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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

CZYM SĄ MAKRA?
Jednym z pierwszych etapów kompilacji programu w języku C jest 
tak zwany preprocessing.

Etap ten polega na analizie oraz wykonaniu dyrektyw preproce-
sora. Wszystkie dyrektywy preprocesora zaczynają się od znaku „#” 
i muszą zostać umieszczone na początku linii.

Dwie najpopularniejsze dyrektywy preprocesora to #include 
i #define. Pierwsza pozwala programiście na dołączenie zawar-
tości dowolnego pliku do aktualnie kompilowanego kodu. Druga 
– popularnie nazywana makrem – umożliwia nam definiowanie 
identyfikatora, który zostanie zastąpiony przez podane wyrażenie. 
Wyrażenia te mogą być stałymi lub przypominać bardziej funkcję 
i przyjmować argumenty.

Dwa najczęściej używane kompilatory clang oraz gcc mają wbu-
dowane preprocesory i umożliwiają zatrzymanie procesu kompilacji 
zaraz po etapie preprocessingu. Służy do tego przełącznik „-E”. Istnie-
ją również samodzielne preprocesory, jak na przykład mcpp.

W Listingu 1 przedstawiono przykład użycia dyrektyw prepro-
cesora, a w Listingu 2 wynik preprocesora. Po zakończeniu etapu 
preprocessingu wszystkie dyrektywy zostały zastąpione odpowied-
nim wyrażeniem. Dyrektywa #include złączyła zawartość pliku 
nagłówkowego do aktualnie kompilowanego pliku, co możemy 
zauważyć poprzez pojawienie się zmiennej var w naszym kodzie 
wynikowym. Wszystkie odwołania do makra MAX zostały zastąpione 
poprzez zdefiniowane wyrażenie. Dopiero tak przygotowany kod C 
zostaje poddany dalszej kompilacji i sprawdzeniu jego poprawności.

Listing 1. Nagłówek max.h zawierający makra MAX i CONST_X oraz 
jedną zmienną o nazwie var. i plik max.c, w którym wykorzystujemy 
makro zdefiniowane w nagłówku

$ cat max.h
static const int var = 10;
#define CONST_X      x
#define MAX(a, b)    (((a) > (b) ? (a) : (b))

$ cat max.c
#include "max.h"

int
main(void)
{
int x, y;

x = 20;
y = 30;

printf("MAX(x, y) = %d\n", MAX(x, y));
printf("x = %d\n", CONST_X);

return (0);
}

Listing 2. Wynik działania preprocesora na pliku max.c. Możemy tutaj za-
uważyć, że wszystkie dyrektywy preprocesora zostały usunięte, a każde 
odwołania do makra zostały zastąpione stałymi wartościami w kodzie

$ clang -E max.c
static const int var = 10;

int
main(void)
{
int x, y;

y = 20;
x = 30;

printf("MAX(x, y) = %d\n", (((x) > (y) ? (x) : (y)));
printf("x = %d\n", x);

return (0);
}

MAKRA A STAŁE WARTOŚCI
Jedno z najprostszych makr, które możemy napisać, to takie, któ-
re zawiera literał (stałą wartość). Bardzo dobrym przykładem jest 
tutaj makro ze standardowej biblioteki C – EOF (skrót od ang. end-
-of-file). Jest ono używane do sprawdzenia wyniku funkcji, takich 
jak feof(3) czy getchar(3), aby ustalić, czy odczytaliśmy już 
wszystkie dane z pliku bądź konsoli.

Jednym z założeń programów pisanych w języku C jest to, że 
można je łatwo przenosić na inne platformy sprzętowe czy różne 
systemy operacyjne. Teoretycznie każdy system operacyjny może 
zdefiniować makro EOF jako inną stałą wartość, zatem aby nasz 
kod był przenośny, nie możemy zaszyć w nim stałej wartości. Dla-
tego idealnie sprawdzi się tutaj zastosowanie makr. W praktyce 
systemy operacyjne dostarczają pliki nagłówkowe z predefiniowa-
nymi makrami, których możemy używać w programach. W Listin-
gu 3 zaprezentowano przykład kodu wykorzystującego to makro.

Warto tutaj wspomnieć także, że definiowanie makr o stałych 
wartościach może się odbyć na dwa sposoby. Pierwszym jest uży-
cie dyrektywy #define, która została już wspomniana oraz zapre-
zentowana w Listingu 3. Drugi sposób polega na użyciu przełącz-
nika „-D” w kompilatorze clang lub gcc.

Listing 3. Przykład definicji i wykorzystania makra EOF

#define EOF    -1

int
main(void)
{
char ch;

while ((ch = getchar()) != EOF)
printf("%c", ch);

return (0);
}

Sztuczki i kruczki w makrach języka C
Makra są jedną z najstarszych funkcjonalności języka C, a każdy programista na-
pisał ich przynajmniej tuzin. To proste narzędzie, mimo że często przez nas nie-
doceniane, niesie ze sobą bardzo dużo możliwości. Z drugiej strony wiele makr 
napisanych jest niechlujnie, przez co ich wykorzystanie może przynieść nieocze-
kiwane rezultaty. W artykule postaramy się przedstawić dobre praktyki tworze-
nia makr, a także pokażemy nietypowe i czasem zaskakujące ich zastosowanie.
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