
Programowanie w języku Java 

– materiały do wykładu

dr inż. Tomasz Kubik

tomasz.kubik.staff.iiar.pwr.wroc.pl



Wytwarzanie oprogramowania 

w języku JAVA

> javac Hello.java> vim Hello.java

Edycja Kompilacja Wykonanie

> java Hello

Hello.java Hello.class

Edytor Kompilator Intepreter

> Witajcie
CA FE BA BE 00 00 00 32
00 22 07 00 02 01 00 05

48 65 6C 6C 6F 07 00 04

01 00 10 6A 61 76 61 2F

...

public class Hello {

  public static void main(String[] ) {args

  	   System. .println( );out "Witajcie"

	   }



do { 

pobierz opcode; 

if (operandy) pobierz argumenty; 

wykonaj działanie dla opcode; 

} while (masz coś do wykonania);
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Instrukcje kodu bajtowego

• 212 instrukcje
– opcode (8bit) + 0 lub więcej argumentów

• 44 instrukcje zarezerwowane 
– przyszłe rozszerzenia lub pośrednia optymalizacja JVM 

• mnemoniki
– a… : manipulacja referencjami (Class, Interface, Array)

– s… : operacje dla typu short

– i… : operacje dla typu integer (boolean)

– l… : operacje dla typu long,

– b… : operacje dla typu byte, 

– c… : operacje dla typu char,

– f… : operacje dla typu float

– d… : operacje dla typu double

// Bytecode stream: 

// 03 3b 84 00 01 1a 05 68 3b a7 ff f9

// Disassembly:

iconst_0      // 03

istore_0      // 3b

iinc 0, 1     // 84 00 01

iload_0       // 1a

iconst_2      // 05

imul          // 68

istore_0      // 3b

goto -7       // a7 ff f9



Instrukcje kodu bajtowego

• instrukcje w podziale na manipulowane nimi elementy architektury JVM
– Stos: iconst, iload, bipush, istore, pop, dup

– PC: goto, ifeq, ifgt, return, athrow

– Sterta: new, newarray

– Pola: getstatic, putstatic, getfield, putfield

– Metody: invokestatic, invokevirtual

• instrukcje w podziale na realizowane funkcje
– Przerzucanie: pop, swap, dup, ...

– Obliczanie: iadd, isub, imul, idiv, ineg,...

– Konwersja: d2i, i2b, d2f, i2z,...

– Operacje na pamięci lokalnej: iload, istore,...

– Operacje na tablicach: arraylength, newarray,...

– Zarządzanie obiektami: get/putfield, invokevirtual, new

– Operacje typu push: aconst_null, iconst_m1,....

– Strumień sterowania: nop, goto, jsr, ret, tableswitch,...

– Wielowątkowość: monitorenter, monitorexit,...



Ramki na stosie
• Zmienne lokalne są numerowane od 0 do 65535, czyli 

maksymalnie może być 65536 zmiennych lokalnych dla danej 
metody

• Ramki stosu pokrywają się (podczas wywołania metody 
argumenty są wstawiane na stos, metoda wywoływana 
otrzymuje je w obszarze zmiennych lokalnych)

class

public void

double

public static double int double

return

 Mnozenie {

   piszIloczyn() {

   wynik = (6, 5.0);

  System. .println(wynik);

 }

    iloczyn(  i,  d){

   d * i;

 }

}
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Kod bajtowy klasy
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Kod bajtowy klasy



public class Hello {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Witajcie");

}

}

// Compiled from Hello.java (version 1.6 : 50.0, super bit)

public class Hello {

// Method descriptor #6 ()V

// Stack: 1, Locals: 1

public Hello();

0  aload_0 [this]

1  invokespecial java.lang.Object() [8]

4  return

Line numbers:

[pc: 0, line: 2]

Local variable table:

[pc: 0, pc: 5] local: this index: 0 type: Hello

// Method descriptor #15 ([Ljava/lang/String;)V

// Stack: 2, Locals: 1

public static void main(java.lang.String[] args);

0  getstatic java.lang.System.out : java.io.PrintStream [16]

3  ldc <String "Witajcie"> [22]

5  invokevirtual java.io.PrintStream.println(java.lang.String) : void [24]

8  return

Line numbers:

[pc: 0, line: 8]

[pc: 8, line: 9]

Local variable table:

[pc: 0, pc: 9] local: args index: 0 type: java.lang.String[]

}

javac Hello.java

javap –c Hello

Czytelny kod bajtowy klasy



Deskryptory pól i metod

Przykłady:

double d[][][]; 

[[[D

Object mymethod(int i, double d, Thread t) 

(IDLjava/lang/Thread;)Ljava/lang/Object; 

Oznaczenie Typ

B byte

C char

D double

F float

I int

J long

L<classname>; reference

S short

Z boolean

[ reference



Edycja kodu bajtowego

• Zdekompiluj np. przez: „javap –c“ 

• Przeglądnij kod bajtowy i dokonaj zmian, np.:

– nadpisz niechciany kod wartościami 00 00.. (nop)

– pamiętaj o argumentach operatorów (x9a0016 

zamień na x570000, tj. „ifne +22“ na „pop nop 

nop“)



Efekt mieszania kodu 
(obfuscator‘s work)

public class a extends java.lang.Object { public class Viva extends java.lang.Object {

    public static boolean a;

    public static boolean b;

    public static void main(java.lang.String[]);     public static void main(java.lang.String[]);

    public a(java.lang.String);     public Viva(java.lang.String);

} }

Method void main(java.lang.String[]) Method void main(java.lang.String[])

   0 getstatic #42 <Field boolean b>

   3 istore_3

   4 iconst_3    0 iconst_3

   5 anewarray class #1 <Class java.lang.String>    1 anewarray class #1 <Class java.lang.String>

   8 dup    4 dup

   9 iconst_0    5 iconst_0

  10 ldc #2 <String "cLxt">    6 ldc #2 <String "Viva">

  12 invokestatic #61 <Method java.lang.String deobfuscateName(java.lang.String)>

  15 aastore    8 aastore

  16 dup    9 dup

  17 iconst_1   10 iconst_1

  18 ldc #3 <String "yD ">   11 ldc #3 <String "Las">

  20 invokestatic #61 <Method java.lang.String deobfuscateName(java.lang.String)>

  23 aastore   13 aastore

  24 dup   14 dup

  25 iconst_2   15 iconst_2

  26 ldc #4 <String "c@ t ">   16 ldc #4 <String "Vegas">

  28 invokestatic #61 <Method java.lang.String deobfuscateName(java.lang.String)>

  31 aastore   18 aastore



Praca z kodem bajtowym
(metody o tej samej nazwie i innym typie 

wartości zwracanej)
.class public overload

.super java/lang/Object

.field static myint I

.field static mydouble D

.method static jvmoverload 
()I

.limit stack 3

.limit locals 1 

iconst_1 

ireturn

.end method

.method static jvmoverload 
()D

.limit stack 3

.limit locals 1 

dconst_1 

dreturn

.end method

.method public static main 
([Ljava/lang/String;)V

.limit stack 3

.limit locals 1

invokestatic 
overload/jvmoverload ()I

putstatic overload/myint 
I

invokestatic 
overload/jvmoverload ()D

putstatic 
overload/mydouble D

return

.end method

.end class



Praca z kodem bajtowym
(po dekompilacji nie można skompilować)

Kompilacja zdekompilowanego kodu kończy się błędem (istnienie 

dwóch metod o tej samej sygnaturze)

>javac -classpath . overload.java
overload.java:15: jvmoverload() is already defined in 
overload

static double jvmoverload()
^

1 error



Języki kompilowane do kodu 

bajtowego JVM

• PHP , z Quercus 

• Clojure, dialekt Lisp

• Groovy, język skryptowy

• JavaFX Script, język skryptowy (Rich Internet application)

• JRuby, implementacja Ruby

• Jython, implementacja Python

• Rhino, implementacja JavaScript

• Scala, język programowania obiektowego i funkcjonalnego

• istnieją kompilatory Ada oraz COBOL.

http://en.wikipedia.org/wiki/PHP_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
http://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Groovy_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaFX_Script
http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Internet_application
http://en.wikipedia.org/wiki/JRuby
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jython
http://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhino_(JavaScript_engine)
http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://en.wikipedia.org/wiki/Scala_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/COBOL


Kompilatory C do kodu bajtowego

• NestedVM – dokonuje translacji C do języka maszynowego 
MIPS, a dopiero potem tworzy kod bajtowy

• Cybil – działa podobnie jak NestedVM, jednak docelowo 
przeznaczony dla urządzeń J2ME. 

• C2J – projekt bazujący na GCC, produkuje kod źródłowy 
Java przed wygenerowaniem kodu bajtowego. Wspiera 
pełne środowisko ANSI C. 

• Axiomatic Multi-Platform C – wspiera pełne ANSI C 1989, 
SWT, oraz J2ME CDC 1.1 dla urządzeń mobilnych.

• Java Backend for GCC – najstarszy chyba projekt tego typu, 
rozpoczęty w 1999 na University of Queensland.

• Javum – podejście do przystosowania pełnego środowiskal 
GNU dla JVM, zawiera jeden z powyższych kompilatorów 
spakowany z dodatkowymi narzędziami. 

• egcs-jvm – projekt, który przestał być aktywny. 

http://nestedvm.ibex.org/
http://www.ohloh.net/p/cibyl
http://www.novosoft-us.com/solutions/product_c2j.shtml
http://objectmix.com/compilers/37664-ampc-version-1-6-2-released-c-java-class-files-compiler.html
http://www.itee.uq.edu.au/~cristina/uqbt.html#gcc-jvm
http://sourceforge.net/projects/javum/
http://sourceforge.net/projects/egcs-jvm/

