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Indhold
Så har vi et nyt nummer af DEKUUG nyt på gaden. Vi har denne gang et fint tilbud om at høre mere om C++,
som måske er efterfølgeren til C. Vi har desværre måtte udskyde leverandørmødet berammet til den 19. august til
den 23. september, Så har vi et rabattilbud på tidsskrifterne ”Computerworld” og ”RUN”, ekstra tilmeldingsbrochurer til EUUGs Manchesterkonference, og endeligt en opdateret medlemsliste.

Bjarne Stroustrup holder foredrag om C+ +
Som omtalt på Århus-mødet er det lykkedes os at få Bjarne Stroustrup til at holde & f oredrag på Datalogisk Institut
på Københavns Universitet (DIKU), hvortil DKUUGs medlemmer også er velkomne. Mødet holdes mandag den 25.
august 1986, 13.15 - 15.00 på DIKUs nye adresse Universitetsparken 1 - 3, 2100 København Ø. Der vil være
skilte til at vise vej derfra. Vi har fået følgende abstract fra Bjarne:
Ån

Qverview

of C++

Bjarne Stroustrup,

Ph. D., cand.

scient.

Computer Science Research Center, AT&T

Bell Laboratories, USA

The C+ + programming language will be presented.
C-+ + is a superset of the C programming language that retains the efficiency and notational convenience of C while
providing (improved) facilities for
- type checking
- data abstraction

- Operator overloading

The

use:

- object-oriented programming
key concepts of C+ + are introduced

through examples.

It will be demonstrated

how

a user can define and

- a dynamic, range checked, vector type
- 8 geometric shape type

Leverandørmødet den 19. august udsat til 23. september

P.g.a. et internt møde hos UNI-C må vi desværre flytte leverandørmødet, der var berammet til den 19. august.

Leverandørmødet er nu fastsat til tirsdag den 23. september, hvor vi fra DKUUG's side vil være klar med programmet for medlemsmødet den 7. oktober og vil kunne fremlægge en pressemeddelelse til udsendelse i forbindelse

med Kontor og Data 1986.

Leverandørmgødet den 23. september, kl. 10-12 holdes hos UNI-C,

melding hos Ib Lucht eller ekspedi- tionen (01) 839511.
Ib Lucht
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Medlemstilbud
Det er tidligere meddelt at DKUUGs

medlemmer

kan tegne abonnement på ”PC World” til en meget favorabel pris,

nemlig kun kr. 100,- pr år + moms. Bestyrelsens gode relationer til Computerworld Danmark A/S har nu medført,
at Computerworld Danmark har udvidet tilbudet til også at gælde avisen ”Computerworld” (og tidsskriftet ”RUN”).
DKUUGSsS medlemmer kan altså abonnere på disse blade for 100,- kr pr år pr blad + moms.
Ordningen omfatter kun nytegning. Eksisterende abonnementer kan ikke transformeres.
Bestillingskort kan rekvireres hos:
Mogens Buhelt

Kabbelejevej 27 B

2700 Brønshøj

Tel (arb): 02 86 55 33

Manchester konferencen
Brochurer

med

tilmeldingsblanket

rekvireres hos Mogens Buhelt.

1986-09-22 — 25
er

netop

udsendt

sammen

med

EUUG

newsletter.

Ekstra

eksemplarfér”

|

kan

Medlemslisten
Vedlagt er et A4-ark lig med 4 A5-sider supplement pr 1986-08-12 til medlemslisten pr 1986-05-01

betisk nøgle til medlemslisten.

samt en ny alfa-

Tag den gamle medlemsliste pr 1986-05-01, fjern alt efter side 12 og tilføj det nye supplement. Placér den nye
nøgle, hvor du finder det mest praktisk. Markér evt. rettelserne (side 14 - 16) ved de pågældende medlemmer.
Mogens Buhelt
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