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Osoba lub grupa proponująca wprowadzenie modułów musi od
powiedzieć między innymi na następujące pytania:

 » Jaki jest podstawowy cel użycia modułów? Wśród popular
nych odpowiedzi znajdują się: przyspieszenie kompilacji, 
możliwość jednokrotnej kompilacji modułu i udostępnianiu 
go podobnie jak biblioteki .jar w Javie, wersjonowanie biblio
tek oraz wyręczenie systemów budowania.

 » Jak będzie wyglądała ścieżka migracji od obecnego systemu 
nagłówków? Pisanie programów korzystających wyłącznie 
z modułów jest nierealne, tak samo jak przenoszenie już ist
niejących projektów w całości.

 » Czy makra i definicje preprocesora będą eksportowane z mo
dułu i, jeśli tak, to w jaki sposób? Tutaj należy zauważyć, że wła
ściwie każda znacząca biblioteka/framework w C oraz w C++ 
w jakiś sposób korzysta z makr, czy jest to POSIXowy FD_SET, 
Windowsowe kody błędów, assert z biblioteki standardo
wej, foreach w Qt, a nawet BOOST_HANA_STRING z, wyda
wałoby się, czysto C++owej, nowej biblioteki Boost.Hana. 
W Listingu 1 pokazano przykładowe użycie makra oferowane
go przez bibliotekę.

 » Czy został przewidziany oraz – jeśli tak – jak będzie wyglądał 
mechanizm sterowania kompilacją załączanych modułów? 
Obecnie często stosuje się definiowanie odpowiedniej war
tości preprocesora, czy to poprzez dyrektywę #define, czy 
przez argument przekazany kompilatorowi podczas kompila
cji. Przykład w Listingu 0.

 » Czy nazwa modułu ma wpływ na przestrzeń nazw zawartych 
w nim definicji? Tak rozwiązują to inne języki, dzięki czemu 
przestrzeń nazw i ścieżka do definicji modułu stają się wy
mienne. Oznacza to jednak, że przeniesienie starych bibliotek na 
system modułów będzie się wiązało z przepisaniem (albo przy
najmniej refaktoringiem) znacznej części istniejącego kodu.

Listing 0. Sterowanie kompilacją załączanych bibliotek

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>

int main()
{
    return 0;
}

Listing 1. Użycie makra BOOST_HANA_STRING eksportowanego 
z biblioteki Boost.Hana. Źródło: [0]

// Copyright Louis Dionne 2013-2017
// Distributed under the Boost Software License, Version 1.0.
// (See accompanying file LICENSE.md or copy at http://boost.
org/LICENSE_1_0.txt)

#include <boost/hana/assert.hpp>
#include <boost/hana/equal.hpp>
#include <boost/hana/not_equal.hpp>
#include <boost/hana/string.hpp>
namespace hana = boost::hana;
int main() {
BOOST_HANA_CONSTANT_CHECK(
BOOST_HANA_STRING("abcdef") == BOOST_HANA_STRING("abcdef")

);
BOOST_HANA_CONSTANT_CHECK(
BOOST_HANA_STRING("abcdef") != BOOST_HANA_STRING("abef")

);
}

BOJE STANDARYZACYJNE – RYS 
HISTORYCZNY
Pierwsza propozycja dodania systemu modułów do języka C++ 
pojawiła się pod koniec roku 2004, a jej autorem był Daveed Van
dervoorde. Została ona oznaczona numerem roboczym N1736 [1]. 
Przedstawiona syntaktyka definiowania oraz importowania modu
łów może być dla czytelnika zaznajomionego z obecnym stanem 
rzeczy dość zaskakująca. Zostało to przedstawione w Listingach 2 i 3.

Listing 2. Importowanie modułu według N1736. Źródło: [1]/Example 1

namespace << std; // Module import directive.

int main() {
    std::cout << "Hello World\n";
}

Listing 3. Deklaracja modułu według N1736. Źródło: [1]/Example 3

// File_1.cpp:
namespace >> M1 {
    export typedef int I1;
}

// File_2.cpp:
namespace >> M2 {
    export typedef int I2;
}

// File_3.cpp:
namespace >> MM {
    export namespace << M1; // Make M1 visible here and
                            // in code that imports MM.
    namespace << M2;        // Make M2 visible here,
                            // but not in clients.
}

// File_4.cpp:
namespace << MM;
M1::I1 i1; // Okay.
M2::I2 i2; // Error: M2 invisible.

Propozycja ta została dołączona do głównego szkicu najbliższego 
standardu, niesławnego C++0x, który ostatecznie stał się C++11. 

Moduły w C++ – raport z postępów
O modułach w C++ – jako o rozwiązaniu problemu braku kompartmentalizacji w pli-
kach nagłówkowych – mówi się równie długo, co o konceptach w kontekście nie-
czytelnych błędów kompilacji w przypadku podania niepoprawnych argumentów 
do szablonów. Oba te pojęcia są również bardzo szeroko rozumiane i mają różne, 
często wzajemnie sprzeczne interpretacje.

https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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