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PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

C++ W TWORZENIU GIER
W branży gier wideo C++ zadomowił się na dobre. Choć procesory są 
coraz szybsze, a układy graficzne przetwarzają niezliczoną ilość wielo-
kątów, sztuka wykorzystania tej mocy ciągle zależna jest od technolo-
gii, z jakiej korzystamy. C++ jednak nie jest naszym ulubieńcem. Jest 
kapryśny, niesforny i często powoduje problemy. W nieodpowiednich 
rękach potrafi być niebezpiecznym narzędziem, mogącym eksplodo-
wać w każdej chwili. Konkurencja jest bardzo silna. Wiele języków pre-
tendowało do bycia „lepszym C++” – prostsza składnia, obszerniejsza 
biblioteka standardowa, nowoczesne narzędzia. 

C++ jednak nigdzie się nie wybiera. Można wręcz rzec, że ma 
się całkiem dobrze. Rozwój języka nabrał tempa, środowiska pro-
gramistyczne świetnie wspomagają pracę programisty, zaś narzę-
dzia statycznej analizy kodu pomagają uniknąć niespodziewanych 
kłopotów. W świecie zdominowanym przez maszyny wirtualne 
i interpretery natywne podejście oferowane przez ów język wy-
daje się jednak nieco archaiczne. Kompilacja dla różnych platform 
czy różnice w zachowaniu kompilatorów wydają się być sporym 
kłopotem. Jednak ta bliskość sprzętu w połączeniu z dość wysokim 
poziomem abstrakcji i deterministycznym wykonaniem kodu jest 
dziś główną siłą C++. To dzięki tym właściwościom programista ma 
pełną kontrolę nad wykonaniem programu – niezbędną podczas 
tworzenia gier i symulacji czasu rzeczywistego. Tutaj nie ma miej-
sca na niespodziewane spadki wydajności, spowodowane działa-
niem garbage collectora.

Platformy mobilne nie są tutaj wyjątkiem. Ograniczone moż-
liwości sprzętowe wraz z krótkim czasem działania na baterii sta-
nowią dla twórców niemałe wyzwanie. Optymalne wykorzystanie 
zasobów jest zatem bardzo istotne. Dodatkowym aspektem jest 
wsparcie dla kolejnych platform. Android, iOS lub Windows wyma-
gają użycia różnych API czy nawet języków programowania, aby 
aplikacja mogła zostać stworzona natywnie. Z odsieczą przychodzi 
jednak C++. Jest to świetne narzędzie do implementacji jednoli-
tej logiki programu. Elementy charakterystyczne dla konkretnego 
systemu operacyjnego mogą być napisane już oddzielnie. Dzięki 
temu zachowujemy obszerną wspólną bazę kodu, wraz ze wspar-
ciem różnych właściwości konkretnej platformy.  Zadanie ułatwia 
także obszerna baza bibliotek napisanych w C lub C++. Ładowanie 
zasobów, wielowątkowość, sprzętowe renderowanie czy komuni-
kacja sieciowa mogą mieć wspólną implementację, niezależną od 
systemu, na którym działają.

JNI – ROZMOWY C++ Z JAVĄ 
NDK (Native Development Kit) zostało wprowadzone wraz z premie-
rą Androida 1.5 Cupcake. Google dało dostęp do tworzenia bibliotek 

napisanych w C z minimalnym wsparciem dla C++. W kolejnej wersji 
programiści uzyskali dostęp do OpenGL w wersji 1.0 i 1.1. Nie było 
jednak możliwości stworzenia kontekstu renderowania po stronie 
kodu natywnego. API na poziomie dziewiątym (Android 2.3 i wyż-
szy) dało możliwość stworzenia tzw. NativeActivity. Od teraz cała 
aplikacja mogła być napisana bez konieczności korzystania z Javy. 
W kolejnych wydaniach wprowadzono wsparcie dla wyższych wersji 
OpenGL, sprzętową obsługę dźwięku za pomocą OpenSL itp. Tool-
chain uległ także znacznym zmianom, a od kilku ostatnich wersji 
GCC jest wypierany przez Clanga. Zestaw bibliotek systemowych 
pozostaje ciągle dość ubogi. NDK jednak jest skierowane głównie 
do programistów gier. Ci otrzymują wszystko, co niezbędne: dostęp 
do sensorów, sprzętowego dźwięku i grafiki, a także operacji na sys-
temie plików czy Google Play Games Services. 

Co jednak, gdy zaistnieje konieczność komunikacji z biblioteka-
mi napisanymi w Javie?

Zostaje wtedy jedno wyjście: JNI – Java Native Interface. Jest to 
pomost łączący świat obsługiwany przez maszynę wirtualną Javy 
(JVM) oraz kod natywny. 

Spójrzmy na przykład, gdzie metoda klasy zarządzanej posiada 
implementację w C++. Deklaracja wygląda następująco:

Listing 1. Deklaracja metody natywnej w Javie

public class HelloJni extends Activity
{
//...
public native void setMessageFromJNI();

static {
System.loadLibrary("hello-jni");

}

}

Na pierwszy plan wychodzi tu konieczność skorzystania z mody-
fikatora native. Jest to informacja, że implementacja metody 
musi znajdować się w oddzielnej bibliotece (w tym przypadku 
hello-jni). W przypadku jej braku kompilator nie zgłosi zastrze-
żeń, jednak w trakcie wykonania zostanie wyrzucony wyjątek 
UnsatisfiedLinkError. 

Przejdźmy do implementacji:

Listing 2. JNI w C++

extern "C"
void
Java_com_example_hellojni_HelloJni_setMessageFromJNI
(JNIEnv *pEnv, jobject object)
{
std::string text("Hello world from JNI!");

Android na sterydach:  
Native Activity w parze z OpenGL ES 3.0
Tworzenie gier na platformy mobilne często wiąże się z trudnymi decyzjami. Jedną 
z nich jest także wybór technologii. Skorzystanie z C++ na systemie tak mocno koja-
rzącym się z technologiami zarządzanymi może wydać się bolesną decyzją. Zyski, 
jakie można jednak osiągnąć z tego tytułu, mogą przesłonić kilka niedogodności.
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jclass clazz = pEnv->GetObjectClass(object);
jfieldID messageField = 
pEnv->GetFieldID
(clazz, "message", "Ljava/lang/String;");
jstring message = pEnv->NewStringUTF(text.c_str());
pEnv->SetObjectField(object, messageField, message);

}

Jak widać, pierwszym przyjmowanym parametrem funkcji jest 
JNIEnv. To struktura dająca dostęp do wszystkich niezbędnych 
funkcji JNI. Następnie przekazywany jest uchwyt na obiekt, który 
woła funkcję. Dodatkowo, jeśli kompilacja jest po stronie C++, mo-
dyfikator extern "C" wyłącza maglowanie nazw (https://isocpp.
org/wiki/faq/mixing-c-and-cpp). 

Implementacja jest stosunkowo prosta. GetObjectClass 
zwraca identyfikator klasy na podstawie uchwytu obiektu. Dzięki 
temu, za pomocą GetFieldID, można dostać się do pola mes-
sage. Typ pola określany jest ostatnim parametrem: "Ljava/
lang/String;". Kolejnym krokiem jest utworzenie tekstu w for-
macie UTF (NewStringUTF) oraz przypisanie go do pola (SetOb-
jectField) obiektu pobranej klasy. 

Po stronie Javy metoda wywoływana jest standardowo:

Listing 3. Wywołanie metody natywnej w Javie

public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
//...
this.setMessageFromJNI()

}

Jak widać, ilość pracy, jaką należy wykonać po stronie kodu natyw-
nego, jest całkiem spora, nawet dla tak prostych operacji jak przy-
pisanie tekstu do pola klasy. Dlatego można skorzystać z gotowych 
rozwiązań, takich jak Djinni, które w znacznym stopniu ułatwiają 
korzystanie z JNI.

NATIVE ACTIVITY. C++ ZOSTAŁ SAM 
Dzięki Native Activity istnieje możliwość stworzenia niezależnej apli-
kacji w C++. Cała komunikacja z frameworkiem systemu jest wykony-
wana w tle, programista zaś musi zaimplementować kilka callbacków 
odpowiedzialnych za reakcję aplikacji na poszczególne zdarzenia.

Najprostszy szkielet programu mógłby wyglądać następująco:

Listing 4. Szkielet aplikacji Native Activity

static void handleCmd(struct android_app *pAppState,
int32_t cmd)

{
}
static int32_t handleInput(
struct android_app *pAppState, 
AInputEvent* event)

{
return 0;

}

void android_main(android_app *pAppState)
{
pAppState->onAppCmd = handleCmd;
pAppState->onInputEvent = handleInput;

while (0 == pAppState->destroyed)
{
int32_t ret = 0;
int32_t events = 0;
android_poll_source *pPoolSource;

while (0 <= (ret = ALooper_pollAll(0,
nullptr,
&events, (void**)&pPoolSource))

)
{
if (nullptr != pPoolSource)
{
pPoolSource->process(
pAppState, 
pPoolSource

);
}

}
}

}

Punktem wejścia jest android_main. Jest to pierwsza funkcja wy-
woływana przez Native Activity w pliku android_native_app_glue.c 
(domyślnie dołączanym do projektu), po utworzeniu instancji apli-
kacji. Ustawiane są tutaj dwa callbacki na zdarzenia przychodzące 
do aplikacji. Dodatkowo zaimplementowane jest przetwarzanie ko-
munikatów, za pomocą ALooper_pollAll. Istotny jest tutaj pierw-
szy parametr określający timeout (w milisekundach) czekania na 
nowe zdarzenia – przekazanie wartości -1 oznacza nieskończoność. 

Funkcja zwrotna handleCmd odpowiedzialna jest za obsługę 
zdarzeń systemowych, takich jak stworzenie lub zniszczenie okna 
czy przejście aplikacji w tło:

Listing 5. Obsługa komunikatów systemowych w Native Activity

static void handleCmd(android_app *pAppState, 
int32_t cmd)

{
switch (cmd)
{
case APP_CMD_GAINED_FOCUS:
{
LOGI("Focus gained");

}
break;

case APP_CMD_LOST_FOCUS:
{
LOGI("Focus lost");

}
break;

case APP_CMD_INIT_WINDOW:
{
LOGI("Created");

}
break;

case APP_CMD_TERM_WINDOW:
{
LOGI("Released");

}
break;

}
}

Drugi z callbacków, czyli handleInput, wywoływany jest w przy-
padku wykrycia przez system interakcji z użytkownikiem, np. do-
tknięcie ekranu. 

EGL
Mając gotową podstawową strukturę aplikacji, można przejść do inicja-
lizacji kontekstu renderowania. Służy do tego EGL – multiplatformowe 
API pośredniczące między interfejsem graficznym (takim jak OpenGL) 
a systemem okien.

Jako że każdy system okien komunikuje się z aplikacją w inny 
sposób, EGL dostarcza uniwersalny typ EGLDisplay reprezentu-
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