
Modularita II./Programátorské paradigmy II.
Hlavičkové súbory (.h)

 */

#include "defines.h"

#include <ctype.h>

Ako bolo spomenuté už v úvode, reálne programy sú len málokedy jednoduché. A aby 
bolo vôbec možné sa so zložitejšími úlohami vysporiadať, je nevyhnutné ich rozdeliť, 
rozdrobiť  do menších  logických  celkov  –  presne  podľa  klasického  hesla  „rozdeľ  a 
panuj“.  
Toto  rozdelenie  sa  deje  na  viacerych  urovniach.  Na  najnižšej  úrovni  je  delenie 
programu  na funkcie  (procedúry,  podprogramy).  Úlohou  funkcie  je  vykonať  „jeden 
úkon“ na nejakom menšom množstve údajov.  Čo presne tento „jeden úkon“ môže 
znamenať,  je  na individuálnom posúdení  programátora.  Táto  úroveň  členenia  bude 
ďalej rozobratá v kapitole Error: Reference source not found. 
Funkcie, ktoré spracovávajú rovnakú skupinu dát, alebo majú podobný charakter, je 
vhodné vyčleniť  do  osobitného (zdrojového)  súboru.  Tým sa zavedie  ďalšia  úroveň 
modularity, ktorá je predmetom diskusie v tejto kapitole. V rozsiahlejších projektoch sa 
zavádza ešte vyššia úroveň modularity združovaním zdrojových súborov so súvisiacou 
funkcionalitou do adresárov a podadresárov súborového systému.
Zdrojový súbor s funkciami pracujúcimi s jedným druhom údajov alebo periférneho 
zariadenia apod. – niekedy označovaný ako modul – je obvykle dostatočne uzavretým 
systémom, aby sa dal samostatne vyvíjať, a potom bol pričlenený k projektu ako celok. 
Pre zvyšok projektu nie je potom potrebné poznať vnútorné súvislosti  a fungovanie 
modulu. Stačí, ak je k nemu vytvorený popis, akú úlohu majú jednotlivé premenné a 
ako sa používajú jednotlivé funkcie. Takýto popis tvorí vlastne užívateľské rozhranie 
modulu (API – Application Programming Interface). 
Modul  môže  obsahovať  aj  také  premenné  a  funkcie,  ktoré  nie  je  potrebné 
„zverejňovať“, pretože slúžia výhradne len pre „vnútornú potrebu“ modulu. Užívateľ 
teda nemusí poznať detaily, ktoré nepotrebuje, ba dokonca k nim nemusí mať vôbec 
žiadny prístup (a teda nemôže na nich nič „pokaziť“). Tento princíp je dovedený do 
dokonalosti v metodike information hiding, kde sa užívateľské rozhranie modulu tvorí 
tak,  aby  užívateľ  nemohol  ani  omylom  použiť  modul  inak,  než  je  zamýšľané. 
Základným – avšak nie jediným – postupom tejto metodiky je nezverejnenie žiadnej 
premennej  modulu,  ku ktorým sa dá tým pádom pristupovať len cez na to určené 
funkcie  (ktoré  môžu  a  musia  ošetriť  pokusy  použiť  parametre  mimo  definovaný 
rozsah).  Tieto  myšlienky  sú  ďalej  rozvedené  v  princípoch  objektovo  orientovaného 
programovania, to je však už mimo témy týchto kapitol. Treba však podotknúť, že aj 
keď takéto metodiky nesporne prispievajú k bezpečnejším a lepším programom, nie sú 
„zadarmo“: ich dôsledná aplikácia stojí nielen „jednorázový“ čas programátora, ale aj 
výpočtové zdroje – procesorové cykly a pamäť. V aplikáciách s obmedzenými zdrojmi, 
ako sú napríklad mikrokontroléry, je preto potrebné použitie takýchto metodík vždy 
dôkladne zvážiť.
Delenie programov do modulov má okrem prehľadnosti a systematickosti výhodu aj 
v možnosti  znovupoužitia  modulu  v  inom  projekte.  Modul  s  dobre  vytvoreným 
rozhraním je možné takto použiť niekoľkokrát, čo výrazne šetrí čas a tým aj vývojové 
náklady. 
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Modularita má svoje výhody aj pri preklade. Pri použití tradičného modelu prekladu 
kompilátor-asembler-linker  nie  je  potrebné  zakaždým  kompletne  prekladať  všetky 
moduly, stačí skompilovať (čo je obvykle najzdĺhavejšia operácia) a zassemblovať len 
zmenené  moduly,  ostatné  moduly  sa  len  linkujú  z  ich  binárnych  objektov  z 
predchádzajúcich prekladov.
Aby bolo možné správne preložiť použitie premenných, ktoré sú definované v nejakom 
inom  module,  prekladač  potrebuje  „vedieť“  presne  typ  takýchto  externých 
premenných. Podobne je to pri použití externých funkcií – prekladač potrebuje poznať 
počet a typ parametrov funkcie ako aj typ návratovej hodnoty či hodnôt. Preto sa ku 
každému modulu vytvára akýsi  zoznam z neho zverejnených premenných a funkcií 
(prípadne aj iných prvkov, napr. konštánt či typov). V tomto zozname majú premenné 
uvedené svoj  typ,  a  funkcie  sú uvedené ako deklarácie,  v  akomsi  „prototypovom“ 
tvare, t.j. len zjednodušená hlavička funkcie špecifikujúca počet a typy parametrov a 
typ návratovej hodnoty. Tento zoznam je vlastne formálnym opisom rozhrania modulu, 
a prekladač pri preklade kontroluje, či v ňom obsiahnutý popis zodpovedá skutočnému 
obsahu modulu. Iné moduly, ak chcú využívať premenné a funkcie daného modulu, 
nejakým predpísaným spôsobom uvedú odkaz práve na tento zoznam.
V jazyku C je tento detail riešený s príznačnou ledabolosťou, a to ani nie štandardom, 
ale postupom daným vo veľkej miere nepísanými konvenciami. Ku zdrojovému textu 
modulu  (uloženému obvykle  s  príponou  .c)  má byť  programátorom vytváraný  tzv. 
hlavičkový  súbor obvykle  s  rovnakým menom a  príponou  .h (z  angl.  head er – 
záhlavie,  v programátorskom slangu aj  hlavičkový súbor).  Ten je potom do každého 
modulu, ktorý ho chce využívať, pripojený pomocou príkazu preprocesora  #include. 
Takto je vlastne hlavičkový súbor do každého užívajúceho modulu doslovne vložený, a 
to obvykle hneď na začiatok, aby bolo možné prototypy z neho použiť v celom zvyšku 
modulu. 
Pre  „kontrolu“  je  zvykom  hlavičkový  súbor  #includnuť aj  do  modulu,  ku  ktorému 
hlavičkový súbor patrí. Aj tu sa teda preprocesorom celý hlavičkový súbor doslovne 
vloží do zdrojového textu, a prekladač samozrejme nemá šancu rozoznať, že účelom v 
tomto prípade je kontrola zhody prototypov s implementáciou, na rozdiel od deklarácie 
externých premenných a funkcií  pri  „bežnom“  #includnutí do iných súborov. Nijako 
teda tento  proces  nebráni  napríklad  viacnásobnej  implementácii  tej  istej  funkcie  s 
takými istými parametrami a návratovou hodnotou vo viacerých moduloch – chyba 
môže nastať až pri pokuse o zlinkovanie takýchto modulov. Hlavičkový súbor tiež nie je 
jednoznačne zviazaný s určitou verziou zdrojového súboru, a tak je možné napríklad 
omylom  #includovať  rôzne  verzie  (napr.  postupne  menené)  nejakého hlavičkového 
súboru do rôznych modulov jedného projektu  prekladaných v rôznom čase.  Vzniku 
takýchto problémov je potrebné u jazyka C predchádzať dôslednou disciplínou, čomu 
čiastočne napomáha aj  používanie utilít  typu make (pozri  kapitolu  Error:  Reference
source not found).
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