
Dla kogo jest ta ksi¹¿ka?

Ksi¹¿ka ta przeznaczona jest dla programistów, którzy wstêpnie opanowali
jêzyk C++ i chcieliby poznaæ te nowe narzêdzia, jakimi w jêzyku C++ s¹ szablony
i mechanizm obs³ugi sytuacji wyj¹tkowych.

Jeœli nauczy³eœ siê C++ z mojej ksi¹¿ki „Symfonia C++”, to ogromnie siê cieszê, ¿e
spotykamy siê znowu. Jeœli zaœ nauczy³eœ siê C++ z jakiejœ innej, dobrej ksi¹¿ki, to
mam nadziejê, ¿e czytaj¹c tê — jeszcze bardziej polubisz C++.

Nie zak³adam wiêc, ¿e znasz „Symfoniê”. 
Co prawda, czasem w tekœcie zaznaczam, ¿e o jakimœ zagadnieniu
mówiliœmy w „Symfonii” na stronie..., ale to tylko pomocnicza
uwaga dla tych, którzy maj¹ Symfoniê pod rêk¹. Na wypadek,
gdyby chcieli siêgn¹æ po t³o omawianego zagadnienia.

Niezale¿nie wiêc od tego, z jakiej ksi¹¿ki nauczy³eœ siê C++, domyœlam siê, ¿e
by³a to dobra ksi¹¿ka. Przecie¿ gdyby by³a z³a — to na pewno „Pasji C++” nie
mia³byœ ochoty czytaæ.

(Za) ³atwy podrêcznik ?

Skoro nie zak³adam, ¿e uczy³eœ siê w³aœnie z „Symfonii”, dlatego pocz¹tkowe
rozdzia³y „Pasji” s¹ na poziomie trochê ni¿szym ni¿ ten, na którym „Symfonia”
siê koñczy³a.  Zatem — jeœli jesteœ dobrym programist¹ — pocz¹tkowe rozdzia³y
„Pasji” mog¹ wydaæ Ci siê zbyt ³atwe. S¹ w nich przypomnienia niektórych
mechanizmów znanych Ci zapewne z „Symfonii”. 

Rozumiem, ¿e mo¿e Ci siê to wydaæ niepotrzebne i wywo³a myœl: 

"Przecie¿ ja to doskonale wiem!". 

Trudno, sam rozumiesz, ¿e musia³em zacz¹æ od jakiegoœ poziomu — i wybra³em
poziom nieco ni¿szy od Twojego.

Proponujê Ci jednak taki sprawdzian: Otó¿ w trakcie ksi¹¿ki ten poziom
ustawicznie siê podwy¿sza; Spróbuj zauwa¿yæ kiedy Twoje reakcje: 

"przecie¿ ja to wiem" 

zamieni¹ siê w: 

"Aha, teraz to wreszcie zrozumia³em" .

Krótko mówi¹c przyjdzie (doœæ szybko) taki rozdzia³, gdzie te przypomnienia
uznasz ju¿ za bardzo pomocne.  Jeœli ta chwila nast¹pi doœæ póŸno, to znaczy, ¿e
po prostu jesteœ doskona³ym programist¹. Nic to — i dla takich przewidzia³em w
tej ksi¹¿ce kilka rozdzia³ów.

Pióro

Jeœli znasz „Symfoniê C++”, to styl, którego u¿y³em pisz¹c „Pasjê C++” nie
bêdzie dla Ciebie zaskoczeniem. Jeœli zaœ jest to nasze pierwsze spotkanie — to
muszê wyt³umaczyæ parê spraw.

Bez popisywania siê

S¹ dwa style pisania ksi¹¿ek. Pierwszy to: „Popatrzcie jaki ja jestem m¹dry”,
a drugi to „Popatrzcie jakie to proste”. Wybieram ten drugi styl,
w przeœwiadczeniu, ¿e prêdzej doprowadzi do celu. 


