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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar de modo sintetizado as raízes da 
linguagem de programação atualmente denominada como C++, assim como seus recentes 
empregos e fatores relevantes para seu sucesso. Para isso, contamos com técnicas de 
pesquisa qualitativa e análise documental da entrevista1realizada pelo jornalista Richard 
Morris à Stroustrup em dezembro de 2008. Desta forma, é possível atribuir fatores que 
influenciaram a trajetória de sucesso de C++ como por exemplo sua portabilidade, ou mesmo 
a capacidade de resolver problemas em diversos níveis de complexidade, mas 
fundamentalmente por sua estruturação estar baseada na linguagem C, pois quando C++ foi 
criada não existiam várias linguagens orientadas a objeto como existem agora. 

Palavras-chave: História C++. Entrevista Stroustrup. Linguagem de Programação.  

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente encontramos softwares elaborados a partir da linguagem de programação  

C + + em várias aplicações cotidianas, principalmente em jogos, por sua capacidade de 

resolver complexos problemas. Stroustrup declara em sua página oficial2 que C + + foi 

concebido para ser eficiente nas mãos de bons programadores, capazes de expressar soluções 

elegantes para sistemas rígidos em problemas de programação.  

O objetivo geral deste artigo é apresentar a origem desta linguagem, trajetória, assim 

como perspectivas para seu futuro e posição no mercado.Logo, pretende-se analisar conceitos 

por intermédio da entrevista, anexo 2, que fora realizada com Bjarne Stroustrup em 12 de 

dezembro de 2008, de modo a ponderar informações obtidas em resultados qualitativos. 

Justifica-se abordar Stroustrup como entrevistado por ele ter criado C + + em agosto de 1983, 

além de ser atualmente ser professor e titular do Colégio de Engenharia em Ciência da 

Computação localizado nas proximidades de Houston e ser considerado ainda hoje uma  

“lenda vida”. Portanto, as justificativas acima são de grande relevância na argumentação para 

a escolha desse autor, considerado e respeitado quando o assunto é C + +. 
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2 ORIGEM DE C + + 

Segundo Neves (2011), C + + é uma extensão de C originado da linguagem B escrita 

por Ken Thompson. A linguagem C foi desenvolvida inicialmente nos laboratórios de Bell da 

American Telephone and Telegraph (AT &T) entre 1969 e 1973.  Popularmente conhecido 

como o pai de C + +, Bjarne Stroustrup3, apresentou ao mundo seu grande projeto, uma 

linguagem forte capaz de resolver problemas complexos com seu vasto leque em recursos. “C 

+ + é complexa porque é poderosa. Para um problema simples, qualquer linguagem serve; um 

problema difícil requer uma linguagem poderosa.” (MAYER, 1997, p.1). Stroustrup, tinha 

como ideia inicial, implementar uma versão distribuída do Kernel da UNIX (Uniplexed 

System Computing). Como o UNIX era escrito a partir da linguagem C, Bjarne deveria manter 

a compatibilidade com C, devido a isto, ele escolheu C como base para seu projeto, adicionou 

novas tarefas de comando, de modo a criar  C + + , logo, Bjarne transformou a linguagem C  

em um “C melhor” e mais completo. Linguagens de programação como 

ALGOL68(Algorithmic Language 19684), Ada, CLU e ML também fizeram parte da 

elaboração de C + +. (TREVELIN, 2007). 

Primeiramente, o nome (C) foi dado pelo fato de esta linguagem possuir várias 

características de sua antecedente (B). (AGUILAR, 2008).  Já Stroustrup afirma que “C” é o 

nome concebido por Dennis Ritchie, e que sua linguagem antecedente denominou-se “B” de 

BCPL, sendo que, CPL é o nome de uma grande linguagem, grande para a época em que fora 

desenvolvida. Com o passar do tempo C + + foi chamado, segundo Stroustrup, de “C with 

classes” em português “C com classes”; classes essas que formam peça chave na 

programação orientada a objetos. Em seguida, “C com classes” tornou-se “C plus plus”5, atual 

termo para denominação dessa linguagem de programação. (BRAIN, 1998). 

2.1 SISTEMAS OPERACIONAIS 

A linguagem C possibilita grande desenvolvimento tecnológico na área de softwares. 

Sistemas operacionais como Microsoft Windows, GNU-Linux e Mac OS-X foram criados em 

C, assim como diversos outros sistemas. Uma das vantagens de escrever um sistema 

operacional em C é a flexibilidade do programador em adaptar o sistema operacional sem ter 

que reeditar todo o código. Outra vantagem de trabalhar com a linguagem C e não Java ou 
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Basic é que C pode ser diretamente copilado em código de máquina com grande eficiência e 

agilidade. (NEVES, 2011). 

2.1.1 Aplicações em C/C++ 

Atualmente, C++ é muito usado devido a sua capacidade de adaptação do código ao 

problema, além de ser bem relacionado com várias outras bibliotecas e linguagens, desde que 

utilize-se solução global na resolução do problema. (MAYERS, 1997). 

Apresentam-se as principais aplicações de C++, por exemplo: jogos como Doom 3, 

Half-Life, Counter-Strike, pacotes do Office (Word, Excel, Access, corelDRAW), editores de 

imagens como Photoshop, navegador (Mozilla), até mesmo sistemas integrados para satélites 

da NASA (National Aeronautics and Space Administration), também como no Facebook 

(componentes de alta performance e credibilidade). (NEVES, 2011). Segundo Stroustrup 

(2008), literalmente tudo na Microsoft é construído com características recentes do Visual 

C++. Em sua página oficial6 é possível encontrar uma lista completa de aplicações em C++, 

assim como comentários, entrevistas e artigos do  Dr. Stroustup. 

2.2 PROPRIEDADES  

Talvez a mais significativa evolução de C++ tenha sido novos conceitos técnicos de 

programação orientada a objetos (Object Oriented Programming - OOP). A programação 

orientada a objeto apresenta um novo modelo em resolução de projetos complexos para 

programações estruturadas. Logo, C++ é uma linguagem que adequa-se conforme a 

necessidade, é capaz de realizar implementações com estruturas de dados de modo a satisfazer 

as principais características do problema. (AGUILAR, 2008). Portanto, a estrutura de C++ é 

composta por três principais pilares, são eles: polimorfismo, herança e encapsulamento. 

(LIBERTY, 1999). 

 

2.2.1 Polimorfismo 

 

Polimorfismo é um princípio que possibilita ação diferenciada em função do objeto à 

qual se aplica, ou seja, possui o mesmo nome em distintas classes e sua execução ocorre em 

diversas formas de acordo com a classe referente. (AGUILAR, 2008) 
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 Polimorfismo é a capacidade de tratar muitos tipos de coisas diferentes como um 
tipo ou uma “coisa” que pode tornar muitas formas. Cães e gatos são bem diferentes, 
mas compartilham certas características:geram crias, alimentam seus filhotes,  têm 
pêlo etc. Eles compartilham essas características com outras coisas como: porcos, 
cavalos, etc... Generalizando essas características e comportamentos na abstração do 
mamífero, que “fatora” as características comuns de cada um.(LIBERTY, 1999, p. 
13, grifos do autor). 

 

Logo, em uma linguagem popular entre programadores a essência do polimorfismo 

pode ser traduzida como “uma coisa com diferentes formas”, enfim, tanto um operador o 

quanto uma função possibilitam ações diferenciadas sobre o  mesmo objeto. (AGUILAR, 

2008). 

 

2.2.2 Herança 

 

Herança, também conhecida como “generalização”, define novas classes a partir  de 

classes já existentes, de modo que tenha as mesmas características e comportamentos da 

classe anterior. Logo, classes distintas podem ser ligadas umas as outras através da 

propriedade herança. “ Herança é a capacidade de criar novas classes que herdam funções e 

estruturas de dados definidas em outras classes, sendo possível redefinir ou mesmo adicionar 

novos elementos”. (ALVES, 2002 p.20).  

A figura 1, representa parte da estrutura interna de uma universidade. A universidade 

por sua vez, possui pessoas com sexo, idade, altura, responsabilidades em geral. Alunos 

fazem parte da universidade, eles possuem seu próprio número de matrícula, estudam para as 

provas e cursam determinada fase. No entanto, a universidade também é constituída por 

professores que devem formular, corrigir e lançar notas de provas. Apesar disso, os 

professores possuem acesso ao departamento e são graduados para lecionar. Portanto, 

professores e alunos, ambas subclasses possuem especialidades, herdam todas as propriedades 

da superclasse além de serem capazes de derivar novas subclasses. (BARTH 2012). 

  

 

 

 

 

 

 



 Figura 1:   Classes e Subclasses dentro de uma universidade. 

       

Universidade 

 

- Pessoas 

- Sexo 

- Altura 

- Responsabilidades 

 

 

 

Alunos  Professores 

 

- Número de 

matrícula 

- Graduandos 

- Fase 

- Estudar para 

prova 

  

- Graduados 

- Departamento 

- Lançar notas  

- Formular prova 

 

Fonte: BARTH, (2012). 

 

Visto isso, temos que o princípio de divisão das classes é que cada subclasse pode 

compartilhar características semelhantes de sua classe antecessora. Além de ter propriedades 

em comum com os outros membros desta classe, cada subclasse tem suas próprias 

especializações, em geral, as superclasses possuem operações que são herdadas pelas 

subclasses, as quais apresentam outras propriedades adicionais, únicas, ditas especializações. 

(AGUILAR, 2008). 

 

 



2.2.3 Encapsulamento 

É possível sintetizar a caracterização do encapsulamento apresentando-o como uma 

propriedade que permite o agrupamento de dados em um mesmo módulo, desde que os dados 

estejam relacionados entre si. Ou seja, encapsular objetos nada mais é do que capturar, em 

uma mesma classe, objetos que possuam relações de comportamento ou atributos gerais. 

(AGUILAR, 2008; LIBERTY, 1999). É importante entender a utilização do encapsulamento 

antes mesmo de seu funcionamento interno, tendo em mente a ideia de uma “caixa preta”. 

Além disso uma boa vantagem de encapsular é a segurança. Pois ao utilizar do 

encapsulamento, o programador protege objetos de sofrerem modificações em seus atributos 

devido a outros objetos. (VARELLA, 2012). 

3 METODOLOGIA 

Para coletar informações, utilizou-se a técnica de pesquisa qualitativa7. Nesse sentido, 

apresenta-se a entrevista de Richard Morris à Bjarne Stroustrup em 12 de dezembro de 2008, 

como fonte documental8 para análise. Stroustup é considerado pela maioria dos 

programadores “o pai de C + +”, por ser pioneiro no desenvolvimento de “C whith classes” 

como ele chamava inicialmente. Hoje em dia, Stroustrup é professor e titular do Colégio de 

Engenharia em ciência da computação (College of  Engineering Chair in Computer Science) 

perto de Houston. Texas é a atual localizaçãode Stroustrup e sua família. Stroustrup é autor 

de “The C++ Programming Language” e “The Design and Evolution of C++” dentre outros 

livros, mas ambossão os mais lidos por programadores avançados e interessados no assunto. 

(MORRIS, 2008). Desse modo, uma das principais características dessa linguagem é que “C 

+ + foi projetado para suportar programação orientada a objetos”  além de toda sua 

eficiência, portabilidade e flexibilidade. (LIBERTY, 1999, p. 9). 

3.1 RESULTADOS 

 

Em primeiro lugar, a escolha dos trechos retirados da entrevista, anexo 2, foram 

utilizados nesse artigo por abordarem de modo amplo e objetivo a linguagem de programação 

C + +, em forma de questionário aberto, conforme conceitos de Gil, 2007. Em segundo, por 

possuir fonte respeitável a qual possamos adquirir informações de boa qualidade para análise 

                                                 
7 Referente a conceitos de pesquisa de RICHARDSON, 1999, p.80, apud BEUREN, 2006,  p. 91  3. ed. 
8 Conforme conceitos dos autores MARCONI e LAKATOS,  2002, apud BEUREN, 2006,  p. 134 3. ed. 



documental. Assim, optou-se pela entrevista realizada pelo jornalista Morris à Stroustrup em 

dezembro de 2008. 

Pergunta 1: Você acha que você nunca iria projetar uma nova linguagem a partir do 

zero? 

- Às vezes, eu estou tentado, mas projetar uma linguagem para uso real é uma década 

de trabalho. Ela exige uma ideia firme de que problema deve ser resolvido em um 

financiamento estável. Não é algo que se encaixa no modelo acadêmico e não é algo que tem 

uma recompensa óbvia comercial. Eu duvido que isso vai acontecer. 

Sommariva (2012) diz que não seria uma boa ideia projetar uma nova linguagem de 

programação a partir do zero, pois atualmente temos disponíveis várias linguagens gratuitas e 

muito sofisticadas com vários recursos prontos já desenvolvidos. Desenvolver uma nova 

linguagem de programação seria apenas viável e vantajoso para um determinado problema 

muito específico.  

Observa-se através dos conceitos apresentados acima que atualmente não é vantajoso 

criar uma nova linguagem de programação a partir do zero, com exceção de problemas 

específicos que possam vir a necessitar de uma codificação direcionada e talvez não existente 

no mercado. Logo, com tantas linguagens de programação existentes e satisfatórias para a 

maioria dos problemas em geral, esse desenvolvimento não seria um projeto concreto, 

garantido financeiramente e nem vantajoso no meio acadêmico. 

Pergunta 2: Quanto tempo depois de criada C + + que você passou a vê-lo começar a 

tomar conta da indústria? 

-O primeiro uso real de" C com Classes "(C + + é ancestral direto) começou a 6 

meses depois que comecei o projeto e então eu vi o crescimento exponencial constante por 

uma década. O uso de C + + dobrou a cada 7,5 meses a partir de 1980 a 1991. Depois, eu 

perdi a conta, mas "melhores estimativas" a corrente são em três milhões C + + gama 

programadores. Para a maioria dos primeiros anos, eu era simplesmente demasiado ocupado 

(concepção, implementação, redação e apoio) para observar o que estava acontecendo ... 

Pergunta 3: Porque você acha que C + + é tão bem sucedida? 

-Ele cumpriu os seus objetivos de design bastante modestos. C + + foi concebido para 

ser eficiente nas mãos de bons programadores, capazes de expressar soluções elegantes para 



sistemas rígidos em problemas de programação, adequados para o trabalho próximo ao 

hardware (sem compromisso), para permitir uma organização de código no estilo de Simula 

(programação orientada a objetos), para lidar com a complexidade de grandes sistemas, 

para caber em sistemas existentes, para ser portável entre diferentes hardwares, sistemas 

operacionais, e linkers (mais uma vez nas mãos de programadores capazes), para ser mais 

barato (não complicadas em tempo de execução de sistemas e compiladores bastante 

simples), não-proprietária, e ser ensinável em uma escala larga da indústria. Isso não foi 

realmente fácil de conseguir, dada a ignorância quase completa sobre programação 

orientada a objetos no tempo e o ceticismo extremo sobre o uso de linguagens de alto nível 

para programação de sistemas. Quando eu comecei, era menos de 5 anos desde que C e Unix 

haviam demolido a idéia de que um sistema operacional teve que ser escrito em um 

compilador para uma determinada peça de hardware.  

Segundo Aguilar (2008), C + + tornou-se tão popular e difundida no mercado de 

software por constituir uma linguagem padrão para a programação orientada a objetos, além 

de sua utilização estruturar-se em C, principalmente quando se deseja trabalhar em algoritmos 

e estruturas de dados. 

Sommariva (2012), atribui o sucesso de C + + ao grande desempenho dos programas 

gerados com essa linguagem, assim como ao suporte em orientação a objetos por, na época 

em que foi criada, não haver muitas linguagens com estas características (POO)9.  

Neste contexto, observa-se a partir dos autores acima o ideal de que na época em que 

C + + surgiu não haviam abundantemente programas estruturados em POO, possível fator 

para seu sucesso no mercado. Logo, percebe-se o bom desempenho, portabilidade, e 

eficiência da atuação de C + + em problemas rígidos ou complexos. 

 

4 CONCLUSÃO  

Apesar da existência de várias linguagens de programação, atualmente C + + destaca-

se relevantemente em seus pontos fortes, tornando-se uma linguagem capaz de adaptar o 

código conforme o problema ao invés de tentar mudar o problema para poder desenvolver o 

código, isto à torna uma linguaguem poderosa e flexível. C + + é frequentemente lembrado 
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por sua portabilidade e desempenho na resolução de problemas de alto e baixo nível. A 

compatibilidade de  C + + com a linguagem C resulta em diversos fundamentos de códigos, 

sendo JAVA uma linguagem que possui sintaxe em grande parte semelhante a C + +. Apesar 

disso, C + + requer grande tempo dedicado ao aprendizado para iniciantes, normalmente isso 

acontece devido a visão do programador em relação ao código, mas se o programador já 

possui conhecimentos em JAVA ou C certamente terá facilidade ao aprender C + +.                      

 Através da análise documental sobre a entrevista, anexo 2, considera-se os resultados 

dentro do esperado, pois não é a toa que C + + é tão usado desde que foi apresentado ao 

mundo por seu criador, anexo 1. No entanto, acredita-se que nos dias de hoje desenvolver 

uma nova linguagem de programação pode não ser um projeto de lucro garantido, além de 

existirem várias linguagens ricas em funções que quando bem aplicadas traduzem bons 

resultados para problemas em geral. Portanto, além de seus pontos fortes, outro fator 

importante para seu sucesso foi que na época de sua criação não haviam tantos programas 

estruturados na POO o quanto há atualmente. Por fim, conclui-se que C + + foi criada para 

ser orientada a objetos e é uma linguagem super utilizada desde programas do Microsoft 

Office o quanto em editores de imagens, aplicativos do Facebook, além de muito comum 

também em jogos e sistemas operacionais presentes no cotidiano de várias pessoas. 
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ANEXO 1 -  Bjarne Stroustrup (�11/06/1950, 62 anos). 

O criador da linguagem de programação C + + 



ANEXO 2

 

RM 10:"Bjarne, given that our technological ci

so poor?" 

 

BS11:"Hmmm. If software was as bad as its reputation, we'll all 

easy and entertaining to tell a story of a disaster. People feel competent, comfortable, and 

superior when describing other people's failures. On the other hand, spectacular success is 

often hard to understand, to appreciate, a

understand a crashed disk or a simple 'silly' programming error but it is much harder to 

imagine a million disks not failing for a month and the software that didn't fail to make that 

possible. I look at the Mars Rovers, the human genome project, and Google with awe.

much software is not just ok. It's good from the point of view of its users. Unfortunately, part 

of that success comes from an increased ability to craft functioning systems out of failing

parts through layers upon layers of 

of testing. I would strongly have preferred to get to this point through clean, logical, 

comprehensible, well-analyzed structure, through design and implementatio

                                        
10 Richard Morris – Jornalista e Entrevistador
11 Bjarne Stroustrup - Entrevistado

 

Fonte: Página oficial de Stroustrup 

ANEXO 2 -   Versão original da entrevista analisada

"Bjarne, given that our technological civilization depends on software why is most of it 

"Hmmm. If software was as bad as its reputation, we'll all be dead by now. It is always 

easy and entertaining to tell a story of a disaster. People feel competent, comfortable, and 

superior when describing other people's failures. On the other hand, spectacular success is 

often hard to understand, to appreciate, and can - as it should - make us feel humble. I can 

understand a crashed disk or a simple 'silly' programming error but it is much harder to 

imagine a million disks not failing for a month and the software that didn't fail to make that 

he Mars Rovers, the human genome project, and Google with awe.

much software is not just ok. It's good from the point of view of its users. Unfortunately, part 

of that success comes from an increased ability to craft functioning systems out of failing

parts through layers upon layers of - largely redundant - internal checking and huge amounts 

of testing. I would strongly have preferred to get to this point through clean, logical, 

analyzed structure, through design and implementatio

                                                 
Jornalista e Entrevistador 

Entrevistado 

analisada 

vilization depends on software why is most of it 

be dead by now. It is always 

easy and entertaining to tell a story of a disaster. People feel competent, comfortable, and 

superior when describing other people's failures. On the other hand, spectacular success is 

make us feel humble. I can 

understand a crashed disk or a simple 'silly' programming error but it is much harder to 

imagine a million disks not failing for a month and the software that didn't fail to make that 

he Mars Rovers, the human genome project, and Google with awe.  So, 

much software is not just ok. It's good from the point of view of its users. Unfortunately, part 

of that success comes from an increased ability to craft functioning systems out of failing 

internal checking and huge amounts 

of testing. I would strongly have preferred to get to this point through clean, logical, 

analyzed structure, through design and implementation by 



professionals. That would be safer and cheaper in the long run and certainly avoid the huge 

bloat we see today. We would also be able to use simpler and less power-hungry hardware. 

There are examples of this today - often high-end, high-reliability embedded systems - but the 

PC/Web bloatware dominates in volume and in people's perception of software." 

 

RM: "Do you think education is the answer to developing better software and that somehow 

we get out from the 'we must do it first no matter how buggy it is' way of thinking?" 

 

BS:"Education is part the answer, an essential part, but 'education' itself is not a solution. We 

need an education for software developers that combine principles from science and 

engineering with practical skills. Most likely, we will need several specializations, hopefully 

with a common base. Unfortunately, I am not at all sure that the fields of computer science, 

software engineering, IT, whatever, are mature enough to agree on such a principled common 

base and specialisations. I also suspect that such a degree would be a master's rather than a 

bachelor's. Currently, we have another problem: students often leave educational 

establishments with a set of skills that are seriously misaligned to what the industry needs. 

We can argue that maybe industry should ask for something different, but there is a lot of 

hasty re-training and un-learning going on at the handover from education to industry. I think 

this is really bad for both sides. It discourages industry from relying on more than basic skills 

and puts an emphasis on tools and techniques that can be used by relatively unskilled labour. 

Students know that and therefore pay less attention to higher-level skills and some of the best 

students chose what they perceive as more challenging fields, such as physics and biology. It 

discourages professors, who then concentrate on work that does not directly relate to industry 

or join the scramble to build tools and processes to develop and maintain software with semi-

skilled labour I don't think you have to be first with a product in a given field. In fact, I 

suspect that typically the first product in a field fails as a slightly later product comes along 

with facilities - or stability - that allows it to appeal to a larger group of users. Think of 

Simula, WordPerfect, Netscape, and AltaVista (do you even remember those?). However, I 

do not think that we can delay and delay until a product reaches "perfection." My ideal model 

is something basically sound and potentially beautiful, made available early (warts and all) 

and then gradually improved over the years under real-world pressures. The real-world 

pressures will improve a fundamentally sound product and make it better adjusted to real 

needs than we could make it from first principles. Shipping "no matter how buggy" is 



something else - that's unethical and irresponsible. What you ship has to at least deliver what 

it promises and have a design that allows it to grow to meet future challenges." 

 

RM: "Do you think you would ever design a new language from scratch?" 

 

BS:"Sometimes, I'm tempted, but designing a language for real use is a decade's worth of 

work. It requires a firm idea of what problem is to be solved and stable funding. It's not 

something that fits the academic model and it's not something that has an obvious commercial 

payoff. I doubt it will happen." 

 

RM: "How soon after you created C++ did you see it start to take over the industry?" 

 

BS:"The first real use of 'C with Classes' (C++'s direct ancestor) started 6 months after I 

began the project and then I saw steady exponential growth for a decade. The use of C++ 

doubled every 7.5 months from 1980 to 1991. After that, I lost count, but the current 'best 

guesses' are in the three million C++ programmers range. For most of the early years, I was 

simply too busy (designing, implementing, writing, and providing support) to observe what 

was going on. C++ was not a project with plans, marketing budgets, and consumer surveys." 

 

RM: "What's your opinion about the Microsoft implementation of C++?" 

 

BS: It's getting very good actually both in terms of standard conformance and in code quality. 

I use that - and other C++ implementations - weekly, if not daily. I don't care much about the 

proprietary extensions such as /CLI), but it's their OS and their system interfaces, so my 

opinion is not really relevant. It would be hard to meet their design aims significantly better. 

For a language to be a systems programming language, it has to deal with real systems, rather 

than idealized abstractions. However, I do wish that they had interfaced ISO standard C++ to 

.Net through interface libraries. I do understand why they did not (think: generating meta 

data), but once you rely heavily on /CLI features, you no longer write portable or easy to port 

standard C++, you write for a specific proprietary system. To be fair: just about every 

implementation provider tries to lock in its users. Apple's Objective C++ GUI is a nasty lock-

in and deep in GNU C++ you find quite a few non-standard features. Whenever I can, I prefer 

to deal with ISO standard C++ and to access system-specific features through libraries with 

system-independent interfaces." 



 

RM: "Do you think C++ has become too 'expert friendly'?" 

 

BS:"Yes. In fact, I think that it was me who stuck that label on it - reflecting the old saying 

"Unix is expert friendly" - I said it to alert people to my view that the experts were getting too 

complacent and were not sufficiently sensitive to the needs of novices (of all kinds), casual 

and occasional programmers - whatever you want to call people who want to use C++ well 

before they could become experts - and the many who don't need to or want to become C++ 

experts; they are often quite happy being experts in some other field and just want to use C++ 

in support of that. 

 

I tried to do something about that with C++0x and had some success - not at must as I would 

have liked, of course, but enough that there is a large and powerful subset of C++0x that's 

easier to learn, to use, and to teach than I could carve out of C++98. In particular, I can't wait 

to be able to use the simpler, safer, and more flexible initialization mechanisms. For 

example:  

 

for (auto p = v.begin(); p!=v.end(); ++p) cout << *p << '\n';  

 

The auto says that the type of p is to be that of its initializer (v.begin()), so that I don't have to 

remember how to write the type of v's iterator, say, vector::iterator.  

That's actually the oldest C++0x feature by far; I first implemented it in 1983, but was forced 

to take it out for C compatibility reasons. Now, with "implicit int " banned in both C++ and 

C, we can have this convenient notation. Another example is variable length (homogenous) 

initialize lists. In C++0x we can write:  

 

vector greats = { "Newton", "Darwin", "Archimedes",  "Bohr" };  

 

And get a suitably initialized vector of 4 strings.  

 

The list of small new features is long (e.g., see my C++0x FAQ), but they are designed to 

work together and with all other features of the language so that I hope people get to see them 

as generalizations rather than complications. In particular, the { } initialization syntax can be 

used for every form of initialization:  



 

void f(const vector<pair>& v);</pair  

 

f({ {"Simula", 1967}, {"BCPL", 1967}, {"C", 1978}, {"C++",1985} });  

 

struct Point  

{ 

       int x, y;  

       Point(int xx, int yy) :x{xx}, y{yy}  

};  

 

Point* p = new Point{x,y};  

 

If you feel this is not sufficiently advanced to warrant attention and need some really hard 

technical stuff, you can have a look at the C++0x machine model. If you feel that real 

language design needs a heavy dose of type theory, have a look at 

the concepts and concept_mapsused to control template arguments. The area where C++ is 

still not sufficiently supportive of novices is libraries. There are lots of libraries for people 

who are experts, for people who can search out libraries on the web, and for people who can 

afford commercial quality libraries. However, there is no one place to which a "novice" (of 

any degree of previous experience) can turn for a linear algebra library, a GUI library (and 

builder), an XML manipulation and Web service toolset, a 3D graphics library, a 

computational geometry library, a concurrent programming support library, a set hard-real 

time programming facilities, etc. All of these exist, but you have to search for them, chose 

among alternatives, download and install them, convince yourself about their quality, worry 

about the timescale of their support, etc. Those are not tasks for which the average novice is 

well prepared. My home pages are often a good place to start to look (especially the C++ 

page and the applications page), but I can only feature links to a few collections of libraries, 

such as Boost, Poco, and Qt, and they don't all work together seamlessly.  

C++0x does provide a few new libraries, but not as many as I would have liked. I particularly 

like to be able to use regular expressions (the regex library) and to use that library even when 

teaching my freshman (first year) students. Finally getting standard and portable threads is a 

relief." 

RM : "Why do you think C++ is so successful?" 



 

BS: "It met its fairly modest design aims. C++ was meant to be efficient in the hands of good 

programmers, capable of expressing elegant solutions to hard systems programming 

problems, suitable for work close to the hardware (without compromises), to allow 

organization of code in the style of Simula (object-oriented programming), to cope with the 

complexity of large systems, to fit into existing systems, to be portable across different 

hardware, operating systems, and linkers (again in the hands of capable programmers), to be 

cheap (no complicated run-time systems and fairly simple compilers), non-proprietary, and to 

be teachable on an industry wide scale. That was actually not easy to achieve given the almost 

complete ignorance about object-oriented programming at the time and the extreme 

skepticism about the use of higher-level languages for systems programming. When I started, 

it was less than 5 years since C and Unix had demolished the idea that an operating system 

had to be written in assembler for a particular piece of hardware." 

 

RM: "In your well-read and well-written book The Design and Evolution of C++, you claim 

that Kierkegaard was an influence on your conception of the language. What do you mean by 

this?" 

 

BS:"I wanted to say something about C++'s intellectual roots. In particular, I wanted to state 

my opposition to the authoritarian system builders (e.g. Plato and Hegel) and emphasize my 

concern for the individual and the exceptional. In that context, Kierkegaard fits right in. 

Maybe referring to philosophers appears a bit pretentious, but I did read a fair bit of 

philosophy before I got too busy with computing and occasionally still do. The human aspects 

of programming, software design, etc. are often overlooked - and when they are not, it is often 

by someone trying to shoehorn humans into an inhuman development process. A "process" 

that does not recognize the enormous variations in human abilities is inhumane and 

suboptimal in that it fails to utilize the best in the people involved. That does not imply that 

I'm arguing for anarchistic "cowboy programmers." On the contrary, I'd argue that a firmer 

foundation of programming addressing areas such as types, interfaces, resource management, 

invariants, underlying models, etc. is needed for less wasteful collaboration of many 

developers. A rush to the lowest common denominator is not a great idea." 

 

RM: "How do you think more programmers can write quality code (as opposed to quantity) 

and still keep their jobs?" 



 

BS:"They have to be more effective than the popular million monkey approaches. Worse, 

they have to be more productive over a variety of time spans: the first year, the first two 

years, the first five years, and the first ten years. That means that it should be possible to 

replace the pioneers and not rely on exceptional talent and exceptional enthusiasm - in other 

words, the approach has to be a form of sustainable professionalism. Where upper 

management sees it as a major aim to ensure that their software development and 

maintenance can be done primarily by semi-skilled and interchangeable individuals, getting to 

professionalism and quality code is an up-hill task; where upper management is consistently 

supportive it's only difficult. I think we have to base the necessary professionalism on 

classical computer science core areas such as algorithms, data structures, and machine 

architecture. To this we have to add a notion of "software architecture" that must be more 

than simply showing off the features of a language or two. We have to get into interface 

design, into invariants, applications of predicate logic, model checking, design for testing, 

systematic resource management and systematic error-handling strategies. There is much 

material on these subjects, but not a coherent and widely accepted body of work supported by 

standard textbooks such as you find in other fundamental fields. People are still stuck arguing 

language choice (e.g., C vs. functional vs. Java vs. domain specific vs. C++ vs. Python) rather 

than techniques and principles. I fear we have a lot of work still to do in this area - it is not 

easy to express and apply principles across languages. What people have to do is to articulate 

principles for their languages of choice and try to see languages - any language - as an 

incomplete approximation to the ideals. The old idea of re-use, of well-specified, well-tested 

components must be realized (as far as our real-world constraints allow in a given situation). 

Programming must come much closer to Math so that we can reason (informally and 

formally) about properties of a program. There is hope, though. We have come a long way 

since Doug McIlroy's original 1968 call for software components." 

 

RM: "What things in your technological life would you have done differently? And what are 

you most proud of?" 

 

BS:"Looking back, there were so many years where I needed 24 months to get all the work 

done right. I had the choices of shipping with flaws, shipping later, or not shipping (that is, 

staying out of an application domain). Over the years, I choose each of these alternatives at 

various times. Most of all, I wish I could have delayed the commercial introduction of C++ by 



four-to-six months to allow me to ship it with a significantly larger library. The reason I 

shipped when I did (early) was simple and idealistic: I couldn't design and implement a 

sufficiently general, efficient, and elegant container library - I didn't yet have a clear idea of 

what a parameterized type would be. Had I shipped the best I could come up with then (or 

even a year later) it wouldn't have been good enough for the long term. However, it would 

have made the C++ community consider a container library part of any minimally acceptable 

standard library and the initial and flawed library's inevitable replacement would have served 

well. What am I proud of? Having helped making object-oriented programming mainstream 

and not stopped there but carried on trying to make generic programming mainstream. C++0x 

should do a lot for the latter. In purely technical matters, I consider the destructor and the 

resource management techniques based on it a major contribution. Many of the most effective 

modern C++ techniques rely on destructors." 


