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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

W lutym tego roku, podczas spotkania w miejscowości Kona 
na Hawajach, Komitet Standaryzacyjny C++ zamknął li-

stę zmian, które zostaną wprowadzone w standardzie C++20. Jedną 
z największych i jednocześnie najdłużej oczekiwanych jest wprowa-
dzenie pełnego wsparcia dla modułów.

Pierwszy dokument przedstawiający propozycję wprowadzenia 
takiej funkcjonalności pojawił się już w 2004 roku. Przyszło nam 
więc czekać 16 długich lat, zanim Komitet zdołał włączyć moduły 
w zakres standardu języka.

Aby lepiej zrozumieć zmiany, jakie wprowadzą moduły, warto 
przypomnieć sobie, jak proces budowania programów w C++ wyglą-
da obecnie.

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ
Proces zamiany kodu źródłowego C++ w formę zrozumiałą dla ma-
szyny działa w oparciu o model oddzielnej kompilacji (ang. separate 
compilation model). Zgodnie z nim każda jednostka translacji pod-
dawana jest procesowi kompilacji w sposób odrębny i niezależny. Na 
kolejnym etapie program jest linkowany i otrzymujemy końcowy plik 
wykonywalny.

Bardziej szczegółowo proces ten przebiega w następujący sposób:
 » każdy plik źródłowy (.cpp) przetwarzany jest przez preproce-

sor – rozwijane są wówczas makra, wstawiana zawartość plików, 
których nazwy poprzedzone są dyrektywą #include, a jako 
efekt końcowy otrzymujemy jednostkę translacji gotową do 
kompilacji,

 » poszczególne jednostki translacji kompilowane są, w sposób od-
rębny i niezależny, do kodu assemblera odpowiedniego dla plat-
formy sprzętowej, na której odbywa się budowanie programu, 
lub do assemblera platformy docelowej w przypadku kompilacji 
krzyżowej (ang. cross compilation),

 » następnie kod assemblera assemblowany jest do kodu binarnego 
i zawarty zostaje w plikach obiektów,

 » pliki obiektów zostają połączone ze sobą przez linker w celu 
utworzenia pliku wykonywalnego (lub biblioteki).

Przedstawione powyżej podejście niesie ze sobą wiele problemów, 
które stają się coraz bardziej dotkliwe wraz z rozrostem skali realizo-
wanych projektów.

Do najbardziej istotnych mankamentów należą:
 » konieczność polegania na preprocesorze, który nie rozumie 

przetwarzanego przez siebie kodu,

 » zaśmiecanie przestrzeni symboli (nie mylić z przestrzenią 
nazw) poprzez wprowadzanie do danej jednostki translacji 
wszystkich deklaracji pochodzących z poszczególnych plików 
nagłówkowych, a także z tych, które są przez nie pośrednio 
załączane (ang. transitive includes) – jest to rezultat copy-pa-
ste’owej natury działania preprocesora i dyrektywy #include; 
zaśmiecanie dotyczy zarówno zmiennych, klas, funkcji, jak 
i makr,

 » jako że użycie dyrektywy #include w praktyce oznacza wkle-
janie zawartości załączanych plików, jednostki translacji bardzo 
szybko rozrastają się do rozmiarów, które niejednokrotnie prze-
kraczają dziesiątki tysięcy linii,

 » kompilacja okazuje się być procesem bardzo redundantnym 
– jako że model kompilacji wymaga, aby każda jednostka trans-
lacji była niezależna od innych, te same pliki nagłówkowe załą-
czane są do różnych plików .cpp, w efekcie czego wielokrotnie 
poddawane są temu samemu procesowi kompilacji – jeśli w na-
szym programie posiadamy 100 plików .cpp i każdy z nich za-
łącza std::string, to zostanie on skompilowany 100-krotnie!

Wraz ze wzrostem stosowania szablonów problemy te nasilają się 
jeszcze bardziej – jak wiadomo, kod szablonów musi znajdować się 
w plikach nagłówkowych.

MODUŁY JAKO ROZWIĄZANIE
Remedium na wymienione powyżej problemy mają być moduły, któ-
re obiecują:

 » lepsze czasy kompilacji,
 » lepszą izolację interfejsów i implementacji,
 » rozwiązanie problemu zaśmiecania przestrzeni symboli,
 » brak wzajemnego oddziaływania na siebie modułów, tak jak 

działo się to w przypadku plików nagłówkowych i makr,
 » teoretyczną możliwość rezygnacji z usług preprocesora.

Powyższe usprawnienia mają być możliwe między innymi dzięki temu, 
że moduły będą musiały zostać skompilowane, zanim zostaną zaim-
portowane do jakiejś jednostki translacji. Ponadto nie będą eksporto-
wały nie tylko makr, ale również żadnych symboli, które nie zostaną 
wyraźnie oznaczone.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób moduły umożliwią realizację 
swoich postulatów, warto przyjrzeć się temu, z czego się składają i jak 
będziemy je deklarować.

Moduły w C++20 za pięć dwunasta
Obecnie każdy nowoczesny język programowania cieszący się faktyczną 
popularnością wspiera, w jakiejś formie, koncepcję modułów. Wielkimi nie-
obecnymi w tym gronie były do tej pory języki C oraz C++. W najbliższym cza-
sie zmieni się to jednak dla tego drugiego wraz z nadejściem standardu, który 
jest obecnie przedmiotem prac Komitetu.
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