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Pomimo zachowania w nowych standardach prawie pełnej 
kompatybilności wstecznej wiele starych idiomów i zwycza-
jów straciło rację bytu, a w niektórych przypadkach są nawet 

uznawane za błędy, które nie powinny zyskać aprobaty podczas 
przeglądu kodu (ang. code review).

W tym artykule przedstawione są wybrane konstrukcje wystę-
pujące w nowoczesnym kodzie C++, wraz z ich porównaniem do 
tych wykorzystywanych na przełomie tysiącleci. Część z nich to 
nowości powstałe jako efekt zmian w języku w przeciągu minionej 
dekady, a część to krytyka dla wszelkiej maści kursów i poradników 
traktujących C++ jako „C z klasami”. Pod wszystkimi autor się pod-
pisuje i korzysta z nich w produkcyjnym kodzie, jednocześnie pod-
kreślając, że są to tylko rady oparte na jego opiniach, a ich użycie 
powinno być poprzedzone analizą konsekwencji ich zastosowania: 
potencjalnych zmian w wydajności, czytelności oraz kompatybil-
ności ze starszymi kompilatorami.

RAII
RAII (Resource Acquisition Is Initialization) [1] nie jest w C++ nowo-
ścią, a można wręcz powiedzieć, że jest kamieniem węgielnym ję-
zyka. Technika ta wykorzystuje gwarancję wykonania destruktora 
przy wyjściu z zakresu (ang. scope)1: konstruktor służy do inicjali-
zacji zasobu, a destruktor gwarantuje jego zwolnienie. Korzystają 
z tego – między innymi – klasy zarządzające dostępem do plików 
(np. std::fstream, QFile), semaforami (np. std::lock_guard, 
boost::lock_guard, QMutexLocker) czy dostępem do pamięci 
– np. inteligentne wskaźniki czy kontenery.

Stosuj inteligentne wskaźniki  
zamiast new i delete

W C++98 jedynym inteligentnym wskaźnikiem w bibliotece stan-
dardowej był std::auto_ptr. Nie zyskał on popularności, po-
nieważ, ze względu na brak semantyki przenoszenia (ang. move 
semantics) w języku, oferował zaskakującą dla programisty imple-
mentację operatora przypisania. Ustawiał on źródłowy wskaźnik 
na NULL, który uniemożliwiał użycie std::auto_ptr w kontene-
rach biblioteki standardowej. Z tego powodu powstały alternatyw-
ne implementacje, np. boost::scoped_ptr, ale znajdowały się 
one w zewnętrznych bibliotekach (np. Boost, POCO, Qt), co nega-
tywnie odbiło się na ich popularności.

Zamiast inteligentnych wskaźników, popularnym rozwiąza-
niem stało się przyjęcie – wzorem języka C – dualizmu znaczenio-
wego wskaźników. Były one wykorzystywane zarówno do określa-

1 Odstępstwem od tej reguły jest rzucenie wyjątku, który w ogóle nie zostanie złapany i opuści 
zakres funkcji main, głównej funkcji swojego wątku (wtedy nie ma takiej gwarancji), lub konstruk-
tora zmiennej o statycznym czasie życia w globalnej przestrzeni (wtedy gwarantowany jest brak 
wykonania destruktorów).

nia kwestii odpowiedzialności za zwolnienie pamięci, jak i samego 
widoku na pamięć. Wiązało się to z niemożnością zrozumienia 
kodu (przez człowieka i narzędzia do statycznej analizy kodu) bez 
znajomości interfejsów wykorzystywanych bibliotek. Tylko doku-
mentacja mogła odpowiedzieć na następujące pytania:

 » Czy funkcja przyjmująca widget* przejmuje odpowiedzial-
ność za wywołanie delete (lub delete[])?

 » Czy funkcja zwracająca gadget* wymaga od użytkownika, aby 
wywołał delete (albo delete[]) na zwróconym wskaźniku?

 » Czy funkcja może rzucić wyjątek? Po czyjej stronie leży wów-
czas odpowiedzialność za zwolnienie zasobów? Przykład ta-
kiego problemu znajduje się w Listingu 1.

Listing 1. Wyciek pamięci – programista nie przewidział, że można 
opuścić zakres funkcji poprzez rzucenie wyjątku

void foo() {
int* ptr = new int[65536];
std::fill(ptr, ptr + 65536, 0);
bar(ptr); // rzuca wyjątek
delete[] ptr; // nigdy tutaj nie dochodzi, wyciek pamięci

}

Wraz z nadejściem C++11 sytuacja zmieniła się diametralnie 
i w bi   blio  tece standardowej pojawiły się std::unique_ptr, 
std::shared_ptr oraz std::weak_ptr. Ten pierwszy jest bez-
pośrednim następcą std::auto_ptr (który w C++17 został kom-
pletnie usunięty ze standardu), a jego użycie z założenia powinno 
być darmowe z perspektywy wydajności skompilowanego kodu.

Jak widać w Listingach 2, 3, i 4, kod wygenerowany przez kom-
pilator jest niemal identyczny dla obu wersji kodu. Jednak należy 
zauważyć, że wersja z inteligentnym wskaźnikiem, poza zwięzło-
ścią i czytelnością, charakteryzuje się odpornością na całą klasę 
błędów programistycznych – mianowicie:

 » zawsze zwalnia zasoby – dodanie nowego wyjścia z funkcji 
(return lub wyjątek) podczas refaktoringu lub rekompilacji 
bibliotek nie wymaga ręcznego dodania wywołania operato-
ra delete,

 » gwarantuje wywołanie prawidłowego operatora delete lub 
delete[].

Listing 2. Kod wywołujący foo w stylu C++98

void cpp98() {
int* ptr = new int[65536];
std::fill(ptr, ptr + 65536, 0);
try {
foo(ptr);
delete[] ptr;

} catch(...) {
delete[] ptr;
throw;

}
}

Czytelny i wydajny – C++ XXI wieku
Ostatnie lata to dla języka C++ czas istotnych zmian. C++ 11, który światło dzienne 
ujrzał w 2011 roku, był istnym trzęsieniem ziemi. Trzy lata później wprowadzono 
kolejne uspra wnienia w C++14, a w 2017 roku spodziewane jest uchwalenie kolejnej 
iteracji języka (C++17) zawierającej jeszcze więcej małych, acz przydatnych zmian.
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