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Anotace

Bakalářská práce se zabývá Javou jako programovacím jazykem vhodným pro vývoj 

aplikací nad různými softwarovými platformami. 

Popisuje  vlastnosti  cílových  platforem  z pohledu  softwarového  vývojáře,  potřebné 

nástroje pro tvorbu aplikací a úskalí problematiky přenositelnosti programového kódu.

Annotation

Title: Software Platforms for Java Programming Language

This  bachelor  thesis deals  with  Java  as a programming  language  for developing 

applications over various software platforms. 

The main part describes the characteristics of the target platform from the perspective 

of software  developers,  the necessary  tools  for building  applications  and code  portability 

issues.
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1 Úvod

Termín Java je používán pro širší spektrum technologií zahrnující programovací jazyk, 

virtuální stroj nebo softwarovou platformu.

Tato  neurčitost  má  svůj  původ  v dřívější provázanosti  a vzájemné  neoddělitelnosti 

těchto technologií. Jazyk Java byl zpočátku použitelný pouze pro kompilaci do Java bytecode, 

který byl poté spouštěn na Java Virtual Machine (JVM).

V současnosti toto již přestává platit.  Existují desítky programovacích jazyků, které 

mohou být kompilovány  do Java bytecode.  Rovněž  máme k dispozici několik nezávislých 

implementací virtuálních strojů schopných spustit takto zkompilovaný program. A samotný 

jazyk Java lze využít nejen pro tvorbu aplikací určených pro virtuální stroj.

S rostoucím počtem alternativ k původnímu jednoduchému modelu se vynořují i nové 

problémy.  V této  práci  se  budu  zabývat  především  možnostmi  nasazení  programovacího 

jazyka Java a problematice znovupoužitelnosti a přenositelnosti zdrojových kódů mezi někdy 

i velmi odlišnými softwarovými platformami.
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2 Cíl a metodika práce

Cílem  práce  je  představit  Javu  jako  programovací  jazyk  pro vývoj  aplikací 

nad různými softwarovými platformami.

Pokusím  se  zmapovat  existující  platformy,  pro které  lze  v současnosti  jazyk  Java 

využívat k tvorbě aplikací a zhodnotit použitelnost takového řešení.

K tomuto  účelu  vytvořím  testovací  aplikaci,  kterou  budu  postupně  implementovat 

na vybrané  platformy.  Tím  prakticky  vyzkouším dostupné  nástroje  a především  míru 

znovupoužitelnosti  programového kódu  při přenosu  mezi  různými  prostředími.  Míra 

potřebných úprav a samotný postup zprovoznění budou zdokumentovány.
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3 Popis cílových platforem

3.1 Co je to platforma?

Počítačová  platforma je  v informatice pracovní  prostředí,  jak  po stránce 

hardware,  tak  i software.  Toto  prostředí  umožňuje  bezproblémovou  činnost  

programů.

Z hardwarové  stránky  je  platformou  zejména  stavba  počítače,  použité  

komponenty.

Ze softwarové stránky platforma určuje použitý operační systém, knihovny,  

ale i použité programovací  jazyky či  kompletní  framework (vývojová  a běhová 

platforma).[1]

Z této definice je zřejmé, že samotný pojem platforma je bez bližšího vysvětlení velmi 

neurčitý a používá se pro označení širokého spektra technologií.

Konkrétně ve světě jazyka Java může představovat hardware, na kterém jsou aplikace 

spouštěny. Programovací jazyk Java je používán pro vytváření aplikací pro běžná PC, webové 

servery, mobilní telefony nebo chytré platební karty. 

Každá hardwarová  platforma  má  svá  specifika,  která  ovlivňují  běhové  prostředí 

aplikace.  Ty  se  mohou  projevovat  ve formě  hardwarových  omezení  nebo odlišným  API1, 

se kterým je možné aplikaci vytvářet.

Platforma  může  rovněž představovat  programovací  jazyk,  ke kterému je  dostupný 

kompilátor do Java bytecode. Tedy umožňuje vytvářet aplikace spustitelné pomocí virtuálního 

1 API,  zkratka od Application Programming Interface, rozhraní pro programování aplikací
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Ilustrace 1: Schéma naznačuje dva základní směry kompilace ve světě Javy.



stroje  Javy. Z obráceného  pohledu  představuje cílovou  platformu  jakékoliv  softwarové 

prostředí, ve kterém dokážeme spustit aplikace napsané v programovacím jazyku Java.

Posledním zmíněným se  budu zabývat,  proto  v této  práci  bude  pojmem  platforma 

označována právě softwarová platforma představující softwarové prostředí, ve kterém má být 

aplikace vykonávána.

Jazyk Java prochází postupným vývojem a jeho podpora i praktická použitelnost se 

napříč  platformami  liší.  Na některých  z nich  lze  podporu  označit  spíše  za symbolickou 

a pravděpodobně  ani  sami  autoři  neočekávají,  že  by  bylo  jejich  řešení  nasazováno 

v produkčním prostředí.

Proto  s ohledem  na cílové  platformy  nemusí  být  možné  využít  všechny  dostupné 

vlastnosti jazyka. Kromě neúplné podpory jazyka se platformy také odlišují dostupným API.

Za referenční  vývojovou  platformu  pro jazyk  Java  lze  považovat  Java  Platform. 

Samotná specifikace  jazyka  Java[2] společně se specifikacemi  Java Virtual Machine (JVM) 

a Java API tuto platformu definuje.

Při vývoji  pro tuto  platformu  se  není  třeba  obávat  nekompatibility  jazyka 

nebo nedostupností  standardního  API.   Teoreticky  jedinou překážku  pro nasazení  aplikace 

může  představovat  pouze  použití  starší  verze  této  platformy. Ve skutečnosti  existuje  více 

nezávislých implementací běhového prostředí a mohou se vzájemně lišit.  Ochrannou známku 

Java smí používat ale jen software, který projde testy kompatibility (Java Compatibility Test). 

Například projekt Apache Harmony,  který je významnou open source implementací 

Java  platformy  a jeho zdrojové  kódy  byly  použity  mimo  jiné  v projektech  Android 

a Java2Script,  z licenčních  důvodů  takto  testován není.[3] Podobné implementace  jsou 

odkázány na nezávislé nástroje, jakým je projekt Japitools (http://sab39.netreach.com/japi/).

Portace  software zahrnuje  úpravy  nutné  pro přenos  software  z jedné  platformy 

na jinou. Míra znovupoužitelnosti  při přenosu kódu mezi platformami  se nazývá portabilita. 

Je  vyjádřením  nákladů  pro portování  ve srovnání  s náklady  na kompletní  přepsání.[4] 

Jakékoliv  rozdíly  v podpoře  syntaxe  jazyka  nebo dostupném  API  mají  zásadní  vliv 

na znovupoužitelnost kódu. 
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3.2 Scénáře nasazení jazyka Java

Při nasazení  jazyka  Java  lze  zvažovat  několik  scénářů.  Liší  se  způsobem  použití 

jazyka:

1. aplikace je vytvořená v jazyku Java (včetně volání systémového API)

2. aplikace  v jazyku  Java  volá  funkcionalitu  naprogramovanou  pomocí  jiného 

jazyka

3. z jiného jazyka je volána funkcionalita naprogramovaná pomocí jazyka Java

První způsob je  nejobvyklejším případem využití jazyka a není třeba se mu v popisu 

dále věnovat. Druhý a třetí představují zdánlivě zbytečnou komplikaci. Proč  ztěžovat vývoj 

kombinací různých programovacích jazyků?

Důvody mohou být:

• snaha využít stávající řešení

• různé jazyky jsou vhodné pro odlišné typy úloh

• přenos aplikace na jinou platformu

• snaha přenést maximum funkcionality do jazyka, se kterým má vývojový tým 

největší zkušenosti

• potřeba volat prostředky jedné platformy z jiné platformy

Samotná spolupráce odlišných programovacích jazyků může nabývat různých podob. 

Pokud jsou k dispozici prostředky umožňující všechny použité jazyky kompilovat pro stejnou 

platformu a existuje-li  způsob, jak takto vzniklé fragmenty spojit, může být výstupem jedna 

homogenní aplikace.

Na cílové platformě JVM může být výsledkem kompilace jiného jazyka class soubor 

s bytecode obsahující objekt, který je volán z Javy stejně jako jakýkoliv jiný objekt.

Podobně lze jazyk Java kompilovat do nativního kódu a vytvářet  nativní  dynamické 

knihovny.  Ty  potom  mohou  využívat  veškeré  aplikace  hostitelské  platformy  bez ohledu 

na programovací jazyk, v jakém jsou napsány.

Jinou podobu umožňuje  API Javy obsahující rozhraní  Java Native Interface (JNI), 

které zpřístupňuje do jazyku Java nativní sdílené knihovny hostitelského systému.  Současně 

umožňuje  programům  v jiném  jazyce  vytvořit  instanci  JVM  a předat  jí  Java  bytecode 

k vykonání.[5] Této  vlastnosti  mohou  teoreticky  využívat  jiné  platformy,  pokud  chtějí 

zpřístupnit třídy Javy svým klientům.
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Aplikace  běžící  na odlišných platformách lze  také  propojit  skrze  komunikaci  mezi 

nezávislými procesy. Například aplikační platforma Zend Server takto zpřístupňuje třídy Javy 

do PHP.[6] Ve zdrojovém kódu  PHP stačí  inicializovat  objekt  Javy  a je  možné  s ním  dál 

pracovat v jazyce PHP:

$ php

<?php echo new Java("java.util.Date")."\n"; ?>

Sat Apr 10 14:48:41 CEST 2011

Na pozadí  běží  Java  aplikace,  která  funguje  jako  bridge  a poslouchá  na TCP portu 

zadaném v konfiguraci.

Připojení analyzátoru síťového provozu umožňuje  sledovat  probíhající  komunikaci. 

V tomto  příkladě  se  PHP  aplikace  připojí,  nastaví  kódování  znakové  sady  a požádá 

o vytvoření objektu java.util.Date. Po obdržení jeho identifikátoru mu zašle zprávu toString() 

a návratovou  hodnotu  vypíše  na obrazovku.  Při ukončení  ještě  odešle  příkaz  ke smazání 

použitého objektu a provede reset svého sezení.
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Další možnost představuje  transformace programového  kódu existujícího  v podobě 

Java  bytecode do podoby  vykonavatelné na cílové  platformě.  Příklady  takového  postupu 

mohou  být  projekty IKVM.NET transformující  do interpretovatelného  kódu pro platformu 

.NET, parrot-jvm pro virtuální  stroj  Parrot  (http://www.parrot.org/),  cross- compiler2 

XMLVM, ale i dříve zmíněný kompilátor GCJ, který dokáže  kromě zdrojového kódu Javy 

kompilovat i Java bytecode.

Asi  nejvíce  kontroverzním způsobem  propojení je  míchání  jazyku  Java  s jiným 

jazykem  uvnitř  jednoho  zdrojového  kódu.  Toto  umožňuje  například  nástroj  Java2Script 

pro tvorbu Java aplikací nad platformu ECMAScript.

Při implementaci  testovací  aplikace  se budu  zabývat  pouze  první  variantou,  tedy 

samostatnou Java aplikací.

2 Kompilátor schopný kompilovat zdrojový kód pro jinou platformu, než na jaké je spuštěn.

7

Ilustrace 3: Princip křížové kompilace projektu XMLVM, zdroj:[7]

http://www.parrot.org/


3.3 Dostupné nástroje

Nástroje Platforma Hodnocení

Java SDK Java  (různé  edice  SE, 

ME ...)

Referenční platforma, plná podpora syntaxe 

a standardního API (liší se podle edice)

Android SDK Android Vlastní  virtuální  stroj,  částečná  podpora 

standardního API

GCJ nativní kód kompilace  pro různé  operační  systémy 

a hardwarové platformy

Java2Script JavaScript Kompilace Java do JavaScriptu, vlastní API, 

částečná podpora standardního API, SWT

GWT SDK web Kompilace  do JavaScriptu  pro klientskou 

část a Java bytecode pro server, vlastní API, 

částečná podpora standardního API

XMLVM .NET,  JavaScript, 

iPhone, C, Python

Křížová  kompilace  mezi  různými 

platformami, podporuje i transformaci volání 

API (např. z Android na iPhone).[7]

Zatím nebyla vydána stabilní verze.

IKVM.NET .NET Spouštění  Java  aplikací  nad .NET, 

zpřístupnění  tříd  Javy  .NET  aplikacím, 

transformace Java bytecode do CIL3

Java  Language 

Conversion Assistant

C# Konverze  zdrojového  kódu  Java 

do zdrojového kódu C#.

parrot-jvm Parrot Konverze  Java  bytecode do kódu 

pro virtuální  stroj  Parrot.  Ke vzniklým 

třídám  lze  přistupovat  z jazyků,  které  jsou 

tímto strojem podporovány.

Tabulka 1: Vybrané nástroje pro jazyk Java a jejich cílové platformy.

3 Common Intermediate Language (CIL), bytecode pro virtuální stroj Common Language Runtime (CLR)
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3.4 Java SE (Standard edition)

Nejčastější  cílovou platformou pro běh Java aplikací je Java Virtual Machine (JVM). 

Jde  o virtuální  stroj,  který  je  schopný  interpretovat  Java  bytecode.  Je  jednou  ze součástí 

vývojové a běhové platformy Java Platform. Ta existuje v několika edicích, které se soustředí 

na odlišné hardwarové platformy.

Java SE je edice  určená pro tvorbu desktopových aplikací.  Pokud v této práci budu 

používat označení standardní API, budu se tím odvolávat na API obsažené v Java SE.

Program  napsaný  v jazyce  Java  se  kompiluje  do Java  bytecode.   Na klientském 

počítači  je  bytecode interpretován  virtuálním  strojem  Javy. Protože  ten  je  dostupný 

pro všechny  současné  běžně  používané  desktopové  operační  systémy,  platforma  Java 

umožňuje distribuovat výslednou aplikaci v jednotné formě pro všechny.

Výjimku  tvoří  aplikace  využívající  Java  Native  Interface (JNI).  Jejich  nasazení  je 

omezeno jen na operační systémy, pro které autor aplikaci přizpůsobil.

Standardní API zahrnuje  grafická uživatelská rozhraní (GUI) AWT a Swing. Pokud 

aplikace  využívá  některé  z nich,  při její  distribuci  není  nutné  současně  distribuovat  žádné 

dodatečné knihovny.

Kromě standardních  uživatelských rozhraní existují i další,  z nichž nejznámějším je 

Standard Widget Toolkit (SWT), které tvoří jeden ze základních kamenů populární vývojové 

platformy Eclipse RCP (http://wiki.eclipse.org/Rich_Client_Platform).

Ve většině projektů výběr spočívá v rozhodování mezi Swing a SWT/JFace.  

Obecně platí, že každý z nich je kompletní a dostačující pro tvorbu plně funkčního 

uživatelského rozhraní.

Swing je lepší než samotné SWT bez Jface. Pro Swing hovoří i jeho zařazení  

do standardního API  Javy  a lepší  přenositelnost.  Swing  je  díky  propojitelnosti  

s technologiemi Java2D a Java3D výhodnější pro tvorbu pokročilých grafických  

aplikací.

Základní odlišnost SWT spočívá ve snaze maximálně využívat nativní prvky  

hostitelského  operačního  systému.  Díky  tomu  vzhled  aplikace  lépe  zapadá  

do prostředí,  ve kterém  je  spuštěna, a aplikace  je   teoreticky  méně  náročná  

na výkon.[8]

Aplikace využívající grafické rozhraní SWT lze spouštět jen na systémech, pro které 

existuje  implementace jeho rozhraní  využívající  JNI.  Druhou nevýhodou SWT aplikací  je 
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nutnost toto rozhraní na klientské počítače distribuovat,  protože není součástí  standardního 

API platformy.  Projekty využívající  SWT  obvykle  nabízí  oddělené instalátory pro odlišné 

operační systémy a architektury procesoru.

Grafická  rozhraní  SWT  a Swing  nejsou  vláknově  bezpečná.  To  znamená,  že 

ke komponentám rozhraní může přistupovat pouze to vlákno, které je vytvořilo. Pokud chce 

jiné  vlákno  ovlivnit  vzhled  existujícího  rozhraní,  může  tak  provést  pouze  pomocí 

asynchronního volání oprávněného vlákna. Komponenty AWT mohou bezpečně ovlivňovat 

všechna vlákna.

3.5 Nativní kód

Nativním  kódem  se  rozumí  výstup  kompilace  obsahující  instrukce  určené 

pro zpracování hardwarovým procesorem.

Takové programy dnes tvoří většinu softwarového vybavení počítačů sloužících jako 

desktopy. V závislosti na použitém API mají obvykle formu aplikací určených pro konkrétní 

operační systém a hardware, například pro operační systém Microsoft Windows v kombinaci 

s procesorem řady x86.

Pro kompilaci  zdrojového  kódu  v Javě  do nativního  kódu  jsem  dohledal  pouze 

ukončený projekt Jikes (http://jikes.sourceforge.net/) a skomírající kompilátor GCJ, který je 

součástí projektu GCC (http://gcc.gnu.org/).

Současnou stagnaci ve vývoji  obou projektů přičítám vysokému výkonu moderních 

JIT4 kompilátorů  Javy  a existencí  open source implementace Java  platformy  OpenJDK 

(http://openjdk.java.net/).

Domovská stránka GCJ projekt charakterizuje slovy:

GCJ je přenosný,  optimalizující,  ahead-of-time5 kompilátor pro programovací jazyk 

Java.  Umí  kompilovat  zdrojový  kód  Javy  do Java  bytecode nebo do nativního  strojového 

kódu.

Zkompilované aplikace jsou spojeny s knihovnou libgcj, která poskytuje základní třídy,  

garbage collector6 a interpret.

4 JIT  (just-in-time) kompilace  do nativního  kódu  je  průběžně  prováděna za běhu  interpretované  aplikace. 

Překladem náročných nebo často se opakujících úseků se zvyšuje rychlost.

5 AOT (ahead-of-time) kompilace do nativního kódu je provedena před spuštěním aplikace.

6 Systém správy paměti, který sám uvolňuje objekty, na které již neexistuje v běžící aplikaci žádná reference.
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Libgcj zvládá dynamicky načítat a interpretovat  class soubory Javy a kombinovat je  

se zkompilovanými.  Ve výsledku  tedy  může  aplikace  běžet  částečně  nativně  a částečně  být  

interpretována.

Podporuje většinu z knihoven Javy 1.4 a některé vlastnosti Javy 1.5.[9]

Z dokumentace je  dále  zřejmé,  že  má  jen  omezenou  podporu  standardních 

uživatelských rozhraní AWT a Swing.

V minulosti jsem se setkal s vývojovým prostředím Eclipse  zkompilovaným pomocí 

GCJ do nativního  strojového  kódu.  Toto obsáhlé prostředí je napsané v Javě a využívá jako 

uživatelské rozhraní SWT. Tedy i pro rozsáhlé aplikace určené pro kompilaci je SWT dobrou 

a vyzkoušenou volbou.

V současnosti  spatřuji  možné  využití kompilace  do nativního  kódu  spíše  pro malé 

opakovaně spouštěné a ukončované programy. Potenciální přínos u nich spočívá v odstranění 

náročného startu virtuálního stroje Javy.

3.6 .NET

Platforma  .NET  vznikla  jako  reakce  na úspěch  Javy.  Při pohledu  na komponenty 

tvořící tuto platformu a na její korunní programovací jazyk C# i na dostupné API je zřejmé, že 

se  tvůrci  prostředím  Java  hodně  inspirovali.  Dnes  se  obě  platformy  vzájemně  ovlivňují 

a i do Javy pronikají prvky, které byly dříve dostupné na platformě .NET nebo v jazyce C# 

(například anotace, autoboxing atd.[10])

Java JVM Java 

bytecode

AWT, Swing, SWT Java EE Java a jiné

.NET CLR CIL Windows Forms ASP.NET C# a jiné

Tabulka 2: Vzájemné alternativy v prostředí Java a .NET[10]

Pro CIL  bytecode existují  dvě  významné  platformy,  které  ho  umí  interpretovat: 

Microsoft  .NET  Framework (http://www.microsoft.com/net/) a Mono  (http://www.mono-

project.com).  .NET  Framework je  dostupný  pouze  pro operační  systémy společnosti 

Microsoft,  projekt  Mono se snaží  o jeho  nezávislou  implementaci  a je  dostupný i pro jiné 

systémy.
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3.7 Android7

Platforma Android je určená pro mobilní zařízení. Jde o běhové prostředí zahrnující 

virtuální stroj Dalvik a systémové knihovny. Tento systém v současnosti běží nad Linuxovou 

vrstvou, která mu zpřístupňuje hardware a zajišťuje některé nízkoúrovňové systémové služby.

Dostupné  SDK umožňuje  tvorbu aplikací za pomoci programovacího  jazyka  Java. 

Softwarové balíčky obsahující data a zkompilovaný kód mají koncovku apk.

Každá  aplikace  běží  s právy  jiného  linuxového  uživatele.  Systémová  práva  jsou 

nastavena tak, aby k datům  jedné  aplikace neměla přístup jiná. K bezpečnosti přispívá také 

fakt, že nelze nainstalovat aplikaci, která není elektronicky podepsaná svým autorem.

Nezvyklý je systém správy paměti: Android sám vypíná jím vybrané aplikace, pokud 

potřebuje uvolnit operační paměť pro jinou.

7 Kapitola popisující platformu Android čerpá z informací zveřejněných na webu Android Developers[11]
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Existují čtyři typy aplikací:

1. Activity: aktivita představuje jednu obrazovku s uživatelským rozhraním

2. Service:  služba  běžící  na  pozadí,  nemá  uživatelské  rozhraní.  Je  určena 

pro dlouho trvající procesy

3. Content provider: spravuje data různého zaměření a zpřístupňuje je ostatním 

aplikacím.

4. Broadcast  receiver:  malá  aplikace  monitorující  systémové  události.  Pokud 

událost nastane, inicializuje jinou komponentu.

Základem aplikace  je  obvykle  třída rozšiřující třídu  Activity nebo Service. Zatímco 

služba  je  využívána  pro aplikace  bez uživatelského  rozhraní,  které  běží  velmi  dlouho 

na pozadí, aktivita představuje samostatnou komponentu s vlastním oknem, do kterého může 

vykreslovat své uživatelské rozhraní. Aktivity se mohou navzájem volat a poskytovat si svou 

funkcionalitu.

Kromě služeb platí, že každá aplikace vždy reaguje na systémovou událost, která se 

na platformě  Android  nazývá  Intent.  Obdobně může sama vyvolat událost ve formě zprávy 

s požadavkem na poskytnutí funkcionality nějakou aktivitou.

Každá  aktivita běží  v hlavním vlákně,  které  se  nazývá  UI  Thread.  Toto  vlákno  je 

zodpovědné  za veškerou  obsluhu  událostí  uživatelského  rozhraní.  Aby  nedocházelo 

k výpadkům v odezvě aplikace, je vhodné všechny déle trvající operace spouštět asynchronně 

v jiném vlákně.

Současně  platí,  že  uživatelské  rozhraní  není  vláknově  bezpečné.  Proto  musí  být 

veškeré operace, které ho ovlivňují, vykonány pomocí UI threadu. API Androidu nabízí hned 

několik metod, jak z jiného vlákna asynchronním voláním ovlivnit běh vlákna hlavního.

V souhrnu je tedy třeba dodržovat v aktivitách dvě zásady:

1. neblokovat hlavní vlákno

2. k uživatelskému rozhraní přistupovat pouze pomocí hlavního vlákna

Android obsahuje vlastní API pro uživatelské rozhraní, které je uzpůsobeno cílovým 

zařízením tohoto operačního systému.

Hardwarová zařízení určená pro operační systém Android mohou a nemusí disponovat 

dotykovým displejem, klávesnicí nebo trackballem. Na druhou stranu API neobsahuje metody 

pro uživatelský vstup pomocí myši.

API  rozlišuje  mód,  kdy  vstup  přichází z dotykové  obrazovky  a mód,  kdy  vstup 

pochází z trackballu nebo směrových kláves.  Důvodem je, že při vstupu dotykem obrazovky 
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nemá smysl předávat některým prvkům focus. Typicky to platí pro ovládací tlačítka, u kterých 

stačí vykonat požadovanou akci.

Layout  pro aktivitu  lze  vytvářet  standardními  prostředky  Javy  nebo nadefinovat 

pomocí XML a do aplikace ji načíst. XML popis je stručnější,  pro tvorbu přehlednější a je 

i vhodnější  pro nástroje  pro grafický  návrh  uživatelského  rozhraní.  Nevýhodou  je  horší 

srozumitelnost pro běžně  používané  nástroje  pro refactoring8.  Konkrétně  plugin 

ADT verze 10.0.0  určený  pro vývojové  prostředí  Eclipse nezvládá  synchronizaci 

refaktorovaného identifikátoru proměnné mezi Java kódem a XML definicí.

XML layout je uložen odděleně od kódu v adresáři res vyhrazeném pro datové zdroje. 

Tento  adresář  neslouží  jen  jako  odkladiště  různých  typů  dat,  ale  umožňuje  specifikovat 

alternativní data pro odlišné situace.

Například když uživatel otočí zařízení naležato a existuje alternativní definice layoutu 

res/layout-land/, použije se automaticky ta.

Stejně  elegantně  je  řešena  jazyková lokalizace  pro textové  řetězce,  pokud jsou 

separovány do odděleného datového zdroje.

3.8 ECMAScript (JavaScript)

ECMAScript  je  interpretovaný  skriptovací  jazyk,  který  vznikl  z původního  jazyka 

JavaScript. Při procesu jeho standardizace došlo k přejmenování z důvodu existence ochranné 

známky na původní jméno.

V současnosti  existuje  několik  interpretů  schopných  zpracovat  kód  v jazyku 

ECMAScript, přičemž pro tento skriptovací jazyk používají různá označení. Nejčastěji  je jím 

právě původní název JavaScript, ale existují i jiné[12].

ECMAScript se dočkal rozšíření především ve webových aplikacích, ale nejen v nich. 

I některé  aplikace  pro jiné platformy ho  využívají  jako nástroj  pro skriptování  uživatelsky 

definovaných funkcí či programovatelné ovládání funkcí existujících.  Známějšími příklady 

mohou  být  kancelářský  balík  OpenOffice.org[13] nebo některé  aplikace  z ADOBE® 

CREATIVE SUITE®[14].

Spíše již samostatnou softwarovou platformou je prostředí Adobe® Flash®, na kterém 

odnož  jazyka  ECMAScript  nazývaná  Action  Script slouží  pro vytváření ucelených 

aplikací[15].

8 Proces změn ve zdrojovém kódu a architektuře aplikace, který neovlivňuje její vnější chování.
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A nakonec  i samotné  API  Javy  obsahuje  rozhraní  javax.script určené pro přístup 

skriptovacích dynamických jazyků k objektům Javy.  Umožňuje tak vytvářet  Java aplikace 

skriptovatelné pomocí ECMAScriptu.

Programovací  jazyk  Java  lze  použít  pro vytváření  aplikací  běžících  na platformě 

ECMAScript. Přenášená funkcionalita je kompilována z jazyka Java do jazyka ECMAScript 

podobně jako bývá jindy kompilována do Java bytecode. Interpret jazyka ECMAScript poté 

takto vytvořený kód interpretuje stejně jako jakýkoliv jiný skript.

Požadavky na kompilátor lze rozdělit do čtyř skupin:

1. Schopnost kompilovat samotný jazyk Java

Požadavek  je  nejméně  problematický.  Největším  problémem  může  být 

podpora starší verze Javy nebo neúplná podpora všech jazykových konstrukcí.

2. Umožnit v kompilovaném Java kódu pracovat se standardním API Javy.

Tento  požadavek  je  v současnosti  jen  obtížně  splnitelný,  kvůli  zásadně 

odlišnému API prostředí, v němž je ECMAScript obvykle vykonáván.

Krajním řešením by byl úplný přepis JVM do ECMAScriptu a i takové řešení 

by bylo limitováno dostupným API interpretu.

Proto všechny testované projekty mají  neúplnou podporu standardního Java 

API  ve funkcionalitě přenášené do prostředí  ECMAScriptu. Typický problém 

představuje odlišnost  více-vláknového  prostředí  Javy  a jedno-vláknového 

prostředí ECMAScriptu.

3. Umožnit v kompilovaném Java kódu pracovat s Java API třetích stran.

API  realizované  podporovanými  konstrukty  standardního  API  Javy 

(body 1 a 2)  nepředstavuje problém.  Ostatní API  může  být  podporováno 

zvláštním přepisem do nativního kódu ECMAScriptu.

4. Zpřístupnit jazyku Java API specifické pro cílové prostředí.

Pokud  má  aplikace  pracovat  s API  specifickým  pro konkrétní  interpret 

ECMAScriptu, musí být možné toto API volat z programového kódu Javy.

S kompilátory  Javy do ECMAScriptu  lze  teoreticky vytvářet aplikace,  které  budou 

celé  vykonávány  libovolným  interpretem  ECMAScriptu.  Prakticky  je  ale  každý  interpret 

provázaný s nějakým prostředím.

Aby bylo možné  aplikace  programovat v jazyce Java, musí používané API existovat 

pro obě  platformy.  Přičemž  na platformě  Java  nutně  nemusí  poskytovat  plnohodnotnou 

funkcionalitu a může sloužit pouze pro vývojové účely.
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Protože všechny níže popisované projekty se specializují  pouze na jedno konkrétní 

cílové  prostředí,  je  jejich  univerzální  využití  možné  spíše  teoreticky  a vyžadovalo  by 

vlastními prostředky jazyku Java zpřístupnit API cílového prostředí.

3.8.1 Platforma Web

Dnes  nejběžnějším cílovým prostředím pro jazyk  ECMAScript  je  webová  stránka. 

Dodavatelem interpretu bývají  tvůrci  webových prohlížečů a ti  pro tento  skriptovací  jazyk 

nejčastěji používají název JavaScript.

Cílovou  platformu  ale nepředstavuje  jen  samotný  JavaScript,  nýbrž  celé prostředí 

webových  stránek  tvořených  kombinací  HTML,  CSS,   JavaScriptu  na klientovi  a kódu 

vykonávaného na serveru. Kombinace se též nazývá AJAX9.

Pro provoz aplikací napsaných v programovacím jazyku Java na webu tvořeném jen 

HTML a JavaScriptem existuje několik řešení s podobným konceptem. Odlišují se především 

množstvím programové  funkcionality vykonávané  interpretem JavaScriptu a funkcionality 

vykonávané v prostředí Javy.

Všechna  řešení se  musí  vypořádat  s obdobnými  problémy,  které  vychází  z dříve 

popsaných čtyř základních skupin požadavků na kompilátor do ECMAScriptu.

Pro prostředí  webu  je  specifickým  problémem  vykreslování  grafického   výstupu. 

Interpret JavaScriptu ve webových prohlížečích nemá k dispozici žádné API pro vykreslování 

grafických operací do obsahu webové stránky. Náhradní řešení buď nejsou plně podporována 

všemi prohlížeči webových stránek (SVG) nebo neumožňují interaktivní chování (samostatné 

obrázky)[16].

Plánovaný standard  HTML5 zahrnuje  mimo  jiné  tag Canvas[17].  Ten  je  již  dnes 

podporován  některými prohlížeči  a v budoucnu  pravděpodobně problém  s prostorem 

pro vykreslování definitivně vyřeší.

Ve webovém prostředí JavaScriptu je kód vykonáván dvěma způsoby:

1. samotný skript

2. v obslužných funkcích vyvolávaných událostmi

Bez ohledu  na způsob  vyvolání,  vždy  je  v danou  chvíli  vykonáváno  pouze  jedno 

vlákno. Celé prostředí je událostmi řízené, pouze při inicializaci stránky se vykonávají skripty 

do stránky vložené.

9 AJAX  (Asynchronous JavaScript and XML), souhrnný název technologií pro interaktivní webové aplikace
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Události  se  řadí  do fronty,  která  je  vyřizována  sekvenčně. K dispozici  je  metoda 

window.setTimeout(), která umožňuje pomocí události odložit vykonání kódu o zvolený čas. 

Z principu chování fronty však nelze zaručit, že k vykonání dojde přesně za určený čas.[18]

Při přenosu aplikace z více-vláknového prostředí Javy do jedno-vláknového prostředí 

JavaScriptu je třeba s tímto počítat a aplikaci tomu přizpůsobit. Programátor nesmí blokovat 

běžící  vlákno  (například  čekáním  na vstup  od uživatele) a musí  maximálně  využívat 

asynchronního zpracování.[19]

Běžný Java postup přebírání uživatelského vstupu:[19]

Dialog dialog = new Dialog(...);

int result = dialog.open();

if (result == OK) {

String name = dialog.getUserName();

....

}

Asynchronní zpracování uživatelského vstupu:[19]

final Dialog dialog = new Dialog(...);

dialog.register(new Runnable() {

public void run() {

int result = dialog.open();

if (result == OK) {

String name = dialog.getUserName();

....

}

}

}

});

3.8.1.1 Java2Script

Sám sebe projekt charakterizuje takto:

Java2Script je plugin do Eclipse umožňující psát webové aplikace v jazyce 

Java.  To  znamená,  že  zdrojové  kódy  Javy  budou  automaticky  překládány  

do JavaScriptu, který může být vykonáván uvnitř webové stránky.

Pomocí  Java2Script  je  možné  přeměnit  stávající Java  aplikace  v čistě  

JavaScript  aplikace,  znovupoužití  existujícího  Java  zdrojového  kódu  v RIA10 

10 RIA je zkratka od Rich Internet Application. Jde o webovou aplikaci, která má uživatelské rozhraní stejně 

bohaté jako aplikace desktopová.
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aplikacích a především vytvářet RIA aplikace 100% za pomoci jazyka Java stejně  

snadno, jako jakýkoliv jiný Java projekt.[20]

Projekt Java2Script obsahuje kompilátor Pacemaker, který překládá zdrojové soubory 

do JavaScriptu místo  do Java bytecode.  Pro každou jednu třídu vytváří  právě  jeden  soubor 

JavaScriptu, který je interpretem načítán až v okamžiku jeho prvního použití.

Zajímavý  je  způsob  implementace  standardního  Java  API.  Ten probíhá  tak,  že  se 

převezme Java zdrojový kód dané třídy, provedou se jeho úpravy vyžadované pro úspěšnou 

kompilaci  a výsledek je  kompilován stejným kompilátorem,  jaký se používá  pro aplikace. 

Bez komplikací lze tak snadno rozšířit schopnosti kompilátoru o dosud nepodporované API.

Do zdrojového kódu  jazyku  Java  se  dají vkládat  fragmenty  kódu  napsaného 

v JavaScriptu  pomocí  komentářů  ve formátu  vycházejícím  z JavaDoc.[21] Této  vlastnosti 

hojně  využívají  především  třídy  implementující  samotné  API  Javy.  V běžných projektech 

může být takto implementována požadovaná funkcionalita, pro kterou nejsou v jazyku Java 

dostupné prostředky.

S problémem spouštění více vláken najednou se autoři vypořádali jeho  nahrazením 

pomocí asynchronního spouštění „vláken“. Nejde o plnohodnotnou alternativu k třídě Thread 

a např. nelze vláknu poslat zpráva sleep().[22]

Užitečnou  vlastností  tohoto  projektu  je  podpora SWT,  což  usnadňuje  přenos 

existujících Java  aplikací a umožňuje používat  běžně dostupné vizuální  nástroje  pro návrh 

uživatelského rozhraní.
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Z Java API také  zatím nejsou podporované výjimky.  Protože ale  JavaScript  výjimky 

podporuje a používá pro ně vlastní model, lze jejich výskyt odchytit[23]:

Nad tímto  projektem  vzniklo rozšíření YUI4Java  (http://yui4java.sourceforge.net/). 

Ten se u uživatelského rozhraní  vydává  opačnou cestou:  místo  reimplementace existujícího 

Java  toolkitu  do JavaScriptu  zpřístupňuje  do jazyka  Java  knihovnu  JavaScriptu  YUI 

(http://developer.yahoo.com/yui/).

Obě implementace uživatelských rozhraní mají dosud závažné mezery a při vývoji je 

třeba předem plánovat, které vlastnosti budou potřeba a zda jsou již podporovány.

Obrovskou slabinou projektu je dokumentace.  Dnes neexistuje jedno centrální místo, 

které  by  obsahovalo  nebo alespoň  odkazovalo  vše.  Informace  jsou  chaoticky  rozházeny 

na stránkách jednotlivých autorů a mají různý stupeň aktuálnosti a úplnosti.

3.8.1.2 Google Web Toolkit11

Google Web Toolkit (GWT) se zabývá serverovou i klientskou částí aplikace. Zatímco 

na serveru je Java vykonávána nativně, klientská část využívá kompilace zdrojových souborů 

Javy do JavaScriptu.

Rozkročení přes dvě technologie umožňuje obcházet zmíněné nedostatky JavaScriptu. 

Grafiku  lze  vytvářet  na serveru a klientovi  posílat  až  hotový  výstup.  Také  části  aplikace 

vyžadující více spolupracujících vláken mohou být vykonávány na serveru.

V klientské  části  kompilované do JavaScriptu  je  nutné  brát  v potaz  existující 

odlišnosti, které jsou ale velmi dobře zdokumentovány[25].

Maximální  důraz  klade  projekt  na optimalizaci  přenášených  dat  mezi  klientem 

a serverem.  Pro každý  podporovaný  prohlížeč  se  kompilují  odlišné  verze  kódu. 

Pro uživatelské  rozhraní  používá  vlastní  knihovny,  které  jsou  uzpůsobeny  webovému 

prostředí.

11 Kapitola je zpracována na základě materiálů ze stránek projektu GWT[24]
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Výjimka nebude odchycena:

try {

throw new Exception("test");

} catch(Exception e){

}

Výjimka bude odchycena:

try {

throw new Exception("test");

} catch(Throwable e){

}

http://developer.yahoo.com/yui/
http://yui4java.sourceforge.net/


GWT  disponuje  velmi  dobrým  zázemím.  To zahrnuje  vynikající  dokumentaci, 

dostupné  nástroje  pro vizuální  návrh  aplikací  a podporu  ve všech  hlavních  vývojových 

prostředích pro Javu. Kolem projektu se soustředí velká vývojářská komunita.

K dispozici  jsou i nástavby  třetích  stran,  které  přidávají  novou  funkcionalitu 

nebo vylepšují stávající (Ext GWT, Smart GWT).

3.8.1.3 Konvertory

Existují  i čistě konverzní nástroje,  převádějící  Java aplikaci do webového prostředí. 

Výsledkem bývá hybrid mezi klient/server aplikacemi běžícími na serveru a komunikujícími 

s klientem pomocí webového uživatelského rozhraní a kompilátory JavaScriptu.

Podobně jako  klient/server aplikace využívají  jazyk Java běžící na serveru a webový 

frontend pro klienta.  Liší  se  možností  přenést  část  výkonné logiky na klienta  a především 

způsobem vývoje.

Za příklad  takového  konverzního  nástroje může  posloužit  AjaxSwing 

(http://www.creamtec.com/products/ajaxswing/),  který  převede  desktopovou  aplikaci 

využívající  uživatelské rozhraní Swing/AWT na aplikaci webovou.  Přitom umožňuje určit, 

která část bude vykonávána na serveru a která dynamicky na klientovi.

Obdobným nástrojem je Rich Ajax Application (RAP), který se zaměřuje na aplikace 

s uživatelským rozhraním postaveným nad vývojovou platformou Eclipse RCP. [26]

Již z principu naráží  konvertor  v klientské části aplikace  na podobné problémy jako 

kompilátory: omezené možnosti HTML a JavaScriptu. Nenabízí tedy stoprocentní spolehlivé 

řešení, proto  zdrojová aplikace musí být od počátku vyvíjena či zpětně upravena s ohledem 

na dostupné možnosti.
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Nasměrováním implementačně problematického kódu do působnosti  serverové části 

aplikace lze omezení  webového prostředí  částečně obejít.  Cenou je vyšší  zátěž na serveru 

a obvykle i nárůst nutné komunikace po síti.
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4 Návrh aplikace

Jako testovací  aplikaci  jsem zvolil  hru  Hledání  min,  známou spíše  pod anglickým 

názvem Minesweeper. Tato volba sebou nese hned několik výhod:

• hra je široce známá a neklade tak téměř žádné požadavky na pochopení  názvosloví 

používaného pro popis objektů a funkcionality.

• malý rozsah potřebného programovaného kódu pro získání ucelené funkční aplikace

• obsahuje prvky běžné ve většině aplikací (ovládací prvky, uživatelský vstup)

• dává prostor vyzkoušet  podporu jedné ze specializovanějších  oblastí, konkrétně API 

pro 2D grafické operace.

4.1 Uživatelské rozhraní

Aplikace bude s uživatelem komunikovat skrze uživatelské rozhraní zahrnující hrací 

plochu, oznamovací oblast a ovládací tlačítko pro spuštění nové hry.

Jde  o úzký  výběr  z běžně  používaných  ovládacích  prvků,  pro účely  srovnání 

přenositelnosti programového kódu na různé cílové platformy je ale dostačující.

4.2 Strukturovaný nebo objektový návrh?

Klíčové  vlastnosti  pro zvolení  vhodné formy návrhu  jsou  složitost  aplikace,  počet 

cílových  platforem  a předpokládaný  rozsah  budoucích  požadavků  na změnu  či  rozšíření 

funkcionality.

Zejména  s ohledem  na požadovaný  rozsah  zvolené  testovací  aplikace  by  byl 

pravděpodobně  produktivní  i strukturovaný neobjektový přístup,  kde by  dokonce  veškerou 

nezbytnou funkcionalitu mohla zajišťovat jediná komponenta.

Ta by dědila od rodiče části jednotné napříč podporovanými platformami a překrývala 

jen ty metody, které by byly implementačně závislé na cílové platformě. Doprovodná ilustrace 

Zjednodušený  strukturovaný  návrh  aplikace naznačuje  základní  obrys  jednoho  z možných 

řešení.

V současnosti převládá spíše objektový přístup návrhu aplikace, v komunitě vývojářů 

Javy je zcela majoritní. Z tohoto důvodu jsem upřednostnil objektový návrh, ve kterém budou 

maximálně využívány objektové techniky.
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4.3 Komponenty a jejich veřejná rozhraní

Základ testovací aplikace tvoří komponenta Hra, která obsahuje veškerou herní logiku. 

Pro plnou  funkcionalitu  vyžaduje  podpůrné  komponenty  UI a Odpocet.  První 

zprostředkovává stav hry uživateli a přebírá jeho vstupy. Druhá má na starosti odpočet času. 

Důvodem pro separaci  těchto  činností  do oddělených  komponent  jsou  odlišnosti  cílových 

platforem, na kterých bude aplikace provozována.

Všechny komponenty mají  specifikována veřejná rozhraní,  skrze které komunikují. 

V Javě se třídy organizují do oddělených jmenných prostorů pomocí balíků. Tato rozhraní se 

nachází  uvnitř  jmenného  prostoru  miny.core. Vedle  uvedených komponent  existuje  ještě 

platformně závislý spouštěč, který vše inicializuje.
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Ilustrace 8: Závislosti balíků

Ilustrace 9: Veřejné rozhraní komponenty Hra

Ilustrace 7: Zjednodušený strukturovaný návrh aplikace



Rozhraní  komponenty  Hra je  velice  jednoduché.  Obsahuje  jedinou  metodu,  jejíž 

volání musí obsáhnout všechna potřebná nastavení. Kromě parametrů hry (rozměry minového 

pole a počet min) jsou to právě i inicializované zbývající komponenty.

Přes jednoduché veřejné rozhraní musí tato komponenta vnitřně zaštítit veškerou herní 

logiku a komunikaci s ostatními komponentami.

Jen nepatrně složitější je rozhraní pro odpočet času. Protože některé cílové platformy 

mají odlišné API a ne vždy je možné časomíru realizovat stejnými prostředky, oddělení této 

funkcionality od herní logiky přináší snazší znovupoužitelnost zbývajícího kódu.

Poslední komponenta má na starosti uživatelské rozhraní. Ta musí  definovat  daleko 

více veřejných rozhraní  tak, aby komunikace s komponentou Hra měla dostatek výrazových 

prostředků  pro správné  zobrazení  herních  dat  i ošetření  uživatelských  vstupů.  Kromě 

zobrazeného definuje i události, kterým musí druhá strana rozumět.
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Ilustrace 10: Veřejné rozhraní komponenty Odpocet



4.4 Návrh komponent

Zatímco veřejná rozhraní jsou určená pro komunikaci komponent s vnějším světem, 

skrytá vnitřní struktura komponent zajišťuje požadovanou funkcionalitu.

Komponenta Hra obsahuje třídu pro hrací plochu, která agreguje jednotlivá hrací pole. 

Obě  definující  rozhraní  pro tyto  třídy  vychází  ze svých  protějšků  ve veřejném  rozhraní 

komponenty UI, dědí jejich metody a přidávají své vlastní.

Díky této dědičnosti  lze vytvořené objekty využívat uvnitř  obou komponent a není 

nutné  vytvářet  nové  pro komunikaci  mezi  komponentami.  Důvodem  pro upřednostnění 

dědičnosti  mezi  oběma  rozhraními před řešením  se dvěma  nezávislými  rozhraními je,  že 

všechny metody vyžadované uvnitř komponenty UI jsou vyžadované i komponentou Hra.
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Ilustrace 11: Veřejné rozhraní komponenty UI

Ilustrace 12: Vnitřní rozhraní komponenty Hra



V komponentě  UI komunikaci  s okolním  světem  zajišťují  veřejné  metody  třídy 

UzivatelskeRozhrani a připojené listenery.

Vykreslování  hrací  plochy probíhá tak,  že je  pro každé pole požádána  PoleFactory 

o vytvoření  objektu  pro jeho  vykreslení.  Ta  na základě  vlastností  předaného  objektu obalí 

základní  kreslící objekt  PoleDrawer potřebnými  dekorátory. Tvorba  objektu  tedy   v sobě 

spojuje návrhové vzory Factory Method a Decorator.
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Ilustrace 13: Použití návrhového vzoru Decorator uvnitř komponenty uživatelského rozhraní.



5 Implementace

Při implementaci aplikace nad odlišnými cílovými platformami je vhodné přednostně 

využívat  takové  API  a vývojářské  nástroje,  které  umožní  maximální  znovupoužitelnost 

existujícího kódu.

Z pohledu výrazových prostředků jsem se rozhodl  považovat  za referenční platformu 

Java Platform, Standard Edition (Java SE).  Ve své poslední  verzi  vždy podporuje všechny 

povolené konstrukty specifikace jazyka Java.

Při vytváření jednotného uživatelského rozhraní pro více platforem je zásadní volba 

grafického toolkitu.

Bohužel  neexistuje  žádný,  který  by  pokrýval  celé  spektrum  cílových  platforem. 

Takový  požadavek  je  ostatně  těžko  splnitelný,  s ohledem  na jejich  často zcela  odlišné 

zaměření. Například  uživatelské  rozhraní  na malém  displeji  mobilního  telefonu  vyžaduje 

odlišný koncept ovládání než uživatelské rozhraní desktopové aplikace.

Platforma Toolkit

Java SE 6 AWT, Swing, SWT a jiné

GCJ 4.5.2 SWT, omezeně AWT a Swing

Java2Script 2.0 v20100601 SWT, YUI pomocí YUI4java

GWT 2.2 GWT

.NET SWT, Windows Forms a jiné

Android 3.0 vlastní

Tabulka 3: Dostupné grafické toolkity na cílových platformách

Z tabulky  dostupných toolkitů  na zvolených  cílových  platformách  vyplývá,  že 

s ohledem na znovupoužitelnost  kódu  je  v tomto případě žádoucí upřednostnit  SWT  všude 

tam, kde je dostupný.

Vývoj  probíhal  ve vývojovém prostředí  Eclipse,  pro které  existuje  podpora  většiny 

použitých SDK. Pro aplikaci jsem použil samostatný workspace. Platformně závislé spouštěče 

a komponenty  jsou odděleny  do samostatných  projektů  s definovanými  vzájemnými 

závislostmi. Zvolené  řešení  umožňuje  snadno  sdílet  zdrojový  kód  mezi  jednotlivými 

implementacemi.
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5.1 Java SE

Platformu Java SE v práci považuji  za referenční, proto jsem prvotní verzi aplikace 

vytvořil pro ni.

Zvolený toolkit pro uživatelské rozhraní SWT vyžaduje vlastní kompilace pro všechny 

hostitelské platformy,  jež mají  být  podporovány.  V tomto případě představuje hostitelskou 

platformu kombinace konkrétního hardware, API a operačního systému.

Testovací aplikaci jsem kompiloval pouze pro jednu cílovou platformu. Při reálném 

nasazení by bylo nutné vytvořit více instalačních verzí pro všechny podporované hostitelské 

platformy, každou za pomoci jiné platformně závislé verze knihovny.

Příklad obsahu MANIFEST.MF pro spustitelný JAR s testovací aplikací pro konkrétní 

operační systém:

ManifestVersion: 1.0 

ClassPath: org.eclipse.swt.gtk.linux.x86_64_3.6.1.v3655c.jar 

CreatedBy: 1.6.0_22 (Sun Microsystems Inc.) 

MainClass: miny.j2se.Main

Implementace  zahrnuje  vnořené  třídy  a enumy,  EnumMap pro přechod  mezi 

jednotlivými stavy hracího pole[27], používání kolekcí, vlastní události a listenery.

Pro účely testování kompatibility API ostatních platforem jsem vytvořil dvě odlišné 

implementace komponenty odpočtu času. Jedna je založena na třídě java.lang.Thread a druhá 

na java.util.Timer a  java.util.TimerTask. V implementaci  využívající  samostatné  vlákno  je 

toto  opakovaně  spouštěno  a vypínáno  při spuštění  nové  hry  a skončení  staré.  Proto  jsem 

musel  pomocí  klíčového  slova  volatile zajistit  aktuálnost  proměnné  timer napříč  oběma 

vlákny. K ukončení jeho běhu je použita metoda interrupt().[28]

Ze stejného důvodu vznikla i duplicitní komponenta uživatelského rozhraní nad AWT.

5.2 Kompilace do nativního strojového kódu

Pro kompilaci do strojového kódu jsem zvolil překladač GCJ.  Důvodem volby byla 

především snadná dostupnost tohoto kompilátoru v mnou používaném operačním systému.

Použitá verze 4.4.5 nebyla  nejnovější dostupná, proto jsem si na stránkách projektu 

ověřil,  že aktuální stabilní řada GCC 4.5 nepřinesla pro tento konkrétní kompilátor žádnou 

specifickou změnu.

Testovaná aplikace byla použita v kombinaci s uživatelským rozhraním SWT.
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Při kompilaci  testovacího projektu  jsem narazil na jediný  problém:  od verze Java 1.6 

je  možné  používat  anotaci  @Override i pro implementaci  metody  rozhraní,  zatímco 

v předchozí verzi byla tato anotace určena pouze pro překrytí metody z rodičovské třídy.[29]

Kompilátor  GCJ  tuto  anotaci  podporuje  v původním  významu,  a proto kompilace 

zdrojových souborů testovacího projektu selhala. Přirozeným řešením je odstranit tuto anotaci 

na problematických místech.

Kromě tohoto postupu jsem prakticky  vyzkoušel  problém obejít pomocí schopnosti 

GCJ kompilovat bytecode Javy:

1. Nejdříve jsem pomocí  standardního javac vytvořil  jar soubor obsahující  class 

soubory,  tedy  aplikaci  zkompilovanou  do bytecode Javy  a zabalenou 

do archivu.

2. Poté jsem  kompilátorem GCJ úspěšně kompiloval  tento archiv do nativního 

strojového kódu.

Protože  anotace  se  uplatňuje  pouze  v okamžiku  kompilace  a nemá  žádný  vliv 

na výslednou podobu zkompilovaného souboru,  její  ošetření  provedl  již  kompilátor  javac. 

Aplikaci  se  tímto  způsobem  povedlo  zkompilovat  bez zbytečných  úprav  vynucených 

zastaralostí GCJ.

Postup:

# ve stejném adresáři JAR archivy pro knihovnu SWT i Miny

# vytvoří se libswt.so

$ gcj findirectdispatch fPIC fjni shared o libswt.so \

swt.gtk.linux.x86_64_3.6.1.v3655c.jar

# vytvoří se spustitelný soubor se hrou

$ gcj findirectdispatch L. lswt main=miny.jse.Main \

MinySE_SWT_LinuxGTK_x86_64.jar o Miny.bin

Kromě  SWT  jsem  zkusmo  zkompiloval testovací aplikaci  s komponentou 

uživatelského rozhraní postavenou nad AWT. Při použití  knihovny libgcj10-awt verze 4.4.4 

kompilace  proběhla  v pořádku,  ale  po spuštění  se  do okna aplikace nevykresloval  žádný 

obsah.
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5.3 Kompilace do JavaScriptu pomocí Java2Script

Pro kompilaci  pomocí  překladače  z projektu  Java2Script jsem  použil  uživatelské 

rozhraní SWT, které tento projekt podporuje.

Při překladu  kódu  určeného  pro referenční  platformu  Java SE  nastaly  problémy 

s neúplnou podporou standardního API:

[Java2Script] Error in loading **** /j2slib/java/util/TimerTask.js! 

[Java2Script] Error in loading **** /j2slib/java/util/Timer.js! 

[Java2Script] Error in loading **** 

/j2slib/java/util/concurrent/CopyOnWriteArrayList.js! 

[Java2Script] Error in loading **** /j2slib/java/util/EnumMap.js! 

[Java2Script] Error in loading **** 

/j2slib/java/security/AccessController.js! 

[Java2Script] Error in loading **** 

/j2slib/java/security/PrivilegedExceptionAction.js!

[**** zkrácený výpis]

Bylo tedy nutné aplikaci upravit tak, aby tyto třídy nepoužívala.

Třída  CopyOnWriteArrayList je  v aplikaci  použita pro bezpečný přístup k seznamu 

listenerů[30]. V prostředí JavaScriptu, kde běží pouze jedno vlákno, potřeba není.

Pokud by zdrojový kód měl být sdílený mezi touto platformou a jinou pracující s více 

vlákny, lze obdobné zabezpečení přístupu realizovat pomocí bloku synchronized. Kompilátor 

Java2Script bude toto klíčové slovo ignorovat a kompilace nebude zastavena.

Pro odpočet  času nebylo  možné využít  žádnou ze tříd  z implementace pro Java SE. 

Třída  Timer není implementována projektem Java2Script vůbec,  implementace  třídy Thread 

v jedno-vláknovém prostředí JavaScriptu sebou nese značná omezení. V tomto případě jsem 

narazil na absenci podpory metody sleep(), která je pro vyžadovanou funkcionalitu nezbytná. 

Řešením  byla  metoda  timerExec() třídy  org.eclipse.swt.widgets.Display,  která  manipuluje 

s frontou událostí pro okno aplikace.

Přes tyto úpravy v poslední vydané stabilní verzi (2.0.0 v 20100601) testovací aplikace 

nejde  zkompilovat.  Kompilátor  nepodporuje  EnumMap,  Enum a bohužel   neobsahuje 

funkcionalitu  třídy org.eclipse.swt.widgets.Canvas zajišťující  plátno, do kterého  testovací 

aplikace vykresluje hrací pole.

Vývojová verze (SVN revize 1170)  má chyby spojené s třídou  Enum již  opraveny, 

ostatní nedostatky přetrvávají.
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Thread Absence podpory EnumMap si vynutila vlastní implementaci třídy Pole, která 

ji  nepoužívala.  Abych  mohl  využívat  zbylé  třídy  komponenty  Hra z referenční  platformy 

a současně  pro jiné  platformy  zachovat  původní  verzi,  bylo  nutné  provést  refactoring 

původního kódu a pro vytváření instancí tříd dotčené komponenty začít používat tovární třídu 

dle návrhového vzoru Abstract Factory.

Pro mnou zvolenou testovací aplikaci představuje největší   problém neúplná podpora 

třídy Canvas v projektu Java2Script. V aktuální verzi nelze z Javy na plátno vykreslovat.

Při hledání  možných  řešení  jsem  studoval  zdrojový  kód  demonstrační  aplikace 

projektu  hry  Tetris, která s plátnem pracuje.  Bohužel jsem zjistil,  že manipulace s plátnem 

neprobíhá  pomocí  jazyku Java,  nýbrž  vloženého JavaScriptu.  Tedy způsobem,  který není 

v souladu se zadáním této práce.

Se stávajícími prostředky by se vykreslování hracího pole  z jazyka Java  dalo zajistit 

rozdělením plátna na více samostatných  widgetů,  kde by každý představoval  vlastní  hrací 

pole. Grafický výstup by musel být zajištěn bitmapovým pozadím těchto objektů. Pro reálnou 

aplikaci vyžadující grafické operace je takové řešení nedostačující a lze ho využít právě jen 

ve specifických příkladech, kdy jsou veškeré grafické výstupy předem známy. 

Za obdobně nevyhovující řešení považuji i přepis aplikace do textového rozhraní. Je to 

jistě  možné,  ale  takový  způsob  implementace  není  plnohodnotný  a nelze  ho  považovat 

za důkaz splnění testovacích kritérií.

V rámci projektu je rozpracována jak chybějící podpora SWT tříd  Canvas a GC, tak 

manipulace s vektorovým formátem SVG.[31]

Protože lze tento nedostatek považovat za dočasný a projekt Java2Script není jediným 

testovaným nástrojem pro cílovou platformou JavaScript, rozhodl jsem se jeho další testování 

ukončit a vyzkoušet jiný.

5.4 Kompilace do JavaScriptu pomocí GWT

Při přenosu aplikace do prostředí GWT jsem nenarazil na žádné nečekané problémy.

Odpočet času byl na referenční platformě řešen pomocí samostatného vlákna. GWT 

obsahuje  třídu  com.google.gwt.core.client.Scheduler,  která  umožňuje  i v jedno-vláknovém 

prostředí JavaScriptu  potřebnou funkcionalitu zajistit formou manipulace s frontou událostí, 

které mají být zpracovány.

Uživatelské  rozhraní  poskytuje  prostředí  GWT  vlastní. Bylo  tedy  nutné  přepsat 

příslušnou komponentu tak, aby s ním pracovala.
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Zbylé komponenty bylo možné sdílet bez jakýchkoliv úprav. Výstupem je standardní 

archiv pro Java webové servery  (WAR). Protože testovaná aplikace neobsahuje serverovou 

část  a je  celá  vykonávána  na straně  klienta,  postačuje  k jejímu  provozu  statická  webová 

stránka  volající  soubory  JavaScriptu  se samotnou  aplikací.  Vše  lze  získat  prostým 

zkopírováním z archivu.

5.5 .NET pomocí IKVM

IKVM.NET je implementace Javy pro prostředí Mono a Microsoft .NET Framework. 

Zahrnuje následující komponenty[32]:

• JVM implementovanou v .NET (ikvm)

• Implementaci standardních Java tříd v .NET

• Nástroje umožňující interoperabilitu mezi .NET a Javou

Cílem projektu je umožnit spouštět programy v Java bytecode nad platformou .NET.

Projekt obsahuje i nástroj ikvmstub, který z knihoven prostředí .NET vytváří pomocné 

JAR soubory, čímž umožní s nimi pracovat ve zdrojovém kódu Javy.

Pro vykreslování grafického rozhraní lze použít více toolkitů. Projekt IKVM obsahuje 

neúplnou  implementaci  knihoven  AWT  a Swing.  Podporuje  také  většinu  JNI  metod 

vyžadovaných knihovnou SWT.

Pro uživatelské  rozhraní  představuje  další možnost použití takového grafického 

toolkitu,  který bude přímo  podporován  platformou .NET.  Za tímto  účelem jsem  vytvořil 

novou verzi komponenty nad grafickým API Windows Forms, které  tvoří součást  Microsoft 

.NET Framework a je dostupné i v projektu Mono.

Projekt  Mono  podporuje  ještě  grafické  rozhraní  GTK,  bohužel  Microsoft  .NET 

Framework jeho podporu nezahrnuje.

Běhovým  požadavkem  vytvořené  aplikace  jsou  knihovny  projektu  IKVM 

nainstalované na hostitelském stroji. Protože IKVM usiluje o kompletní přepis JVM a je tedy 

relativně rozsáhlý, lze alternativně distribuovat i jen jeho použité části a jejich závislosti.

5.5.1 AWT a Swing

Pro portaci  Java  aplikací  využívajících grafické toolkity AWT  a Swing  bude 

představovat problém jejich neúplná  implementace (stav k IKVM  verze 0.46.0.1).

Vyzkoušel  jsem  kompilaci  a běh  testovací  aplikace  v kombinaci  s komponentou 

vykreslující uživatelské rozhraní prostřednictvím AWT.
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Nejdříve jsem musel odstranit  double buffering12,  protože aplikace  byla  prostředím 

IKVM ukončena s chybovým hlášením, že ten není implementován.

Po této  úpravě  již v Mono  (v. 2.6.7)  pracovala  správně,  v interpretu  od společnosti 

Microsoft (v 4.0.30319) nebyl zobrazen ovládací panel.

5.5.2 SWT

Protože  SWT  je  knihovna  závislá  na nativním  API  hostujícího  systému, 

zkompilovaný  program využívající  SWT  dědí  od použité  knihovny  závislost  na konkrétní 

cílové platformě.

Java aplikace postavená na SWT,  která musí  být  distribuována v odlišných verzích 

pro všechny  podporované  systémy,  se  stejným způsobem  distribuce  vyznačuje  i po svém 

překompilování do platformy .NET.

Postup kompilace:

1. vytvořit spustitelnou Java aplikaci

2. zkompilovat SWT knihovnu pomocí ikvmc do NET knihovny

3. zkompilovat Java aplikaci do spustitelné NET aplikace

V mém případě tedy postup přeměny existující Java aplikace probíhal takto:

$ ikvmc swt.jar 

Note IKVMC0002: output file is "swt.dll" 

$ ikvmc r:swt.dll out:MinyNET_SWT_LinuxGTK_x86_64.exe MinySE_SWT.jar 

Note IKVMC0004: using main class "miny.jse.Main" based on jar manifest 

$ mono MinyNET_SWT_LinuxGTK_x86_64.exe

Zde jsem nezaznamenal žádný problém, testovací aplikace fungovala bezchybně.

12 Technika pomáhající odstranit blikání obrazu při jeho překreslování.
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5.5.3 Windows Forms

Windows  Forms API  se  velmi  podobá ostatním používaným v předchozích 

implementacích, pro obdobné  operace  jsou  dostupné  třídy  a metody  často  podobně 

pojmenované.

Příkladem může být metoda grafického objektu pro vykreslení vyplněného obdélníku:

Grafický toolkit Windows Forms GWT AWT SWT

Název metody  FillRectangle()  fillRect()  fillRect()  fillRectangle()

Tabulka 4: Podobnost názvů metod mezi jednotlivými grafickými toolkity

Struktura  tříd  uvnitř  komponenty  tak  mohla  zůstat  zachována  a při přepisu  stačilo 

provést  jen  záměnu volání  jednoho API za jiné. Pro zpřístupnění  API jsem použil  nástroj 

z projektu IKVM, se kterým jsem postupně generoval pro použité .NET knihovny jejich JAR 

obrazy.

Dokumentace ke standardnímu API platformy .NET nezahrnuje popis volání z jazyka 

Java.  Nejblíže  použitelný  popis  je  pro jazyk  C#.  Tímto  jazykem  je  současně  většina 

komponent tvořící platformu .NET vytvořena.

Má některé specifické vlastnosti, které nemají v jazyce Java svou alternativu a nástroj 

ikvmstub se s nimi musí vypořádat a zpřístupnit  API pomocí výrazových prostředků Javy. 

Například jazyk C# umožňuje objektům definovat property, které slouží ke kontrole přístupu 

k datům. IKVM  místo ní  pro data vygeneruje  přístupové metody objektu,  například  getter 

a setter[33].

Výslednou  Java  aplikaci  jsem  kompiloval  do .NET  assembly obdobně  jako 

v předchozích  příkladech,  jen  bylo  navíc  nutné  při kompilaci  zadat  jako  zdroje  i všechny 

použité knihovny z prostředí .NET:

$ ikvmc r:System.Windows.Forms.dll r:System.Drawing.dll r:System.dll \

r:mscorlib.dll target:winexe MinyNET_WF.jar
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5.6 Android

Port  aplikace  pro operační  systém  Android  nevyžadoval  žádné  specifické  zásahy 

do logiky aplikace. Bylo nutné pouze vytvořit spouštěcí třídu jako rozšíření aktivity a vytvořit 

novou komponentu uživatelského rozhraní.

V testovací aplikaci jsem vyzkoušel obě možnosti  definice layoutu: vyvolání metody 

onClick při události kliknutí na Button je definována v XML a metody pro události vztažené 

k prvku s hrací plochou jsou na ni napojeny v jazyce Java.

Hrací plocha testovací aplikace potřebuje odlišit dva různé typy uživatelského vstupu 

při výběru hracího pole. Při jednom se pole odkrývá a při druhém se označí jako zaminované.

Android  se  často používá na zařízeních s dotykovým displejem,  proto jsem aplikaci 

uzpůsobil  jemu. API  pro tyto  účely  poskytuje  vhodné  metody  onClick a onLongClick 

ošetřující  vstupní  události.  Bohužel  metoda  listeneru vyvolaná  těmito  událostmi  má 

k dispozici jedinou informaci: prvek, na který bylo kliknuto.

Možným řešením je  vytvářet všechna jednotlivá  hrací  pole  jako samostatné  prvky 

v uživatelském rozhraní a obsluhovat jejich události odděleně.  Výhodou přenesení rozlišení 

typu a místa  výskytu  vstupu na operační  systém by přineslo  automatickou podporu všech 

současných i budoucích vstupních metod.

Referenční implementace  pro Java SE  ale používá  hrací plochu tvořenou  jen jedním 

prvkem,  do kterého  jsou  jednotlivá  pole  vykreslována.  A souřadnice  vybraného  pole 

získávána z odchycené události vzniklé nad celým prvkem.

Abych  si  maximálně  usnadnil  portaci  na Android,  rozhodl  jsem se  tento  model 

zachovat. Bylo však třeba obejít absenci souřadnic v metodách onClick a onLongClick.

Využil jsem posloupnosti,  v jaké jsou  metody při nastalé události  vyvolávány: vždy 

jako první je  událost zaslána ke zpracování metodě onTouch, která  má k dispozici veškeré 

informace o vstupu. Pokud nestopne zpracování, je  následně vyvolána metoda onLongClick 

(je-li stisknutí dostatečně dlouhé) a nakonec onClick.

Mnou použité řešení v obsluze  onTouch uloží souřadnice  vstupu  a událost  pustí dál 

k dalšímu  zpracování.  Jakmile  je  vyhodnocena  jako  dlouhé  či  krátké  kliknutí,  použijí se 

poslední uchované hodnoty.

Dalším  možným  řešením  by  bylo  uvnitř  obsluhy  události  doteku  implementovat 

vlastní rozlišení dlouhého a krátkého kliknutí. Toto nepovažuji za vhodné, protože jakákoliv 

případná odlišnost v chování oproti jiným aplikacím systému by mátla uživatele.
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Zvolené  řešení  sebou  přineslo  omezující  požadavek  pro běh  aplikace:  stejně  jako 

referenční implementace vyžaduje pro své ovládání myš, testovací implementace pro Android 

je omezena pouze na zařízení s dotykovou obrazovkou.

Připravil jsem se tak například o možnost ovládat aplikaci pomocí trackballu, který je 

v některých současných zařízeních s Androidem dostupný.

Zbývající implementace se příliš nelišila od referenční, používal jsem obdobné objekty 

a metody. Podobně je vyřešen i přístup vlákna pro odpočet času, které vyvolává změnu prvku 

zobrazujícího čas.  K tomuto účelu jsem v Androidu využil  asynchronní  metodu post třídy 

View.

Nakonec jsem aplikaci elektronicky podepsal self-signed certifikátem.
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6 Shrnutí výsledků

Cílem práce bylo zmapování  softwarových  platforem, pro které lze vyvíjet software 

pomocí programovacího jazyku Java a otestovat tuto schopnost.

Při implementaci  testovací  aplikace  jsem  prakticky  vyzkoušel  základní  techniky 

návrhu  multiplatformního software,  specifické  nároky  kladené  cílovými  platformami 

na použité programovací techniky a nástroje nutné pro přeměnu zdrojového kódu do podoby 

funkční aplikace.

Jednotícím  prvkem  všech  implementací  se,  kromě  samotného  jazyka  Java,  stal 

komponentový  návrh  testovací  aplikace.  Oddělením  funkcionality  závislé  na platformně 

specifickém API od funkcionality plně přenositelné bylo dosaženo vysoké znovupoužitelnosti 

programového kódu.

Již  při prvotním  návrhu  bylo  zřejmé,  že  tímto  způsobem  bude  nutné  oddělit 

komponentu uživatelského rozhraní.

Při implementaci testovací aplikace pro platformu JavaScript jsem byl nucen stejným 

způsobem vyčlenit komponentu zajišťující  odpočet času.  API pro jedno-vláknové prostředí 

JavaScriptu  nezahrnovalo  prostředky pro práci  s více  vlákny.  Proto  jsem nakonec  vytvořil 

komponenty odpočítávající pomocí samostatného vlákna pro více-vláknové platformy a jiné 

komponenty  postavené  nad frontou  událostí  pro specifické  API  platforem,  které  původní 

řešení nepodporovaly.

Testovací  aplikace  tedy  zahrnovala  dvě  oblasti,  jež  vyžadovaly  přizpůsobení  API 

cílovým platformám. Aplikace odlišného zaměření či širšího záběru by pravděpodobně řešila 

jiné.  Například  problémem  obdobným  podpoře  vláken  by  byly  i odlišné  možnosti  práce 

se sítí.

Kromě rozdílů v API vynucených vlastnostmi cílové platformy, existují i rozdíly dané 

raným stádiem vývoje použitého SDK nebo nezájmem jeho vydavatele určitou funkcionalitu 

implementovat. U mnou testovaných jsem měl skutečné problémy tohoto charakteru pouze 

s projektem Java2Script.

Při implementaci  testovací  aplikace  jsem  se  na některých  platformách  setkal 

s neúplnou  podporou samotné  syntaxe  jazyka  Java.  Tyto  problémy se  nakonec  ukázaly 

nepříliš  významné,  šlo  zejména  o neúplnou  podporu  novějších  jazykových  konstrukcí 

kompilátorem GCJ, jehož vývoj v současnosti stagnuje.
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Pro vybrané platformy jsem vytvořil více odlišných implementací aplikace za pomoci 

jiných  nástrojů  nebo obsahujících  odlišné  komponenty.  Vše  za účelem  širšího  otestování 

a zdokumentování dostupných možností.

Kombinace  cílových  platforem  a odlišně  implementovaných  komponent 

pro uživatelské rozhraní odhalila některé potenciálně problematické chování. 

Například  většina  použitých  grafických  toolkitů vyžadovala,  aby  ke komponentám 

uživatelského  rozhraní  přistupovalo  jen  rodičovské  vlákno.  Výjimkou  jsou jen  AWT 

využívající  nativní  prvky  hostitelského  systému  a jedno-vláknové  prostředí  JavaScriptu. 

Proto se projekt sdílející kód mezi platformami JavaScript a Java SE, který současně využívá 

stejný grafický toolkit pro obě platformy, bude možná muset vypořádat s odlišným chováním 

aplikace při vykonávání identického programovém kódu.
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7 Závěry a doporučení

Pro všechny testované cílové platformy bylo možné použít jazyk Java a vytvářet s jeho 

pomocí plnohodnotné aplikace.

Při rozhodování o jeho nasazení je nutné zvážit  přínosy a negativa takového řešení. 

V případě  kladného  rozhodnutí  musí  následovat  výběr  nástrojů  a prostředků,  které  budou 

při nasazení použity.

Pro softwarové platformy Java a Android je jazyk Java samozřejmou volbou. Ostatní 

jazyky lze brát spíše jako alternativu, pro jejíž výběr by měly existovat vážné důvody.

Dobré  předpoklady  má  i jeho   nasazení  pro webové aplikace.  V této  práci  jsem se 

zabýval jen aplikací vykonávanou na straně klienta, ale  zejména spojení cílových platforem 

Java na serveru a JavaScript na klientovi nabízí velký potenciál v podobě jednotného kódu.

Pro cílovou  platformu  JavaScript  jsem  otestoval  dva  projekty  Java2Script  a GWT. 

Pomocí obou lze dosáhnout požadovaného výsledku, kvalita projektů je ale zcela odlišná.

Především absence jakékoliv ucelené dokumentace projektu Java2Script mi způsobila 

zbytečné časové ztráty. Na stavu projektu se odráží fakt, že se na něm podílí jen několik málo 

jedinců ve svém volném čase.

Také  pro snahu udržovat  jednotný programový  kód  napříč  různými  cílovými 

platformami se mi zdají současné možnosti projektu Java2Script příliš omezující. Pro aplikace 

od počátku  vytvářené  s ohledem  na jeho  nedostatky  nebo desktopové  aplikace  postavené 

nad uživatelským  rozhraním SWT přenášené  do webového  prostředí  může  být  vhodnou 

volbou.

Po této zkušenosti  doporučuji  dát spíše  přednost  projektu  GWT,  u kterého  jsem 

na žádné zásadní  nedostatky nenarazil  a navíc má větší  prostor  pro sdílení  logiky aplikace 

mezi  serverovou  a klientskou  částí. Potenciál  projektu  Java2Script  vidím  spíše  v možné 

adaptaci pro jiné než webové prostředí.

Na zbývajících testovaných  platformách,  kde  je  výstupem nativní  aplikace 

nebo aplikace  pro .NET  Framework, nasazení  jazyka  Java  bez vážných  příčin  nepovažuji 

za smysluplné. Proti ostatním má spíše  nevýhody,  například  v podobě  vlastního  odlišného 

API.  Volání  Java API  musí  být  nějakým  způsobem  transformováno  do API  hostitelské 

platformy  nebo projekt  musí  s tímto  API  přímo  pracovat,  a tedy  přichází  o možnost  ladit 

aplikaci  ve svém vývojovém prostředí. Potenciál  vnímám spíše pro portaci  již  existujících 

aplikací nebo kódu. U nových projektů doporučuji se takovému nasazení vyhnout.
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