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CppCon 2017

• Bellevue (WA), USA, koniec września 2017


• Tygodniowa konferencja


• Miałem okazje być bo:


• prezentowałem Undefined Behavior is Awesome


• byłem na praktykach w MS w Redmond w tym czasie









https://www.youtube.com/watch?v=NH1Tta7purM 

https://www.youtube.com/watch?v=NH1Tta7purM


• High frequency trading nie używa Profile Guided 
Optimizations - serwisy zwykle nie tradują ciągle więc 
profile mówi że kod tradujący (na szybkości którego 
najbardziej im zależy) jest zimny


• Używają likely/unlikely dużo



https://www.youtube.com/watch?v=k-Cv8Q3zWNQ 

https://www.youtube.com/watch?v=k-Cv8Q3zWNQ


• Automated fuzzing tak jak unit testy


• prezentacje Kostya zawsze spoko



https://www.youtube.com/watch?v=JYG5LFHkUuE 

https://www.youtube.com/watch?v=JYG5LFHkUuE


• Z panelu można między innymi dowiedzieć się co to 
monada (monoid w kategorii endo funktorów)


• oraz wiele innych



https://www.youtube.com/watch?v=tISy7EJQPzI 

https://www.youtube.com/watch?v=tISy7EJQPzI


• Google otworzyło bibliotekę używaną wewnętrznie - 
Abseil


• Główne założenie - brak kompatybilności wstecznej + 
dostarczenie narzędzia które przekonwertowuje kod ze 
starej wersji do nowej


• Live at head - pracuj na najnowszej wersji kompilując ją 
samemu



https://www.youtube.com/watch?v=4AfRAVcThyA


https://www.youtube.com/watch?v=4AfRAVcThyA


• Metaklasy - sposób tworzenia nowego “typu” klas


• metaklasa tak na prawdę generuje klasę w której 
kompilator generuje odpowiednie pola i funkcje


• przykładowo możemy wygenerować funkcje która 
przeiteruje się po wszystkich polach i zserializuje je


• Metaklasy mogą powodować powstawanie dialektów ;/



https://www.youtube.com/watch?v=p9nH2vZ2mNo 

https://www.youtube.com/watch?v=p9nH2vZ2mNo


• Jak działa ThinLTO, dlaczego dobrze się skaluje i 
dlaczego nie powinno się używać LTO 



https://www.youtube.com/watch?v=v1COuU2vU_w 

https://www.youtube.com/watch?v=v1COuU2vU_w


• Dużo fajnych przykładów UB


• Przykłady narzędzi które znajdują UB



https://www.youtube.com/watch?v=ncHmEUmJZf4


https://www.youtube.com/watch?v=ncHmEUmJZf4


• Jak działa swiss table - hashmapa od googla


• ciekawe tricki aby unikać undirection



https://www.youtube.com/watch?v=QTLn3goa3A8 

https://www.youtube.com/watch?v=QTLn3goa3A8


• 1. jest śmieszna



https://www.youtube.com/watch?v=bSkpMdDe4g4



https://www.youtube.com/watch?v=2EWejmkKlxs 

https://www.youtube.com/watch?v=2EWejmkKlxs


• Optymalizacje i architektura procesora





LLVM dev meeting
San Jose, 18-19.10.2017



https://www.youtube.com/watch?v=6l4DtR5exwo


https://www.youtube.com/watch?v=6l4DtR5exwo




• w jaki sposób używają llvm na androidzie


• Jak skompilowano kernela clangiem



https://www.youtube.com/watch?v=Uqch1rjPls8



• Dużo przydatnej wiedzy o JITach



https://www.youtube.com/watch?v=yTtWohFzS6s 

https://www.youtube.com/watch?v=yTtWohFzS6s


• LLD jest bardzo szybki i potrafi poprawnie zlinkować 
kernela freeBSD
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Ogłoszenia parafialne

• Środa zostaje


• Czy zaczynać o 18:00? - większością zostaje 18:35


• 6 Grudnia będziemy mieli gościa z Niemiec


