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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Finalny kształt C++17 poznaliśmy po marcowym spotkaniu 
komisji standaryzacyjnej w miejscowości Kona na Hawajach, 
gdy szkic standardu został poddany głosowaniu organów na-

rodowych (ang. national bodies). 6 września głosowanie zostało za-
kończone jednogłośną akceptacją [1], co pozwoliło pominąć dru-
gie głosowanie i przejść bezpośrednio do publikacji. Organizacja 
ISO opublikowała C++17 w grudniu 2017 jako ISO/IEC 14882:2017 
[2]. Wedle relacji członków komitetu 9 miesięcy od zakończenia 
prac oznacza bardzo szybką publikację…

Od dawna wiadome było, że z szumnych zapowiedzi ewange-
listów oraz z listy życzeń Bjarne Stroustrupa, oryginalnego twór-
cy języka, niewiele udało się zrealizować. Znakomicie obrazuje 
to keynote tego ostatniego na konferencji C++Con 2016, gdzie 
z wymienionych dziesięciu zmian żadna nie została w pełni zaim-
plementowana (Rysunek 1). Mimo to zmiany były liczne i w znaczą-
cej większości pozytywne – choć w równie znaczącej większości 
drobne i nastawione na ułatwienie kodowania.

W tym artykule opisana zostanie ostateczna formuła nowego 
standardu. Zmiany uszeregowane będą mniej więcej od najistot-
niejszych dla programistów C++ do tych mniej ważnych, lub waż-
nych tylko dla specyficznych grup, np. twórców bibliotek.

Rysunek 1. Bjarne Stroustrup przedstawia listę życzeń dla C++17 (źródło: https://youtu.
be/_wzc7a3McOs?t=3538)

USUNIĘCIE PRZESTARZAŁOŚCI
Wymienione tu części języka zostały kompletnie usunięte ze stan-
dardu, co oznacza, że kod je zawierający nie powinien się skompi-
lować1, ponieważ nie jest poprawnym kodem C++17 – tak samo 
jak kod zawierający przypisanie literału ciągu znaków do mutowal-
nego wskaźnika na char (Listing 1) nie powinien się skompilować 
w C++11 ani późniejszych [3].

1. Należy rozróżnić „nie powinien się skompilować” od „nie skompiluje się”. Kompilatory nigdy w peł-
ni restrykcyjnie nie trzymają się standardu, szczególnie przy domyślnych ustawieniach, więc czasem 
zamiast komunikatu błędu wyświetlą informację z ostrzeżeniem.

C++17 – nowy, miłościwie panujący 
nam standard C++
Nieco ponad rok temu (Programista 10/2016) zapowiedziany został nadchodzący 
standard języka. Od tego czasu komitet standaryzacyjny zdążył się jeszcze spo-
tkać i dokonać pewnych zmian.

Listing 1. Niedozwolone przypisanie literału ciągu znaków do muto-
walnego wskaźnika na char

int main()
{
char* foo = "bar";

}

Specyfikacja throw()

Od teraz dozwolone jest wyłącznie noexcept. Wyjątkiem jest 
puste throw(), które staje się aliasem dla noexcept(true). 
throw(std::exception) przedstawione w Listingu 2 jest nie-
poprawnym kodem.

Listing 2. Dynamiczna specyfikacja wyjątków

void foo() throw() {}
void bar() throw(std::exception) {}

Auto_ptr

std::auto_ptr to potworek pozostały po C++98, gdzie nie-
możliwa była poprawna implementacja std::unique_ptr. We-
dle wiedzy autora we wszystkich sensownych  zastosowaniach 
std::auto_ptr można zastąpić std::unique_ptr.

Listing 3. Użycie typu nieistniejącego już w bibliotece standardowej: 
std::auto_ptr<int>

int main()
{
std::auto_ptr<int> a(new int);

}

Operator ++ dla bool

Samo istnienie operatora ++ dla bool może być dla wielu osób 
zaskoczeniem, choć od strony implementacyjnej wydaje się ono 
zrozumiałe, ponieważ bool jest w C++ (oraz w C) realizowany jako 
zmienna liczbowa o wielkości 1 bajta. W Listingu 4 przedstawiono 
niedozwolone od C++17 użycie.

Listing 4. Wykorzystanie operatora ++ dla bool

int main()
{
bool b = false;
b++;
assert(b == true);

}
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