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O firmie

POCKETWORLDS
▷ W pełni zdalna firma z „siedzibą”

w Teksasie
▷ Mariaż gry z aplikacją socjalową:

▷ Highrise
▷ Everskies
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Jak zaczęła się moja przygoda z C++?



Sprzedaliśmy właśnie projekt, w którym twardym wymaganiem Klienta jest
biblioteka współdzielona między iOS oraz Androida napisana w C++.

Umowa przewiduje ogromne kary pieniężne za niedostarczenie projektu
w terminie, a my nie mamy żadnego programisty, który zna ten język.

Poradzisz sobie, prawda?
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Co robić?
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Agenda
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3. CMake
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5. Architektura
6. Typowe problemy
7. Czy warto?
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Dlaczego C++?



Zalety C++

▷ Kompilacja na wiele systemów operacyjnych, w tym:
▷ iOS
▷ Android

▷ Biblioteki:
Kryptografia OpenSSL
Przetwarzanie obrazów OpenCV

▷ Szybkość
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Wymagania biznesowe

▷ Aplikacja bankowa:
▷ Użycie OpenSSL
▷ Względy bezpieczeństwa

▷ Highrise:
▷ Gra napisana pierwotnie

w Cocos2d-objc
▷ Wersja na Androida
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Względy bezpieczeństwa

Dekompilacja nie jest niemożliwa, lecz trudniejsza niż Swift/JVM:

square(int):
push rbp
mov rbp, rsp
mov DWORD PTR [rbp-4], edi
mov eax, DWORD PTR [rbp-4]
imul eax, eax
pop rbp
ret
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Wymuszone przez bibliotekę

▷ Cocos2d-x - silnik napisany w C++
▷ Umożliwia interakcję z platformowymi

(natywnymi) elementami UI
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Integracja C++ z mobilkami



Android

▷ Android NDK - zestaw narzędzi (kompilator,
wtyczki do Gradle, etc.)

▷ JNI - interfejs do integracji JVM ⇔ C++
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JNI - przykład

JNIEXPORT jstring JNICALL Java_Example_hi(JNIEnv* env,
jobject self, jstring name, jboolean isFemale) {
const char* nameCharPointer =
env->GetStringUTFChars(name, NULL);

std::string title = isFemale ? "Ms. " : "Mr. ";
std::string fullName = title + nameCharPointer;

return env->NewStringUTF(fullName.c_str());
}
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JNI - przykład

public class Employee {
public Employee(int age) { /* */ }

}

JNIEXPORT jobject JNICALL Java_Example_createWithAge(
JNIEnv *env, jobject callingObject, jint age) {

jclass employeeClass =
(*env)->FindClass(env,"LEmployee;");

jmethodID midConstructor = (*env)->GetMethodID(
env, employeeClass, "<init>", "(I)V");

jobject employeeObject = (*env)->NewObject(
env, employeeClass, midConstructor, age);

return employeeObject;
} 12



iOS

Integracja z C++:
▷ Objective-C - bezproblemowa
▷ Swift - brak∗
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Objective-C

@interface Say: NSObject {}
- (void)greet:(NSString *)name;
@end

@implementation Say
- (void)greet:(NSString *)name {

NSLog(@"Hello World, %@", name);
}
@end

Say* say = [[Say alloc] init];
[say greet:@"Kuba"];
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Objective-C(++)

- (void)greet:(NSString *)name {
std::string cppName(name.UTF8String);
std::cout << "Hi " << cppName << "!" << std::endl;

}

void Say::greet(std::string name) {
NSString* objcName = [[NSString alloc
initWithUTF8String:name.c_str()]];

NSLog(@"Hi %@!", objcName);
}
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Objective-C++ a Swift

▷ Bridging header
▷ Wolniejsza kompilacja
▷ Wolniejszy runtime (dynamic dispatch)
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Swift

Kod w C++ można opakować w „czyste” C

class MBR {
std::string filename;

public:
MBR(std::string filename);
std::string hexDump();

};
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Swift

const void* MBR_initialize(const char* filename) {
MBR* mbr = new MBR(std::string(filename));
return (void*)mbr;

}

const char* MBR_hexDump(const void* object) {
MBR *mbr = (MBR*)object;
static char retval[2048];
strcpy(retval, mbr->hexDump().c_str());
return retval;

}

void MBR_delete(const void* object) {
delete object;

} 18



Swift

Swift potrafi wywoływać metody w C

let cppObject = UnsafeMutablePointer<Void>(
MBR_initialize("filename"))

let dump = String.fromCString(MBR_hexDump(cppObject))

MBR_delete(cppObject)
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CMake



Android & iOS - część wspólna

Obie platformy posiadają wsparcie m.in. dla:

kompilator Clang
build system CMake
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CMake

CMakeLists.txt definiuje:

▷ Budowane artefakty (aplikacja, biblioteka statyczna/dynamiczna)
▷ Pliki wchodzące w skład artefaktów
▷ Flagi kompilacji/linkowania
▷ Zależności
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CMake

project(CmakeFramework VERSION 1.0.0)
enable_language(Swift)

set(PROJECT_NAME "CmakeFramework")
set(BUNDLE_ID "com.cmake.framework")
set(CMAKE_OSX_DEPLOYMENT_TARGET "11.0")

add_library(CmakeFramework SHARED "A.swift" "B.swift")

set_target_properties(CmakeFramework PROPERTIES
FRAMEWORK TRUE
MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET 11.0
MACOSX_FRAMEWORK_IDENTIFIER "com.cmake.framework"
MACOSX_FRAMEWORK_BUNDLE_VERSION 1
MACOSX_FRAMEWORK_SHORT_VERSION_STRING 1.0

)
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CMake
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CMake

Wykorzystując CMake do opisania kompilacji współdzielonego kodu C++ można
zbudować cross-platformową bibliotekę

▷ iOS - generacja projektu ze współdzielonym frameworkiem
▷ Android - wpięcie współdzielonej biblioteki jako zależność w CMake
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Gluecodium



Gluecodium

 Gluecodium

Generator interfejsów do interakcji z kodem C++ z poziomu języków Swift (iOS),
Java (Android) oraz Dart (Flutter).

github.com/heremaps/gluecodium
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Gluecodium - użycie

1. Integracja generatora Gluecodium z targetem w CMake.
2. Opisanie styku integracyjnego przy pomocy LimeIDL.
3. Implementacja interfejsów w C++.
4. Klasy w Swift / Java (Kotlin) / Dart są automatycznie generowane.
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1. Integracja Gluecodium z CMake

add_library(CmakeFramework SHARED "RegistryImpl.cpp")

gluecodium_generate(CmakeFramework GENERATORS swift cpp)

gluecodium_target_lime_sources(CmakeFramework
PRIVATE "Registry.lime")
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2. Opisanie interfejsów w LimeIDL

struct Employee { // C++ & Swift
name: String
age: Int?

}

class Registry { // C++
constructor(chain: Chain)

fun register(employee: Employee): String?
}

interface Chain { // Swift
fun setValue(key: String, value: String)

}
28



3. Implementacja interfejsów w C++

class RegistryImpl: Registry {
public:

RegistryImpl(std::shared_ptr<Chain> chain)
: chain(chain) {}

virtual std::optional<std::string> register(
Employee employee) override;

private:
std::shared_ptr<Chain> chain;

};
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3. Implementacja interfejsów w C++

std::shared_ptr<Registry> Registry::create(
std::shared_ptr<Chain> chain) {

return std::make_shared<RegistryImpl>(chain);
}

std::optional<std::string> RegistryImpl::register(Employee employee) {
if (employee.age.value_or(0) < 18) {
return std::nullopt;

}

std::string randomPassword = /* */;
chain->setValue(employee.name, randomPassword);
return randomPassword;

} 30



4. Użycie wygenerowanego kodu

class ChainImpl: Chain {
override func setValue(key: String, value: String) {
print("\(key) = \(value)")

}
}

let employee = Employee(name: "Jakub", age: 32)
let registry = Registry(chain: ChainImpl())
let password = registry.register(employee: employee)
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Gluecodium
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Wady Gluecodium

▷ Syndrom TBD1

▷ Zaimplementowane w Kotlinie
▷ Wymaga JDK 11 w $JAVA_HOME

1Totalny Brak Dokumentacji
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Architektura



Naiwne podejście

Naiwne podejście to silne powiązanie kodu współdzielonego (C++)
z platformowym (Swift):

▷ Kod w C++ jest dodany bezpośrednio do projektu
▷ Kod w C++ jest niekompletny, a części platformowe są dostarczone przez

brakujące funkcje zadeklarowane w nagłówkach
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Naiwne podejście

// CppClass.hpp
class CppClass {
public:

void sharedMethod();
void platformMethod();

};

// CppClass.cpp
void CppClass::sharedMethod() {

platformMethod();
}

// CppClass.mm
void CppClass::platformMethod() { // Objective-C++ code }
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Wady naiwnego podejścia

▷ Kod współdzielony jest niekompletny
▷ Brak możliwości uwspólnienia build systemu:

▷ Pliki źródłowe muszą być dodawane i zarządzane niezależnie dla każdej
platformy

▷ Podobnie ustawienia kompilacji, zależności, itp.
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Interfejsowanie kodu platformowego

// CppPlatformClass.hpp
class CppPlatformClass {
public:

virtual void platformMethod() = 0;
};

// CppClass.hpp
class CppClass {
public:

explicit CppClass(std::shared_ptr<CppPlatformClass> platform);
explicit CppClass():
CppClass(Container::getInstance()->getPlatform()) {}

}
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Interfejsowanie kodu platformowego

// Container.hpp
class Container {
public:

std::shared_ptr<Container> getInstance();

std::shared_ptr<CppPlatformClass> getPlatform();

void injectDependencies(std::shared_ptr<CppPlatformClass> platform);
};
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Podział na targety

Targety zarządzane przez CMake:

1. Biblioteka statyczna ze współdzielonym kodem C++
2. Framework iOS (jako subprojekt w .xcworkspace)
3. Moduł NDK dla Android
4. Aplikacja desktopowa z testami jednostkowymi
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Sugerowana architektura

iOS app

Android app

Desktop tests

iOS framework

NDK target Shared C++ code

CMake dependency

CMake dependency

CMake dependency
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Sugerowana architektura

Zalety:

▷ Kod współdzielony przez kompozycję
▷ Automatyczne reużycie pomiędzy platformami
▷ Ustawienia kompilacji C++ zdefiniowane w jednym miejscu

▷ Błyskawiczne testy jednostkowe
▷ Banalna migracja do prekompilowanego kodu
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Sugerowana architektura

Część współdzielona:
▷ Brak zarządzania wątkami
▷ Dostęp do platformowych API przez

protokoły
▷ Brak makr sprawdzających

platformę
▷ Jest stroną bierną

Część platformowa:
▷ Wielowątkowa
▷ Wstrzykuje zależności do części

współdzielonej
▷ Wywołuje metody części

współdzielonej
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Wielowątkowość - źle

// CppClass.hpp
void task(std::string parameter) {

std::cout << "task says: " << parameter << std::endl;
}

void CppClass::cppMethod() {
std::thread thread(task, "Task");
thread.join();

}
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Wielowątkowość - dobrze

// Task.hpp
class Task {
public:

explicit Task(std::function<void()> function);
void execute();

};

// PlatformDispatcher.hpp
class PlatformDispatcher {
public:

void dispatchOnMain(Task task);
void dispatchOnBackground(Task task);

};
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Typowe problemy



Problemy charakterystyczne dla C++

1. Długi czas kompilacji
2. Standardy C++
3. Nieokreślone zachowania
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1. Długi czas kompilacji - przyczyny

▷ Pliki nagłówkowe
▷ Szablony
▷ Linkowanie
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1. Czas kompilacji

// Test.hpp
class Test {

#ifdef TEST_METHOD
void testMethod();
#endif

};

// Any.cpp
#define TEST_METHOD 1
#include "Test.hpp"

Test().testMethod();
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1. Rozwiązanie: deklaracje poprzedzające

// Engine.hpp
class Engine {
public:

void start();
};

// Car.hpp
#include "Engine.hpp"

class Car {
public:

explicit Car(std::shared_ptr<Engine> engine);

void run();
}; 48



1. Rozwiązanie: deklaracje poprzedzające

// Engine.hpp
class Engine {
public:

void start();
};

// Car.hpp
class Engine;

class Car {
public:

explicit Car(std::shared_ptr<Engine> engine);

void run();
}; 49



1. Rozwiązanie: Ccache

 Ccache

Cache dla kompilatora. Rozpoznaje wywołanie kompilatora z identycznymi
parametrami i natychmiastowo zwraca poprzedni wynik.

ccache.dev
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2. Standardy C++

Standard C++ określa m.in.:

▷ Dostępną składnię języka
▷ Elementy biblioteki standardowej
▷ Sposób implementacji komponentów bibliotecznych
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2. Standardy C++

C++98 pierwszy standard ISO
C++03 usprawnienia biblioteki standardowej
C++11 lambda, r-value, smart pointers, ...
C++14 auto jako typ zwracany z funkcji, ...
C++17 typy opcjonalne, system plików, ...
C++20 moduły, zakresy, ...
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3. Nieokreślone zachowania - przykłady

// execution order of getValue...() is unspecified
sum(getValueA(), getValueB());

// index incrementation can take place before array access
array[index] = ++index;
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3. Rozwiązanie: Clang Tools

1. Clang-Tidy - „modern C++”
2. -fsanitize=undefined oraz inne opcje:

▷ address,
▷ thread,
▷ memory,
▷ data flow,
▷ control flow integrity,
▷ safe stack
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Czy warto?



Perspektywa produktu - aplikacji mobilnej

Wady przeważają zalety:

▷ Kosztowne utrzymanie: długi czas budowania, nieoczywiste błędy
▷ Brak interfejsów dla platformowych funkcjonalności (networking, UI,

zarządzanie wątkami, etc.)
▷ Ograniczone możliwości zatrudnienia programistów
▷ Wymaga znaczącej wiedzy technicznej
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Perspektywa produktu - framework

Warto rozważyć:

▷ Wykorzystanie specjalistycznych bibliotek
▷ Wysoka przenośność pomiędzy platformami
▷ Szybkość obliczeń
▷ Przenośność na desktopy / systemy wbudowane
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Perspektywa programisty

Znaczące benefity:

▷ Błyskawiczne wykonanie testów jednostkowych
▷ Niskopoziomowe zrozumienie działania komputerów
▷ Ułatwia rozumienie zagadnień z zakresu konfiguracji xcodeproj
▷ Możliwość kontrybucji do Swifta
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DZIĘKUJĘ!
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Slajdy

 https://jakubturek.com/talks/
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