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Bevezetés, történet…

• Nyári project

• Egy tanácsadó cég megbízásából

• Cégnek tartott tréning véleményezése és 
értékelése a tréningen résztvevők visszajelzése 
alapján

• 3 fős csapat
– Webfejlesztés (end-to-end)

– Mobil app Android- és iOS-re

– 1 hónapnyi idő



TAPS – Training Application & Statistics

Webes 
felület

AlkalmazásCég

Alkalmazottak



Az applikációról

• Android-ra és iOS-ra (jövőben Windows 
Phone, és asztali verzió)

• Tréning adatok letöltése és válaszok feltöltése

• A szerverrel való kommunikáció HTTPS-en
keresztül



Problémák és célkitűzések

• Mindent legalább kétszer kell megírni

• A logika többször szerepel, így a hibák és azok 
javítása is megsokszorozódik

• Ez így nagyon időigényes és szervezetlen

• A logikát egy oldalon kell megoldani

• Csak a felhasználói felület platform-függő

• DRY



C++ Android & iOS

HTTPS kommunikáció (Asio lib)
Felhasználói felület

(lista, formok)
Adatok letöltése és tárolása

Válaszok tárolása és feltöltése

Felhasználói event kezelése
(lista frissítés, form elküldés)

UI frissítése



C++ 

Wrapper (JNI)

UI UI

Wrapper (OBJC++)



Wrapper C++ <-> Java

• JNI – Java Native Interface



Wrapper C++ <-> Objective-C

• Objective-C++



Problémák

• Megtanulni a JNI-t, Objective-C-t és Objective-
C++-t

• Többször kell mindent megírni

• Ha változás van, mindenhol változtatni kell

• C++, Android és iOS fejlesztést folyamat 
szinkronban kell tartani

Ez így sok idő…



Dropbox djinni

• Dropbox JNI-ből származtatva

• Ingyenes és nyílt forrású

• C++, Java és Objective-C definíciókat generál 
interface leíró fájlokból (IDL)

• Automatizálható

• Nekünk csak az implementálni kell

https://github.com/dropbox/djinni

https://github.com/dropbox/djinni


IDL fájlok



Az applikáció felépítése

C++ Android/iOS

Handler, Listener absztrakt osztályok

Handler Impl
UI,

UI controller
Listener Impl

Implementációk

Djinni generálta

JNI és OBJC++ 
wrapperek



Példa a tréning modulra

UI esemény
(lista frissítés, tréning kiválasztás)

TrainingHandlerImpl
(tréningek letöltése, eltárolása stb)

TrainingListenerImpl
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Részlet a kódból…



Röviden a tesztelésről

• GoogleTest – Unit tesztek futtatása

• Így nem kell várni az UI-ra, mehet 
párhuzamosan a fejlesztés





Köszönöm a 
figyelmet!


