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Palestrante
 Alysson Vasconcelos
◦ Formado em Tecnologia em Processamento de 

Dados - FATEC Ourinhos
◦ Pós-graduado em MBA Gestão de Informática e 

Tecnologia Internet - FIO 
◦ Pós-graduado em Engenharia de Componentes 

utilizando Java - FIO
◦ +10 anos atuando em diversas áreas de TI. 

Atualmente é professor da ETEC Piraju/SP e 
Consultor da TNT Tecnology.



Necessidades das empresas
ERP (Enterprise Resource Planning) 



ERP

http://www.praxa.com.au/Practices/erp/PublishingImages/ERP_Visual.jpg



ERP

http://www.alterdata.com.br/imagens/graficos/erp_Fluxograma2.gif



Quem já usou java?



Empresas que utilizam java



Write once. Run anywhere!



A linguagem Java
 Orientada a objetos
 Fortemente tipada
 Sintaxe muito parecida com C/C++
 Poderosa linguagem de desenvolvimento



Linguagens convencionais
 Linguagens convencionais
◦ Escreve código 
 Windows
 Compila para windows
 roda no windows

 Mac/OS
 Compila para Mac/OS
 roda no Mac/Os

 e assim por diante



Maquina virtual

 Java – Máquina virtual
◦ Escreve o código
◦ compila para bytecode 

(.class);
 Windows
 “roda” o class

 Linux
 “roda” o class

 Mac/OS
 “roda” o class



Código HelloWorldApp.java



ByteCode da classe 
HelloWorld.java compilada.



Java lento?
 Hotspot é a tecnologia que a JVM utiliza para detectar pontos quentes 

da sua aplicação:código que é executado muito, provavelmente dentro 
de um ou mais loops. Quando a JVM julgar necessário, ela vai compilar 
aquele código para instruções nativas da plataforma, tendo em vista que 
isso vai provavelmente melhorar a performance da sua aplicação. Esse 
compilador é o JIT: JustinTimeCompiler, o compilador que aparece 
“bem na hora” que você precisa.

 Você pode pensar então:porque a JVM não compila tudo antes de 
executar a aplicação?É que teoricamente compilar dinamicamente, a 
medidado necessário, pode gerar uma performance melhor. O motivo é 
simples: imagine um .exe gerado pelo VisualBasic, pelo gcc ou pelo 
Delphi; ele é estático. Ele já foi otimizado baseado em heurísticas, o 
compilador pode ter tomado uma decisão não tão boa.Já a JVM, por 
estar compilando dinamicamente durante a execução, pode perceber 
que um determinado código não está com performance adequada e 
otimizar mais um pouco aquele trecho, ou ainda mudar a estratégia de 
otimização. 

(Caelum)



A plataforma Java
A plataforma é composta por três plataformas principais para 
segmentos específicos de aplicações:
◦ Java SE (Standard Edition). Desenvolvimento em geral. 

Desktop/Server
◦ Java EE (Enterprise Edition). Desenvolvimento de aplicações 

corporativas e para internet. Server Side | Larga escala
◦ Java ME (Micro Edition). Desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móveis ou limitados.
Destaco outras duas plataformas Java mais específicas:
◦ Java Card. Voltada para dispositivos limitados de 

processamento e armazenamento, como smart cards e o Java 
Ring. Cartões SIM do celular GSM e cartões de crédito e débito.
◦ JavaFX. Desenvolvimento de aplicações multimídia em 

desktop/web (JavaFX Script) e dispositivos móveis            
(JavaFX Mobile).



A plataforma java
 JRE
 JDK + JRE

www.sun.com

http://www.sun.com/


A plataforma Java



IDEs Java



IDE Eclipse
 Mais adotada no 

mercado.
 Gratuito
 www.eclipse.org

http://www.eclipse.org/


IDE Netbeans
 Boa aceitação no 

mercado.
 Gratuito
 www.netbeans.org

http://www.netbeans.org/


IDE JDeveloper
 Ótima integração com 

Oracle
 Gratuito
 www.oracle.com

http://www.oracle.com/


A história do Java
 1991:
◦ Sun projetou uma pequena linguagem de programação que 

poderia ser usada em equipamentos de consumo como caixas 
de comutação de TV a cabo. Como estes dispositivos não 
tinham grande capacidade de processamento ou memória, a 
linguagem tinha de ser pequena para gerar um código bem 
limitado em tamanho. Além disso, como fabricantes diferentes 
podiam escolher  CPUs diferentes, era importante não ficar 
preso a uma única arquitetura. O projeto recebeu o nome de 
“Green”. Mudou-se o nome para Oak por motivo de Gosling 
gostar de um carvalho, oak em inglês, que via através de sua 
janela na Sun. 

 1992: 
◦ “*7” controle remoto sofisticado com interface gráfica 

touchscreen e que tinha o mascote duke como um ajudante 
virtual para ensinar a utilização do equipamento. O *7 tinha a 
habilidade de controlar diversos dispositivos e aplicações.



 Descobriram posteriormente que havia uma linguagem de 
programação com o nome Oak e então em um happy hour 
na coffee shop chamada Java fizeram a modificação no 
nome para Java.

A história do Java



Popularidade das Linguagens jun/2010 



Popularidade das Linguagens 
http://www.tiobe.com em jun/2010.

http://www.tiobe.com/


Popularidade das Linguagens 
http://www.tiobe.com em jun/2010.

http://www.tiobe.com/


Popularidade das Linguagens 
http://www.tiobe.com em jun/2010.

http://www.tiobe.com/


As próximas 50 linguagens
http://www.tiobe.com em jun/2010.

 Posições entre a 51 e 100: 
ABC, Algol, Alpha, APL, Applescript, Awk, Beta, C shell, cg, Clean, 
cT, Curl, Dylan, Eiffel, Euphoria, Factor, Falcon, Focus, Heron, 
Icon, IDL, Informix-4GL, Io, LabWindows/CVI, Lingo, MAD, Maple, 
Mathematica, MAX/MSP, Modula-2, MS-DOS batch, MUMPS, 
Natural, Occam, OpenCL, Oz, PL/I, Postscript, PowerBuilder, 
Progress, R, REALbasic, Revolution, REXX, SIGNAL, SPSS, 
VBScript, Verilog, VHDL, XSLT

 Apesar da linguagem Progress estar entre a 51ª e 100ª posição é 
usado por grandes softwares houses como a datasul(hoje Totvs)

http://www.tiobe.com/


Linha do tempo 
http://www.tiobe.com em jun/2010.

http://www.tiobe.com/


Hall da fama e categorias
http://www.tiobe.com em jun/2010.

http://www.tiobe.com/


Aplicações
 TV digital: Ginga
 Celulares: Android
 SmartPen: Livescribe
 ERPs (Orion/TNT)
 Banco do Brasil
 ...



Ginga: TV Digital Interativa
www.ginga.org.br

 Ginga® é o nome do Middleware Aberto do Sistema Brasileiro de 
TV Digital (SBTVD).

 O middleware aberto Ginga é subdividido em dois subsistemas 
principais interligados, que permitem o desenvolvimento de 
aplicações seguindo dois paradigmas de programação diferentes. 
Dependendo das funcionalidades requeridas no projeto de cada 
aplicação, um paradigma será mais adequado que o outro. Esses 
dois subsistemas são chamados de Ginga-J (para aplicações 
procedurais Java) e Ginga-NCL (para aplicações declarativas NCL).

http://www.ginga.org.br/


Ginga: TV Digital Interativa

Disponível em materiais disponibilizado no sitehttp://www.ginga.org.br 
em jun/2010.

http://www.ginga.org.br/


Ginga: TV Digital Interativa

Disponível em materiais disponibilizado no sitehttp://www.ginga.org.br 
em jun/2010.

http://www.ginga.org.br/


Android
www.android.com

 Android é um sistema operacional que 
roda sobre o núcleo Linux. Ele foi 
inicialmente desenvolvido pela Google e 
posteriormente pela Open Handset 
Alliance, ele permite os desenvolvedores 
escreverem software na linguagem de 
programação Java controlando o 
dispositivo via bibliotecas desenvolvidas 
pela Google.



SmartPen 
www.livescribe.com

 A Pulse smartpen grava e linka o áudio ao que você escreve, 
então você nunca perderá uma palavra. 

 Video resource

http://www.livescribe.com/


ERP – Orion/TNT
www.tnttec.com.br

http://www.tnttec.com.br/


Banco do Brasil



Mercado de trabalho



Mercado de Trabalho





Onde encontrar apoio?
Sites:

 GUJ: www.guj.com.br

 Javafree: www.javafree.org

 Caelum: www.caelum.com.br

 GlobalCode: www.globalcode.com.br

 Oracle: http://java.sun.com/javase/reference/index.jsp

 TNT: www.tntedu.com.br (pós-graduação/treinamento/ERP)

Revistas especializadas:
 Java Magazine: www.javamagazine.com.br

 Mundo Java: www.mundojava.com.br

http://www.guj.com.br/
http://www.javafree.org/
http://www.caelum.com.br/
http://www.globalcode.com.br/
http://java.sun.com/javase/reference/index.jsp
http://www.tntedu.com.br/
http://www.javamagazine.com.br/
http://www.mundojava.com.br/


Can you read this?
 Learning English is very important!
 FREE: www.livemocha.com

http://www.livemocha.com/


Video resources
 Java: Vídeos exibidos na JavaOne
 Smartpen:Livescribe



ETEC Waldyr Duron Junior
Piraju-SP

Alysson Vasconcelos
alyssontmv@gmail.com
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