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Tények, érdekességek  
az informatika világából 

 
A C és C++ programozási nyelvek története 
� 1963-ban megjelent a CPL nyelv (Combined Programming Language), amely öt-

vözte az addigi két nagy nyelv, Algol és Fortran előnyeit. 
� 1967-ben Martin Richards megtervezte a BCPL (Basic Combined 

Programming Language) nyelvet, a CPL nyelv egyszerűsített változatát. 
� A C nyelvet Dennis Ritchie tervezte egy PDP-11 típusú gépen, Unix operá-

ciós rendszer alatt. A nyelv hamarosan annyira népszerűvé vált, hogy az 
egész Unix rendszert átírták C-be. 

� Az AT&T Bell Labs-nál történő nyelvfejlesztés 1969–1973 közé esett, a leg-
termékenyebb év az 1972 volt. 

� A nyelv neve azért lett C, mert lehetőségei nagy részének alapjait az a Ken 
Thomson által 1970-ben kifejlesztett B nyelv képezte, amelynek elődje a 
BCPL nyelv volt. 

� 1978-ban jelent meg a Brian Kernighan-Dennis Ritchie: The C Programming 
Language című könyve, mely ma is alapmű a C programozásban. Későb, az 
ANSI szabvány megjelenése után (1989) ezt átdolgozták, és ma is a legjobb 
C könyvek egyike. 

� 1979-ben kezdték el a C with Classes nyelv fejlesztését. 
� A C++ programozási nyelvet Bjarne Stroustrup fejlesztette ki az AT&T Bell 

Labs-nál, a 80-as évek elején. 
� A nyelv tervezésénél fontos szempont volt a C-vel való kompatibilitás, ezt 

oly mértékben sikerült megvalósítani, hogy minden szintaktikailag helyes C 
program egyben egy szintaktikailag helyes C++ program is. 

� A C++ nyelvet 1998-ban szabványosította az ANSI. 
� A C++ nyelv nagy újítása az objektumorientált programozási megközelítés 

beillesztése a C nyelvbe. 
� 1987. május 13-án megjelent a Borland cég Turbo C 1.0. programja 
� 1988 januárjában megjelent a Turbo C 1.5.
� 1989-ben megjelent a Turbo C 2.0. Ezt követően a Borland áttért a C++ 

nyelvre. 
� 1990-ben megjelent a Borland cég Turbo C++ első verziója 
� 1991. február 28-án megjelent a Turbo C++ 1.01.
� 1991. november 20-án már a Turbo C++ 3.0-át is a piacra dobták. 
� A 3.1-es verzióval elválnak a Turbo C++ és a Borland C++ ágak. 
� 1993 novemberében jelenik meg a 4.0-ás verzió. 
� 2006. szeptember 6-án megjelent a Turbo C++ 2006.


