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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Należy zaznaczyć, że nad nowym standardem wciąż trwają prace, 
komisja standaryzacyjna ma jeszcze odbyć kilka spotkań przed 

premierą (ostatnie posiedzenie miało miejsce 25 lipca 2022 r.), więc 
może on ulec zmianom. Jednak szanse na znaczące modyfikacje są 
bardzo niewielkie.

Ponadto w momencie pisania artykułu nie wszystkie z opisywa-
nych funkcjonalności były w kompilatorach zaimplementowane po-
prawnie, a niektóre nie zostały zaimplementowana w ogóle. Z tego 
powodu część przykładowych programów powstała w sposób speku-
lacyjny na podstawie lektury szkicu dokumentu standaryzacyjnego, 
bez możliwości ich weryfikacji „na żywo”.

WIELOWYMIAROWY OPERATOR[]
C++ w końcu doczeka się pełnoprawnego, wielowymiarowego opera-
tora dostępu do elementu zbioru: []. Oznacza to, że nie trzeba będzie 
się uciekać do przeładowywania operatora wywołania (operator()) 
lub kolejnego wywoływania operatora [], aby uzyskać pożądany 
efekt. Przykład użycia można zobaczyć w Listingu 0.

Listing 0. Przykład użycia wieloargumentowego operatora []

struct foo
{
    int operator[](int a, int b) const {
        return a * b;
    }
};

int main()
{
    std::cout << foo{}[6,7] << '\n';
}

Listing 1. Wywołanie programu z Listingu 0

$ ./prog
42

Monadyczne operacje dla std::optional

Szablon klasy std::optional doczekał się kilku nowych funkcji, 
których zadaniem jest zwiększenie czytelności kodu i umożliwienie 
programowania point-free, popularnego w językach funkcyjnych [0]. 
Te funkcje to:

 » transform – dokonuje transformacji wartości, zwracając 
std::optional<T>, gdzie T to typ zwracany z wywołania prze-
kazanego obiektu (operator()) lub funkcji. Jeśli wywołana zo-
stanie na pustym obiekcie std::optional, zwróci również taki 
pusty obiekt, ale z nowym typem,

 » and_then – dokonuje transformacji wartości, zwracając 
std::optional<T>, wymaga, aby przekazana funkcja lub 
obiekt funkcyjny po wywołaniu zwróciły specjalizację szablonu 

std::optional. Jeśli wywołana zostanie na pustym obiekcie 
std::optional, zwróci również taki pusty obiekt, ale z nowym 
typem,

 » or_else – zwraca wartość obiektu std::optional, lub, jeśli jest 
on pusty, wartość zwróconą z przekazanej funkcji lub wywoła-
nia obiektu.

Listing 2. Nowe funkcje w std::optional

#include <iostream>
#include <optional>

struct B
{
    int x;
};

int get_x(B b)
{
    return b.x;
}

std::optional<int> twice(int x)
{
    return x * 2;
}

int process(std::optional<B> b)
{
    static constexpr auto default_ =
        []{ return std::optional{1}; };
    return *b.transform(get_x)
             .and_then(twice)
             .or_else(default_);
}

int main()
{
    std::cout << process(std::optional<B>{}) << '\n';
    std::cout << process(std::optional{B{21}}) << '\n';
}

Listing 3. Wywołanie kodu z Listingu 2

$ ./prog
-1
42

WBUDOWANY SUFFIX DLA TYPU SIZE_T
Typ size_t dostanie własny dedykowany suffix uz.

Listing 4. Dedykowany suffix dla typu size_t

#include <cstdint>
#include <type_traits>

int main()
{
    auto size = 1uz;
    static_assert(
        std::is_same_v<
            decltype(size),
            std::size_t
        >
    );
}

C++23 – podgląd nowości w nadchodzącym standardzie
Wszystko wskazuje na to, że nowy standard C++ zostanie opublikowany zgodnie z planem 
w roku 2023. Bez wielkiej niespodzianki będzie on nosił miano C++23. W tym artykule opiszę 
najciekawsze i najistotniejsze ze zmian, których możemy spodziewać się w przyszłym roku.

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

	Button1: 


