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Úvod 

V projekte sa využívajú programovacie jazyky C# a C++ s mierne odlišnými konvenciami a 

taktiež s inou konvenciou na rozhraní medzi týmito jazykmi. 

 

Metodika 

C# 

Pre jazyk C# používame oficiálnu metodiku od spoločnosti Microsoft, dostupnú na 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-

conventions 

C++ 

C++ používa konvenciu klasického procedurálneho prístupu. Hlavičky funkcií spolu s externými 

deklaráciami sú umiestnené v globánom mennom priestore. 

Jednotlivé zdrojové súbory obsahujú implementácie príbuzných funkcií. Pri písaní zdrojových 

súborov sú dodržané tieto konvencie: 

• Konštanty sú pomentované veľkými písmenami TOTO_JE_CONST 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/inside-a-program/coding-conventions


• Funkcie  používajú PascalCase 

• Premenné používajú camelCase 

• Názvy kernelov začínajú predponou kernel_ a používajú snake_case 

• Názov pointerov začína p_ 

• Argumenty, kde sa jedná o operáciu priradenia sledujú poradie operátorov pr. c = a + b ~ 

add_op(T *c, T *a, T *b) 

Rozhranie C# a C++ 

Metódy, ktoré sú implementované v C++, ale sú volané z C#, používajú mennú konvenciu pre 

jazyk C#, pretože sa názvy metód musia zhodovať. Inak je v častiach rozhrania použitá 

konvencia toho jazyka, v ktorom je metóda pracujúca na tomto rozhraní implementovaná. 

Rozdelenie súborov do adresárov 

. 

├── build       - skompilovaný projekt 

         ├── debug 

                 ├── server 

                 ├── client 

                 ├── web 

                 └── mock 

         └── release 

                 ├── server 

                 ├── client 

                 ├── web 

                 └── mock 

├── doc      - vygenerovaná dokumentácia 

├── ColmnarDB                         - zdrojové súbory jadra 

├── ColmnarDB.ConsoleClient - zdrojové súbory konzoly 

├── ColmnarDB.NetworkClient - zdrojové súbory serveru - networking 

├── ColmnarDBMock                - zdrojové súbory mock db 

├── ColmnarDBTests                - testovacie triedy (C# - unit testy) 

├── ColmnarDBWeb                 - zdrojové súbory frontendu 

├── GPUExtension                   - zdrojové súbory pre operácie na grafickej karte (C++, CUDA) 

└── README.md                     - základné informácie o repozitáre a projekte 

 

 


