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JavaOS

 JavaOS
 sistema operacional todo baseado em Java, projetado para ser o 

sistema operacional dos NC (Network Computers), PDA (Personal 
Digital Assitants) e dispositivos eletrônicos comerciais

 pequeno, eficiente na ocupação da memória, rápido e altamente 
portável

 voltado para o uso em dispositivos com pouca memória
 disponível para Intel X86, Sun SPARC, StrongARM e futuramente para 

a família de processadores JavaChip (picoJava, microJava e UltraJava)
 demanda somente 4MB RAM, com o S.O. em ROM, provendo 

comunicação TCP/IP, remote boot, network login, administração 
centralizada

 suporte à API completa do Java, permitindo que qualquer programa 
Java rode no JavaOS



Arquitetura do JavaOS

 Código
 organizado em código dependente de plataforma (kernel) e 

código independente de plataforma (runtime)
 Kernel

 Microkernel + JVM (Java Virtual Machine)
 propósito é abstrair detalhes específicos e prover uma 

plataforma neutra para o resto do JavaOS
 Microkernel

 gerenciamento de memória e interrupções, multi-threading, 
DMA e outras operações de baixo nível

 JVM
 interpreta e executa bytecodes Java



Arquitetura do JavaOS

 Runtime
 escrito em Java, permitindo o port para outras plataformas, bem 

como facilidades no upgrade
 consiste de device drivers, suporte à rede e sistema gráfico, 

sistema de janelas e outros elementos da API Java
 Device Drivers

 suportam comunicação com o display, keyboard, mouse e 
interface de rede

 Sistema de Rede
 suporta o protocolo TCP/IP, utilizando o device driver de rede

 Sistema gráfico e de janelas
 implementam o AWT



Jini

 O que é Jini ?
 Tecnologia de rede criada para prover uma infraestrutura simples para o 

provimento de serviços em redes, promovendo a interação espontânea 
entre programas utilizando esses serviços, abstraindo sua implementação 
de hardware/software

 Idéia Básica
 dispositivos de diferentes naturezas (aplicações, bases de dados, 

servidores, dispositivos de controle, sistemas de informação,  aplicações 
móveis, etc.) possam se conectar de maneira simples, provendo ou 
utilizando recursos, sem a necessidade de uma administração 
centralizada

 servidores e clientes (máquinas) possam ser conectados e desconectados 
de maneira transparente para o sistema

 serviços possam ser adicionados ou removidos da rede, oferecidos e 
encontrados de maneira automática



Jini

 Jini Technology Starter Kit
 contém as especificações, interfaces e classes que implementam a 

infraestrutura da tecnologia Jini
 integra o JavaSpaces Tecnhology Kit
 versão atual é a 1.1

 http://www.sun.com/software/communitysource/jini/download.html

 Como a tecnologia Jini funciona
 quando um serviço é plugado na rede, ele anuncia-se a si próprio 

publicando um objeto Java que implementa sua API de serviço
 um cliente interessado no serviço faz o download desse objeto e 

passa a acessar o serviço
 em outras palavras a arquitetura Jini utiliza objetos que se movem 

na rede de modo a tornar o serviço adaptável e reconfigurável



Jini

 Serviços
 Um serviço é uma entidade que pode ser usada por uma pessoa, um 

programa ou outro serviço
 membros de um sistema Jini criam uma federação para compartilhar o 

acesso a seus serviços
 a natureza dinâmica de um sistema Jini exige que os serviços possam ser 

incluídos ou retirados da federação a qualquer momento, de acordo com 
a demanda, necessidade ou disponibilidade dos serviços em questão

 Serviço de Lookup
 serviços são descobertos e acessados por meio de um serviço de Lookup 

que utiliza o protocolo discovery and join
 o serviço de Lookup é o mecanismo central que permite o funcionamento 

de um sistema Jini, funcionando como ponto de contato entre sistemas e 
usuários



EmbeddedJava e PersonalJava

 Sistemas Embutidos (Embedded Systems)
 sistemas computacionais embutidos em dispositivos de aplicação 

específica, muitas vezes em micro-controladores, com severas 
restrições de velocidade e de memória

 normalmente utilizam um sistema operacional de tempo real 
dedicado ao hardware em questão, bem como ferramentas de 
desenvolvimento proprietárias, em Assembly, C e C++

 Como usar Java em sistemas desse tipo ?
 API do Java é grande consumidora de recursos

 Solução Parcial
 PersonalJava: uma re-implementação da máquina virtual e da 

API do Java para ser utilizada em PDA’s, handhelds e outros 
dispositivos computacionais com restrições no hardware



EmbeddedJava e PersonalJava

 Entretanto
 As restrições de um sistema embutido podem ser bem maiores 

que as de um PDA ou handheld
 Solução

 Desenvolver uma máquina virtual e API que fosse completamente 
reconfigurável, permitindo a inclusão somente das partes que 
fossem realmente essenciais à aplicação em questão

 Ambiente de Aplicação EmbeddedJava
 permite a reconfiguração completa da API a ser implementada 

em uma aplicação em especial, permitindo a utilização da 
linguagem Java em dispositivos com severas restrições de 
memória, tais como controladores industriais, controladores de 
processo e instrumentos científicos e de medição



EmbeddedJava e PersonalJava

 Desenvolvimento utilizando EmbeddedJava
 primeiro passo: desenvolver a aplicação utilizando classes da API 

EmbeddedJava
 segundo passo: classes passam pela ferramenta JavaFilter e 

posteriormente pela JavaCodeCompact. A ferramenta 
JavaCodeCompact realiza extensivos testes de otimização para tentar 
reduzir a quantidade de memória RAM e ROM a ser utilizada, 
eliminando redundâncias e minimizando o espaço necessário

 terceiro passo: caso hajm arquivos de dados associados (tais como 
imagens ou sons), utiliza-se a ferramenta JavaDataCompact para 
convertê-los ao formato apropriado. 

 As ferramentas JavaCodeCompact e JavaDataCompact geram arquivos 
em C que são compilados então pelo compilador nativo, gerando uma 
imagem executável que pode ser transferida para a memória ROM



Enterprise Java Beans

 O que são Enterprise Java Beans ?
 São componentes utilizados em servidores, que encapsulam o acesso a 

serviços como bases de dados, etc.. 
 Componentes EJB contém somente a lógica de acesso, não 

programação a nível de sistemas
 Serviços de Sistema

 tais como transações, segurança, ciclo de vida, multi-thread, 
persistência, etc são automaticamente gerenciados  pelo servidor de 
EJBs (EJB Server)

 Arquitetura EJB
 é inerentemente transacional, distribuída, portável, multi-camadas 

(multi-tier), escalável e segura
 componentes EJB são totalmente portáveis através de qualquer servidor 

de EJBs e qualquer sistema operacional



Enterprise Java Beans

 Qual a relação entre os Java Beans o os EJB ?
 EJBs não são Java Beans. Enquanto os Java Beans seguem o JavaBeans 

Component Specification, os EJBs seguem a Enterprise JavaBeans 
Specification 

 A única similaridade entre eles é o fato de ambos serem componentes Java
 Enquanto o propósito dos Java Beans tradicionais é levar a tecnologia de 

componentes para o contexto de interfaces gráficas, os EJB são 
componentes utilizados em servidores Java

 Quais os Benefícios de se usar EJBs ?
 Desenvolvimento rápido e portabilidade das aplicações
 Adoção crescente por parte das empresas que desenvolvem servidores de 

informação
 Possibilidade de Escolha no acesso à informação - não se fica dependente 

de uma solução proprietária



Enterprise Java Beans



Enterprise Java Beans

 EJB Server
 máquina onde roda um EJB Container, que é um programa que 

acomoda EJB Components
 EJB Objects

 são o front-end, do lado do cliente, para EJB Components



Enterprise Java Beans

 Pacote que manipula EJBs
 javax.ejb

 Tipos de EJBs
 Session Beans
 Entity Beans

 Session Bean
 um Session Bean é uma instância de EJB associada com um único 

cliente. Tipicamente, não é persistente (podendo ser, entretanto), e 
pode ou não participar das transações

 não sobrevive a crashes no servidor
 seu propósito não é representar o conteúdo da base de dados, mas 

algum tipo de informação transiente que pode ser importante 
armazenar por certo período de tempo



Enterprise Java Beans

 Entity Bean 
 representa informação persistente armazenada na base de dados
 são associados com transações da base de dados, e podem prover o 

acesso dos dados a múltiplos usuários
 sendo persistentes, sobrevivem a crashes no servidor
 Em termos relacionais, pode representar uma linha na BD 
 Em uma base de dados orientada a objetos, representará um 

objeto, com seus atributos e relacionamentos
 Um Cliente EJB

 cria objetos EJB no servidor e os manipula como se fossem objetos 
locais

 simplesmente cria, usa e destrói objetos, e esses objetos possuem 
contrapartes persistentes rodando no servidor



Java3D

 Java3D
 API gráfica para a geração de imagens tri-dimensionais em 

ambiente Java
 funciona sobre APIs de renderização de baixo nível, tais como o 

DirectX (Direct3D) e o OpenGL
 permite a colaboração de modelos 3D e dados sobre uma rede

 Permite o Uso de Ferramentas de Autoração
 Lightwave3D loader 
 Alias .obj loader 
 VRML loader 
 3DStudioMax loader 
 Custom loaders



HotSpot

 HotSpot
 versão da máquina virtual Java otimizada para garantir o melhor 

desempenho
 Sun fornece máquinas virtuais utilizando a tecnologia HotSpot tanto 

para clientes como para servidores Java
 Versões mais antigas do SDK

 vinham sem o HotSpot
 Versões mais modernas

 vêm com o HotSpot para cliente junto com o SDK, habilitado como a 
máquina virtual padrão

 caso haja problemas com o HotSpot, pode-se rodar a máquina virtual 
sem otimizações

 HotSpot para servidores: deve ser feito o download em separado



WebStart

 O que é o WebStart ?
 É um nova tecnologia de distribuição de software sendo 

desenvolvido pela Sun, para a plataforma Java
 Mecanismo de Funcionamento

 Usuário clica em um link de página Web
 Se a aplicação não está no sistema, o WebStart 

automaticamente efetua o download dos arquivos necessários 
para instalar a aplicação e armazena os arquivos no computador 
local, de tal forma que a aplicação possa ser utilizada, a 
qualquer momento

 ícone no destop
 link Web

 versão mais atual da aplicação será sempre carregada 



Fontes de Informação e 
Atualização em OO/Java

 Cetus Links
 http://www.cetus-links.org
 Site com mais de 1800 links nas áreas de programação 

orientada a objetos, UML, CORBA e relacionados
 OMG - Object Management Group

 http://www.omg.org
 Site oficial do grupo que é responsável pela padronização no 

uso de tecnologias orientadas a objeto, incluindo UML e CORBA
 Página Oficial da Linguagem Java na Sun

 http://java.sun.com
 Últimas novidades da plataforma JAVA e links para o download 

do Java SDK (Software Development Kit) e extensões



Fontes de Informação e 
Atualização em OO/Java

 Java Developer Connection
 http://developer.java.sun.com/developer
 Site direcionado ao desenvolvedor na linguagem Java, com informações 

de releases Beta do SDK, extensões e outros
 Somente para usuários inscritos, mas a inscrição é gratuita

 JavaWorld
 http://www.javaworld.com
 Revista especializada em Java, com diversos artigos ajudando usuários 

novos e especializados com dicas e facilidades no uso das ferramentas 
Java - acesso gratuito a todas as reportagens

 IT World
 http://www.itworld.com
 Site geral da área de tecnologia da informação - serve de host para várias 

publicações, inclusive a JavaWorld


