναλλαγών ATM. Αναλύουμε 
ένα τυπικό έγγραφο απαιτήσεων, το οποίο καθορίζει το σύστημα υπό κατασκευή. Προσδιορίζουμε 
τις κλάσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του συστήματος, τις ιδιότητες που πρέπει να 
έχουν οι κλάσεις, τις συμπεριφορές, που πρέπει να επιδεικνύουν οι κλάσεις και καθορίζουμε πώς 
πρέπει οι κλάσεις να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος. 
Από το σχέδιο παράγουμε μια πλήρη υλοποίηση σε C++. Οι φοιτητές συχνά αναφέρουν ότι η μελέτη 
περίπτωσης τους βοηθά να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να καταλάβουν πραγματικά 
τον προσανατολισμό στα αντικείμενα.

• Χειρισμός εξαιρέσεων. Ενσωματώνουμε βασικά στοιχεία χειρισμού εξαιρέσεων νωρίς στο βιβλίο. Οι 
καθηγητές μπορούν εύκολα να αντλήσουν πιο αναλυτικό υλικό από το Κεφάλαιο 17, Χειρισμός Εξαι-
ρέσεων: Μια Βαθύτερη Ματιά.

• Προσαρμοσμένες δομές δεδομένων που βασίζονται σε πρότυπα. Παρέχουμε μια πλούσια μελέτη 
των δομών δεδομένων σε πολλά κεφάλαια – ανατρέξτε στο κομμάτια για τις δομές δεδομένων στον 
πίνακα εξαρτήσεων κεφαλαίων (Εικ. 6).

• Τρία προγραμματιστικά δόγματα. Εξετάζουμε τον δομημένο προγραμματισμό,  τον αντικειμενοστραφή 
προγραμματισμό και τον γενικό προγραμματισμό.

Παιδαγωγικά στοιχεία
• Πλούσια κάλυψη των βασικών σημείων της C++. Συμπεριλαμβάνουμε μια αναλυτική εξέταση των 
εντολών ελέγχου και της ανάπτυξης αλγόριθμων σε δύο κεφάλαια.

• Το Κεφάλαιο 2 παρέχει μια απλή εισαγωγή στον προγραμματισμό στη C++.
• Παραδείγματα. Έχουμε συμπεριλάβει πολλά παραδείγματα προγραμμάτων απ' την επιστήμη των 
υπολογιστών, τις επιχειρήσεις, την προσομοίωση, τα παιχνίδια και άλλα θέματα (Εικ. 2).

Παραδείγματα

BasePlusCommissionEmployee κλάση
BinarySearch δοκιμαστικό πρόγραμμα
ClientData κλάση
CommissionEmployee κλάση
Date κλάση
Employee κλάση
explicit μέθοδος κατασκευής
fi bonacci συνάρτηση
fi ll αλγόριθμοι
generate αλγόριθμοι
GradeBook κλάση
map πρότυπο κλάσης
maximum πρότυπο συνάρτησης
multiset πρότυπο κλάσης
new που προκαλεί bad_alloc σε περί-
πτωση αποτυχίας

PhoneNumber κλάση
priority_queue κλάση προσαρμογέα
queue κλάση προσαρμογέα
SalariedEmployee κλάση
SalesPerson κλάση
set πρότυπο κλάσης
shared_ptr πρόγραμμα
Stack κλάση
stack κλάση προσαρμογέα
string εκχώρηση και συνένωση
string συνάρτηση μέλους substr
Time κλάση
unique_ptr αντικείμενο που διαχειρίζεται 
δυναμικά κατανεμημένη μνήμη

vector πρότυπο κλάσης

Εικ. 2 | ∆είγμα των παραδειγμάτων του βιβλίου (Μέρος 1 από 2).
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Εικ. 2 | ∆είγμα των παραδειγμάτων του βιβλίου (Μέρος 2 από 2).

• Κοινό. Τα παραδείγματα απευθύνονται σε φοιτητές επιστήμης υπολογιστών, τεχνολογίας πληροφο-
ρικής, μηχανικής λογισμικού και οργάνωσης επιχειρήσεων, αρχικού και μέσου επιπέδου, με στόχο την 
εκμάθηση της C++. Το βιβλίο χρησιμοποιείται επίσης από επαγγελματίες προγραμματιστές.

• Ερωτήσεις επανάληψης και απαντήσεις. Εκτεταμένες ερωτήσεις επανάληψης και απαντήσεις, για 
αυτοεξέταση.

• Ενδιαφέρουσες, διασκεδαστικές και απαιτητικές ασκήσεις. Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται μ' ένα 
ουσιώδες σύνολο ασκήσεων, όπου συμπεριλαμβάνεται μια απλή ανακεφαλαίωση των σημαντικών 
όρων και εννοιών, η αναγνώριση των σφαλμάτων σε δείγματα κώδικα, η σύνταξη προτάσεων προ-
γραμμάτων, η δημιουργία μικρών τμημάτων κλάσεων και συναρτήσεων μελών ή μη μελών της C++, 
η δημιουργία ολόκληρων προγραμμάτων και η υλοποίηση μεγάλων έργων. Η Εικόνα 3 περιέχει ένα 
δείγμα των ασκήσεων του βιβλίου, μέσα συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων Κάντε τη διαφορά, οι 
οποίες σας ενθαρρύνουν να χρησιμοποιείτε υπολογιστές και το Internet για έρευνα και για επίλυση 
σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Ελπίζουμε ότι θα προσεγγίσετε αυτές τις ασκήσεις με τις δικές 
σας αξίες, απόψεις και πεποιθήσεις.

Παραδείγματα

Άθροισμα ακέραιων με την πρόταση for 
Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης της 
Πρότυπης βιβλιοθήκης
Αναδρομική συνάρτηση factorial
Ανακάτεμα και μοίρασμα φύλων 
Αρχεία τυχαίας προσπέλασης 
Αρχικοποίηση πίνακα σε δήλωση
∆ημιουργία και διάσχιση δυαδικών δέντρων
Ειδικεύσεις προτύπων συναρτήσεων του 
προτύπου συνάρτησης printArray

Είσοδος από αντικείμενο istringstream 
Εκφράσεις Λάμδα
Επανάληψη που ελέγχεται από μετρητή
Επικύρωση εισόδου χρήστη με κανονικές 
εκφράσεις

Κλάση Author 
Λύση επαναληπτικού παραγοντικού
Μαθηματικοί αλγόριθμοι της Πρότυπης 
βιβλιοθήκης
Μελέτη περίπτωσης κλάσης Array 
Μεταγλώττιση και σύνδεση
Μετατροπή αντικειμένων string σε ακολου-
θίες χαρακτήρων C

Μπαρμπούτι, προσομοίωση
Ξετύλιγμα στοίβας
Παραγωγή τυχαίων αριθμών
Παρουσίαση πολυμορφισμού
Πράξεις ανατοκισμού με το for
Προ-αύξηση και μετα-αύξηση
Πρόγραμμα ανάλυσης δημοσκόπησης
Πρόγραμμα εκτύπωσης διαγραμμάτων ράβδου
Πρόγραμμα κλάσης string Πρότυπης βιβλιο-
θήκης 
Πρόγραμμα πληροφοριών πίστωσης
Πρόγραμμα ταξινόμησης συγχώνευσης 
Πρόγραμμα τραπεζικού λογαριασμού
Ρίψη ζαριού 6.000.000 φορές
Σειριακά αρχεία
Σύγκριση ακολουθιών χαρακτήρων
Υποβιβασμός τύπων και πληροφορίες τύπου 
εκτέλεσης
Χειρισμός συνδεδεμένης λίστας
Χειριστής ροής showbase

Εικ. 3 | ∆είγμα των ασκήσεων του βιβλίου (Μέρος 1 από 2).

Ασκήσεις

Bubble Sort
The Twelve Days of Christmas, 
τραγούδι

Ανακάτεμα και μοίρασμα 
φύλων 

Απλή Αποκρυπτογράφηση
Απλή Κρυπτογράφηση
Απόκριση σε επείγουσα 
ανάγκη

Αύξηση βάσης χρηστών του 
Facebook 
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xxvi  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εικ. 3 | ∆είγμα των ασκήσεων του βιβλίου (Μέρος 2 από 2).

• Εικόνες και σχήματα. Πίνακες, σχέδια, διαγράμματα UML, προγράμματα και έξοδοι προγραμμάτων 
σε όλο το βιβλίο. ∆είτε ένα δείγμα των σχεδίων και των διαγραμμάτων του βιβλίου στην Εικ. 4.

Ασκήσεις

Αύξηση παγκόσμιου πληθυ-
σμού

Αφηρημένη κλάση για το 
αποτύπωμα του άνθρακα: 
Πολυμορφισμός

Γεννήτρια σταυρόλεξων
Γλώσσα SMS 
∆ιάσχιση λαβύρινθου: Τυχαία 
παραγωγή λαβύρινθων

Έλεγχος phishing 
Έλεγχος spam 
Εναλλακτικές λύσεις φορολόγη-
σης: ο «δίκαιος φόρος»

Επιβολή ιδιωτικότητας με 
κρυπτογραφία

Κατανάλωση βενζίνης
Κατασκευάστε τον δικό σας 
μεταγλωττιστή

Κατασκευάστε τον δικό σας 
υπολογιστή

Κορακίστικα 
Κόσκινο του Ερατοσθένη
Κουίζ για την υπερθέρμανση 
του πλανήτη

Κρεμάλα
Κρυπτογραφήματα
Κώδικας Μορς
Μαγειρική με πιο υγιεινά υλικά
Μάντεψε τον αριθμό 
Μπαρμπούτι, τροποποίηση
Νόμοι του De Morgan
Ο λαγός και η χελώνα, 
προσομοίωση

Οδηγίες με υποβοήθηση από 
τον υπολογιστή

Οδηγίες με υποβοήθηση από 
τον υπολογιστή: ∆ιάφοροι 
τύποι προβλημάτων

Οδηγίες με υποβοήθηση από 
τον υπολογιστή: επίπεδα 
δυσκολίας

Οδηγίες με υποβοήθηση από 
τον υπολογιστή: Μείωση 
κόπωσης φοιτητών

Οδηγίες με υποβοήθηση από 
τον υπολογιστή: Παρακο-
λούθηση επιδόσεων φοιτη-
τών 

Οκτώ βασίλισσες
Ορθογραφικός έλεγχος
Παραγωγή λέξεων από 
αριθμού τηλεφώνου

Πιστωτικά όρια
Πολυμορφικό πρόγραμμα 
τράπεζας με ιεραρχία 
λογαριασμών

Προχωρημένος χειρισμός 
ακολουθιών

Πυθαγόρειες τριάδες
Πύργοι του Ανόι
Ρίψη ζαριών
Σειρά Fibonacci 
Σύστημα κρατήσεων αεροπο-
ρικών θέσεων

Σύστημα μισθοδοσίας, 
τροποποίηση

Υπολογισμός μισθών
Υπολογιστής μισθού
Υπολογιστής στόχου καρδια-
κού παλμού

Σχέδια και διαγράμματα

Σχέδια και διαγράμματα βασικού κειμένου

CommunityMember ιεραρχία 
κληρονομικότητας

do…while εντολή επανάλη-
ψης, διάγραμμα δραστηριο-
τήτων UML

Employee διαγράμματα 
κλάσεων UML για ιεραρχία

for εντολή επανάληψης, 
διάγραμμα δραστηριοτήτων 
UML

GradeBook διαγράμματα 
κλάσεων

if εντολή μίας επιλογής, 
διάγραμμα δραστηριοτήτων

if…else πρόταση διπλής 
επιλογής, διάγραμμα 
δραστηριοτήτων

public, protected και 
private κληρονομικότητα

Shape ιεραρχία κληρονομικό-
τητας

switch εντολή πολλαπλών 
επιλογών, διάγραμμα 
δραστηριοτήτων

while εντολή επανάληψης, 
διάγραμμα δραστηριοτήτων 
UML

Αναδρομικές κλήσεις στη 
συνάρτηση fibonacci

Αριθμητικά διαγράμματα 
δεικτών

Εικ. 4 | ∆είγμα των σχεδίων και των διαγραμμάτων του βιβλίου (Μέρος 1 από 2).

00_CONT_C++_deitel.indd   xxvi00_CONT_C++_deitel.indd   xxvi 24/6/2015   3:49:29 μμ24/6/2015   3:49:29 μμ



xxvii  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εικ. 4 | ∆είγμα των σχεδίων και των διαγραμμάτων του βιβλίου (Μέρος 2 από 2).

• VideoNotes. Το συνοδευτικό website περιλαμβάνει πολλές ώρες βίντεο VideoNotes, στα οποία ο Paul 
Deitel εξηγεί αναλυτικά τα βασικά προγράμματα των κυριότερων κεφαλαίων. Έχουμε δημιουργήσει 
έναν πίνακα μετάβασης, που κάνει την αντιστοίχιση κάθε VideoNote με την αντίστοιχη εικόνα στο 
βιβλίο (www.deitel.com/books/cpphtp9/jump_table.pdf).

Άλλα χαρακτηριστικά
• ∆είκτες. Παρέχουμε αναλυτική κάλυψη των δυνατοτήτων των ενσωματωμένων δεικτών και της στε-
νής σχέσης μεταξύ των ενσωματωμένων δεικτών, των ακολουθιών χαρακτήρων C και των ενσωμα-
τωμένων πινάκων.

• Οπτική παρουσίαση της αναζήτησης και της ταξινόμησης, με μια απλή εξήγηση του Big O.
• Πρόσθετη ύλη στο Internet. Στο συνοδευτικό website θα βρείτε πολλές πρόσθετες πληροφορίες και 
συμβουλές.

Σχέδια και διαγράμματα

Μελέτη Περίπτωσης: Σχέδια και διαγράμματα ATM

Γραφική αναπαράσταση 
δυαδικού δέντρου

Γραφική αναπαράσταση 
λίστας

Γραφική αναπαράσταση της 
πράξης insertAtBack 

Γραφική αναπαράσταση της 
πράξης insertAtFront 

Γραφική αναπαράσταση της 
πράξης removeFromBack

Γραφική αναπαράσταση της 
πράξης removeFromFront

∆ιαγράμματα ιεραρχίας 
κληρονομικότητας

∆ιπλά συνδεδεμένη λίστα
∆ύο αυτοαναφερόμενα 
αντικείμενα κλάσης σε 
σύνδεση

Ιεραρχία δεδομένων
Ιεραρχία προτύπων εισόδου/
εξόδου ροής

Κυκλική, διπλά συνδεδεμένη 
λίστα

Κυκλική, μονά συνδεδεμένη 
λίστα

Λειτουργία κλήσεων συναρτή-
σεων virtual 

Μεταγλώττιση και σύνδεση για 
πολλαπλά αρχεία πηγαίου 
κώδικα

Πέρασμα μέσω τιμής και μέσω 
αναφορά, ανάλυση προ-
γράμματος

Προτάσεις ακολουθίας, 
επιλογής και επανάληψης 
μίας εισόδου και μίας εξόδου

Σειρά αποτίμησης πολυωνύ-
μου δεύτερου βαθμού

Στοίβα κλήσεων συναρτήσεων 
και εγγραφές ενεργοποίησης

∆ιάγραμμα ακολουθίας που 
μοντελοποιεί την εκτέλεση 
μιας συναλλαγής 
Withdrawal 

∆ιάγραμμα ακολουθίας που 
μοντελοποιεί την εκτέλεση 
της συναλλαγής Deposit 

∆ιάγραμμα δραστηριοτήτων 
για μια συναλλαγή 
BalanceInquiry 

∆ιάγραμμα δραστηριοτήτων 
για μια συναλλαγή Deposit

∆ιάγραμμα δραστηριοτήτων 
για μια συναλλαγή 
Withdrawal

∆ιάγραμμα επικοινωνίας που 
εκτελεί ερώτηση υπολοίπου

∆ιάγραμμα επικοινωνίας του 
ATM που εκτελεί ερώτηση 
υπολοίπου

∆ιάγραμμα κατάστασης για το 
ATM

∆ιάγραμμα κλάσεων για το 
μοντέλο του συστήματος 
ATM 

∆ιάγραμμα κλάσεων για το 
σύστημα ATM με την κλάση 
Deposit

∆ιάγραμμα κλάσεων που 
δείχνει μια συσχέτιση μεταξύ 
κλάσεων

∆ιάγραμμα κλάσεων, που 
δείχνει σχέσεις σύνθεσης

∆ιάγραμμα κλάσεων που 
δείχνει τις σχέσεις σύνθεσης 
μιας κλάσης Car

∆ιάγραμμα χρήσης για μια 
τροποποιημένη εκδοχή του 
συστήματος ATM, η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες να 
μεταφέρουν χρήματα μεταξύ 
λογαριασμών

∆ιάγραμμα χρήσης για το 
σύστημα ATM από την 
πλευρά του χρήστη

Κλάσεις με ιδιότητες
Κλάσεις στο σύστημα ATM με 
ιδιότητες και πράξεις
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xxviii  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

• Παραρτήματα για προγράμματα εκσφαλμάτωσης. Παρέχουμε τρία παραρτήματα για προγράμματα 
εκσφαλμάτωσης: Το Παράρτημα H, Χρήση του προγράμματος εκσφαλμάτωσης Visual Studio, Παράρ-
τημα Θ, Χρήση του προγράμματος εκσφαλμάτωσης GNU C++ και Παράρτημα Ι, Χρήση του προγράμ-
ματος εκσφαλμάτωσης Xcode.

Ασφαλής Προγραμματισμός στη C++
Είναι δύσκολο να κατασκευάζουμε ισχυρά συστήματα που μπορούν να αντισταθούν σε επιθέσεις από 
ιούς, σκουλήκια και άλλες μορφές κακόβουλου λογισμικού. Σήμερα, μέσα από το Internet, τέτοιες επι-
θέσεις μπορούν να γίνουν άμεσα και με παγκόσμιο βεληνεκές. Η ενσωμάτωση στοιχείων ασφάλειας 
στο λογισμικό απ' την αρχή του κύκλου ανάπτυξης μπορεί να μειώσει σημαντικά τα τρωτά σημεία.
Το κέντρο συντονισμού CERT® (www.cert.org) δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάλυση και την 

άμεση απόκριση σε επιθέσεις. Το CERT — Computer Απόκριση σε επείγουσα ανάγκη Team — εκδίδει 
και προωθεί πρότυπα ασφαλούς κωδικοποίησης, ώστε να βοηθήσει προγραμματιστές της C και 
άλλους να υλοποιούμε ανθεκτικά συστήματα που αποφεύγουν πρακτικές προγραμματισμού που 
αφήνουν τα συστήματα ανοιχτά σε επιθέσεις. Τα πρότυπα του CERT εξελίσσονται, καθώς πάντα 
προκύπτουν νέα θέματα ασφάλειας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Robert C. Seacord, ∆ιευθυντή ασφαλούς προγραμματισμού στο 

CERT στο Ίδρυμα μηχανικής λογισμικού (SEI) του πανεπιστημίου Carnegie Mellon και αναπληρωτής 
καθηγητής στη σχολή Επιστήμης υπολογιστών του ίδιου πανεπιστημίου. Ο κύριος Seacord συνεργά-
στηκε ως τεχνικός επιμελητής σε βιβλίο μας για τον προγραμματισμό στη C, όπου παρείχε συγκεκρι-
μένες συστάσεις για τη συμμόρφωσή μας με το πρότυπο ασφαλούς προγραμματισμού CERT C Secure 
Coding Standard. 
Έχουμε κάνει το ίδιο γι’ αυτό το βιβλίο και ακολουθούμε το πρότυπο CERT C++ Secure Coding 

Standard, για το οποίο θα μάθετε περισσότερα στο:

www.securecoding.cert.org

Με χαρά συνειδητοποιήσαμε ότι προτείνουμε ήδη πολλές απ’ αυτές τις πρακτικές προγραμματισμού 
στα βιβλία μας. Αναβαθμίσαμε τον κώδικα και τις περιγραφές μας σύμφωνα μ’ αυτές τις πρακτικές, 
όπως ταιριάζει σε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο εισαγωγικού και μεσαίου επιπέδου. Όταν θα κατασκευά-
ζετε επαγγελματικά συστήματα με τη C++, ανατρέξτε στο βιβλίο Secure Coding in C and C++, Second 
Edition (Robert Seacord, Addison-Wesley Professional).

Ύλη στο Internet
Η συνοδευτική δικτυακή τοποθεσία του βιβλίου 

www.pearsonhighered.com/deitel

περιέχει διάφορα στοιχεία και συμβουλές σε αρχεία PDF, μεταξύ των οποίων θα βρείτε:

• Εκτεταμένα βίντεο VideoNotes – παρακολουθήστε και ακούστε τον Paul Deitel να εξηγεί βασικά παρα-
δείγματα κώδικα από τα κεφάλαια του βιβλίου.

• Κατασκευάστε τον δικό σας μεταγλωττιστή, περιγραφή της άσκησης απ' το Κεφάλαιο 19 (θα το βρείτε 
στο συνοδευτικό website και στο www.deitel.com/books/cpphtp9).

• ∆οκιμή του προγράμματος του Κεφαλαίου 1 για Mac OS X.
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xxix  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας Εξαρτήσεων
Ο πίνακας στην Εικ. 6 παρουσιάζει την προτεινόμενη σειρά μεταξύ των κεφαλαίων, ώστε οι καθηγη-
τές να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το πρόγραμμά τους. Το βιβλίο είναι κατάλληλο για εισα-
γωγικά μαθήματα πληροφορικής και γλωσσών προγραμματισμού. Το διάγραμμα δείχνει την αρθρωτή 
οργάνωση του βιβλίου.

∆ιδασκαλική Προσέγγιση
Το βιβλίο περιέχει μια πλούσια συλλογή από παραδείγματα. Εστιάζουμε στην καλή σχεδίαση λογισμι-
κού και τονίζουμε την καθαρότητα των προγραμμάτων.

Προσέγγιση ενεργού κώδικα. Το βιβλίο περιέχει πολλά παραδείγματα “ενεργού κώδικα” – οι περισ-
σότερες νέες έννοιες παρουσιάζονται μέσα σε πλήρως λειτουργικές εφαρμογές C++, ενώ ακολου-
θούν μία ή περισσότερες εκτελέσεις με την είσοδο και την έξοδο κάθε προγράμματος. Στις λίγες περι-
πτώσεις που χρησιμοποιούμε απόσπασμα κώδικα, για να εξασφαλίσουμε ότι ο κώδικας είναι σωστός, 
τον έχουμε δοκιμάσει μέσα σε ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα και κατόπιν τον αντιγράψαμε και 
τον επικολλήσαμε στο βιβλίο.

Σκίαση σύνταξης. Για μεγαλύτερη ευκολία στην ανάγνωση, τονίζουμε τον κώδικα περίπου όπως 
κάνουν τα περισσότερα πακέτα εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού. Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούμε 
για τη σύνταξη του κώδικα σ’ αυτό το βιβλίο είναι οι εξής:

τα σχόλια εμφανίζονται έτσι
οι εντολές εμφανίζονται έτσι 
οι σταθερές τιμές εμφανίζονται έτσι
όλος ο άλλος κώδικας προβάλλεται με ειδική γραμματοσειρά

Επισήμανση κώδικα. Τοποθετούμε γκρι ορθογώνια γύρω από σημαντικό κώδικα.

Χρήση γραμματοσειρών για λόγους έμφασης. Χρησιμοποιούμε έντονη γραφή για τους σημαντικούς 
όρους και την αναφορά σελίδας στο ευρετήριο για κάθε σημαντική εμφάνιση ενός όρου για εύκολη 
αναφορά. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές γραμματοσειρές για τον κώδικα στα προγράμματα και μέσα 
στο κείμενο για να τον διακρίνετε καλύτερα.

Στόχοι. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε μια λίστα με τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε 
κεφαλαίου.

Συμβουλές προγραμματισμού. Έχουμε προσθέσει συμβουλές προγραμματισμού που θα σας βοηθή-
σουν να εστιάσετε σε σημαντικά σημεία της ανάπτυξης λογισμικού. Αυτές οι συμβουλές και πρακτικές 
είναι ότι καλύτερο έχουμε συνδυάσει από επτά δεκαετίες εμπειρίας στον προγραμματισμό και στην 
διδασκαλία.

Καλή Πρακτική Προγραμματισμού

Οι Καλές Πρακτικές Προγραμματισμού επισείουν την προσοχή σε τεχνικές, που θα σας βοηθή-
σουν να παράγετε προγράμματα που είναι πιο καθαρά, πιο κατανοητά και πιο εύκολα συντηρή-
σιμα.

Κοινό Σφάλμα Προγραμματισμού

Οι σπουδαστές που μαθαίνουν μια γλώσσα τείνουν να κάνουν συγκεκριμένα κάποια σφάλματα 
πιο συχνά. Η έμφαση σ’ αυτά τα Κοινά Σφάλματα Προγραμματισμού μειώνει την πιθανότητα 
να επαναλαμβάνονται.
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xxx  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Μπορείτε να διαβάσετε το μεγαλύτερο μέρος του Κεφαλαίου 13 μετά το Κεφάλαιο 7. Ένα μικρό κομμάτι 
προϋποθέτει τη γνώση των Κεφαλαίων 11 και 18.

Εικ. 6
∆ιάγραμμα 
εξαρτήσεων 
κεφαλαίων

[Σημείωση: Τα βέλη που δείχνουν 
σ' ένα κεφάλαιο υποδεικνύουν τις 
εξαρτήσεις του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου].

Εισαγωγή

1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 
και τη C++

Εισαγωγή στον 
προγραμματισμό, τις κλάσεις 

και τα αντικείμενα

3 Εισαγωγή στις κλάσεις, τα 
αντικείμενα και τις ακολουθίες 

χαρακτήρων

2 Eισαγωγή στον προγραμματισμό 
στη C++, στην είσοδο/έξοδο και 

στους τελεστές

Εντολές ελέγχου, 
μέθοδοι και πίνακες

4 Εντολές ελέγχου: Μέρος 1 – 
Εκχώρηση και τελετές ++ και -- 

5 Εντολές ελέγχου: Μέρος 2 – 
Λογικοί τελεστές

6 Συναρτήσεις και εισαγωγή 
στην αναδρομή

7 Πρότυπα κλάσεων array και 
vector – Σύλληψη εξαιρέσεων

8 ∆είκτες

∆ομές δεδομένων
15 Περιέκτες και 

επαναλήπτες της Πρότυπης 
βιβλιοθήκης

16 Οι αλγόριθμοι της Πρότυπης 
βιβλιοθήκης

6.20–6.22 Αναδρομή

18 Εισαγωγή στα προσαρμο-
σμένα πρότυπα

19. Προσαρμοσμένες 
προτυποιημένες δομές 

δεδομένων

20 Αναζήτηση και ταξινόμηση

Παλαιότερα θέματα της C
22 Bit, χαρακτήρες, 

ακολουθίες χαρακτήρων C 
και struct

Αντικειμενοστραφής 
σχεδίαση με την UML

25 (Προαιρετικό) Αντικειμενο-
στραφής σχεδίαση με την UML

26 (Προαιρετικό) Υλοποίηση 
αντικειμενοστραφούς σχεδίου

Ροές, αρχεία και 
ακολουθίες χαρακτήρων

13 Είσοδος/Έξοδος ροής: 
Μια βαθύτερη ματιά1

14 
Επεξεργασία 
αρχείων

21 Η κλάση string 
και επεξεργασία 
ροών ακολουθιών 
χαρακτήρων: Μια 
βαθύτερη ματιά

Άλλα Θέματα και 
χαρακτηριστικά της C++11

23 Άλλα 
θέματα

24 C++11: 
Πρόσθετα 

χαρακτηριστικά

Αντικειμενοστραφής 
προγραμματισμός

9 Κλάσεις: Μια βαθύτερη ματιά 
– Πρόκληση εξαιρέσεων

10 Υπερφόρτωση τελεστών 
– η κλάση string

11 OOP: Κληρονομικότητα

12 OOP: Πολυμορφισμός

17 Χειρισμός εξαιρέσεων: 
Μια βαθύτερη ματιά
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Υπόδειξη Αποτροπής Σφάλματος

Όταν σχεδιάσαμε αρχικά αυτό το είδος συμβουλής, σκεφτόμασταν ότι θα περιέχουν προτάσεις 
για την επισήμανση ατελειών και την αφαίρεσή τους απ' τα προγράμματα. Πολλές μάλιστα από 
τις συμβουλές περιγράφουν πλευρές της C, που εμποδίζουν τις ατέλειες να φτάσουν στα προγράμ-
ματα εξ αρχής.

Υπόδειξη Βέλτιστης Απόδοσης

Συμπεριλάβαμε Υποδείξεις Βέλτιστης Απόδοσης, που επισημάνουν τις ευκαιρίες για βελτίωση 
της απόδοσης των προγραμμάτων, δηλαδή της πιο γρήγορης εκτέλεσης ή της ελαχιστοποίησης 
της ποσότητας μνήμης που καταλαμβάνουν.

Υπόδειξη Φορητότητας

Συμπεριλάβαμε Υποδείξεις Φορητότητας για να σας βοηθήσουμε να γράψετε φορητό κώδικα και 
να δείτε πώς η C επιτυγχάνει υψηλό βαθμό φορητότητας.

Παρατήρηση Μηχανικής Λογισμικού

Οι Παρατηρήσεις Μηχανικής Λογισμικού επισημαίνουν αρχιτεκτονικά και σχεδιαστικά ζητήματα, 
που επηρεάζουν την κατασκευή συστημάτων λογισμικού, ιδιαίτερα για μεγάλα έργα.

Κουκκίδες σύνοψης. Παρουσιάζουμε μια περίληψη ανά ενότητα με κουκκίδες σε κάθε κεφάλαιο.

Ευρετήριο. Έχουμε συμπεριλάβει ένα εκτεταμένο ευρετήριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν 
χρησιμοποιείτε το βιβλίο ως αναφορά. Η σελίδα όπου ορίζονται οι όροι επισημαίνονται με έντονη 
γραφή.

Απόκτηση του Λογισμικού που Χρησιμοποιείται στο Βιβλίο
Έχουμε γράψει τα παραδείγματα κώδικα του βιβλίου χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία ανά-
πτυξης της C++:

• Το δωρεάν Visual Studio Express 2012 της Microsoft για Windows Desktop, το οποίο περιλαμβάνει τη 
Visual C++ και άλλα εργαλεία ανάπτυξης της Microsoft. Εκτελείται σε Windows 7 και 8 και διατίθεται 
για λήψη στη διεύθυνση 

www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-express-windows-desktop

• Το δωρεάν GNU C++ (gcc.gnu.org/install/binaries.html) της GNU, το οποίο είναι προε-
γκατεστημένο στα περισσότερα συστήματα Linux και μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε συστήματα 
με Mac OS X και Windows.

• Το δωρεάν Xcode της Apple, το οποίο μπορούν να λάβουν οι χρήστες του OS X απ' το Mac App Store.

Βοηθήματα για τον Καθηγητή
Μόνο πιστοποιημένοι καθηγητές μπορούν να βρουν τα παρακάτω βοηθήματα στο Κέντρο Ερευνών 
για Καθηγητές της Pearson Education (www.pearsonhighered.com/irc):

• Το λυσάρι περιέχει λύσεις για τις περισσότερες απ' τις ασκήσεις κάθε κεφαλαίου. Έχουμε προσθέ-
σει πολλές ασκήσεις Κάντε τη διαφορά και για τις περισσότερες παρέχουμε τις λύσεις. Σας παρακα-
λούμε μην μας γράφετε ζητώντας πρόσβαση στο Κέντρο Πόρων για Καθηγητές της Pearson. Η 
πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε καθηγητές πανεπιστημίων που διδάσκουν αυτό το βιβλίο. Οι 
καθηγητές μπορούν να αποκτήσουν τα διαπιστευτήρια πρόσβασης μέσα απ' τους αντιπροσώπους 
της Pearson. Εάν δεν είστε επίσημο μέλος του σώματος καθηγητών, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο 
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της Pearson ή επισκεφτείτε τη σελίδα www.pearsonhighered.com/educator/replocator/. Οι 
λύσεις στις ασκήσεις δεν παρέχονται για εργασίες. Ανατρέξτε στο Κέντρο Πόρων Έργων Προγραμμα-
τισμού για περισσότερες ασκήσεις και άλλες παροχές 

www.deitel.com/ProgrammingProjects

• Αρχεία εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (περίπου δύο ανά ενότητα του βιβλίου)
• Προσαρμόσιμες διαφάνειες PowerPoint® με όλο τον κώδικα και τις εικόνες του βιβλίου, αλλά και λίστες 
που συνοψίζουν τα βασικά σημεία του βιβλίου

Εξάσκηση στο Internet και Αξιολόγηση με το MyProgrammingLab™
Το MyProgrammingLab™ βοηθά τους φοιτητές να καταλάβουν απόλυτα τη λογική, τη θεωρία και τη 
σύνταξη των προγραμμάτων. Μέσα από ασκήσεις και άμεση και εξατομικευμένη ανάδραση, το 
MyProgrammingLab εμπλουτίζει τις γνώσεις προγραμματισμού για τους φοιτητές που συχνά μάχο-
νται να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τα πρότυπα δημοφιλών γλωσσών προγραμματισμού 
υψηλού επιπέδου.
Ένα εργαλείο για ατομική μελέτη και εξάσκηση, μια σειρά μαθημάτων του MyProgrammingLab, που 

αποτελείται από εκατοντάδες μικρά πρακτικά προβλήματα οργανώνεται με βάση τη δομή αυτού του 
βιβλίου. Για τους φοιτητές, το σύστημα εντοπίζει αυτόματα τα σφάλματα λογικής και σύνταξης του 
κώδικα που υποβάλλουν οι φοιτητές και παρέχει στοχευμένες υποδείξεις με τις οποίες οι φοιτητές 
μπορούν να καταλάβουν τα λάθη που έκαναν και γιατί. Για τους καθηγητές, ένα εργαλείο τους βοηθά 
να βρίσκουν τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις και να αποθηκεύουν τα προγράμματα των φοιτη-
τών για διόρθωση.
Για να δείτε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, σχόλια από καθηγητές και φοιτητές ή για να ξεκινή-

σετε να χρησιμοποιείτε το MyProgrammingLab στο δικό σας μάθημα, επισκεφτείτε την τοποθεσία 
www.MyProgrammingLab.com.

Ευχαριστίες 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Abbey Deitel και Barbara Deitel για τις πολλές ώρες που αφιέρω-
σαν σ’ αυτό το βιβλίο. Η Abbey συμμετείχε επίσης στη συγγραφή του Κεφαλαίου 1 και αυτή και η 
Barbara έκαναν μια επίπονη έρευνα για τις νέες δυνατότητες της C++11.
Είμαστε ευτυχείς που συνεργαστήκαμε γι’ αυτό το έργο με την ταλαντούχα και αφοσιωμένο ομάδα 

εκδόσεων του εκδοτικού οίκου Prentice Hall. Εκτιμούμε την καθοδήγηση, τη σοφία και την ενέργεια 
της Tracy Johnson, επικεφαλής του τμήματος επιμέλειας βιβλίων πληροφορικής. Η Carole Snyder έκανε 
εκπληκτική δουλειά στην οργάνωση της ομάδας επιμελητών και στη διαχείριση της διαδικασίας επι-
μέλειας. Ο Bob Engelhardt ήταν θαυμάσιος στο έργο της έκδοσης του βιβλίου.

Επιμελητές 
Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες των επιμελητών μας. Το βιβλίο εξετάστηκε διεξοδικά 
από τα νυν και τα πρώην μέλη της επιτροπής προτύπων της C++ που ανέπτυξαν τη C++11, ακα-
δημαϊκούς που διδάσκουν μαθήματα C++ και ειδικούς του χώρου. Παρείχαν αμέτρητες προτάσεις 
για τη βελτίωση της παρουσίασης. Τα λάθη που ενδεχομένως υπάρχουν στο βιβλίο είναι αποκλει-
στικά δικά μας.
Επιμελητές της ένατης έκδοσης: Dean Michael Berris (Google, μέλος της επιτροπής ISO για την 

C++), Danny Kalev (ειδικός της C++, πιστοποιημένος αναλυτής συστημάτων και πρώτη μέλος της 
επιτροπής προτύπων της C++), Linda M. Krause (Elmhurst College), James P. McNellis (Microsoft 
Corporation), Robert C. Seacord (διευθυντής ασφαλούς προγραμματισμού της SEI/CERT, συγγραφέας 
του Secure Coding in C and C++) και José Antonio González Seco (Κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας).
Άλλοι επιμελητές πρόσφατων εκδόσεων: Virginia Bailey (Jackson State University), Thomas J. Borrelli 

(Rochester Institute of Technology), Ed Brey (Kohler Co.), Chris Cox (Adobe Systems), Gregory Dai (eBay), 
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Peter J. DePasquale (The College of New Jersey), John Dibling (SpryWare), Susan Gauch (University of 
Arkansas), Doug Gregor (Apple, Inc.), Jack Hagemeister (Washington State University), Williams M. Higdon 
(University of Indiana), Anne B. Horton (Lockheed Martin), Terrell Hull (Logicalis Integration Solutions), 
Ed James-Beckham (Borland), Wing-Ning Li (University of Arkansas), Dean Mathias (Utah State University), 
Robert A. McLain (Tidewater Community College), Robert Myers (Florida State University), Gavin Osborne 
(Saskatchewan Inst. of App. Sci. και Tech.), Amar Raheja (California State Polytechnic University, Pomona), 
April Reagan (Microsoft), Raymond Stephenson (Microsoft), Dave Topham (Ohlone College), Anthony 
Williams (συγγραφέας και μέλος της επιτροπής προτύπων της C++) και Chad Willwerth (University 
Washington, Tacoma).
Καθώς διαβάζετε το βιβλίο, θα εκτιμούσαμε πολύ τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις διορθώσεις 

και τις προτάσεις σας για τη βελτίωσή του. Μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε θα θέλατε να επισημά-
νετε στη διεύθυνση:

deitel@deitel.com

Θα απαντήσουμε άμεσα. Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, όπως εμείς 
απολαύσαμε τη συγγραφή του!

Paul Deitel
Harvey Deitel

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς
Ο Paul J. Deitel, ∆ιευθύνων σύμβουλος και Τεχνικός προϊστάμενος της Deitel & Associates, Inc., είναι 
απόφοιτος της σχολής Sloan School of Management του MIT, όπου σπούδασε Τεχνολογία Πληροφο-
ρικής. Μέσω της Deitel & Associates, Inc., διδάσκει μαθήματα για C, C++, Java και C# σε εταιρικούς 
πελάτες, όπως IBM, Sun Microsystems, Dell, Lucent Technologies, Fidelity, NASA στο κέντρο Kennedy 
Space Center, National Severe Storm Laboratory, White Sands  Missile Range, Rogue Wave Software, 
Boeing, Stratus, Cambridge Technology Partners, Open Environment Corporation, One Wave, Hyperion 
Software, Adra Systems, Entergy, CableData Systems, Nortel Networks, Puma, Invensys και πολλούς 
ακόμα. Έχει διδάξει επίσης C++ και Java για την Συσχέτιση for Computing Machinery. Αυτός και ο 
πατέρας του, ο ∆ρ. Harvey M. Deitel, είναι οι συγγραφείς βιβλίων προγραμματισμού με τις μεγαλύτε-
ρες πωλήσεις παγκοσμίως.
Ο ∆ρ. Harvey M. Deitel, Πρόεδρος και Προϊστάμενος στρατηγικής της Deitel & Associates, Inc., 

έχει 45 χρόνια εμπειρία στον ακαδημαϊκό και στο βιομηχανικό τομέα του κλάδου των υπολογιστών. 
Ο ∆ρ. Deitel απέκτησε το δίπλωμά του και τον μεταπτυχιακό τίτλο του MIT και τον διδακτορικό τίτλο 
του από το Boston University. ∆ιαθέτει 20 χρόνια εμπειρία διδασκαλίας, κατά τα οποία εργάστηκε ως 
πρόεδρος του τμήματος επιστήμης της πληροφορικής στο Boston College πριν ιδρύσει την Deitel & 
Associates, Inc., με τον υιό του, Paul J. Deitel. Αυτός και ο Paul έχουν δημιουργήσει δεκάδες βιβλία και 
πακέτα πολυμέσων και συνεχίζουν. Οι εκδόσεις τους έχουν μεταφραστεί σε όλο τον κόσμο (Ιαπωνία, 
Γερμανία, Ρωσία, Ισπανία, Κίνα, Κορέα, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Τουρκία) και 
τα βιβλία τους έχουν χρησιμοποιηθεί σε εκατοντάδες σεμινάρια μεγάλων οργανισμών, ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και κυβερνητικών οργανισμών.

Εταιρική εκπαίδευση από τη Deitel & Associates, Inc.
Η Deitel & Associates, Inc., η οποία ιδρύθηκε από τους Paul Deitel και Harvey Deitel, είναι ένας διεθνώς 
αναγνωρισμένος οργανισμός εταιρικής εκπαίδευσης και δημιουργίας υλικού που ειδικεύεται σε γλώσ-
σες προγραμματισμού υπολογιστών, τεχνολογία αντικειμένων, ανάπτυξη εφαρμογών Android και 
iPhone και τεχνολογία λογισμικού για το Internet και το web. Η εταιρεία προσφέρει σεμινάρια εκπαί-
δευσης σε τοποθεσίες πελατών της σε όλο τον κόσμο, για όλες τις κυριότερες γλώσσες προγραμμα-
τισμού και πλατφόρμες, όπως C, C++, Visual C++®, Java™, Visual C#®, Visual Basic®, XML®, Python®, 
τεχνολογία αντικειμένων, προγραμματισμός Internet και web, ανάπτυξη εφαρμογών Android, Objective-C 
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και ανάπτυξη εφαρμογών iPhone, αλλά και άλλες σειρές μαθημάτων για θέματα, που έχουν σχέση με 
την πληροφορική. Μεταξύ των πελατών της εταιρείας περιλαμβάνονται πολλές από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρείες υπολογιστών στον κόσμο, κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικές υπηρεσίες και ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια της 36-ετούς συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο Prentice Hall/Pearson, 
η Deitel & Associates, Inc., εκδίδει βιβλία αιχμής για τον προγραμματισμό, επαγγελματικά εγχειρίδια 
και σειρές μαθημάτων σε βίντεο LiveLessons. Η Deitel & Associates, Inc. και οι συγγραφείς της είναι δια-
θέσιμοι στη διεύθυνση:

deitel@deitel.com

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εταιρικής εκπαίδευσης της Deitel, Dive Into® Series, 
επισκεφτείτε τη σελίδα:

www.deitel.com/training/

Για να ζητήσετε μια προσφορά για σεμινάρια στην εταιρεία σας, στείλτε μας ένα e-mail στη διεύ-
θυνση deitel@deitel.com.
Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν βιβλία της Deitel και υλικό για τα προγράμματα LiveLessons 

μπορούν να το κάνουν μέσω της τοποθεσίας www.deitel.com. Για μαζικές παραγγελίες από οργα-
νισμούς, κυβερνήσεις, στρατό και ακαδημαϊκά ιδρύματα, απευθυνθείτε στην Prentice Hall. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 

www.pearsoned.com/professional/index.htm.

00_CONT_C++_deitel.indd   xxxiv00_CONT_C++_deitel.indd   xxxiv 24/6/2015   3:49:30 μμ24/6/2015   3:49:30 μμ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality\(GRAM-4\)'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


