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Abstrakt
Cílem  této  diplomové  práce  je  vytvořit  nástroj  pro  překlad  zdrojového  kódu 

jazyka Java 1.5 do výstupního kódu jazyka C++. Předpokladem je, že vstupní kód je 
kompilovatelný. Součástí práce je návrh způsobu překladu a analýza Java konstruktů, 
které  nelze  automaticky  přeložit  do  efektivního  C++  výstupu.  Implementace 
překladače používá parsovací mechanizmus založený na specifikaci Java gramatiky, a 
je rozšiřitelná o další moduly.
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Abstract
The goal of this thesis is to create the tool for translation of Java 1.5 source code 

to output C++ code on the assumption that input source code is able to be compiled. 
Part of this thesis is the proposal of method, which leads to translation, as well as 
analyze of Java constructs, which cannot be translated automatically to efficient C++ 
output.  Implementation  of  translator  uses  parsing  mechanism  based  upon  Java 
grammar specification, extensible for additional modules.
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Značení

Pro lepší čitelnost budou v textu použity různé typy písma.

•  příklady a ukázky kódu

•  označení příkladu

•  příkazy zadávané z příkazové řádky

• jména metod
• terminály gramatiky

• Neterminály gramatiky

• jména tříd a modifikátorů

• výrazy speciálního významu

• označení souborů a adresářů

• obecný text
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Kapitola 1

Úvod

Objektově-orientované (OO) programování  je  v současné době nejpoužívanější 
programovací  technika  pro   vývoj  softwaru.  Nejznámějším  OO  jazykem  byl  po 
dlouhou dobu jazyk C++, který je i nadále široce podporován ve světě profesionálního 
programování,  ale  v určitém  smyslu  pořád  zůstává  nízko-úrovňovým  a  těžko 
naučitelným.

Nová  generace  OO  jazyků,  mezi  které  patří  i  Java,  nevyžaduje  ze  strany 
programátora detailní znalosti o správě paměti a poskytuje standardizované nástroje 
pro práci se sítí,  vlákny, GUI, apod. Java navíc dosáhla vysokého stupně ochrany 
paměti (např. náhradou ukazatelů za bezpečnější struktury, nebo přísnější kontrolou 
typů).  Za  účelem zvýšení  bezpečnosti  byly  do  jazyka  Java  implementovány nové 
ochranné prvky a odstraněny určité konstrukty a nízko-úrovňové operace, které dělaly 
C++ nebezpečným pro práci  s  pamětí.  Důsledkem je,  že  C++ díky svému nízko-
úrovňovému přístupu  nadále zůstává nejrychlejším OO jazykem a tento aspekt může 
být pro mnoho aplikací zásadní. Právě tento důvod byl jednou z motivací pro zadání 
diplomové práce.

1.1    Vymezení cíle

Cílem  této  práce  je  navrhnout  nástroj  pro  překlad  zdrojového  kódu 
z programovacího  jazyka  Java  v1.5  do  zdrojového  kódu  ANSI  C++.  Dále  pak 
implementovat  takový  nástroj  a  experimentálně  ověřit  kvalitu  výsledku,  které 
poskytuje.

Výsledná práce by měla splňovat následující požadavky:

• určení Java konstruktů, které nelze automaticky přeložit do efektivního C++ 
kódu a realizování řešení této problematiky. 

      • implementace překladače vstupního zdrojového kódu

      • výstupní zdrojový kód je kompilovatelný na platformách Linux, BSD, MS 
Windows

      • podpora rozšiřování implementace překladače

      Podmínkou pro vstupní zdrojový kód je, aby byl kompilovatelný a tím syntakticky 
a  sémanticky  správný.  Tuto  skutečnost  lze  lehce  zkontrolovat  samotným 
zkompilováním.
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1.2    Struktura práce

Pro splnění stanovených úkolů je potřebný komplexní syntaktický a sémantický 
rozbor  obou  programovacích  jazyků  na  základě  jejich  specifikací  (viz  [1],  [2]). 
Z detailního porovnání jejich vlastností pak vyplývají možnosti pro samotný převod 
zdrojového kódu jazyka Java do C++.

Další text této práce je strukturován následovně. Ve druhé kapitole jsou podrobně
rozebrány Java   konstrukty,  které  nelze  přímo přeložit  do  C++ kódu.  Zárověň je 
poskytnuto řešení pro překlad těchto případů. Kapitola 3 je určena návrhu překladače 
a popsání způsobu jeho práce. Kapitola 4 pojednává o implementaci překladače, který 
byl použit pro ověření správnosti návrhu. Pátá kapitola obsahuje porovnání s jinými 
známými  implementacemi.  Dále  kapitola  6  popisuje  možnosti  rozšíření  práce. 
Závěrečné zhodnocení splnění cílů obsahuje kapitola 7. 

Součástí této diplomové práce je také CD s implementací překladače. Instrukce k 
použití podává příloha v závěru textu.
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 Kapitola 2

 Analýza a návrh překladu Java konstruktů

Předmětem této kapitoly je rozbor a porovnání částí programových struktur obou 
jazyků po syntaktické i sémantické stránce. Výsledkem má být vytvoření konkrétních 
návrhů pro implementaci C++ ekvivalentů jazyka Java a zdůvodnění výběru, existuje-
li více relevantních variant. Jestliže v C++ nelze vytvořit  stejně funkční konstrukt, 
přesné důvody jsou pak popsány a dále jsou navrženy alternativní řešení. Pro lepší 
srozumitelnost návrhů jsou v textu vytvořeny praktické příklady překladu v tabulkách, 
kde vstupní Java kód je na levé straně, a jeho překlad v podobě C++ kódu je na straně 
pravé. Konstrukty,  které  lze  automaticky  přeložit  do  efektivního  C++  kódu  nebo 
nejsou pro tuto práci směrodatné, nejsou v práci uvedeny.

2.1   Ukazatele

Ukazatele (v [3] Java reference) jsou jedním z nejdůležitějších prvků jazyka pro 
práci  s pamětí.  Jak  je  psáno v [1],  základní  datové  typy  se  v  jazyce  Java  alokují 
výhradně na zásobník, pole a objekty se alokují na haldu (pomocí operátoru new). Je 
nemožné vytvořit ukazatel na základní datový typ, nebo alokovat instanci třídy na 
zásobník. Z těchto pravidel vyplývá, proč Java syntaxe nepoužívá operátor ukazatele 
(je implicitní).

Na  druhou  stranu  podle  [2]   C++  nabízí   mnohem větší  množinu  nástrojů  a 
možností   pro  manipulaci  s pamětí.  Všechny typy dat  lze  podle  potřeby alokovat 
dynamicky (použitím operátoru new), nebo pouze lokálně (staticky). V závislosti od 
toho se pro zápis používá operátor ukazatele ‘* ‘, nebo nikoliv.

Z uvedených poznatků je zřejmá syntaxe návrhu pro převod Java kódu do C++: 
Překlad základních datových typů se neliší (alokují se na zásobník), avšak v případě 
objektů  a  polí  je  v  C++  nutné  alokovat  je  na  haldu  prostřednictvím  operátoru 
ukazatele na typ proměnné v kombinaci  s operátorem  new. Překlad je demonstrován 
na ukázce 2.1.

int i = 1;
String str = new String(“abc“);

int i = 1;
String * str = new String(“abc“);

   Ukázka 2.1 – String je typu  třídy, int je základní datový typ.

    Statické  proměnné  se  alokují  do  statické  paměti  v obou  jazycích  použitím 
klíčového slova static.

    Takto vytvořený překlad dodržuje i životnost alokovaných typů: jak je známo, po 
návratu  z procedury  jsou  její  hodnoty  uložené  na  zásobníku  vymazány.  Toto 
nebezpečí  se  u  překladu  týká  výhradně  základních  datových  typů,  protože  jsou 
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ukládány na zásobník. Nicméně fakt, že návratová hodnota jako základní datový typ 
je kopírována a tudíž není držen pouze její odkaz, nebezpečí neexistence hodnoty po 
navrácení z procedury odstraňuje.

2.2   Základní řídící struktury

Syntaxe a samotná funkčnost základních řídících struktur (if then else, for, while,  
switch, atd.) je v jazycích Java a C++ identická. Rovněž se neliší v deklaraci datových 
členů nebo metod a  používání jejich parametrů, ve vytváření podbloků jmenných 
prostorů ve zdrojovém kódu pomocí závorek  {..}, apod. V podstatě existuje mnoho 
dalších případů, kdy jsou oba jazyky zcela ekvivalentní a dokonce lze v určitém slova 
smyslu   tvrdit,  že  Java  je  podmnožinou  jazyka  C++.  Avšak  podstatný  rozdíl  je 
viditelný u syntaxe a sémantiky třídy jako hlavní vyšší datové Java struktury, která 
sice  vychází  ze  základů  C++,  nicméně  je  v mnoha  případech  odlišná.  Konkrétní 
případy jsou zmíněny v posledních částech této kapitoly.

2.3   Vestavěné datové typy

Datové  typy  slouží  k definici  toho,  jakým  způsobem  se  nakládá  s pamětí 
v programech. Podle  [1] a  [2]  oba jazyky používají podobnou množinu základních 
datových typů.  Na druhé  straně však existují  početné diference  ve způsobu jejich 
reprezentace a obsluhy.

2.3.1 Celočíselné typy

Java i C++ mají tři společné celočíselné typy:

      tabulka 2.3.1  celočíselné datové typy

Na  jedné  straně  Java  zavádí  přesnou  velikost   všech  typů.  Proto  standardní 
velikost jednoduchého celočíselného typu int je 32 bitů, krátkého short typu16 bitů a 
dlouhého long typu 64 bitů. Na straně druhé C++ nestandardizuje přesný počet bitů 
stanovujících  velikost  celočíselných  typů,  a  samotný  počet  bitů  je  závislý  na 
platformě. Pevná velikost Java typů má negativní vliv na rychlost  programu. C++ 
pouze udává,  v  jakém rozsahu musí  proměnné tohoto typu být.  Standard říká,  že 
jednoduchý celočíselný typ int musí mít minimální velikost 2 bajty a zároveň dlouhý 
typ musí být minimálně široký jako jednoduchý typ. Z toho mimo jiné vyplývá, že je 
zcela správné, používá-li překladač velikost 32 bitů pro všechny tři druhy. Samotnou 
velikost datového typu lze zjistit použitím operátoru sizeof.

C++ navíc  dovoluje  specifikovat,  jestli  je  typ  používán  se  znaménkem,  nebo 
nikoliv, pomocí klíčových slov signed a  unsigned. Java tuto možnost nepodporuje a 
všechny typy jsou implicitně znaménkové.
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Java navíc  obsahuje osmibitový datový typ  byte.  Jeho ekvivalentem v C++ je 
proto typ signed char.

2.3.2 Znaky

Datový typ  char je v jazyce Java 16-ti  bitovým neznaménkovým typem,  čímž 
podporuje Unicode formát. Hodnota znaku je v C++ uložena do minimální velikosti 
osmi bitů. Tato velikost je postačující pro znakovou sadu ASCII. Ekvivalentem 16-ti 
bitového znaku v C++ je rozšířený datový typ w_char. 

2.3.3 Logické hodnoty

Logický datový Java typ boolean má v C++ svůj ekvivalent pod klíčovým slovem 
bool. V obou jazycích může nabývat jedině dvou hodnot true / false. Je zajímavé, že 
Java, na rozdíl od C++, zakazuje pro vyhodnocování podmíněných výrazů používat 
jiné než logické hodnoty.

2.3.4 Typy s plovoucí řádovou čárkou

Pro ukládání reálných čísel v jazyce Java slouží typy  float a  double, které jsou 
zpravidla ukládány v IEEE formátu. Jejich ekvivalenty v C++ jsou stejnojmenné.

2.3.5 Konverze základních datových typů

C++  je  v porovnání  s Javou  mnohem  flexibilnější  v konverzích  mezi  výše 
jmenovanými datovými typy. Java v případě konverze přesnějšího typu na obecnější 
datový  typ  (např.  double na  int)  vyžaduje  explicitní  přetypování.  C++  tento  typ 
konverze  implicitně  podporuje  a  provádí,  avšak  lepší  C++  kompilátory  by  měly 
v tomto případě vygenerovat varování.

2.3.6 Návrh překladu základních datových typů

Jak bylo zmíněno výše, velikost datových typů hraje podstatnou úlohu v rychlosti 
zkompilovaného  programu.  Z tohoto  důvodu  je  pro  překlad  vhodné  poskytnout 
programátorovi  možnost  pro  stanovení,  jaký  konkrétní  datový  typ  se  bude 
v přeloženém  programu  používat.  Jako  nejlepší  možností  se  jeví  použití  maker. 
Prakticky jsou překladačem kódu do C++ prefixovaná všechna klíčová slova jazyka 
Java reprezentující  vestavěné datové typy prefixem ‘t_’.  Tyto slova jsou následně 
umístěna do typových definicí  typedef,  které jsou v C++ preprocesorem nahrazené 
definovaným výrazem. Podobný konstrukt je použit v [4]. Implicitně jsou tyto typové 
definice nastaveny podle JNI1 rozhraní na hodnoty ve třetím sloupci uvedené tabulky 
3.4. Triviálnější verze jejich nastavení se nachází ve 4.sloupci. 

1 -  Java Native Interface, sloužící jako rozhraní jazyka Java pro volání nativních metod závislých na platformě.
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Tabulka 3.4. - definice základních datových typů

2.4  Pole

Pole v jazyce C++ je čistě ukazatelem na svůj první element a jeho velikost musí 
být  explicitně  známá.  Java  však  chápe  pole  jako  objekt,  ve  kterém  je  uložena 
informace o jeho délce ve veřejné proměnné length. Protože Java syntaxe nedovoluje 
využívání ukazatelů a zamezuje používání ukazatelové aritmetiky, přístup k prvkům 
pole se děje pomocí indexace stejně, jako v C++.

Následujícím syntaktickým rozdílem je možnost zápisu pro deklaraci pole: Java 
dovoluje  v zápisu  deklarace  pole  umístění  hranatých  závorek  před  i  za  jméno 
proměnné. C++ akceptuje jenom druhou variantu.

Jak bylo zmíněno již v úvodu, jazyk Java dbá více na bezpečnost ochrany paměti, 
což projevuje i u pole: Rozmezí indexu je kontrolováno a v případě, že program sahá 
mimo něj, Java vyhodí výjimku java.lang.IndexOutOfBoundsException. C++ rozmezí 
pole nekontroluje a ochranu paměti nechává čistě na programátorovi.

Z uvedeného porovnání je patrné, že pro správný překlad polí z Javy do C++ je 
nezbytné alokovat pole jako objekt z datovým veřejným členem  length  s hodnotou 
velikosti pole, a s datovým členem uchovávajícím hodnoty pole. Rovněž je potřebné, 
aby u přístupu k jednotlivým hodnotám pomocí indexace bylo kontrolováno rozmezí 
pole a je-li překročeno, vyhodí se výjimka. Z hlediska rychlosti programu bude určitě 
zajímavé  sledovat  vliv  této  kontroly  a  proto  bude  implementace  podporovat  její 
zapnutí  nebo  vypnutí  (standardně  zapnuta).  Pole  jako  objekt  bude  alokováno 
dynamicky na haldu, stejně jako v jazyce Java.

   Jelikož C++ podporuje použití šablon nejenom pro typ objektů, ale i pro základní 
datové  typy,  jeví  se  tato  možnost  implementace  jako  nejlepší  z důvodu eliminace 
nutnosti explicitního vytváření objektů polí pro každý datový typ.

    Rozhraní pro pole jako C++ objektu je navrženo v ukázkách 2.4.A a 2.4.B. Použití 
rozhraní  je  demonstrováno  na  příkladě  2.4.C.  Jednodimenzionální  pole  obsahuje 
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Jméno datového Java 
typu

Jméno typu po 
překladu

Implicitní nastavení 
podle JNI

Jednodušší verze 
nastavení

byte t_byte signed char signed char
short t_short short short int
int t_int int long
long t_tlong #ifdef _MSC_VER

typedef _int64 dlong;
#elif  defined 
__GNUC__
typedef  long  long 
dlong;
#endif

long int

char t_char unsigned short w_char 
boolean t_boolean unsigned char bool
double t_double double double
float t_float float float



ukazatel na první položku pole a celočíselnou veřejnou hodnotu length reprezentující 
délku pole. Existují tři možnosti zápisu pro pole:

A) čistá deklarace proměnné pole
B) alokace pole na základě znalosti jeho velikosti
C) alokace pole přímo s datovými prvky

První  případ je  v  překladu nahrazen  deklarací  typu pole.  Bod B vytváří  pole 
pomocí  konstruktoru,  kterého  jediným argumentem je  jeho  velikost.  Situace  C je 
obtížná pro překlad, jelikož dynamická alokace vyžaduje znalost o počtu alokovaných 
prvků.  Z  tohoto  důvodu  je  potřebné  předem  znát  velikost  pole.  Řešením  je 
inicializovat  C++ pole lokálně do proměnné,  kterou pak lze využít  jako parametr 
konstruktoru. Druhým parametrem bude pak velikost pole, která se dá zjistit pomocí 
globální funkce  sizeStaticArray. Tato funkce však funguje výhradně pro staticky 
alokované pole.

Vytvoření pole pomocí konstruktoru navíc automaticky anuluje jeho obsah, jak je 
tomu v jazyce Java. 

    Jednodimezionální pole:
template <class T> class Array {
    private:
        T* array;
    public:
        t_int length;   // délka pole
   
        Array(t_int sz);
        Array(const T *src, t_int  sz);
        Array(const Array& a);
        virtual ~Array();

        T& operator[](t_int i);   // může vyhodit IndexOutOfBoundsException
   
        Array& operator=(Array &src);
};

template <class T> t_int sizeStaticArray(T&src);  // vrací velikost staticky alokovaného pole
  2.4.A – 1 dim. pole

Je zřejmé, že pole s jednou dimenzí nestačí a je nezbytné vytvořit mechanizmus 
pro vytvoření vícedimenzionální struktury. 

První možností  pro uložení obsahu dvojdimenzionálního pole do šablony bylo 
analogicky použít datový člen dvojitého ukazatele na typový parametr T. Avšak tato 
varianta naráží na skutečnost, že první indexace musí opětovně vrátit instanci třídy 
Array.  Její  vrácení  by  však  vyžadovalo  nové  vytvoření  instance  a  tím  by  navíc 
nepodporovala možnost využití operátoru přiřazení pro prvek pole (přiřazovalo by se 
do kopie). 

Ekvivalentním řešením proto je použití C++ ukazatele na šablonu pole obsahující 
odkazy na jednodimenzionální šablonu pole. Tato struktura funguje jak u základních 
datových typů, tak i v případě objektů. Navíc podporuje použití operátoru přiřazení.

13



Na  druhé  straně  v  případě  vícedimenzionálního  pole  nastává  potíž  u  jeho 
inicializace na základě seznamu prvků, jak je tomu v bodě C. Java dovoluje takový 
zápis a jeho ukázka je vidět na proměnné arr2D_2 v příkladě 2.4.C.  Jeho variantou v 
jazyce  C++  je  inicializovat  pole  pomocí  konstruktoru  s  parametry  reprezentující 
jednotlivé dimenze a následně vnořenými for-cylky nastavovat hodnotu prvků pole. 

   Dvojdimenzionální pole:
template <class T> class Array2D {
    private:
        Array< Array<T> * > * a2;

    public:
         t_int length;   // délka pole

        Array2D( t_int rSz, t_int cSz);
        Array2D( T **ar, t_int rSz, t_int cSz );
        Array2D( const Array2D& A );
        virtual ~Array2D();
  
        Array<T>* operator[](t_int iRow ); );   // může vyhodit IndexOutOfBoundsException
 
        Array2D& operator=( const Array2D<T> &A ); 
};

  2.4.B – 2 dim. pole

Samotný překlad polí z jazyka Java do C++ je pak následující:

int [] array_1;

int array_2[] = new int[3];

int array_3[] = new int[] {1,2,3}; 

int [][] arr2D_1 = new int[2][1];

int [][] arr2D_2 = new int[][] {{12}, {21}};

String ss_1 [] = new String[2];

String ss_2 [] = new String[]
       {new String(“a”),  new String(“b”)};

typedef Array<t_int> t_intArray;

t_intArray *array_1;

t_intArray *array_2 = new t_intArray(3);

t_int  array_3_tmp[3] = {1,2,3};
t_intArray*array_3 
       = new t_intArray(array_tmp_3,
                    sizeStaticArray(array_tmp_3));

typedef Array2D<t_int> t_jintArray2D;

t_intArray2D *array2D_1
        = new t_intArray2D (2,1);

t_intArray2D * array2D_2
        = new t_intArray2D (2, 1);
(*(*array2D_2)[0])[0] = 12;
(*(*array2D_2)[1])[0] = 21;

typedef Array<String *> StringArray;

StringArray *ss_1 = new StringArray (2);

String * ss_2_tmp[2] 
      = {new String(“a”), new String(“b”)};
StringArray *ss_2 
      = new StringArray(ss_2_tmp, 
                  sizeStaticArray(ss_2_tmp));
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array_3 [2] = 23;
int len = array_1.length;
String s = ss_1[1];
arr2D_1 [0] = new int [1];
// …

(*array_3)[2] = 23;
t_int len = array->length;
String * s = (*ss_1)[1];
(*arr2D_1)[0] = new t_intArray(1);
// …

2.4.C – překlad pole

V případě, že pole není lokální proměnnou, ale datovým členem, je překlad jeho 
inicializace přesunut do buď do inicializační metody init_members (kapitola 2.8.3) 
nebo init_static_members (kapitola 2.8.2) podle toho, je-li pole deklarováno jako 
dynamické, nebo statické. Tento přesun je nezbytný, protože C++, na rozdíl od jazyka 
Java,  nedovoluje  inicializaci  datových členů třídy přímo s jejich  definicí  (kapitola 
2.8).

2.5   Operátory

Funkčnost  operátorů jazyka  Java je  převzata  z C++ a  proto existuje  jen  málo 
výjimek, kdy je potřebné operátory překládat do jiné formy. Java zakazuje uživatelské 
přetěžování  operátorů.  Nicméně  pro  třídu  java.lang.String  vnitřně  implementuje 
přetěžování dvou operátorů zřetězení ‘+‘ a ‘+=‘. Tuto skutečnost lze nahradit v C++ 
ekvivalentem, protože C++ standardně přetěžení operátorů podporuje.

2.5.1 Operátor přiřazení

Jazyk C++ používá tzv. kopírovací sémantiku pro operátor přiřazení. V případě 
jazyka  Java  se  však  přiřazením objektu  předá  pouze  Java  reference  na  argument, 
jehož ekvivalentem je v C++ přiřazení ukazatelů. Překladač pro alokaci instancí tříd a 
polí  používá  právě  ukazatele  (kapitola  2.1),  a  proto  je  použití  operátoru  ‘=‘ 
ekvivalentní.  Základní  datové  typy  v obou  jazycích  pomocí  přiřazování  kopírují 
obsažené hodnoty.

2.5.2 Operátor selekce

Java používá operátor selekce ‘.’ ve dvou kontextech: 

• Specifikování plně kvalifikovaného jména třídy nebo jmenného prostoru
• Odkazování na prvky instance (datové členy, metody, podtřídy)

   V prvním případě je selekce nahrazena C++ operátorem zdvojené dvojtečky ‘::‘. 
Jelikož překlad určuje, aby objekty byly alokovány výhradně dynamicky, je nutné se 
na  prvky  v nich  obsažené  odkazovat  pomocí  operátoru  dereference  ‘->‘,  který  je 
ekvivalentem pro druhý kontext překladu.
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2.5.3 Operátor  instanceof
Klíčové  slovo  instanceof je  podmínkovým operátorem vracejícím pravdivostní 

hodnotu, která určuje, je-li instance levého operandu třídou nebo podtřídou pravého 
operandu. Použití tohoto operátoru je bezpečnější formou pro přetypování směrem 
dolů.  V případě,  že  je  výsledek operace  nepravdivý,  samotné  přetypování  vyhodí 
výjimku java.lang.ClassCastException. 

C++ má podobný operátor v podobě RTTI2 šablony dynamic _cast, příklad:

void foo(Object object) {
    if (object instanceof String) {
        String astr = (String) object;
    }
}

void foo(Object * object) {
   if ( (dynamic_cast<String *>(object)){
        String * astr = (String*) object;
    }
}

Ukázka 2.5.3 – kontrola přetypování

2.6 Třídy

Syntaxe tříd je v jazyce Java a C++ velmi podobná, avšak tato podobnost je často 
zavádějící.  Tato  kapitola  popisuje  konkrétní  syntaktické  a  sémantické  rozdíly 
postupně podle OO vlastností zapouzdření, dědičnosti a polymorfizmu. 

2.6.1 Definice třídy

Základní  tvar  definice  třídy  je  v jazycích  Java  i  C++  podobný  a  zachovává 
vlastnosti  zapouzdření.  Oba zápisy začínají  klíčovým slovem  class,  následovaným 
jménem  třídy  a   blokem  závorek,  v nichž  se  nachází  tělo  třídy.  C++  třída  je 
syntakticky  navíc  zakončena  středníkem  (‘;’)  a  jeho  opomenutí  vede  ke 
komplikovaným chybovým hláškám  kompilátoru.  Jednoduchá  ukázka  překladu  je 
v ukázce 2.5.3:

class Box {
    int val;
    Box(int v){ val = v; }
    int value(){ return val;}
}

class Box {
        int val;
        Box(t_int v){ val = v; }
        t_int value(){ return val;}
};

Ukázka 2.5.3 – definování třídy

2.6.2 Rozdělení třídy na deklaraci a implementaci

Třída v jazyce Java je deklarovaná a definovaná v souboru se jménem identickým 
této třídě (kapitola 3.1). Pomocné třídy lze definovat ve stejném souboru výhradně 
bez public modifikátoru jako vnitřní, nebo hnízděné (kapitola 2.10). 

V C++ je však deklarace třídy,  jejích členů a metod zapsaná do hlavičkového 
souboru  (typicky  *.h),  a  její  konkrétní  implementace  se  nachází  v jiném souboru 
2  -  Runtime Type Information  
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(*.cpp). V obou případech bez nutnosti pojmenování souborů podle jména třídy, jak je 
tomu v jazyce Java. Proto je nutné u definice třídy a jejích prvků explicitně zadat, 
které rozhraní implementuje, pomocí plně kvalifikovaného jména funkce. Výjimkou 
jsou vkládané (inline) metody, které mají v hlavičkovém souboru kompletní definici 
(kapitola 2.9.6).

2.6.3 Základní typy tříd

Java kromě definování třídy klíčovým slovem class poskytuje možnost definovat 
druh třídy, který slouží čistě jako rozhraní obsahující pouze statické datové členy a 
deklarace metod. Tento typ lze zadefinovat pomocí klíčového slova interface.

Java  rozhraní  je  ve  své   podstatě  abstraktní  třídou  s pouze  čistě  virtuálními 
metodami, které musí její podtřída implementovat.

2.6.4 Abstraktní třídy

Abstraktní  třída  má  v jazyku  Java  i  C++  stejnou  funkčnost:  používá  se  jako 
nadtřída  pro  dědění,  bez  možnosti  přímého  vytvoření  její  instance.  Java  definuje 
abstraktní třídu explicitním přidáním klíčového slova abstract jako specifikátoru. Její 
abstraktní  metody jsou následně  jen deklarovány (kapitola  2.9.1).  V C++ se třída 
stává abstraktní automaticky obsažením alespoň jedné čisté virtuální metody. Tato 
metoda je bez těla a ja je vidět v ukázce 2.6.4, je jí navíc přiřazena nulová hodnota.

abstract class Box{
      abstract void work();
}

class Box{
        virtual void work() = 0;
}

Ukázka 2.6.4 – abstraktní třídy

2.6.5 Finální třídy

C++  nemá  ekvivalent  final třídy,  ze  které  se  v jazyce  Java  nedají  vytvářet 
podtřídy. Jednou možností by bylo deklarování všech konstruktorů jako privátních, 
čímž by podtřídy nemohly volat konstruktor nadřazené třídy. To má však za následek 
odstranění  možnosti  vytvoření  instance  třídy  mimo  svého  vlastního  těla.  Lepší 
možností  je  kombinace  privátních  konstruktorů  a  pseodokonstruktoru,  jako  public  
static metody, která bude vracet instance této třídy.

      Jako řešení je proto vhodná druhá varianta. Pro účely překladu není nutné tuto 
možnost implementovat a proto se klíčové slovo final u definice třídy zanedbává.

17



2.7  Dědičnost

Java obecně nedovoluje používat vícenásobnou dědičnost. Dědit lze jen z jediné 
třídy. Užitečnou výjimkou je případ, kdy se jedná o dědění rozhraní, která se můžou 
dědit vícenásobně.  Jiné možnosti dědičnosti Java neobsahuje.

 V jazyce Java  jsou všechny třídy potomkem nadtřídy  java.lang.Object.  Toto 
pravidlo  vytváří  stromovou  strukturu  hierarchie  tříd.  C++  naopak  tento  konstrukt 
nevyžaduje a hierarchie tříd proto tvoří celý les stromů.

Java podporuje dva druhy dědičnosti, které se dají nazvat dědičností z rozhraní 
(interface) a dědičností z třídy (class). Syntakticky se nadtřída (class) dědí použitím 
klíčového slova  extends  ihned za jménem třídy. Podobně se dědí seznam rozhraní 
pomocí slova implements, jednotlivě odděleny čárkou. 

C++  umožňuje  snižovat  práva  přístupu  jednotlivých  členů  podtříd  změnou 
přístupových  modifikátorů.  Snížení  práv  pro  všechny  členy  podtřídy  lze  vyžádat 
rovněž pomocí specifikátoru přístupu umístěno před jméno nadtřídy. Z jazyka Java 
byla tato možnost absolutně odstraněna a přístupová práva prvků podtříd nelze měnit. 
Z toho  pro  překlad  vyplývá,  že  dědění  v C++  bude  používat  výhradně  veřejnou 
variantu.

   Protože  C++  podporuje  vícenásobnou  dědičnost  v širší  míře,  je  ekvivalentní 
implementace  dědění  v C++  pomocí  inicializačního  seznamu   triviální.  Ukázkou 
překladu je následující příklad 2.7.

public class StringTokenizer{
    // …
}

interface Enumeration{
    protected void run();
}

interface Runnable{
    public Object nextElement();
    public boolan hasMoreElements();
}

class Phrase 
extends StringTokenizer
implements Enumeration, Runnable {
    public Phrase(String s){
        super(s);
        //….
    }
    public void run(){
         // ….
    }
    public Object nextElement(){

class StringTokenizer {
    // …
};

class Enumeration {
      public:
          void run() = 0;
};
class Runnable {
   public:
        Object * nextElement() = 0;
        t_boolan hasMoreElements() = 0;
};

class Phrase:
  public StringTokenizer, 
  public Enumeration, public Runnable {
     public: 
         Phrase(String *s) : StringTokenizer(s) {
             // ….
         }
         void run(){
            // ….
         }
        Object * nextElement(){
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         // ….
    }
    public boolan hasMoreElements(){
         // ….
    }
}

            // ….
         }
         t_boolan hasMoreElements(){
             // ….
         }
};

Ukázka 2.7 – dědičnost

2.7.1 Specifikátory přístupu

Java i  C++ užívají  stejných klíčových slov pro modifikátory přístupu:  public, 
protected, private. V jazycích Java i C++ jsou modifikátory používány pro jednotlivé 
prvky třídy (členy,  metody).  Jejich použití  je  předmětem diskuse v kapitole  2.8.1. 
Java však navíc dovoluje definovat přístup i pro třídy:

• Veřejná public třída je viditelná z každé části zdrojového kódu
• Chráněná  protected třída je přístupná pouze podtřídám a třídám ve stejném 

balíku
• Soukromá private třída není viditelná mimo svoje tělo.
• Třída bez specifikátoru přístupu je přístupná pouze třídám ve stejném balíku

 C++ třída je automaticky public a přístupová práva se dají modifikovat například 
pomocí klíčového slova friend [5]. Typ přístupových práv pro překlad nemá vliv na 
funkčnost programu a proto jsou všechny přeložené třídy veřejné.

2.7.2 Konstruktory

V obou  jazycích   slouží  konstruktory  ke stejnému  účelu  –   inicializaci 
vytvořeného objektu. Java i C++ vyžadují, aby jméno konstruktoru bylo identické se 
jménem třídy.  Kromě  těchto  a  jiných  podobností  však  existuje  řada  netriviálních 
případů, ve kterých se zásadně odlišují.

2.7.3 Typy konstruktoru

Java a  C++ v podstatě  sdílejí  stejné principy:  Neexistuje-li  žádný konstruktor, 
implicitně se vytváří prázdný konstruktor. Naopak pokud byl definován alespoň jeden 
neprázdný konstruktor,  pak  prázdný konstruktor  není  automaticky vytvořen.  Jestli 
není  v Java  konstruktoru  volán  konstruktor  nadtřídy,  je  pak  implicitně  volán  její 
prázdný konstruktor. C++ se v tomto případě chová stejně.

    Jazyk C++ obsahuje navíc tzv. kopírovací konstruktor, který slouží pro duplikování 
objektu. Tento typ konstruktoru se používá v případě použití operátoru přiřazení (‘=’) 
pro  objekty   alokované  na  zásobník  nebo  pro  předávání  objektu  jako  parametru 
hodnotou. Java tento typ konstruktoru nepotřebuje. Jak už bylo zmíněno v kapitole 
2.1,  všechny instance tříd jsou alokovány na haldu a  následně formou parametrů 
předávány odkazem.
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2.7.4 Syntaxe dědičnosti v konstruktoru

Pro volání konstruktoru nadtřídy Java používá klíčové slovo super() jako metodu. 
Volaný nadkonstruktor  je  rozpoznán podle  typů a  pořadí  parametrů.  Toto  klíčové 
slovo musí být v konstruktoru  umístěno hned na začátku těla konstruktoru. 

C++ využívá pro tento účel inicializační seznam (příklad 2.7.4), ve kterém je na 
rozdíl od použití slova super uvedeno jméno nadtřídy. 
class Square {
    Square(int x, int y){
        // …
    }
}

class Cube extends Square{
    Cube(int x, int y, int z){
        super(x, y);
        // …
   }
}

class Square {
    Square(t_int x, t_int y){
        // …
    }
};

class Cube: public Square{
   Cube(t_int x, t_int y, t_int z) : Square(x, y){

        // …
   }
};

Ukázka 2.7.4 – dědičnost v konstruktoru
 

2.7.5 Pořadí inicializace konstruktorů

Volání konstruktorů se v Javě i C++ provádí ve stejném pořadí seshora dolů a tím 
je  inicializace  nadtřídy  provedena  před  inicializací  potomka.  Nicméně  tu  existuje 
podstatný  rozdíl:  Během exekuce  nadřazeného  konstruktoru  v C++  je  celý  objekt 
považován  za  instanci  nadřazené  třídy.  To  znamená,  že  metody,  které  jsou 
v konstruktoru  volány,   jsou  spojeny  jen  s definicí  metod  z nadřazené  třídy,  bez 
ohledu na to, zda jsou deklarovány jako virtuální nebo nikoliv. Ukázka 2.7.5 přímého 
překladu je sice kompilovatelná, ale z pohledu funkčnosti není ekvivalentní:

class A{

    private int i;

    public A(){
         init();
    }

    public void init(){
        i = 1;
    }
}

class B extends A{
    public B(){}

    public void init(){
        i = 2;
    }
}

class A{ 
    private:
        t_int i;
    public:
       A(){
             init();
        }

        virtual void init(){
            i = 1;
        }
};

class B : public A{
    public:
       B(){};
        virtual void init(){
            i = 2;
        };
};

Ukázka 2.7.5 – pořadí inicializace konstruktoru. Překlad v C++ není funkčně ekvivalentní
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    Jazyk  Java  implicitně  umožňuje,  aby  volaní  metod  z těla  konstruktoru  bylo 
virtuální. Důsledkem je, že Java ve výše uvedeném příkladě vytvoření instance třídy 
B s proměnnou i nastavenou na hodnotu 2. V případě C++ bude instance obsahovat 
hodnotu 1.

    Hlubší pohled nabízí [7]. Důvodem je rozličný postup u inicializace objektů v 
jazycích.

• Datové  členy  jsou  v jazyce  Java  vždy  inicializovány  –  buď  explicitně 
uživatelem  nebo  implicitně  na  standardní  hodnotu  (kapitola  2.8.2).  To 
znamená,  že  volání  virtuálních  metod  v  konstruktoru  bude  mít  vždy 
k dispozici datové členy podtřídy, jelikož Java provádí mezikrok, ve kterém 
jsou  hodnoty  všech  datových  prvků  anulovány  před  voláním  jakéhokoliv 
konstruktoru.

• Na druhou stranu v C++ nelze zaručit, aby všechny datové členy objektů byly 
inicializovány,  dokud  není  navrácen  konstruktor  třídy.  Volání  virtuálních 
metod přistupujících k datům z nadtřídy by proto mohlo mít nepředvídatelné 
výsledky a  to  je  důvodem, proč C++ tento konstrukt  nepodporuje  (tabulka 
virtuálních metod není použita). Stejná situace je v C++ u destruktorů.
Důsledkem je, že chování virtuálních metod závisí na typu objektu, na kterém 
je  volána.  Jelikož  konstruktory  neprobíhají  na  objektech,  ale  tvoří  je,  je  v 
zásadě podpora volání virtuálních metod z jejich těla nesmyslná.

    Výsledkem analýzy  je,  že  volání  virtuálních  metod uvnitř  konstruktoru  nelze 
přeložit  na ekvivalentní C++ variantu nebo její  neúplnou alternativu.  Proto se pro 
překlad nedoporučuje používání tohoto konstruktu ve vstupním zdrojovém kódu.

2.7.6 Kombinování konstruktorů

Java,  na rozdíl  od C++,  dovoluje definovat  konstruktory explicitním voláním 
jiných konstruktorů ze stejné třídy,  což poskytuje  možnost pro eliminaci  duplicity 
kódu.  Java  syntaxe  používá  pro  tento  případ  klíčového  slova  this(),  za  kterým 
následují parametry odpovídajícího konstruktoru (princip volání metody). Toto volání 
musí  být  v konstruktoru  umístěno  na  začátku  těla,  podobně  jako  v případě  volání 
konstruktoru nadtřídy klíčovým slovem  super() .  Je  důležité,  že  Java  neumožňuje 
volat  metody this()  a  super()  ve  stejném  konstruktoru.  C++  vzájemné  volání 
konstruktorů neumožňuje (až na výjimku v kontextu new). 

    Návrh pro ekvivalentní řešení spočívá ve vygenerování nových C++ funkcí (tzv. 
pseudokonstruktorů),  které  budou  obsahovat  tělo  konstruktoru.  Tato  inline funkce 
bude pojmenována podle jména konstruktoru prefixovaným slovem “ctor_”, nebude 
nic  vracet,  bude  používat  stejné  parametry  a  bude  v sobě  implementovat  tělo 
konstruktoru. Samotné konstruktory pak volají svoje pseudokonstruktory. Následně, 
v případě, že konstruktor v jazyce Java volá ve svém těle jiný konstruktor pomocí 
metody  this(), je toto volání nahrazeno voláním odpovídajícího pseudokonstruktoru 
zachovávajíc  všechny parametry.
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    Vzájemné volání konstruktorů tímto stylem může být samozřejmě rekurzivní. Tato 
možnost  je  návrhem  rovněž  podporována:  nastane-li  tato  situace,  samotné 
pseudokonstruktory se volají mezi sebou ve stejném pořadí. Situace je znázorněna na 
příkladu 2.7.6.A.

Ukázka 2.7.6.A – kombinování konstruktorů
 

Toto řešení je však funkční jenom za předpokladu, že v těle konstruktoru není 
volán nadkonstruktor. Za těchto podmínek by bylo potřebné přeložit samotné volání 
nadkonstruktoru  přímo  do inicializačního  seznamu  konstruktoru  a  ne  do  jeho 
pseudokonstruktoru, který je pouze metodou. Výsledek je viditelný na ukázce 2.7.6.B.

Ukázka 2.7.6.B – kombinování konstruktorů

    Komplikovanější situací je kombinace dvou předchozích variant, kdy konstruktor, 
volaný pomocí this(),  v sobě následně volá  konstruktor  nadtřídy klíčovým slovem 
super().  Tato možnost je znázorněna na obrázku 2.7.6.C:
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class Square {
     Square(int x, int y){
         //  …  init square

     }
}

class Cube extends Square {
    Cube(int x, int y, int z){
         super(x, y);
         //  …  init cube
    }
}

class Square {
     Square(int x, int y){
         ctor_Square(x, y);
     }
     private:
          inline  void ctor_Box (int x, int y){
              //  …init square
          }
};

class Cube : public Square {
    Cube(int x, int y, int z) : Square(x, y){
         ctor_Cube(x, y, z);
    }
     private:
        inline  void ctor_Cube (int x, int y, int z){
              //  …init cube
        }
};

class Square{

    private int x, y;

    public  Square (int x, int y){
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public  Square (){
        // explicitní volání konstruktoru
        this(0, 0);
    }

}

class  Square {
    private:
        int x, y;
    public:
         Square (int x, int y){
            ctor_Square (x, y);
        }
         Square (){
            ctor_Square ();
        }
    private:
        inline  void ctor_Square (int x, int y){
           this->x = x;
           this->y = y;
        }
        inline void ctor_Square (){
           ctor_Square (0, 0);
        }
};



   
Obrázek 2.7.6.C

Idea  řešení  daného  problému  je  podobná  předchozímu  návrhu,  nicméně  je 
implementačně náročnější.  Prakticky je  zapotřebí,  aby volání  super() metody bylo 
opětovně  správně   přeloženo  jako  volání  konstruktoru  nadtřídy  v inicializačním 
seznamu  jazyka  C++.  Otázkou  však  zůstává,  s jakými  parametry  se  bude  volání 
provádět. Je zřejmé, že hodnoty argumentů musí být převzaty z volání metody this(). 
Úlohou je tedy rozpoznat, které hodnoty parametrů a v jakém pořadí budou obsaženy 
ve  volání  nadkonstruktoru.  Kombinování  konstruktorů  může  být  navíc  rekurzivní. 
Situace a její ekvivalentní překlad je znázorněn na tomto příkladu:

Ukázka 2.7.6.D – kombinování konstruktorů
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class Square {
     Square(int x, int y){
         //  …  init square

     }
}

class Cube extends Square {
    Cube(int x, int y, int z){
         super(x, y);
         //  …  init cube
    }

    Cube(){
         this (1, 2, 3);
         //  …  do something
    }
}

class Square {
     Square(int x, int y){
         ctor_Square(x, y);
     }
     private:
          inline  void ctor_Box (int x, int y){
              //  …init square
          }
};

class Cube : public Square {
        Cube(int x, int y, int z) : Square(x, y){
            ctor_Cube(x, y, z);
         }
     private:
         inline  void ctor_Cube (int x, int y, int z){
              //  …init cube
          }
          Cube() : Square(1, 2){
             ctor_Cube();
          }
     private:
          inline  void ctor_Cube (){
                //  …  do something
          }

};



    Jelikož oba jazyky podporují  přetěžování  metod,  implementační  část  překladu 
vyžaduje  naprogramovat  mechanizmus  schopný  rozpoznat,  které  konkrétní  volání 
konstruktoru,  případně metody,  je  realizováno v závislosti  na jménu metody,  typů 
parametrů a jejich pořadí. 

2.8    Datové členy

V jazyce Java jsou zapouzdřená data složena buďto z prvků primitivních typů 
nebo z referencí na instance objektů a polí. Vzhledem k bezpečnosti a ochrany paměti 
Java  vyžaduje,  aby  každá  proměnná   byla  před  použitím  inicializována.  Jinak 
kompilátor  ohlásí  chybu.  Sémantika  C++  toto  pravidlo  nevyžaduje,  nicméně  ho 
podporuje a proto je překlad datových prvků do C++ transparentní. Na druhé straně 
Java  navíc  umožňuje  inicializovat  všechny  typy  datových  prvků  přímo  u  jejich 
deklarace, což jazyk C++ nedovoluje.

2.8.1  Modifikátory

Modifikátory  přístupu  public a  private mají  v obou  jazycích  stejný  význam. 
Rozdíl  je  ve  významu  modifikátoru  protected  a  v  případě  nepoužití  žádného 
modifikátoru přístupu: 

• Chráněné  protected prvky  jsou  v Javě  viditelné  nejenom  podtřídám,  ale  i 
třídám deklarovaným ve stejném balíku.  C++ nepoužívá strukturu balíků a 
viditelnost  je  určena  jenom  pro  podtřídy.  Z tohoto  důvodu  je  chráněný 
modifikátor nahrazen v C++ za privátní

• Není-li  modifikátor  pro prvek specifikován,  pak je  v jazyce  Java přístupný 
jenom uvnitř balíku, ve kterém je definován. Funkčním ekvivalentem v C++ je 
přístup private.

    C++ umožňuje seskupovat prvky tříd (datové členy, metody a vnořené třídy) do 
množin  podle  modifikátorů  přístupu  tak,  že  přístupová  množina  začíná  jménem 
modifikátoru zakončeného dvojtečkou. Za ní jsou následně vypsány prvky množiny.

     Další modifikátory jsou:

• static – jeho výskyt určuje, je-li datová položka uložena ve statické paměti, 
nebo nikoliv. Tento modifikátor je převzat z C++ a je naprosto ekvivalentní.

• final – znamená, že hodnota základního datového typu nebo hodnota reference 
na objekt se nedá změnit . C++ variantou je  použití klíčového slova  const, 
avšak jenom pro vestavěné datové typy. V případě ukazatelů na instance je 
slovo final ignorováno, protože použití modifikátoru const by zamezilo změně 
obsahu objektu, kterou  lze v jazyce Java  provést.

• Specifikátory  transient (zamezující  perzistentnosti  proměnné)  a  volatile 
(umožňující sdílet proměnnou mezi vlákny) jsou překladačem ignorovány.
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2.8.2 Dynamická inicializace datových členů

Java používá tři způsoby pro inicializaci nestatických datových prvků třídy:

A. inicializace členu na hodnotu parametru konstruktoru
B. inicializace členu na hodnotu  nezávislou na parametru konstruktoru
C. implicitní inicializace deklarovaného členu na standardní (default) hodnotu

Výsledkem  bodu   C  je,  že  všechny  datové  položky  všech  instancí  tříd  jsou 
v jazyce Java po volání operátoru new inicializovány. Nevýhodou tohoto přístupu je 
redundantní  inicializace  na  standardní  hodnotu  před  inicializací  proměnné 
v konstruktoru.

Oba  jazyky  podporují  bod  A.  Naopak  C++  dovoluje  v  programu  používat 
hodnoty neinicializovaných proměnných (nepodporuje bod C) a zároveň neumožňuje 
nastavit hodnotu datového členu u jeho deklarace (případ B).  Výjimkou je statická 
inicializace (kapitola 2.8.3). 

    Návrh řešení překladu bodu A má k dispozici dvě varianty: 
• inicializace proměnné operátorem přiřazení v těle konstruktoru
• nastavení hodnoty v inicializačním seznamu konstruktoru

Pro  překlad  je  vhodnější  první  alternativa,  protože  používá  stejnou  syntaxi. 
Použitím  inicializačního  seznamu  v  konstruktoru C++  dochází  k  zamezení 
dvojnásobné  inicializace  objektů  alokovaných  na  zásobník,  které  však  v překladu 
nejsou použity.

Návrh překladu bodu B naráží na zmíněný fakt, že C++ neumožňuje inicializovat 
nestatické datové prvky s deklarací, jak je tomu v jazyce Java. Řešením je simulovat 
postup  inicializace  specifikovaný v  [1].  Pro  tento  účel  překladač  vytvoří  ve  třídě 
soukromou inline metodu init_members, která bude ve svém těle inicializovat členy 
zahrnuty do bodu B na jejich žádanou hodnotu. Tato metoda se pak bude volat na 
začátku  každého  konstruktoru.  Neexistuje-li  ve  třídě  prázdný  konstruktor,  je  pak 
nutné ho vytvořit a rovněž v něm volat tuto metodu.

  Varianta  C  je  snadno  implementovatelná  pomocí  výše  jmenované  metody 
inicializováním hodnoty dynamického datového členu na standardní hodnotu v těle již 
vytvořené metody init_members. Standardní hodnota referencí na objekty a pole je 
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Typ Jméno makra Standardní hodnota
t_byte t_byte_DEFAULT 0
t_short t_short_DEFAULT 0

t_int t_int_DEFAULT 0
t_tlong t_tlong_DEFAULT 0
t_char t_char_DEFAULT 0

t_boolean t_boolean_DEFAULT 0
t_double t_double_DEFAULT 0
t_float t_float_DEFAULT 0

t_object_DEFAULT 0



NULL. Standardní hodnoty základních datových typů jsou pomocí maker definovány 
v hlavním hlavičkovém souboru překladače  na nulovou hodnotu a lze je změnit:

Všechny tři možnosti jsou znázorněny na příkladu 2.8.2:

class Box{

    int number;
    int boxCount = 1;
    double weigth;
    String description = new String(“box“);
    Box next;

    Box(int number){
        this.number = number;
        // …
    }

}

class Box{

    t_int number;
    t_int boxCount;
    t_double weigth;
    String * description;
    Box * next;

    Box(t_int number){
        this->number = number;  //  A.
        init_members();
        // …
    }

    // added default constructor by translator
    Box(){
        init_members();
    }

    // added method by translator
    private:
        inline void init_members(){
            boxCount = 1;    //  B.
            weigth = t_double_DEFAULT; //  C.
            description  = new String(“box“);
            next = t_object_DEFAULT;
         }

};
Ukázka 2.8.2 – dynamická inicializace 

2.8.3 Statická inicializace datových členů

Statické  položky  existují  v Javě  i  C++  nezávisle  od  instancí  třídy.  Jejich 
inicializace probíhá v obou případech maximálně jedenkrát. Java inicializuje statická 
data dvěma způsoby:

A. Přiřazením hodnoty statické proměnné v její definici
B. Přiřazením hodnoty v inicializačním bloku static{…}

První případ lze pro překlad do jazyka C++ realizovat přiřazením inicializační 
hodnoty v globální definici prvku za použití jeho plně kvalifikovaného jména. 
Bod B poskytuje možnost nastavení hodnot pro všechna statická data v těchto blocích. 
Počet  inicializačních  bloků  přitom  není  omezen  a  jejich  exekuce  se  provádí 
podle pořadí výskytu ve zdrojovém kódu třídy.

Pro  statické  Java  bloky  neexistuje  v C++  přímý  ekvivalent.  Alternativou  je 
přemístění  kódu  z inicializačních  bloků  do  statické  C++  metody  se  jménem 
init_static_members se při zachování jejich pořadí. Ukázkou je následující příklad 
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2.8.3. Každá tato metoda je následně volána na začátku globální funkce  main. Pro 
správnou  kompilaci  je  v přeloženém  kódu  potřeba  dopředně  deklarovat  všechny 
statické členy v globálním kontextu. 
class Box{

    static private int boxCount = 1;
    static private int initCount;

    static {
        int i = 0;
        i++;
        initCount = i;
    }

}

class Box{
    private:
        static t_int boxCount;
        static t_int initCount;

    public:
        static void init_static_members(){   // 
B.
            t_int i = 0;
            i++;
            initCount = i;
        }
};

Box:: boxCount = 1; // A. 
Box::initCount;

t_int main(t_int argc, t_char *argv[]),{
    init_static_members();
..
}

Ukázka 2.8.2 – statická inicializace 

Statické členy třídy jsou inicializovány v pořadí, ve kterém jsou definované. Jestli 
jsou  definované  v  rozdílných  kompilačních  částech,  pořadí  inicializace  není 
specifikováno.Z  tohoto  důvodu  je  doporučeno  nespoléhat  na  pořadí  inicializace  v 
oddělených souborech vstupního zdrojového kódu, resp. zaručit, aby výstupní C++ 
kód byl zkompilovaný  ze správných kompilačních jednotek.

2.9  Metody

Z   OO hlediska metody slouží pro přístup a manipulaci s daty třídy. Struktura 
jazyka Java definuje  metody pouze uvnitř  tříd.  C++ navíc dovoluje  z historických 
důvodů definovat tzv. globální funkce, které se vyskytují mimo tělo jakékoliv třídy. 
Typickou globální funkcí je spouštěcí funkce main(), kterou používá i jazyk Java. 

2.9.1  Modifikátory

Deklarace   metod  jazyka  Java  může  obsahovat  kromě  modifikátoru  přístupu, 
zmíněných  v kapitole  2.8.1,  také  kombinaci  klíčových  slov  specifikující  chování 
metody:

• static –  statická  metoda  může  být  vyvolána  bez  reference  objektu.  C++ 
používá tento konstrukt ekvivalentním způsobem.

• abstract – abstraktní typ metody neobsahuje tělo a je pouze deklarována. Její 
přesný překlad byl již zmíněn v kapitole 2.7.

• final – modifikátor typu final má stejné chování, jako v případě třídy (kapitola 
2.6.5).  Na  úrovni  vyšší  granularity  umožňuje  zakázat  její  redefinici  v těle 
podtřídy. V C++ neexistuje její ekvivalent. Hlavním důvodem, proč Java tuto 
možnost zavedla, je optimalizace rychlosti. Pomocí slova final se kompilátoru 
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říká,  že  metoda  nemusí  být  vázána  dynamicky a  naopak může být  vázána 
staticky  nebo  dokonce  deklarovaná  jako  inline (kapitola  2.9.6).  Využití 
možnosti  optimalizace závisí na typu kompilátoru [3].

• synchronized  - metoda řídí svou synchronizaci pomocí  monitoru. 
• native –  nativní  metoda  je  implementována  v kódu závislém na platformě, 

typickémpro jiný programovací jazyk, jako C, C++ nebo assembler. Praktická 
ukázka  využití  nativních  metod  je  u  zabudovaných  knihovních  funkcí. 
Například třída java.io.File obsluhující soubory musí využívat nativní metody 
pro přístup k souborům nezávisle na platformě. Překladač tento modifikátor 
ignoruje.

2.9.2   Předávání parametrů

Java  předává  argumenty  základních  datových  typů  hodnotou.  Objekty  jsou 
předávány  odkazem,  který  je  předán  hodnotou.  C++  je  flexibilnější  a  umožňuje 
předávání parametrů hodnotou i odkazem bez ohledu na datový typ.

Je zřejmé, že podle návrhu dynamické alokace objektů v kapitole 2.7.2 překladač 
do C++ musí předávat základní datové typy  hodnotou a objekty odkazem. Použití 
C++ referencí pro předávání parametrů objektů je sice možné,  ale pro konzistenci 
syntaxe  a  sémantiky  je  jednodušší  používat  ukazatele  jak  na datové  instance,  tak 
v parametrech metod.

2.9.3   Polymorfizmus metod

Na rozdíl od C++,  v jazyce Java je  vázání všech nestatických metod dynamické 
a programátor nemá možnost specifikovat , zda-li vyžaduje zahrnout volání metody 
do tabulky virtuálních metod nebo nikoliv. C++ tuto volbu poskytuje modifikátorem 
virtual.
Platí,  že  je-li  metoda  předka  deklarována  jako  virtuální,  pak  automaticky zůstává 
virtuální ve všech podtřídách.

Všechny nestatické metody jsou v překladu definovány jako virtuální. Nutností 
pro vytvoření dynamické vazby je, aby proměnná, ze které je volána virtuální metoda, 
byla v C++ ukazatelem nebo referencí. Tuto podmínku překladač splňuje alokováním 
všech objektů na haldu (klíčovým slovem new).

2.9.4   Rozpoznání jmenného prostoru metod

Jelikož  Java  i  C++  podporuje  přetěžování  metod,  součástí  obou  jazyků  je 
mechanizmus schopný rozeznat, o které konkrétní volání metod se jedná. Za tímto 
účelem je technika jmenného prostoru metod v Javě a C++ podobná, ale ne funkčně 
identická. Vysvětlení je viditelné na příkladě 2.9.4.

class Parent {
   void test(int i){ 

Class Parent { 
        void test(int i){ 
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        ///… 
    }
}

class Child extends Parent{
   void test(int i, int j){ 
        ///… 
    }
    void test(Parent p){ 
        ///… 
    }

 
}

           ///… 
       }
};

class Child : public Parent{
        void test(int i, int j){ 
           ///… 
        }
       void test(Parent * p){ 
           ///… 
        } 
    void test(int i){
        Parent::test(i);
    }
};

Ukázka 2.9.4 – jmenný prostor metod

V případě jazyka Java je nejprve do jmenného prostoru třídy  Parent  vložena 
funkce  test, která má jediný parametr typu  int. Pak podtřída  Child, vybudovaná na 
jmenném prostoru předka, přidá další dvě deklarace funkce test. Výsledkem je fakt, že 
instance třídy  Child rozpoznává všechny 3 definice metody  test a  proto je  volání 
metody test definované v předkovi z instance potomka úspěšné.

Avšak přímý překlad tohoto příkladu není v jazyce C++ funkční. Příčinou je fakt, 
že C++ si udržuje oddělené, ale linkované popisy jmenných prostorů. V prvním kroku 
C++ hledá jméno metody ve jmenném prostoru třídy, ze které byla metoda volána (v 
tomto případě nalezne třídu Child). Následovně se C++ pokouší spojit jméno volané 
metody s definicí metody z nalezeného jmenného prostoru. V tomto okamžiku jsou 
ale obě nalezené metody nevyhovující.

Jednoznačným řešením je vytvoření nové metody ve zdrojovém C++ kódu tříd 
potomků, která bude následně volat metodu předka se stejnou signaturou. Podmínkou 
je, aby předefinovaná metoda nebyla privátní a zároveň nebyla virtuální. Má-li tato 
metoda návratovou hodnotu, překladač ji vrací použitím klíčového slova return.

2.9.5 Pořadí vyhodnocování parametrů funkcí

Java  vyhodnocuje  argumenty  zleva  doprava.  C++  ANSI  standard  explicitně 
stanovuje, že pořadí vyhodnocování parametrů není specifikováno. Jedinou jistotou 
je, že všechny parametry jsou vyhodnoceny před samotným voláním funkce.Z tohoto 
důvodu  není  pro  překlad  doporučeno  používat  ve  vstupním  zdrojovém  kódu 
konstrukty závislé na pořadí vyhodnocování.

2.9.6 C++ inline metody

C++ metoda je specifikovaná jako inline, jestliže je toto klíčové slovo obsaženo 
v deklaraci  metody  nebo  je  metoda  definovaná  v  rámci definice  třídy.Tento  typ 
metody je kompilátorem expandován přímo do kódu volání místo exekuce instrukce 
volání  metody.  Výhodou  je  rychlost  provedení  metody  za  cenu  velikosti 
zkompilovaného kódu. Je užitečné inlinovat pouze “malé“ metody, které neobsahují 
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cykly nebo rekurzi, typicky nastavující nebo vracející hodnotu člena objektu. Rovněž 
je  nerozumné  inlinovat  metody  virtuální.Pro  optimalizaci  rychlosti  výstupního 
zdrojového  kódu  jsou  metody  pseudokonstruktorů   (kapitola  2.7.6)  a  metoda 
init_members (kapitola 2.8.2) deklarované jako inline.

2.9.7 Funkce main
Java i C++ programy jsou spouštěny pomocí  main funkcí. Na rozdíl od Javy, tato 

funkce v C++ není součástí žádné třídy. Proto je potřebné tuto funkci globalizovat 
extrahováním z třídy, která jí obsahuje.

Dalším rozdílem je fakt, že parametry  pro program, předávané v obou případech 
pomocí pole jako parametr funkce  main, začínají v jazyce Java od nultého indexu, 
kdežto v C++ jsou parametry posunuty o index výš a nultá pozice je vyhrazena jménu 
spouštěcího souboru.

Jelikož Java dovoluje mít main funkci ve více než jedné definici třídy, je potřebné 
pro  překlad  určit,  která  z  nich  má  být  globalizovaná,  případně  ji  explicitně 
zmodifikovat na výstupu.

2.10  Vnořené třídy

Jazyky Java i C++ jsou schopny definovat vnořené třídy uvnitř těla vnějších tříd. 
V jejich použití však ze specifikací plyne podstatný sémantický rozdíl.

    V jazyce Java je vnořená třída automaticky spojena s instancí vnější třídy, ve které 
byla vytvořena (vnořená třída si během inicializace vytvoří skrytý odkaz na instanci 
vnější  třídy).  Proto  Java,  na  rozdíl  od  C++,  automaticky  dovoluje  vnořené  třídě 
přistupovat  k datovým položkám a metodám vnější  třídy.  Z toho dále  vyplývá,  že 
instance vnořené třídy lze vytvořit jedině z instancí vnější třídy a toto pravidlo není 
možné  obejít.  Je  proto  zřejmé,  že  přímý  překlad  do  C++  by  byl  sémanticky 
nesprávný.

     Řešením této situace je zpřístupnění datových položek vnější třídy třídě vnořené. 
Toho lze dosáhnout tak, že každý objekt vnořené třídy bude navíc obsahovat odkaz na 
instanci  vnější  třídy jako datový člen jménem  _ADDED_outer.  Tento odkaz bude 
předán jako parametr konstruktoru vnořené třídy, ve kterém se inicializuje. Vytváření 
instance vnořené třídy v objektu vnější třídy se pak děje pomocí tohoto konstruktoru, 
kterému je ve volání explicitně přidán parametr  this jako odkaz na vnější instanci. 
K samotným prvkům vnější třídy se pak v překladu v C++ přistupuje právě přes tento 
odkaz.

   Podle specifikace jazyka Java vnořená třída přistupuje k prvku vnější třídy, není-li 
prvek datovým členem ani metodou vnořené třídy a zároveň se nejedná o lokální 
proměnnou  nebo datový člen, ze kterého se k prvku přistupuje. Překladač tudíž musí 
pracovat  s  informacemi popisujícími nejen struktury tříd,  ale  i  vlastních datových 
prvků, metod a jejich lokálních proměnných.
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   Dále pro správný překlad nelze opomenout, zda-li je možné přistupovat k prvkům 
vnější  třídy,  které  nejsou  deklarovány  jako  public.  Tato  situace  je  však 
bezproblémová,  protože  C++  i  Java  dovolují  přistupovat  vnořené  třídě  ke  všem 
datovým prvkům a metodám vnější třídy bez ohledu na jejich přístupová omezení.

  Z  uvedených  poznatků  vyplývá,  že  přeložená  vnitřní  třída  nemůže  obsahovat 
prázdný konstruktor, protože je nezbytné předat odkaz na instanci vnější třídy jako 
parametr konstruktoru. Z tohoto důvodu je ve výstupním kódu vnořené třídy navíc 
vytvořen prázdný konstruktor, jehož účelem je vyhození výjimky (kapitola 2.12).

   Alternativním řešením je předávání odkazu na instanci vnější třídy jako parametr 
metody,  která  přistupuje  k položce  vnější  třídy.  Tato  varianta  je  bezpochyby 
úspornější  na  paměť  (nevyžaduje,  aby  každá  instance  vnořené  třídy  obsahovala 
ukazatel  na  vnější  třídu),  no  pro  správný  překlad  navíc  vyžaduje  vyhledání 
konkrétního případu takové metody. V předchozím řešení je postačující rozšířit volání 
metody o jeden parametr pouze v případě konstruktoru.  Navíc přistupuje-li  vnitřní 
třída taktéž k datovým členům vnější třídy, je tato varianta nepoužitelná.

    Při překladu je rovněž potřebné přidat dopřední deklaraci (kapitola 2.11.3) vnořené 
třídy pro její následné používání.

     Výsledek analýzy je viditelný na ukázce 2.10.

Ukázka 2.10 – vnořené třídy
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class List {

    private Node root;

   class Node{

       private int value;
       private Node next;

       public Node(int val){
            value = val;
       }

       public void setAsRoot(){
           root = new Node(value); 
       }

   }
    // …
}

class List {
    public:
    class Node;   // dopřední deklarace
    private:
        Node * root;

    class Node{
        private:
            int value;
            Node * next;
            List * _ADDED_outer;

       public: 
            Node(int val, List _ADDED_outer){
                this->_ADDED_outer = _ADDED_outer;
                value = val;
           }

            void setAsRoot(){
               //přístup k instanci vnější třídy:
              _ADDED_outer->root = new Node(value); 
            }
    };
};



2.11   Jmenné prostory

2.11.1   Definice jmenného prostoru

Konstrukt prostoru jmen je podporován v obou jazycích. Pro vytváření hierarchie 
jmenných prostorů jazyk Java používá mechanizmus balíků (packages). Každá třída 
patří buď kořenu balíků nebo balíku s hierarchickým a globálně jedinečným jménem. 
Balíky jsou spravovány v adresářové struktuře, jejichž cesta od kořene zdrojových 
souborů  je  zapsána  v tečkové  notaci  za  klíčovým  slovem  package v každém 
zdrojovém souboru.
 
   V C++ pro definici jmenného prostoru není nutné dodržovat strukturu adresářů. 
Umístění  částí  zdrojového souboru  do  jmenného  prostoru  se  vytváří  zahnízděním 
namespace{} bloků. 

Například  standardní  knihovna  jazyka  Java  je  uložena  v balíku  java a  jeho 
podbalících.  STL knihovnu v C++ lze nalézt  ve  jmenném prostoru  std.  Konkrétní 
příklad 2.11 je popsán zde:

//file String.java

package java.lang;

class String {
   // …
}

namespace java{
    namespace lang{

         class String {
           // …
         };

   }
}

Ukázka 2.11 – jmenné prostory

    Výsledkem je, že třídu String lze v Java kódu nalézt pod globálně jedinečným 
jménem java.lang.String. V C++ je ekvivalent zápisu java::lang::String .

2.11.2   Použití jmenného prostoru

Jmenný  prostor  balíku  a  jeho  obsah  je  ve zdrojovém  kódu  jazyka  Java 
zpřístupněn  pomocí  klíčového  slova  import.  V C++  je  jmenný  prostor  otevřen 
klíčovým slovem  using,  resp. using namespace. Java i C++ otevírá jmenný prostor 
buď celý nebo jenom některé jeho prvky. 

    Java klauzule
 import package-name.class-name;

dovoluje  programu odkazovat  se  na  jméno třídy  class-name jako  zkratka  za  plně 
kvalifikované globální jméno package-name.class-name. Pro dosažení stejného efektu 
v C++ se používá klíčové slovo using následovně: 

     using package-name::class-name;
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     Pro otevření celého jmenného prostoru Java používá hvězdičkovou notaci na konci 
cesty 

    import package-name.*;

čímž dovoluje, aby každá  třída z balíku package-name byla viditelná pouze notací 
svého jména v programu. Ekvivalentní funkčnost v C++ lze dosáhnout zápisem

     using namespace package-name;

Importování balíku v jazyce Java zpřístupní nejenom jeho jmenný prostor, ale i 
obsah (třídy, jejich metody a proměnné). Naproti tomu otevření jmenného prostoru 
v C++  pouze  dovoluje  používat  jména  prvků  v  něm  deklarovaných  bez  nutnosti 
prefixového  zápisu.  Ekvivalentní  zpřístupnění  jeho  obsahu  lze  provést  direktivou 
#include.

Java  navíc  automaticky  zahrnuje  do   jmenného  prostoru  sousední  třídy  (ze 
stejného balíku) a  balík  java.lang,  ve kterém se nachází elementární  třídy jazyka. 
Identický  přístup  lze  v C++  vygenerovat  vytvořením  hlavičkového  souboru 
“package.h“, který bude zahrnut v každém přeloženém souboru. Podobně je otevřen 
jmenný prostor java.lang pomoci  using namespace java::lang a  jeho definice jeho 
použitých tříd jsou zahrnuty direktivou #include.

Výstupní hlavičkové soubory přeložených tříd jsou zahrnuty do kontextu direktiv 
preprocesoru zaručující, že hlavičkový soubor není zpřístupněn  #include  direktivou 
víc než jednou:

#ifndef FILE_NAME
#define FILE_NAME

      // tělo souboru
#endif

Klíčové jméno  FILE_NAME  v  direktivě  musí  být  proto  jednoznačné.  Tuto 
podmínku  lze  splnit  použitím  samotného  jména  souboru  včetně  plné  cesty 
reprezentující globální jméno balíku, ve kterém se soubor nachází.
   

2.11.3  Dopřední deklarace  jmen

Definice jména v C++ musí být kompilátoru známá hned při jeho použití. Naopak 
v souboru  jazyka  Java  můžou  být  jména  používány  už  před  jejich  deklarací.  U 
překladu 
jsou  jména  metod  a  členů  třídy  předem  známé  z hlavičkového  souboru.  Avšak 
v případě používání vnořených tříd je nutné jejich jména v C++ dopředně deklarovat.
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2.12  Správa výjimek

Řízení  výjimek je  součástí  jazyka Java  již  od počátku a  je  pro programování 
zvyklé  používat  metody  házející  výjimky  jako  přirozenou  formu   ovládání 
nestandardních  situací.  Navíc  Java  vyžaduje,  aby  metoda,  která  může  vyhodit 
výjimku třídy  java.lang.Exception, byla zabalena do  try{}catch(){} bloku za účelem 
zpracování této výjimky.

   Práce s výjimkami však není stejná pro programování v C++. C++ nevyžaduje 
zachytávání výjimek a jejich ovládání je plně v rukou programátora. V C++ je proto 
obvyklé  v případě  chyby  vrátit  speciální  hodnotu  jako  návratovou  hodnotu 
funkce,nebo nestavit globální proměnnou errno. 

Jazyk C++ obsahuje kompletní mechanismus ovládání výjimek podobný jazyku 
Java. Java i C++ jsou založeny na konceptu vytvoření hodnoty reprezentující výjimku 
v procesu  vyhození  této  výjimky.  V Javě  musí  být  tato  hodnota  podtřídou  třídy 
java.lang.Throwable a typicky je taktéž podtřídou třídy  java.lang.Exception. V C++ 
neexistuje  takové  omezení.  Hodnota  reprezentující  výjimku může  být  jakéhokoliv 
typu. STL poskytuje hierarchii tříd výjimek v hlavičkovém souboru  sdtexcept,  které 
mají  společnou nadtřídu  exception.  Není  však  nutností,  aby  uživatelsky vytvořené 
výjimky byly součástí této hierarchie. Protože výjimky mohou být v C++ libovolného 
typu, syntaxe jazyků pro zachycení všech výjimek se liší. Konkrétně C++ používá 
třítečkovou notaci:

try{
    //  …
}catch(Exception e){
   e.getMessage();
    //  …
}

try{
    //  …
}catch(…){
    //  …
}

Ukázka 2.12 – chatch all

      Je  zřejmé,  že  v tomto  případě  není  v C++  možné  chycenou  výjimku 
konkretizovat, a proto je informace v ní obsažena  ztracena. Možným východiskem 
z této situace je poslat výjimku dál pomocí klauzule throw;.

 Výjimky  z  nadtřídy  java.lang.RuntimeException,  jako  například 
java.lang.IndexOutOfBoundsException,  nebo  java.lang.NullPointerException,  není 
potřeba  uzavírat  do  try-catch  bloku.  V tom případě  jsou  propagovány  do  vyšších 
úrovní a pokud nejsou zachyceny, program  je ukončen.

2.12.1   Klauzule finally

Dalším rozdílem je, že Java umožňuje po  try{}catch(){} bloku vytvořit  finally{} 
blok, jehož kód se vykoná vždy a bez ohledu, jestli je uvnitř try-catch bloku zavolán 
return,  případně  je  zachycena  výjimka,  nebo  nikoliv.  C++  podobný  konstrukt 
neobsahuje. 
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    Jednou z alternativ finally bloku v C++ je zpracovat kód uvnitř finally bloku před 
vyhozením výjimky v catch bloku. Tento přístup však není funkční v případě, kdy 
žádná výjimka není zachycena. Opačnou variantou je umístit kód finally bloku ihned 
za try-catch část, což nepočítá s možností, že výjimka je buď vyhozena dál do vyšší 
úrovně nebo je volána klauzule  return a tím se vykonávaný kód nedostane za  try-
catch oblast. 

     Lepší alternativou je využití faktu, že v C++ jsou destruktory vždy vyvolány pro 
lokální proměnné, které přestanou existovat v okamžiku, kdy je jejich lokální prostor 
opuštěn a to bez ohledu, jestli došlo k výjimce nebo nikoliv. Řešením je proto vytvořit 
lokální proměnnou třídy, které jediný účel je spustit destruktor vykonávající kód ve 
finally bloku. Její lokální instance bude pak alokována na začátku nově vytvořeného 
bloku,  který  bude  v  sobě  uzavírat  původní  try-catch sekvenci.  Takto  vytvořený 
překlad je v C++ ekvivalentní try-catch-finally Java konstruktu za předpokladu, že ve 
finally bloku není odkazováno na žádnou lokální proměnnou:

class Box{
   public void run() throws Exception{
      try{
          // ….process try
      }catch(Exception e){
          // ….process catch
          e.printMessage();
          throw new Exception(“bad“);
      }finally{
          processFinally();
      }

   }

}

class Box{
 public:
   class Finalizator;
   void run() throw (Exception *){
      {
          Finalizator finalizator;
          try{
              // ….process try
          }catch(Exception * e){
              // ….process catch
              e->printMessage();
              throw new Exception(“bad“);
          }
      }
   }

  class Finalizator{
      public:
          ~Finalizator(){
               processFinally();
          }
  };
};

Ukázka 2.12.B – jmenné prostory

2.12.2   Propagování výjimek

Pro definování, které výjimky může metoda vyhazovat, se v jazyce Java používá 
klíčové  slovo  throws umístěné  v deklaraci  metody,  za  kterým  následuje  seznam 
propagovaných výjimek oddělených čárkou. Jestli je slovo throws nepoužito, metoda 
nemůže žádné výjimky vyhazovat.

V jazyce  C++ lze  vyhazování  výjimek  obsluhovat  podobně  klíčovým slovem 
throw,  za  kterým  se  nachází  seznam  výjimek  uzavřený  v kulatých  závorkách. 
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Rozdílem je, že metoda může propagovat výjimky i v případě, že throw  klauzule není 
použita.
Samotné  vyhození  výjimky  je  v obou  jazycích  vyvoláno  již  zmíněným klíčovým 
slovem throw.

Pro překlad je důležité, že jestli  metoda v jazyce Java deklaruje, jaké výjimky 
může vyhodit, pak je jejím funkčním ekvivalentem C++ metoda taktéž se seznamem 
těchto výjimek ve throw  klauzuli. Výjimky, které nejsou v seznamu, se pak v obou 
jazycích propagují do vyšší úrovně.

2.13  Šablony

Mechanismus šablon  v C++ je  jedním z nejkomplexnějších  nástrojů,  který  byl 
do jazyka Java přidán v poslední verzi 1.5. Java šablony (generic types) v porovnání s 
C++   nabízejí  programátorovi  méně  možností  pro  jejich  implementaci  a  použití. 
Určité zdroje [10, 11] dokonce tvrdí, že mechanizmus Java šablon je z velké části 
nevyužitelný.  Nicméně v obou jazycích mají  šablony stejný  úkol:  parametrizování 
definicí tříd a funkcí pomocí typů a odstranění nutnosti zpětného přetypování. Další 
výhodou je, že typy asociované se šablonou jsou kontrolovány již během kompilace a 
tudíž se omezuje nebezpečí vyhození výjimky přetypování v čase běhu programu.

Šablony se ve v podstatné části využívají pro práci s datovými strukturami jako 
jsou  kontejnery,  iterátory,  vektory,  hashovací  techniky,  apod.  Pro  tento  účel  C++ 
používá  STL (Standard Template Library) a ATL (standard for COM programming) 
knihovny.  Na  druhé  straně  Java  verze  1.5  obohatila  svou  standardní  knihovnu 
datových struktur  o  její  šablonovou verzi  (například  balík  java.util.*).  V původní 
verzi knihovny bez šablon bylo používání datových struktur založeno na faktu, že 
v Javě jsou všechny objekty potomkem třídy  java.lang.Object,  se  kterou se uvnitř 
třídy pracovalo. (Z tohoto důvodu třída  Object  obsahuje metodu porovnání  equals 
nebo metodu hashCode vracející hodnou pro hashování).

Nevýhodou šablon jazyka Java je,  že jejich typovým parametrem nemůže být 
žádný základní datový typ, pouze třída. Toto omezení však Java obchází využitím 
speciálních zaobalovacích tříd pro tyto typy. (Například datový typ int má v dispozici 
třídu java.lang.Integer, apod.)

    Jazyky se dále liší v technice kompilace šablon. C++ používá šablonu jako vzor, 
kterému je  v  případě použití  předán typový parametr.  Tento konkrétní  typ je  pak 
substituován za  typ, se kterým šablona pracuje. C++ tak vytváří separátní třídy všech 
šablon pro  každou instanci  typového parametru.  Na druhé straně Java  kompilátor 
používá techniku pojmenovanou jako  type erasure, ve které odstraňuje genericitu 
šablon zpětným přetransformováním na netypovou třídu z  důvodu kompatibility  s 
předchozími verzemi jazyka. 
   
     Vytváření  C++  šablon  vyžaduje,  aby  definice  funkcí  byla  uložena  již  v 
hlavičkovém souboru  společně  s  její  deklarací  a  ne  v  odděleném  *.cpp souboru. 
Kompilátor  by  jinak  typicky vyhlásil  chybu linkován,  jelikož  většina  kompilátorů 
vyžaduje dostupnost definice šablony pro každou kompilační část.
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2.13.1   Definice šablony tříd

Návrh překladu vyplývá z analýz šablon [1] a jejich popisu [9].  Deklarace hlavičky 
šablonové  třídy  v  jazyce  Java  umisťuje  seznam  jmen   typových  parametrů 
obklopenými párem ostrých závorek za klíčové slovo class:

                class <T1, T2, .., Tn> ClassName , n=1..n

    Naproti tomu C++ používá zápis ve tvaru

               template<class T1, class T2, …, class Tn> class ClassName .

    Jak bylo zmíněno dříve, Java nedovoluje používat základní datové typy jako typové 
parametry. Je tedy zřejmé, že všechny typové parametry vstupního zdrojového kódu 
překladu  budou  reprezentovat  jenom  třídy.  Z  tohoto  důvodu  se  budou  typové 
parametry jako datové členy a jako argumenty metod a  překládat do C++ ukazatelů.

     Dědičnost  je  v  mechanizmu  šablon  podporována  rovněž  v  obou  jazycích  a 
zahrnuje  všechny  varianty:  Lze  dědit  mezi  šablonami  samotnými,  lze  vytvořit 
netypovou třídu jako potomka šablony a naopak.

2.13.2   Definice typových parametrů

Typové parametry jazyka Java jsou založeny na stromové struktruře hierarchie 
všech tříd, jejíž důsledkem je, že každá třída je potomkem třídy java.lang.Object. 

    C++  šablony  jsou  stavěny  na  základech  latentního  vyhodnocování  typů.  To 
znamená,   že  C++  nevyžaduje  žádnou  informaci  o  konkrétním  typu  typového 
parametru šablony.     Jelikož Java provádí silnou typovou kontrolu i u šablon, latentní 
vyhodnocování  nepodporuje  a  pro správnou kompilaci  explicitně požaduje znalost 
datového typu parametru.  Důsledkem je,  že  v  Java šablonách nelze odkazovat  na 
datové  členy a  metody typového parametru bez  toho,  aby  byla  známa minimálně 
nadtřída typového parametru obsahující požadované členy třídy. Konkrétní příklad je 
uveden  na ukázce 2.13.2.

Pro manipulaci s typovými parametry jazyk Java poskytuje nástroje, které mají za 
úkol  specifikovat  konkrétní  typ  parametru.  Označme  T  jako  jméno  typového 
argumentu, UpClass a LowClass jako jména tříd. Jeho typ lze pak v jazyce Java určit 
následovně:

● T extends  UpClass –  říká,  že  T je  potomkem třídy  UpClass,  nebo třída 
UpClass

● T super LowClass  -  T je predkem třídy LowClass, nebo třída LowClass
● T – typ  typového parametru není určen
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Ve vypsaných notacích je ve všech třech případech možné zaměnit jméno typu T 
za syntaktický znak otazníku '?', který značí, že jméno typu není podstatné a tudíž 
není ve zdrojovém kódu dále používáno.

     Pro překlad je vyhovující,  že C++ používá latentní vyhodnocování.  Z tohoto 
důvodu  postačuje  typové  parametry  do  C++  jednoduše  přeložit  za  jeho  základní 
jméno.  V případě,  že  je  použit  znak  otazníku,  je  postačující  přeložit  ho  za  ještě 
nepoužité typové jméno.

abstract class Shape{
   abstract public void draw();
}
class Circle extends Shape{
   public void draw() {...};
}

class BadCanvas<T>{ // zakládá na latenci
    T type;
    public void show(){
        T.draw();
    }
}

class Canvas<T extends Shape>{
    T type;
    public void show(){
       type  = new T();
        type.draw();
    }
}

//...

Canvas<Circle>circles =
     new Canvas<Circle>();
circles.show();

class Shape{
   public:
        virtual void draw() =0;
};
class Circle: public Shape{
   public:
        virtual void draw() {...};
};

template<class T> class Canvas {
    T* type;
    public:
        void show(){
           type = new T;
           type->draw();
         }
};

// ...

Canvas<Circle> *circles = 
         new Canvas<Circle>();
circles->show();

Ukázka 2.13.2 – šablony. Kód třídy BadCanvas  je z důvodu latenčního přístupu nefunkční.
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Kapitola 3

Návrh překladače

Tato  kapitola  popisuje  komplexní  návrh  překladače  na  základě  analýzy 
bezkontextové gramatiky jazyka  Java  definované v  [1].  Jeho obecná  funkčnost  je 
popsána  na  začátku  kapitoly.  Detailnější  pohled  na  pravidla  gramatiky  a  s  tím 
souvisejícími stavy překladače je předmětem dalších podkapitol.

3.1   Princip překladače

Parser  vstupního  zdrojového  kódu  je  založený  na  popisu  gramatiky,  která  se 
nachází v [1]. Jednou z možností pro vytvoření programových struktur a parseru je 
využití nástroje JavaCC compiler [12], který je na základě vstupní  gramatiky schopen 
vygenerovat abstraktní syntaktický strom (AST) jazyka. Tento postup sice eliminuje 
potřebu  vytvoření  vlastního  parseru,  ale  na  druhou  stranu  by  bylo  nevyhnutelné 
implementovat  jiný  parser   pro  procházení  AST strukturou,  která  je  pro  potřeby 
tohoto překladu příliš detailní a komplikovaná. Druhou variantou je použití JTB (Java 
Tree Builder) [13] nástroje, kterého výsledek je však ekvivalentní JavaCC programu. 
Z  uvedených  příčin  je  překladač  založen  na  vlastním  parsovacím  mechanizmu, 
schopným  rozeznat  jednotlivé  stavy  překladu  na  základě  vstupního  proudu  dat 
souborů.  Výraznější  motivací  byla  i  snaha  autora  o  vytvoření  parseru  za  účelem 
lepšího porozumění gramatice jazyka.

     Překladač používá parser vstupního kódu ve dvou vlnách. Poprvé je parser využit 
pro  vytvoření  a  naplnění  dat  reprezentujících  strukturu,  hierarchii  a  syntaxi 
zdrojových Java souborů. Ve druhém průchodu se za pomocí těchto struktur vytváří 
konkrétní  výstup  v podobě  C++  souborů.  Dvojí  průchod  je  nutností,  jelikož  bez 
znalosti o tom, jaké konkrétní třídy a jejich datové členy se překládají, nelze rozeznat 
význam  slov,  se  kterými  parsovací  mechanizmus  operuje.  Tento  fakt  je  navíc 
podpořen tím, že Java nepoužívá dopřední deklarace.

     Obrázek 3.1 ukazuje celkový pohled na činnost překladače.
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Obrázek 3.1 – činnost překladače

    Uživatel zadá vstupní parametry: cestu ke vstupnímu zdrojovému kódu, cestu k 
adresáři, do kterého bude vytvořen výstup a cestu k použitým Java třídám knihovny.

       Dále  přichází  na řadu první  fáze parsování,  která  má za úkol  projít  celou 
adresářovou  strukturou  vstupního  Java  kódu  a  vygenerovat  odpovídající  strom, 
kterého hranami jsou jména balíků.  Jeho listy následně představují  konkrétní Java 
třídy, které obsahují deklarace svých prvků (datové členy, metody, podtřídy). V tomto 
kroku není brán zřetel na obsah metod a hodnoty datových prvků.  Výsledný strom je 
navíc rozšířen o hierarchii tříd, které se nachází ve standardní knihovně jazyka Java a 
mohou být použity ve vstupním kódu.

      Následně je spuštěna druhá fáze parsování, která sekvenčně vytváří výstupní C++ 
kód. Tento krok detailně prochází definici celé třídy za použití získaných informací z 
prvního průchodu. V těle metod se přitom používá zásobník pro přehled o  lokálních 
proměnných. 

        Výstupní zdrojový kód lze pak zkompilovat s přiloženými C++ implementacemi 
použitých knihovních tříd. Výsledkem je spustitelný program.

     Výstupní zdrojový kód dodržuje adresářovou strukturu identickou se strukturou 
vstupního Java kódu. V každém adresáři se pak nachází přeložená verze vstupního 
souboru, rozdělená do hlavičkového (*.h) a implementačního (*.cpp) souboru. Toto 
rozdělení je potřebné vzhledem k rychlosti zkompilovaného výstupu. Každý adresář 
navíc obsahuje soubor “package.h“, který v sobě zahrnuje všechny třídy v adresáři 
(resp.  balíku) pomocí direktivy  #include.  Tento soubor je pak zahrnut do každého 
výstupního souboru v adresáři, čehož důsledkem je, že třídy ze stejného adresáře jsou 
si navzájem automaticky viditelné.

3.2   Analýza gramatiky jazyka Java

Pro  definici  lexikální  a  syntaktické  struktury  Java  programu  je  použita 
bezkontextová gramatika,  která  se  skládá z  pravidel.  Pravidla  mají  na levé  straně 
jeden  neterminál  a  na  pravé  straně  jeden  nebo  více  neterminálů  nebo  terminálů. 
Počínajíc  od  cílového  neterminálu,  daná  gramatika  popisuje  jazyk  jako  množinu 
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možných  sekvencí  terminálů,  které  jsou  výsledkem  substituce  neterminálů  podle 
popsaných pravidel.

3.2.1.  Značení pravidel gramatiky

Terminály  jsou  v  textu  značeny  ne-italickým fontem -   terminál,  neterminály 
naopak italicky a začínají velikým písmenem –  Neterminál.  Pravidla gramatiky jsou 
značeny tak, že začínají levým neterminálem následovaným dvojtečkou. Za ní jsou 
vypsány  pravé  strany  pravidla  separátně  každá  na  nový  řádek.  Terminály  a 
neterminály na pravé straně můžou být označeny příponou opt, která říká, že jeho 
použití v pravidle není povinné. 
To znamená, že zápis

PříkazBreak:
        break Identifikátoropt ;

je zkratou za zápis pravidla

PříkazBreak:
        break ;
        break Identifikátor ;

Další používanou zkratkou pro zápis možnosti výběru z více pravých stran 

PravdivostníLiterál:
        true
        false

je ekvivalentní alternativa

PravdivostníLiterál: jeden z
        true false

3.2.2.  Vstupní elementy gramatiky

Vstupní znaky a znak nového řádku společně tvoří vstupní elementy zdrojového 
kódu.  Vstupní  elementy,  které  nejsou  bílé  znaky  ani  komentáře,  tvoří  symboly 
syntaktické gramatiky jazyka.

Pravidla vstupních elementů jsou následující:

VstupníElementy:
VstupníElement;
VstupníElementy VstupníElement;

VstupníElement:
BílýZnak
Komentář
Symbol 

BílýZnak:
mezera
tabulátor
konecŘádku
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Komentář:
/* text */
// text

Symbol:
Identifikátor
KlíčovéSlovo
Literál
Oddělovač
Operátor

Bílé znaky a komentáře můžou sloužit k separování symbolů. 

3.2.2.1.   Identifikátory

Identifikátor je sekvence Java písmen a Java číslic, přičemž prvním znakem musí být 
Java písmeno. Identifikátor nemůže být klíčové slovo, pravdivostní literál nebo literál 
null. Java písmeno je písmeno a-z, A-Z, znak '_' nebo '$'. Java číslice je znak 0-9.

Pravidla jsou tyto:

Identifikátor:
    ZnakIdentifikátoru ale ne KlíčovéSlovo nebo PravdivostníLiterál nebo NullLiterál

ZnakIdentifikátoru:
        JavaPísmeno
        ZnakIdentifikátoru JavaPísmenoNeboČísice

JavaPísmeno:
        a-z nebo A-Z nebo '_' nebo '$'

JavaPísmenoNeboČísice:
        JavaPísmeno nebo 0-9

3.2.2.2.  Klíčová slova

Klíčové slovo je složeno s osmibitových znaků a nemůže být identifikátorem. Ne 
všechny slova  jsou programem používané (const, goto).  Klíčové  slovo je  jedno z 
terminálů:

        abstract    continue    for           new          switch   
    assert      default     if            package      synchronized

        boolean     do          goto          private      this
        break       double      implements    protected    throw
        byte        else        import        public       throws
        case        enum        instanceof    return       transient
        catch       extends     int           short        try
        char        final       interface     static       void 
        class       finally     long          strictfp     volatile
        const       float       native        super        while       

3.2.2.3.   Literály

Literál  ve zdrojovém kódu reprezentuje základní  datový typ,  řetězec nebo typ 
null. Gramatika má  pro vytváření literálů k dispozici tyto pravidla:

Literál:
        CeločíselnýLiterál

    PlovoucíLiterál
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        PravdivostníLiterál
        ZnakovýLiterál
        ŘetězcovýLiterál
        NullLiterál

    PravdivostníLiterál:
true nebo false

    
    ZnakovýLiterál:

'Znak' ale ne ' nebo \

ŘetězcovýLiterál:
        " ŘetězcovéZnakyopt "
ŘetězcovéZnaky:
        ŘetězcovýZnak
        ŘetězcovéZnaky ŘetězcovýZnak
ŘetězcovýZnak:
        Znak ale ne " nebo \

NullLiterál:
        null

Celočíselný literál je zapsán decimálně, hexadecimálně, nebo v osmičkové 
soustavě. Literál s plovoucí řádovou čárkou je zapsán podle IEEE standardu. 

3.2.2.4.  Oddělovače

Oddělovač: jeden z
        (       )       {       }       [       ]       ;       ,       .

3.2.2.5.  Operátory

Operator: jeden z
  =       >    <    !       ~       ?       :
  ==      <=   >=   !=      &&      ||      ++      --
  +       -       *       /       &   |       ^       %       <<        >>        
  +=      -=      *=      /=      &=  |=      ^=      %=      <<=       >>=       

3.2.3.  Typy a proměnné 

Jazyk Java je založený na silném typováním co znamená, že každá hodnota a výraz 
má typ, který je známý v čase kompilace. Typy určují hodnoty, které proměnné a 
výrazy můžou nabývat a zároveň omezuje použití operátorů.

3.2.3.1. Typy

Typy programovacího jazyka Java jsou rozděleny do dvou kategorií: primitivní a 
referenční (kapitola 2.8). Primitivní typy jsou základní datové typy, referenční typy 
jsou typy tříd, rozhraní a polí.Existuje taky speciální typ null.

Typ:
        PrimitivníTyp
        ReferenčníTyp

PrimitivníTyp:
        NumerickýTyp
        boolean
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NumerickýTyp:
        CeločíselnýTyp
        PlovoucíTyp

CeločíselnýTyp: jeden z
        byte short int long char

PlovoucíTyp: jeden z
        float double

ReferenčníTyp:
        TypTřídyNeboRozhraní
        TypPorměnné
        TypPole

TypTřídyNeboRozhraní:
        TypTřídy
        TypRozhraní

TypTřídy:
        DeklaraceTypu TypovéParametryopt

TypRozhraní:
        DeklaraceTypu TypovéParametryopt

DeklaraceTypu:
        JménoTypu
        TypTřídyNeboRozhraní . Identifkátor

JménoTypu:
        Identifkátor
        JménoTypu . Identifkátor

TypPorměnné:
        Identifkátor

TypPole:
        Typ [ ]

3.2.3.2. Typové parametry

Typy referencí můžou být parametrizované šablonami expandováním neterminálu
 TypovéParametry (kapitola 2.13).

TypovéParametry:
        < SeznamTypůParametrů >

SeznamTypůParametrů: 
        TypParametru
        SeznamTypůParametrů , TypParametru

TypParametru:
        ReferenčníTyp
        NahrážkovýZnak

NahrážkovýZnak:
? OmezeníNahrážkovéhoZnakuOpt

OmezeníNahrážkovéhoZnaku:
       extends ReferenčníTyp
       super ReferenčníTyp
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3.2.3.3.  Proměnné

Proměnná je místo v paměti asociované s typem. Proměnná obsahuje hodnotu 
buďto primitivního typu, nebo referenci na instanci nebo na hodnotu null. Existuje 7 
typů  proměnných:  proměnná  třídy,  rozhraní,  pole,  parametr  metody,  parametr 
konstruktoru, proměnná výjimky nebo lokální proměnná. Proměnná je v gramatice 
hodnocena jako identifikátor.

3.2.4.  Jména 

Jména se v programu používají pro odkazování na deklarované enitity. Entitou je 
balík, typ třídy, typ rozhraní, člen (vnořená třída, vnořené rozhraní, datový člen nebo 
metoda), reference, parametr, typový parametr nebo lokální proměnná.

Jména  se  ve  zdrojovém  kódu  skládají  ze  sekvence  identifikátorů  oddělených 
tečkou. Každá deklarace jména má svůj jmenný prostor, který je částí textu programu, 
ve  kterém  lze  na  entitu  odkazovat  pomocí  jejího  jednoduchého  jména  bez  plné 
tečkové notace.

3.2.5.  Gramatika balíků

Program  je  organizován  jako  množina  balíků.  Každý  balík  má  svůj  vlastní 
jmenný  prostor,  co  zabraňuje  konfliktům  jmen.  Balíky  jsou  reprezentované  v 
hierarchické  adresářové  struktuře.  V  balících  jsou  uloženy  deklarované  třídy  a 
rozhraní. 

Balík  představuje  kompilační  jednotku,  která  je  v  gramatice  jazyka  Java 
počátečním neterminálem, definovaným následujícími pravidly:

KompilačníJednotka:
        DeklaraceBalíkuopt MnožinaImportovacíchDeklaracíopt MnožinaDeklaracíTypůopt

DeklaraceBalíku:
        package JménoTypu ;

MnožinaImportovacíchDeklarací:
        ImportovacíDeklarace
        MnožinaImportovacíchDeklarací ImportovacíDeklarace

ImportovacíDeklarace:
        import  JménoTypu;
        import  JménoTypu . *;

MnožinaDeklaracíTypů:
        DeklaraceTypu
        MnožinaDeklaracíTypů DeklaraceTypu

Kompilační jednotka je složená ze tří částí, přičemž každá z nich je nepovinná:
• deklarace balíku – dává plně kvalifikované jméno pro specifikování, do které 

kompilační jednotka patří.
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• Množina importovacích deklarací – umožňují typům z jiných balíků, aby bylo 
možné se na ně odkazovat pomocí jejich jednoduchých jmen. Importovat lze 
konkrétní typy nebo celou množinu typů v balíku pomocí hvězdičkové notace.

• Množina deklarací typu tříd a rozhraní -  deklaruje vnější třídy a rozhraní, 
kterých gramatika je popsána v kapitole 3.2.6.

3.2.6.  Gramatika tříd

Deklarace  třídy  (kapitola  2.6)  definuje  nový  typ  reference  a  popisuje  jeho 
strukturu implementace. Vnořená třída je deklarovaná uvnitř těla vnější třídy. Třída 
může obsahovat datové členy, konstruktory, metody nebo bloky statické inicializace. 
Pravidlo deklarace třídy je následující:

DeklaraceTřídy:
 ModifikátoryTřídy class Identifikátor TypovéParametryopt Superopt Rozhraníopt TěloTřídy

ModifikátoryTřídy:
        ModifikátorTřídy
        ModifikátoryTřídy ModifikátorTřídy

ModifikátorTřídy: jeden z
        public protected private abstract static final

Super:
        extends TypTřídy

TypTřídy:
    DeklaraceTypu TypovéParametryopt

Rozhraní:
        implements SeznamRozhraní

SeznamRozhraní:
        TypRozhraní
        SeznamRozhraní , TypRozhraní

TypRozhraní:
        DeklaraceTypu TypovéParametryopt

Modifikátory specifikují typ třídy. Identifikátor určuje jméno třídy, které musí být 
v balíku jedinečné. Typové parametry podporují třídy šablon. Neterminály  Super a 
Rozhraní udává hierarchii v dědičnosti. Poslední neterminál reprezentující tělo třídy je 
nejrozsáhlejší:

TěloTřídy:
        { DeklaraceTělTřídopt }

DeklaraceTělTříd:
        DeklaraceTělaTřídy
        DeklaraceTělTříd DeklaraceTělaTřídy

DeklaraceTělaTřídy:
        DeklaraceDatovéhoPrvku
        DeklaraceMetody
        DeklaraceTřídy                                                
        DeklaraceRozhraní
        StatickáInicializace
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3.2.6.1.  Deklarace datových prvků

Datové  prvky třídy  (kapitola  2.8)  jsou  proměnné definované  uvnitř  těla  třídy. 
Mají  jednoznačně  určen  svůj  typ  a  jejich  povahu  lze  modifikovat  pomocí 
specifikátorů. Všechny deklarované proměnné se dají inicializovat použitím operátoru 
přiřazení. Kromě deklarace jednoho datového typu lze deklarovat i celé pole typů. 
Důkazem je množina pravidel gramatiky:

DeklaraceDatovéhoPrvku:
        ModifikátoryDatovéhoPrvkuopt Typ DeklarátoryProměnné ;

ModifikátoryDatovéhoPrvku:
        ModifikátorDatovéhoPrvku
        ModifikátoryDatovéhoPrvku ModifikátorDatovéhoPrvku

ModifikátorDatovéhoPrvku: jeden z
        public protected private static final transient volatile

DeklarátoryProměnné:
        DeklaraceProměnné
        DeklarátoryProměnné , DeklaraceProměnné

DeklaraceProměnné:
        IdentifikátorDeklaraceProměnné
        IdentifikátorDeklaraceProměnné = InicializátorProměnné

IdentifikátorDeklaraceProměnné:
        Identifikátor
        IdentifikátorDeklaraceProměnné [ ]

InicializátorProměnné:
        Výraz
        InicializátorPole

3.2.6.2.  Deklarace metod

Metoda  (kapitola  2.9)  deklaruje  spustitelný  kód,  který  může  být  vyvolán 
předáním hodnot jako parametrů. Identifikátor je jménem metody. Klauzule  throws 
specifikuje možnost vyhození výjimky.

DeklaraceMetody:
        HlavičkaMetody TěloMetody

HlavičkaMetody:
      ModifikátoryMetodyopt TypovéParametryopt NávratovýTyp DeklarátorMetody  Výjimkyopt

ModifikátoryMetody:
        ModifikátorMetody
        ModifikátoryMetody ModifikátorMetody

ModifikátorMetody: jeden z
        public protected private abstract static final synchronized native 

NávratovýTyp:
        Typ
        void

DeklarátorMetody:
        Identifikátor ( SeznamParametrůopt )

Výjimky:
        throws SeznamTypůVýjimek

SeznamTypůVýjimek:
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        TypVýjimky
        SeznamTypůVýjimek , TypVýjimky

TypVýjimky:
        TypTřídy
        TypProměnné

TěloMetody:
        Blok

;

Parametry metod jsou reprezentované seznamem dvojic typů  a jmen proměnných 
oddělených čárkou. Metody jsou schopné házet výjimky. Tělo metody je buď blok 
kódu  uzavřeného  v  závorkách  {} nebo  znak  středníku  ';'  pro  typ  abstraktní  nebo 
nativní metody.

3.2.6.3.  Statická inicializace

Statická inicializace (kapitola 2.8.3) nastavuje ve svém těle hodnoty statických 
datových prvků třídy. Inicializace je vyvolaná jenom jednou buď při první inicializace 
typu třídy nebo  prístupem ke statickému datovému prvku třídy. Pořadí vykonávání 
inicializačních bloků je dáno pořadím ve zdrojovém kódu.

StatickáInicializace:
        static Blok

Blok  je  neterminál  ohraničený  párem  závorek  {},  uvnitř  kterých  se  nachází 
implementace složena z výrazů a příkazů.

3.2.7.  Gramatika rozhraní

Rozhraní (kapitola 2.6.3) je gramaticky velmi podobné třídě. Klíčový terminál 
class je  nahrazen  terminálem  interface.  Dále  rozhraní  nemůže  být  potomkem 
třídy. Tím pádem je zakázáno používat terminál  extends. Metody rozhraní nemají 
tělo a nelze vytvořit instanci rozhraní.

3.2.8.  Ostatní pravidla gramatiky

Výčet zbylých gramatických pravidel zápisu bloků, příkazů a výrazů je objemný 
a přesahuje rámec této práce. Tyto konkrétní pravidla lze najít v [1, kapitoly 10, 14 a 
15].  Nicméně pro  práci  je  důležité,  že  gramatika  bloků je  ekvivalentní  gramatice 
jazyka  C++ a  gramatika  řídících  příkazů  se  ve  své  podstatě  neliší,  až  na  rozdíly 
vyzdvižené ve druhé kapitole.
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3.3  Návrh parseru gramatiky

Parsovací  mechanizmus  Java  gramatiky  je  založen  na  předchozí  analýze.  Z 
lexikální  charakteristiky  vyplývá,  že  vstupní  elementy  gramatiky  (symboly,  bílé 
znaky  a  komentáře)  se  skládají  ze  znaků  vstupní  abecedy,  kterou  je  16-ti  bitová 
znaková sada Unicode.

Pro účely parsování je tedy nutno vytvořit nástroj, který bude rozlišovat všechny 
vstupní  elementy  (kapitola  3.2.2)  představující  sémantické  terminály  gramatiky. 
Řešením  je  implementovat  parser  (dále  tokenizer)  založen  na  znakovém  čtení 
vstupního  zdrojového  kódu  jako  proudu  dat.  Tokenizer  bude  sekvenčně  vracet 
identifikátory vstupních elementů jako jedinečnou celočíselnou konstantu. Tokenizer 
navíc musí rozeznávat, jestli je vstupní symbol součástí komentáře nebo nikoliv.

Na  základech  tokenizeru  je  pak  překládán  vstupní  kód  programu.  Překladač 
nepochybně  musí  rozeznávat  stavy,  ze  kterých  vyplývá,  který  neterminál  je 
předmětem  překladu.  Stavy  budou  reprezentované  metodami  překladače.  Metoda 
překladače bude tedy zpravidla představovat pravidlo gramatiky jazyka Java tak, že 
levý neterminál pravidla bude jméno metody a množina pravých stran bude řešena 
uvnitř těla metody. Neterminály na pravých stranách jsou pak reprezentovány jako 
volání dalších metod.  Konkrétní popis stavů je v následujících kapitolách 4.2 a 4.3.

Jak bylo zmíněno v kapitole  3.1,  překladač  musí  procházet  vstupem ve  dvou 
fázích.  Obě  tyto  fáze  budou  založeny  na  funkčnosti  tokenizeru.  Výstupní  kód 
překladače bude pak výsledkem převodu respektujícím konstrukty popsané ve druhé 
kapitole.
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Kapitola 4

Implementace

Podle návrhu popsaného v kapitole 3 byla vytvořena implementace překladače. 
Program byl  implementován v  programovacím jazyce  Java  verze  1.5.  Volba  byla 
motivována především velkým množstvím dostupných knihoven v tomto jazyce a 
požadavkem,  aby   jeho  samotný   kompilovatelný  zdrojový  kód  byl  vstupem 
programu. Implementace překladače je použitelná jednak jako knihovna a jednak jako 
samostatný program spustitelný z konzole. 

4.1  Hierarchie implementovaných tříd

     Zdrojový kód implementace je rozdělen do tří balíků. Balík schema obsahuje třídy 
reprezentující datové struktury potřebné pro funkci překladače:

• BasicTypeInfo – třída reprezentující  základní datový typ.  Jejich množina je 
popsaná v kapitole 2.2.

• BasicTypeHolder –  třída  mapující  jména  základních  datových  typů  jazyka 
Java na jim odpovídající struktury typu BasicTypeInfo

• Modifiers –  představuje množinu použitých modifikátorů tříd,  metod a dat. 
Množina  všech   modifikátorů  je  reprezentovaná  celočíselnou  hodnotou, 
přičemž každý bit  představuje typ modifikátoru.  Je neterminálem sekvence 
specifikátorů  datových  členů,  tříd  a  metod  podle  kapitol  3.2.3.1,  3.2.6  a 
3.2.6.2.

• DottedName – struktura popisující jméno v jednoduché i tečkové notaci, je 
neterminálem gramatiky podle kapitoly 3.2.4.

• DottedNameList – list objektů třídy DottedName
• DottedClassMap –  realizuje  mapování  jednoduchých  jmen  na  odpovídající 

objekty třídy DottedName. Tato třída představuje jmenný prostor a používá se 
pro zjištění typu z jeho jednoduchého jména.

• Variable – potomek třídy  DottedName rozšířený o jméno proměnné a třídu 
Modifiers.  Reprezentuje  neterminál  proměnné  specifikovaný  v  kapitole 
3.2.3.3.

• VariableMap – třída mapující jméno proměnné (identifikátor) na její datový 
typ 

• ParameterList –  potomek  třídy  DottedNameList,  reprezentující  parametry 
metod

• MethodInfo – obsahuje informace o deklaraci metody: 
• Modifiers – modifikátory metody
• DottedName – návratová hodnota
• java.lang.String – jméno metody
• ParameterList – seznam argumentů

50



• DottedNameList – seznam výjimek
• MethodInfoList – list instancí třídy MethodInfo
• ClassInfo  –  reprezentuje  třídu  jazyka  Java,  kromě  základních  informací 

obsahuje navíc (podle kapitoly 3.2.6) informace typu VariableMap pro datové 
členy,  ClassList pro  podtřídy,  MethodInfoList pro  metody  a  třídu 
java.lang.StringBuffer obsahující kód bloků statických inicializátorů.

• ClassList – je pole objektů typu ClassInfo
• ScannedFileInfo –  datová  struktura  reprezentující  vstupní  soubor. 

Reprezentuje kompilační jednotku podle gramatiky jazyka (kapitola 3.2.5) a 
proto obsahuje následující informace:

• java.lang.String – jméno souboru
• DottedName – jméno balíku
• DottedNameList – importovací direktivy
• ClassInfo – hlavní třída 
• ClassList – zahnízděné třídy
• DottedNameList – jmenný prostor tříd známý z importovacích direktiv

• MainHolder – hlavní struktura programu, obsahující  informace o vstupních 
souborech  v  seznamu  objektů  typu  ScannedFileInfo a  instanci  objektu 
BasicTypeInfo.

• ReservedKeywords  –  obsahuje  množinu  klíčových  slov  jazyka  C++,  které 
zároveň nejsou  klíčovými slovy jazyka Java. Tato třída v případě výskytu  
takového slova přejmenuje toto slovo.

• GenericInfo –  je  potomkem třídy  DottedName,  kterou rozšiřuje  o  možnost 
notace typových parametrů šablon (kapitola 3.2.3.2)

• GenericInfoList – pole instancí třídy GenericInfo
• LocalVariableStack – třída reprezentující  zásobník lokálních proměnných v 

těle metod.

   Balík  launcher obsahuje třídy zodpovědné za parsování zdrojového kódu jazyka 
Java. Parsování je založeno na výsledku analýzy gramatiky jazyka podle kapitoly 3.3:

• Consts –  Java  interface  obsahující  pouze  statické  číselné  konstanty 
reprezentující  vstupní elementy podle kapitoly 3.2.2:  Identifikátory,  klíčová 
slova, literály, oddělovače a operátory.

• Tokenizer – třída využívající interface Consts, která parsuje proud vstupního 
zdrojového souboru na vstupní elementy, reprezentované právě konstantami z 

třídy  Consts.  Její  implementace  umožňuje   parsovacímu  mechanizmu  číst 
vstupní  zdrojový  kód  po  znacích  a  zapamatovat  si  předešlé  elementy  na 
zásobníku.

• ScanJavaFile – potomek třídy Tokenizer, jehož úkolem je pomocí parsování 
vstupního  zdrojového  souboru  vytvořit  v  první  fázi  překladu  objekt  typu 

schema.ScannedFileInfo,  reprezentující  Java  soubor.  Implementace  je 
znázorněna v kapitole 4.2.

• TranslateJavaFile – potomek třídy ScanJavaFile, který ve druhé fázi pomocí 
parsovacího mechanizmu vytváří výstupní zdrojový kód v jazyce C++ za  
pomoci informací získaných v první fázi překladu. Detail implementace je v 

kapitole 4.3.
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• MyJava2cpp –  hlavní  spustitelná třída,  která  zpracuje  vstupní  parametry,  a 
dále zpouští první a druhou fázi překladu.

• TokenCollector – pomocná třída zhromažďující vstupní elementy překladače
• ArrayCollector –  potomek  třídy  TokenCollector,  specializovaný  na  sběr 

tokenů z definice polí

• Balík exceptions:
• TranslatorException – potomek třídy  java.jang.Exception, sloužící k  

obsluze programu pomocí výjimek
• SyntaxException – potomek třídy  TranslatorException, Tato výjimka 

je vyhozena v případě, že parser narazil na vstupní element, který je 
syntakticky nesprávný.

    Balík utils obsahuje pouze 2 třídy:

• Logger – třída vypisující odkazy o stavu, chybách a propagovaných výjimkách 
na standardní výstup

• ErrorLogger –  potomek  třídy  Logger,  rozšířený  možnost  formátovaní 
chybových hlášek.

    Balík  test obsahuje třídy,  na kterých byla  testovaná funkčnost překladače pro 
případy z kapitoly 2. 

4.2  Popis průchodu překladače v první fázi

Vstupní  zdrojový  soubor  jazyka  Java  je  analyzovaný  třídou 
launcher.ScanJavaFile a  vytváří  instanci  třídy  schema.ScannedFileInfo, 
reprezentující strukturu vstupního souboru jako počátečního neterminálu gramatiky 
(kapitola 3.2.5).  Jak bylo zmíněno v návrhu překladače (kapitola 3.3), neterminály 
levých stran jsou obecně mapované na metody, kterých tělo obsahuje reprezentaci 
pravých stran pravidla. Neterminály na pravých stranách následně volají jiné metody. 
Tímto způsobem jsou stavy parseru reprezentované jeho vlastními metodami.

    Třída  obsahuje  datový  člen  inputStream,  který  představuje  vstupní  proud 
zdrojového  souboru.  Na  něho  je  použita  instance  třídy  launcher.Tokenizer,  která 
parsováním rozděluje vstupní proud dat na klíčové řetězce. Parsovací mechanizmus je 
spuštěn metodou  createScannedFileInfo,  která  představuje počáteční neterminál 
KompilačníJednotka.  Parser  následně  v  těle  metody  projde  definicí  klíčového  slova 
package pomocí funkce  scanPackage (neterminál  DeklaraceBalíkuopt), dále metodou 
scanImports (neterminál MnožinaImportovacíchDeklaracíopt)  vyhodnotí sekci, ve které 
se do zdrojového souboru  importují využívané třídy pomocí direktivy  import.  Za 
touto fází parser očekává, že podle kapitoly 3.2.6 bude v metodě scanClassesInFile 
(MnožinaDeklaracíTypů) procházet seznamem tříd definovaných v souboru, až do konce 
souboru. Z tohoto důvodu je kromě modifikátorů třídy na řadě klíčové slovo  class 
nebo interface.  Za  ním  program  vyhodnotí  informace  týkající  se  deklarace  třídy 
(jméno, typ, dědičnost) pomocí členové funkce scanClass (DeklaraceTřídy). Po tomto 
kroku je chod programu předán metodě scanClassBody (TěloTřídy), která následně 
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očekává,  že  bude  procházet  definicemi  metod  pomocí  funkce  scanMethod 
(DeklaraceMetody), datovými  členy  metodou   scanMember  (DeklaraceDatovéhoPrvku), 
vnořenými  třídami  již  jmenovanou  metodou  scanClass  nebo  statickým 
inicializačním  blokem  pomocí  metody   scanStaticInitializer 
(StatickáInicializace).  Metoda   scanMethod  je  následována  metodou 
scanMethodBody  (TěloMetody),  která  volá  metodu  scanParamsUsage 
(SeznamParametrů). Metoda  scanMember  volá  metodu  scanInitializer 
(InicializátorProměnné).   Šablony  jsou  podporované  metodou  scanGenericList 
(TypovéParametry).

Všechny  tyto  metody  využívají  pomocné  funkce,  které  umožňují  procházení 
zdrojového  kódu  podle  pravidel  gramatiky.  Nejdůležitějšími  z  nich  jsou 
scanNextTokenID, posouvající tokenizer na další vstupní element,  scanModifiers 
vracející  informaci  o  modifikátorech  ve  struktuře  schema.Modifiers, 
scanDottedName, které parsováním jména v tečkové notaci vytvoří jeho reprezentaci 
jako objekt  typu  schema.DottedName.  Rovněž jsou v první  fázi  programu použity 
metody, které vytvářejí seznam použitých tříd v těle třídy, čímž  umožňují pracovat s 
nezbytnou informací vedoucí ke správnému použití direktivy #include ve druhé fázi 
překladu.

4.3  Popis druhé fáze překladu

Druhá  část  překladu  zdrojových  souborů  jazyka  Java  probíhá  ve  třídě 
launcher.TranslateJavaFile.  Tato  třída  je  založena  na  stejném Java  rozhraní,  což 
dovoluje  opětovně  použít  parsovací  techniku,  popsanou  v  první  fázi.  Konkrétní 
metody  jsou  však  rozšířeny  do  hlubších  detailů  gramatiky  a  používají  metody 
writeCpp nebo  writeH pro vytváření výstupních implementačních a hlavičkových 
souborů. 

Podstatným rozdílem je dále to, že druhá fáze překládá i Java konstrukty, které 
nelze automaticky přeložit do efektivního kódu jazyka C++, vyjmenovaných ve druhé 
kapitole.  Za  tímto  účelem metoda  parsující  obsah  metod   navíc  používá  datovou 
strukturu třídy schema.LocalVariableStack, která pro překladač uchovává informaci o 
typech a viditelnosti identifikátorů (jmen) lokálních proměnných.

Druhá fáze používá různé druhy metod, které detailněni popisujou syntaxi jazyka 
Java a zároveň řeší překlad konstruktů:

• metoda writeImportsAndNamespaceBegin je volaná na začátku překladu. Do 
výstupního souboru vytvoří  potřebné  #include direktivy  a   vytvoří  jmenný 
prostor podle kapitoly 2.11. Naopak metoda writeImportsAndNamespaceEnd 
je volaná na konci překladu souboru a uzavírá bloky jmenného prostoru.

• metoda processStaticInitBlock vytváří statické metody, které jsou volané 
z main metody za účelem inicializace statických datových členů. 

• metoda  writeMethodsByNameResolution vytváří předefinovanou metodu v 
těle podtřídy podle kapitoly 2.9.4.

• metoda  processMethod je  silnější  variantou  funkce  scanMethod  třídy 
ScanJavaFile.  Používá  datovou  strukturu  třídy  schema.LocalVariableStack 
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pro potřeby řešení konstruktů vnořených tříd (kapitola 2.10) a kombinování 
konstruktorů (kapitola 2.7.6). 

• metoda  writeMemberInit řeší explicitní inicializaci datových členů přímo s 
deklarací, resp. implicitní inicializaci na základní hodnotu (kapitola 2.8). 

• metoda  processCode je  metodou,  která  překládá  vstupní  elementy  v  těle 
metod.

• metoda procSuper je použita pro překlad klíčového slova super  jazyka Java 
(kapitola 2.7.4).

• metoda  procNew překládá  dynamickou  alokaci  datových  položek  (kapitola 
2.1).

• metoda procThrow překládá vyhození výjimek (kapitola 2.12)
• metoda validateType je určena pro zjištění, jakému datovému typu odpovídá 

vstupní  jméno na základě  znalosti  o  kompletní  hierarchii  tříd  a  aktuálního 
jmenního prostoru.

• metody s prefixem translateType  překládají použitý typ na základní datový 
typ nebo na referenci (kapitola 2.1) s podporou operátoru selekce (kapitola 
2.5.2) a typových parametrů (kapitola 2.13).

• metoda  procName specifikuje,  zda  je  vstupní  jméno  typem  nebo 
identifikátorem proměnné.

• zbylé  konstrukty  jsou  přeloženy  pomocí  metod  popsaných  v  předchozí 
kapitole 4.2.

4.4  Výjimky překladu

I když je stanoven předpoklad, že vstupní zdrojový kód je kompilovatelný a tudíž 
dodržuje  syntaxi  jazyka,  je  v  překladači  vytvořen  mechanizmus,  který  v  případě 
syntaktické chyby vyhodí výjimku typu launcher.exceptions.TranslatorException.

    Vyhození výjimky je spíše potřebné pro účel ladění překladače. Každá výjimka je 
navíc automaticky vypsána do logu třídou utils.LoggerException.

4.5  Standardní Java knihovna

Java má bohatou implementaci zabudovaných balíků, sahající od GUI, datových 
struktur, I/O, síťovou podporu, komprese, RMI,  SQL, bezpečnostních prvků, až po 
vytváření  vláken  a  jejich  sdílení.  Její  ekvivalent  v C++  zatím  není  k dispozici. 
Variantou C++ je STL knihovna, která zdaleka nepokrývá rozmezí standardní Java 
knihovny. Proto je potřebné pro překlad vytvořit ekvivalentní C++ třídy, buď pomocí 
samotného  překladače,  nebo  jejich  explicitní  implementací.  Avšak  automatická 
konverze   standardních  balíků  překladačem  není  zpravidla  možná,  protože  jejich 
zdrojový  kód  nezahrnuje  kompletní  implementaci  prvků  třídy.  Implementace 
některých metod je zabudována uvnitř virtuálního stroje jazyka Java většinou kvůli 
závislosti na platformě.

    Z tohoto důvodu je výhodnější rozdělit zabudované třídy Java knihovny do dvou 
skupin: 
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• skupina  tříd,  které  jsou  kompletně  implementovány  na  úrovni  zdrojového 
kódu

• skupina tříd, kterých části jsou implementovány uvnitř virtuálního stroje.

Pro  první  skupinu  lze  použít  automatický překlad  v  největší  možné  míře.  Ve 
třídách druhé skupiny je nutné manuálně implementovat ty prvky zdrojového kódu, 
které jsou zabudovány na úrovni virtuálního stroje. 

Je-li  k  dispozici  C++ ekvivalent  standardní  knihovny jazyka Java,  pak  je  pro 
překlad  aplikačního  programu dostačující  přeložit  zdrojový kód samotné  aplikace. 
Zdrojový kód aplikace  typicky používá  jen  určitou  podmnožinu  tříd  knihovny.  V 
tomto případě je rovněž potřebné mít k dispozici jejich C++ ekvivalent.  Nicméně 
vytvoření určité C++ verze ekvivalentní zabudovaným Java třídám je časově velmi 
náročný a komplikovaný úkol [14, kapitola 3.1.6]. 

4.6  Správa paměti

Java, na rozdíl od C++,  poskytuje automatickou správu dynamické paměti. C++ 
ponechává správu paměti výhradně v režii programátora.

Java  používá  pro  správu  paměti  garbage-collector,  který  odstraňuje  nutnost 
používání C++ operátoru delete. Tento nástroj v případě nedostatku paměti vyhledá 
všechny již nevyužívané části paměti programu a dealokuje je. Pro dealokaci instance 
třídy je vyvolána její finalize metoda, která má za úkol uvolnit prostředky spojené 
s objektem. Tato metoda je  v každé třídě zděděna z nadtřídy  java.lang.Object. Je-li 
nutné upravit její chování, přetíží se.

   V C++ má  podobné chování  v  destruktoru  třídy.  Destruktor  je  metoda  volaná 
v momentě, kdy jde lokální objekt mimo svůj prostor nebo je dynamicky uvolněn 
operátorem  delete. Destruktor musí být navíc definován jako virtuální, je-li ve třídě 
jiná virtuální metoda.

      Java finalize metody a C++ destruktory se vyznačují další odlišností: Finalize 
metoda by měla vždy explicitně volat  finalize metodu nadtřídy.  C++ destruktor 
volá destruktor nadtřídy implicitně. Další rozdíl spočívá v tom, že nelze předvídat, 
kdy bude Java objekt dealokován spuštěním garbage-collectoru.

Správa paměti,  resp.  implementování garbage-collectoru není cílem této práce. 
Nicméně program nabízí možnost rozšíření o správu paměti. Jednou z možností je 
dynamicky vytvářené objekty alokovat pomocí šablon na sofistikovanější ukazatele, 
které dovedou zjistit počet referencí na objekt a v případě nulového výsledku objekt 
dealokovat. GCJ již obsahuje rozhraní a implementaci garbage-collectoru v knihovně 
libgc.
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Kapitola 5

Srovnání s jinými známými implementacemi

Problematikou překladu zdrojových kódů mezi jazykem Java a C++ se již delší 
dobu zajímají i jiné komerční nebo open source projekty. Zajímavé je, že řada z nich 
se liší v postupu, kterého cílem je vytvořit spustitelnou verzi ze vstupního zdrojového 
kódu jazyka Java.

5.1    GNU compiler

Jedním z nejznámějších je nástroj GCJ3 [4]. GCJ je přenositelný optimalizační 
kompilátor  jazyka Java, který kompiluje vstupní kód buďto do bajtového formátu 
nebo dál do nativního kódu. Kompilované aplikace jsou linkovány s knihovnou libgcj, 
která obsahuje základní třídy Java knihoven, garbage-collector (zatím podporovaný na 
platformě Linux) a interpret bajtového kódu. GCJ je dále schopen spolupracovat s 
dynamicky  nahranými  knihovnami.  Výsledkem  je,  že  podle  autorů  GCJ  dokáže 
zkompilovat široké spektrum Java programů přímo do spustitelného kódu. Nicméně s 
tímto výrokem nelze souhlasit, protože tuto kompilaci na větší a reálné projekty téměř 
nelze použít. Důvody jsou následující:

• knohovna  libgcj obecně  podporuje  Java  verze  1.2,  která  má  mnohem méně 
zabudovaných tříd, než současná verze 1.5.

• na těchto základech se přidávají další třídy vyšších verzí
• některé třídy v knihovně libgcj se od originálu zásadně  liší v implementaci
• podpora GUI4 části (třídy AWT a Swing) je jenom ve vývoji. 

Pro spuštění kompilace je potřeba zadat na příkazové řádce cestu k Java třídám, 
které  se  mají  zkompilovat  a  dále  specifikovat  jméno  třídy,  která  obsahuje  main 
metodu, případně jméno výstupného spustitelného souboru.  Seznam všech možných 
přepínačů a voleb při překladu je rozsáhlý a lze ho najít v dokumentaci [4]. Příklad je 
zde:

gcj --main=balik1.balik2.NazevTridy -o program.exe NazevTridy.java JinaTrida.java

GCJ  bylo  testováno  na  jednoduché  množině  tříd  jazyka  Java  pracující  s  I/O 
operacemi, dále s numerickými operacemi a s alokací paměti.Výsledkem kompilace 
byl  spustitelný  kód,  kterého  velikost  přesahovala  až  několik  megabajtů.  Rychlost 
spustitelných souborů je uvedena v závěrečné podkapitole.

3  -  GNU Compiler for Java Programming language
4   -   Graphical User Interface
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5.2   DFC translator

    Dalším programem, který překládá Java kód do C++,  je DFC5 [15]. Tato aplikace 
obsahuje parser na základní úrovni a nepodporuje překlad mnoha výše zmíněných 
konstruktů kapitoly 2. DFC sice obsahuje přeloženou standardní Java knihovnu verze 
1.4 do varianty C++, avšak její implementace je poněkud “děravá“ a existuje řada 
tříd,  jejichž  překlad  obsahuje  pouze  hlavičkové  soubory  bez  implementační  části. 
Výsledkem překladu je kód, který se přibližuje originálu odhadem na 60 až 70% a je 
proto  zpravidla  nutné  ho  dále  editovat.  Z  tohoto  důvodu  není  jeho  výsledek 
porovnáván ve výsledné tabulce rychlostí 5.3.1. DFC překladač nepodporuje hlavně 
široce  používaný konstrukt  inicializace  datových členů před  voláním konstruktoru 
(kapitola 2.8), dále vzájemné volání konstruktorů (kapitola 2.7.6) a šablony (kapitola 
2.13).

5.3   Porovnání

     Ve srovnání překladače vytvořeného na základě této diplomové práce s aplikací 
GCJ má překladač výhodu v rozdílném přístupu vedoucího k vytvoření spustitelného 
programu. GCJ se totiž nesnaží o vytvoření výstupního C++ kódu, ale přímo spojuje 
bytový Java kód s virtuálním strojem knihovny libgcj. Tím pádem překlad provedený 
pomocí  GCJ  obchází  cíl  diplomové  práce,  kterým  je  vytvoření  výstupních  C++ 
souborů a zamezuje tím možnosti manipulace s  C++ kódem jako meziproduktem pro 
účely specifikování, jakým způsobem bude C++ kompilátor pracovat.

     Nesporně zajímavým by bylo hlubší porovnání přínosů obou strategií. Jedním z 
těchto  detailnějších pohledů je  dopad použití  virtuálního stroje.  Znatelný vliv  na 
rychlost  Java  programu  má  totiž  samotná  architektura  kompilátoru.  Největší 
překážkou  je  použití  virtuálního  stroje  jako  mezistupně,  který  za  účelem 
přenositelnosti a bezpečnosti pouze interpretuje bajtový Java kód (*.class soubory). 
Tento mezikód však postrádá početné  předpoklady pro optimalizaci,  protože jako 
výsledek překladu zdrojového kódu  ztrácí  informace o jeho struktuře. Nicméně je 
nutno podotknout, že GCJ jako aplikace je vyvíjena týmem dobrovolníků od začátku 
roku 2000 a poskytuje pro překlad mnohem větší možnosti a podporu, která existuje 
již od počátečního stádia vývoje.
    
    V  porovnání  s  DFC  je  překladač  mnohem  flexibilnější.  Nejenom,  že  parser 
umožňuje  pracovat  s  gramatikou  Java   verze  1.5,  ale  navíc  překládá  i  nestatické 
datové  členy,  podtřídy,  kombinované  konstruktory,  atd.  Na  druhou  stranu  nutno 
podotknout, že DFC podle autorů podporuje vícevláknové aplikace, GUI na základní 
úrovni,  dále  balík  SQL,  datagramy  a  packety.  Součástí  aplikace  jsou  příklady 
překladu těchto podpor, kterých funkčnost je však ověřena jen na základní úrovni.

5  -  DObject Foundation Class Library
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5.3.1  Výsledky srovnání rychlosti

Pro lepší aproximaci lze podle [14] rozdělit Java kód do dvou skupin:

• numerický, se zatížením na celočíselné výpočty a výpočty s plovoucí řádovou 
čárkou

• objektově-orientovaný, se zaměřením na alokaci a uvolnění paměti.

Tabulka 5.3.1 ukazuje výkonnost  Java kódu a jeho přeloženého ekvivalentu v 
C++ podle zmíněných kategorií. Pro testování první skupiny byl použit jednoduchý 
příklad  založený  na  sčítání  čísel  ve  smyčce.  Druhá  skupina  byla  testována  na 
dynamickém alokování třídy s celočíselným prvkem pomocí operátoru new. Výsledky 
jsou uvedeny v milisekundách jako průměrný čas z deseti měření každého typu.

Testovaná 
skupina Java Přeložené C++ Poměr 

Java/C++ GCJ

Celočíselné 
operace 9030ms 3656ms 2.47 3672ms

Operace s 
plovoucí řádovou 

čárkou
34169ms 11203ms 3.05 11213ms

Operace alokace 
paměti 40162ms 24194ms 1.66 28110ms

Tabulka 5.3.1 – porovnání rychlostí operací

Z  výsledků  vyplývá,  že  zvýšení  výkonu  je  znatelné  u  kódu  s  intenzivním 
výpočtem. Naopak alokace paměti se zdá být nejméně rozlišná. Otázkou zůstává, jaký 
vliv  by  na  rychlost  mělo  uvolňování  paměti  použitím  garbage-collectoru  nebo 
operátoru  delete.  Výsledek potvrzuje Bruce Eckel [3], podle kterého u objektově 
orientovaných aplikací  s  častou  alokací  a  dealokací  paměti  není  výkon programu 
signifikantně  zvýšen,  jelikož  poslední  implementace  Java  garbage-collectoru  je 
dostatečně efektivní.

Poslední  sloupec  tabulky  reprezentuje  rychlost  aplikace  jako  produktu  GCJ 
kompilátoru vstupního Java kódu. Z uvedených hodnot vyplývá, že výsledný čas se 
hodně  přibližuje  výsledku  přeloženého  C++  kódu.  Jeho  o  málo  delší  trvání  lze 
odůvodnit  faktem,  že  výstupní  spustitelný  soubor  GCJ  kompilace  má  velikost  až 
několika megabajtů.

Jelikož je pravidlem, že širší aplikace využívají všechny zmíněné operace, dá se v 
každém případě očekávat zvýšení výkonu přeloženého zdrojového kódu jazyka Java 
do C++.  
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Kapitola 6

Možnosti rozšíření práce

V prvotní implementaci je parser gramatiky jazyka navržen jako Java interface, 
který musí překladač implementovat. Veškerý průchod vstupním zdrojovým kódem je 
pak  v  programu prováděn  výhradně  pomocí  operací  deklarovaných v  interfacech. 
Možnost  rozšíření  práce  je  tedy  transparentní.  Navíc,  jelikož  Java  zachovává 
gramatiku  jazyka  při  přechodu na  vyšší  verzi,  není  potřeba  zásadně  měnit  funkci 
parseru a stavy, ve kterých se může nacházet. 

      Jedním z  chybějících  prvků  překladače  je  modul  zodpovědný  za  dealokaci 
dynamicky alokovaných objektů. K tomuto přístupu existují dvě varianty řešení:

• implementovat  garbage-collector  a  rozšířit  implementaci  metody 
translateType  třídy  launcher.TranslateJavaFile, zodpovědné  za  překlad 
dynamické alokace.

• Omezit využití dynamické alokace na případy, ze kterých lze zjistit, kdy je 
postačující dealokovat objekty pomocí operátoru delete.

      Největším  přínosem  pro  tuto  práci  by  bylo  implementovat  pokud  možno 
kompletní  ekvivalent  standardních  tříd  Java  knihovny.  Tento  úkol  je  však  časově 
náročný a ze strany programátorů vyžaduje profesionální znalost jazyka C++.

   Další možností je implementovat synchronizaci metod a vláken, která v této verzi 
překladače  není  podporovaná.  Rozšíření  práce  by  se  v  závěru  mělo  zabývat 
optimalizací rychlosti přeloženého C++ kódu.
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Kapitola 7

Závěr

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout nástroj pro překlad zdrojového kódu 
jazyka Java do C++ a  implementovat konkrétní překladač, založený na zjištěných 
poznatcích.Vytvořený překladač je schopný vygenerovat výstupní zdrojové soubory 
ve  velmi  krátkém  čase,  řádově  v  jednotkách  sekund  na  vstupní  soubor. 
Kompilovatelnost  výstupu byla  ověřena  na  kompilátorech  GCC a  MSC.  Samotná 
nezávislost na platformě je podporovaná kompilátorem GCC, který je dostupný jak 
pro Linux a FreeBSD, tak pro operační systém MS Windows v aplikacích CygWin 
nebo MinGW.
     
     Tato  práce  se  soustředila  zejména  na  analýzu  Java  konstruktů,  které  nelze 
automaticky přeložit do efektivního C++ kódu. Bez této analýzy nelze implementovat 
překladač  s  co  největším  záběrem  řešitelných  Java  konstuktů.  Návrh  komplexně 
pokrývá všechny klíčové problémy, které musí překladač řešit.Výsledkem je rozbor 
variant  jejich překladu do pokud možno ekvivalentního výstupního kódu v jazyce 
C++. Hlavní přínos této práce nespočívá ani tak v prvotní implementaci překladače a 
jeho parsovacího mechanizmu, jako spíše ve vytvoření návrhu překladače a navržení 
konkrétních postupů vedoucích ke správnému překladu. 
     
     Problematika překladu je však značně široká oblast. Je tu řada problémů, jejichž 
řešení už bylo mimo rámec této práce. Funkčnost překladače byla testována jak na 
samotném překladači, tak na  částech aplikace Egothor. 

    Aplikace je otevřená dalšímu vývoji v daném směru. Po celou dobu byl brán zřetel 
na  volbu  otevřených  technologií,  které  nejsou  závislé  na  zvolené  platformě  nebo 
konkrétním produktu. 
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Příloha

       Obsah CD

K této práci je přiloženo CD, které obsahuje implementaci překladače (popsanou 
v kapitole 4). Překladač je napsán v jazyce Java. Pro jeho spuštění je potřeba mít 
nainstalované prostředí J2SE Runtime Environment (JRE), verzi 1.5.0 (lze stáhnout 
na stránkách http://java.sun.com). 

    V adresáři doc se nachází zdrojové soubory textu a samotnou diplomovou práci v 
elektronické podobě přeloženou do formátů PostScript a PDF.

     Instalace překladače spočívá v překopírování adresáře  program na pevný disk. 
Podadresář translator obsahuje Java archiv translator.jar. V tomto archivu jsou také 
zdrojové kódy. V podadresáři javaLib se nachází hlavičkové soubory tříd standardní 
Java knihovny, které byly použity pro kompilaci výstupního zdrojového kódu. Dále 
podadresář javadoc obsahuje programátorskou dokumentaci překladače.
    
     Překladač lze spustit zadáním následovního příkazu

java -jar translator.jar launcher/MyJava2cpp -s INPUT -c OUTPUT [-l INCLUDE] [-a], 

kde 

• INPUT je cestou ke kořenu vstupních Java souborů

• OUTPUT je cesta do adresáře,  ve kterém se budou vytvářet  výstupní  C++ 
soubory.  Je třeba zajistit, aby měl program právo zápisu.

• INCLUDE je seznam cest k Java souborům, ve kterých se nacházejí používané 
třídy (např. standardní Java knihovna v podadresáři javaLib). 

• možnost -a značí překladači, aby zpracoval i soubory, které jsou již přeloženy 
bez ohledu na poslední datum modifikace. (podobně jako make).

Kompilace výstupního zdrojového kódu lze provést na kompilátoru, typicky jím 
je  gcc nebo  g++.  Pro  správný  překlad  je  nezbytné  zadat  cestu  k  hlavičkovému 
souboru java_core.h, který se nachází v adresáři  javaLib. Rovněž je potřebné zadat 
cestu k přeloženým knihovním třídám. Pro větší aplikace je výhodné vytvořit  make 
soubor.
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