
  C1 
• Istoric Java.
• Avantaje.
• Rularea aplicaþiilor Java ºi JVM.
• JDK, pachete ºi împachetãri Java.
• Concepte de bazã: cuvinte cheie, variabile,

convenþii de nume, definiþia de metodã,
blocul, instrucþiuni. 

• Compilare ºi rulare.

  Obiective 

Dupa parcurgerea acestui curs ar trebuie sa puteti:
G descrie caracteristicile si avatanjele limbajului

Java;
G descrie masina virtuala Java (JVM);
G identifica componentele de baza ale kitului de

dezvoltare Java (JDK)
G identifica componentele cheie ale limbajului
G instala, compila si rula o aplicatie Java simpla
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Ce este Java?

! Proiectat de Sun pentru programarea aparaturii
electronice

! Limbaj orientat pe obiect cu biblioteci de clase
! Foloses-te o mas-ina¢  virtuala¢  pentru rularea

programelor

Proiectat de Sun
Java este un limbaj de programare orientat pe obiect dezvoltat la Sun Microsystems, Inc. A fost creat
de James Gosling pentru a fi utilizat la programarea aparaturii electronice. Ca urmare a robuste-tii s-i a
independen-tei de platforma¢ , Java a trecut de bariera industriei “aparaturii electronice” la aplica-tiile de
Web, apoi la aplicaþii locale ºi client-server

Biblioteci de clase
Java con-tine o mul-time de clase predefinite s-i metode care pot trata majoritatea cerin-telor fundamentale
ale unei aplica-tii. Kitul Dezvoltatorului Java (JDK - Java Developer’s Kit) include clase pentru
gestionarea de ferestre, intrare/ies-ire s-i comunica-tie în re-tea. 

Java mai con-tine un numa¢ r de utilitare care ajuta¢  la dezvoltarea aplica-tiilor. Aceste utilitare trateaza¢
opera-tii cum sînt: depanarea, desca¢ rcarea s-i instalarea, documentarea.

Foloses-te Mas-ina Virtuala¢  Java
Unul dintre punctele forte ale lui Java este independen-ta de platforma¢  (mas-ina¢  + sistem de operare). O
aplica-tie Java scrisa¢  pe o platforma¢  poate fi dusa¢  s-i rulata¢  pe orice alta¢  platforma¢ . Facilitatea este deseori
referita¢  ca “write once, run anywhere (WORA)”. Ea este data¢  de folosirea Mas-inii Virtuale Java - Java
Virtual Machine (JVM). Aceasta ruleaza¢  pe o mas-ina¢  locala¢  s-i interpreteaza¢  codul de bi-ti (byte code)
convertindu-l într-un cod mas-ina¢  specific platformei.

Echipa lui Gosling a pornit de la C++, dar programele nu erau sigure, parte a complexita¢ t-ii limbajului, dar
s- i datorita¢  unor facilita¢ t-i distructive cum sunt poantorii. Pentru evitarea problemelor echipa lui Gosling a
inventat un limbaj nou orientat pe obiect numit Oak (în memoria unui stejar impunãtor vizibil din biroul lui

Gosling). Pentru cres-terea robustet-ii au eliminat construct-iile de limbaj problematice, iar pentru a face aplicat-iile
neutre arhitectural, au specificat complet semantica limbajului s- i au creat o mas- ina¢  virtuala¢  pentru rularea
programelor. Des- i Oak a fost proiectat sa¢  semene cu C++ pentru a reduce timpul de înva¢ t-are, el a fost reproiectat
intern pentru a elimina pericolele s- i elementele redundante ale lui C++. Oak nu a reus- it sa¢  se impuna¢  în domeniul
pentru care a fost creat, dar, dupa¢  aparit-ia WWW-ului s- i-a ga¢sit un nou drum pe care sa¢  evolueze. Oak a fost
redenumit în Java (exista deja un limbaj cu numele Oak). Robust, compact, independent de platforma¢  s- i flexibil
a devenit ideal pentru crearea de aplicat-ii Web. Fiind interpretat este mai lent ca C++, dar sca¢derea vitezei este
neimportanta¢  atunci cînd domeniul de utilizare este cel de interact-iune cu utilizatorul.
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Avantaje Java

! Orientat pe obiect
! Interpretat s-i independent de platforma¢
! Dinamic s-i distribuit
! Cu fire de execut-ie multiple
! Robust s-i sigur

Orientat pe obiect
Obiectul este o entitate caracterizata¢  prin atribute s-i un set de func-tii folosite la manipularea obiectului.
Java este puternic tipizat, aproape totul fiind, la nivel de limbaj, un obiect. Principalele excep-tii sînt
tipurile primitive (întregii s-i caracterele).

Interpretat s-i independent de platforma¢
Programele Java sînt interpretate în setul de instruc-tiuni ale mas-inii native în timpul rula¢ rii. Deoarece
Java se ruleaza¢  sub controlul JVM, programele Java pot rula sub orice sistem de operare care dispune
de JVM.

Dinamic s-i distribuit
Clasele Java pot fi desca¢ rcate dinamic prin re-tea atunci cînd este cazul. În plus, Java asigura¢  un suport
extins pentru programarea client-server s-i distribuita¢ .

Cu fire multiple de execuþie (Multithreaded)
Programele Java pot con-tine mai multe fire în vederea execu-tie concurente a mai multor sarcini.
Multithreadingul este o facilitate interna¢  lui Java s-i a aflatã sub controlul JVM care este dependent de
platforma¢ .

Robust s-i sigur
Java are facilita¢ -ti interne de prevenire a coruperii memoriei. Java gestioneaza¢  automat procesul de
alocare a memoriei s-i verificarea limitelor tablourilor. Interzice aritmetica poantorilor s-i restric-tioneaza¢
obiectele la zone impuse de memorie. 

Termenul de multithreading (fire de execut-ie multiple) este specific calculului paralel s- i apare în contextul
mediilor de execut-ie care pot intercala execuþia unor instruct-iuni din mai multe surse independente de
execut-ie. Diferent-a fat-a¢  de multitasking consta¢  într-o partajare mai profunda¢  a mediului de execut-ie la nivel

de thread-uri în comparaþie cu multitasking-ul. Thread-urile pot fi identificate numai prin registrul numa¢ ra¢ tor de
programe (PC) s- i registrul pointer la stiva¢  (SP) atunci cînd partajeaza¢  un singur spat-iu de adrese s- i o singura¢
mult-ime de variabile globale. Acesta este motivul pentru care comutarea între-thread-uri se face foarte repede
deoarece informat-ia de stare de salvat s- i de refa¢cut este scurta¢ .
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Independent-a de platforma¢

! Codul Java este stocat în fis-iere .java

! Programul .java este compilat în fis-iere .class

! Codul de bit-i este interpretat la rulare

Problema limbajelor compilate
La compliarea unei aplica-tii într-un limbaj tradi-tional, cum ar fi C, codul scris de programator este
convertit în limbajul mas-ina¢  al platformei pe care are loc compilarea. Programul compilat poate fi rulat
numai pe mas-ini care au acelas-i procesor (Intel, SPARC, Alpha) cu cea pe care s-a fa¢cut compilarea.

Java este un limbaj independent de platformã
Programele sursa¢  Java sînt stocate în fis-iere cu extensia .java. De exemplu, o aplica-tie Java care
gestioneaza¢  studen-tii unei sec-tii ar putea con-tine fis-erele studenti.java, materii.java s-i
note.java. Fiecare fis-ier .java este compilat într-un fis-ier .class cu acelas-i nume. De exemplu,
studenti.java se va compila în studenti.class. Fis-ierele .class con-tin cod executabil
Java numit “cod de bi-ti” (bytecode) care are instruc-tiuni mas-ina¢  independente de platforma¢ . 

Mas-ina Virtuala¢  Java (JVM - Java Virtual Machine)
Mas-ina Virtuala¢  Java asigura¢  mediul de execu-tie pentru programele Java. JVM interpreteaza¢  codul de
bi-ti în instruc-tiuni mas-ina¢  native ale mas-inii pe care programul este în curs de rulare. 

Aceleas-i fis-iere .class pot fi rulate fa¢ ra¢  modificare pe orice platforma¢  pentru care exista¢  o JVM. Din
acest motiv JVM este uneori numita¢  s-i procesor virtual. 

 Se numeºte compilator un program care converteºte un alt program, dintr-un limbaj numit sursã în limbaj
maºinã (unicul limbaj înþeles de direct de cãtre “calculator”). Dupã realizarea completã a conversiei,
programul în limbajul maºinã va rula foarte rapid pe calculator. Procesul de compilare se realizeazã în mai

multe faze: analiza lexicalã (colecteazã caracterele programului sursã sub forma atomilor lexicali), analiza
sintacticã (preia atomii lexicali ºi construieºte o reprezentare a sintacticã a programului în memorie), analiza
semanticã (verificã existenþa erorilor de tip), generare de cod (aici se va obþine prima formã a limbajului maºinã).
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Deºi limbajul maºinã generat de compilator ar putea fi rulat direct pe calculator deseori el trebuie rulat împreunã
cu alte programe dependente de sistemul de operare pe care urmeazã sã fie rulatã aplicaþia finalã. De exemplu,
în cazul operaþiilor de intrare/ieºire, compilatorul va genera apeluri catre funcþiile de intrare/ieºire ale sistemului
de operare (în Java acesul la sistemul de opeare se face pe baza unor biblioteci numite “pachete standard”).
Pentru ca aplicaþie sã funcþioneze în contextul respectivului sistem de operare, compilatorul va trebui sã lege
respectivele porþiuni ale sistemului de operare la programul tradus. Operaþia de legare conecteazã programele
scrise de utilizatori la programele sistemului de operare prin plasarea adreselor punctelor de intrare în sistemul
de opeare  în programul scris de utilizator. Se numºte interpretor un program care ruleazã alte programe.
Interpretorul este un simulator al unei unitãþi centrale care extrage ºi executã instrucþiuni ale unui limbaj de nivel
înalt (ºi nu limbaj maºinã). Din punctul de vedere al conversiei în limbajul maºinã,  Java a implemetat un
compromis între compilatoarele ºi interpretoarele pure. Aici, limbajul sursã este compilat la o formã intermediarã
(între limbajul Java ºi limbajul maºinã) foarte uºor de interpretat (deoarece a fost deja decodificat o datã) numitã
“cod de biþi” cu ajutorul lui javac apoi, acest cod intermediar este rulat pe interpretorul codului de biþi, java (se zice
cã acest limbaj maºinã este pentru o maºinã virtualã - Maºina Virtuala Java - care este implementatã nu la nivel
hardware ci la nivelui interpretorului codului de biþi). Deci, în Java programul surã trece prin analiza lexicalã,
sintacticã generarea de cod intermediar, apoi interpretare pentru a obþine relutate.
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Securitatea mediului Java

Limbaj s-i compilator

Înca¢rca¢torul de clase (Class Loader)

Verificatorul codului de bi-ti (Bytecode verifier)

Interfa-ta¢ localã restrictiva¢

Nivele de securitate în Java
Limbaj s-i compilator

Limbajul este sigur prin proiectare. Construc-tiile care permit manipularea directa¢  a poantorilor au fost
eliminate pentru evitarea erorilor în execu-tie s-i a fragmenta¢ rii memoriei. 

Înca¢rca¢ torul de clase
Înca¢ rca¢ torul de clase garanteaza¢  separarea stoca¢ rii claselor ce provin de la surse locale de cele de re-tea.
În timpul execu-tiei, motorul mas-inii cauta¢  mai întîi referin-tele la clasele locale s-i numai apoi clasele
referite din interiorul acestora. Din acest motiv, clasele locale nu vor fi suprascrise de cele înca¢ rcate din
re-tea. Astfel, se previne modificarea comportamentului deja cunoscut al claselor locale ca urmare a unei
interven-tii externe (prin re-tea).

Verificatorul codului de bi-ti
În timpul rula¢ rii unui program Java, JVM poate importa cod de oriunde. Java trebuie sa¢  fie sigur de
codul importat respectiv ca¢  el este dintr-o sursa¢  de încredere. Pentru realizarea acestei sarcini, motorul
va realiza o serie de teste denumite “verificarea codului de bi-ti”.

Interfa-ta¢  localã restrictiva¢
Accesul la sistemul de fis-iere local s-i la resursele de re-tea este controlat prin clase locale s- i metode.
Clasele sunt prin defini-tie restrictive. Daca¢  un cod importat încearca¢  sa¢  acceseze sistemul de fis-iere
local, sistemul de securitate lanseaza¢  un dialog cu utilizatorul.
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Miniaplicat-ii Java (Applets)

! Cele mai vechi tipuri de aplicat-ii
! Folosite în pagini HTML
! Pot include cont-inut activ (formulare, imagini, sunet,

filme)
! Vizualizate în navigator s-i pot comunica cu un server

Miniaplicat-ii Java
O mare parte din popularitatea lui Java pornes-te de la posibilitatea dezvolta¢ rii unor aplica-tii mici
(applets, în engleza¢ ) care pot fi înglobate în pagini HTML s-i desca¢ rcate prin re-tea atunci cînd pagina
este vizualizata¢  într-un navigator de Web.

Exista¢  doua¢  tipuri de miniaplica-tii Java: cu s-i fara¢  încredere (trusted s-i untrusted, în engleza¢ ).
Miniaplica-tiile “fa¢ ra¢  încredere” sînt restric-tionate din punctul de vedere al accesului local, cele “de
încredere” au permisiunea accesa¢ rii resuselor locale.

Caracteristicile miniaplicat-iilor
Miniaplica-tiile sînt de natura¢  grafica¢ , tinzînd sa¢  con-tina¢  controale cum sînt butoanele, cutiile de text,
listele de selec-tie. Totus-i, miniaplica-tiile pot sa¢  faca¢  mult mai mult decît simpla afis-are a unor controale
(obiecte de interfa-ta¢  grafice). Iata¢  o lista¢  cu cîteva dintre posibilita¢ -tile miniaplica-tiilor:

! vizualizarea de anima-tii, imagini s-i redare de sunete;
! conectarea la baza de date aflata¢  pe serverul de Web de pe care s-a desca¢ rcat

miniaplica-tia;
! comunica-tia cu un server de Web prin socluri (soket, în engleza¢ );
! comunica-tia cu o aplica-tia Java rulata¢  pe sereverul de Web;
! pot utiliza CORBA (Common Object Request Broket Architecture) pentru a comunica

cu Java sau cu aplica-tii ne-Java de pe server-ul de Web.

OMG (Object Management Group) este un consort-iu creat în scopul dezvolta¢ rii de standare în programarea
orientata¢  pe obiect. CORBA specifica¢  condit-iile în care un obiect respecta¢  specificat-iile OMG, în principiu,
specificat-iile descriu standardul de interfat-a¢  pentru aceste obiecte.
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Aplicat-ii Java

! Crearea de aplicat-ii de sine stãtãtoare:
G JVM ruleaza¢  aplicat-ii independente
G nu se încarca¢  clase prin ret-ea

! Crearea de aplicat-ii client-server:
G deserves-te mai mult-i client-i dintr-o singura¢  sursa¢
G se încadreaza¢  în modelul multi-nivel pentru

calcule pe Internet.

Aplicat-ii Java de sine stãtãtoare
Des-i, Java s-i-a câs-tigat popularitatea datorita¢  miniaplica-tiilor, e posibila¢  s-i crearea unor aplica-tii de sine
sta¢ ta¢ toare (nu este nevoie de un navigator pentru rularea lor). Acestea sunt oarecum echivalentul
programelor executabile din C ºi C++.

Aplicat-ii client
Miniaplica-tiile Java pot fi rulate pe un sistem de operare local sub forma unor aplica-tii de sine
sta¢ ta¢ toare. Acest mod de lucru este specific dezvolta¢ rii de aplica-tii client (aplicaþia este descarcãtã de
pe un server dar rulatã în navigator, care este clientul serverului de Web) s-i este, uzual, fara¢  restric-tiile
de securitate specifice miniaplica-tiilor. De exemplu, aplica-tiile Java pot accesa sistemul local de fis-iere
sau sa¢  stabileasca¢  conexiuni cu alte mas-ini prin re-tea. Miniaplica-tiile pot beneficia de aceste facilita¢ -ti
doar daca¢  au fost înregistrare ca¢  sînt de încredere; restric-tia previne coruperea sistemului local de fis-iere
de ca¢ tre miniaplica-tii mali-tioase. Caracteristici adi-tionale ale miniaplica-tiilor de încredere sînt:

! accesul la sistemul de fis-iere local;
! accesul la o mas-ina¢  distincta¢  de server-ul de pe care s-a desca¢ rca miniaplica-tia;
! lansarea în execu-tie a unor programe noi sau înca¢ rcarea de biblioteci locale.

Aplicat-ii sever
Aplica-tiile Java pot fi, de asemenea, rulate pe o mas-ina¢  server daca¢  JVM este disponibila¢  pe platforma
respectiva¢ . Rularea pe server asigura¢  dezvoltarea de aplica-tii dupa¢  modelul celor 3 nivel specifice
calculului pe Internet. Aplicaþia server ruleazã în mod continuu pe server ºi trimite un rãspuns unui
client ca urmare a unei cerei efectuate de acesta.
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Rularea aplicat-iilor Java

Sistem de operare

JVM

Aplicat-ie

Navigator

JVM

Miniaplicat-ie

Rularea aplicat-iilor Java
Toate aplica-tiile Java, inclusiv miniaplica-tiile, se ruleaza¢  la nivelul JVM. JVV este pornita¢  diferit, dupa¢
cu programul este o aplica-tie Java sau o miniaplica-tie.

Rularea aplica-tiilor
Aplica-tiile se ruleaza¢  prin unei JVM locale direct din sistemul de operare. JVM interpreteaza¢  programul
Java s-i îl convertes-te în instruc-tiuni mas-ina¢  specifice platformei. Rularea programului se face plecând
de la metoda statica¢  numita¢  main() pentru o aplica-tie de sine sta¢ ta¢ toare sau printr-o referin-ta¢  la o clasa¢
de miniaplica-tie dintr-un fis-ier HTML atunci cînd un program este înca¢ rcat din navigator.

Rularea miniaplica-tiilor
O miniaplica-tie Java este un tip special de program folost în paginile Web. Atunci cînd navigatorul de
Web cites-te o pagina¢  HTML cu marcajul de miniaplica-tie (<applet>) ve desca¢ rca miniaplica-tia prin
re-tea pe sistemul local s-i va porni miniaplica-tia în JVM care vine inclusa¢  în navigator. 
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Funct-ionarea JVM

! Înca¢rca¢ torul de clase al JVM încarca¢  clasele necesare
fuct-iona¢rii aplicat-iei

! Verificatorul JVM verifica¢  secvent-ele ilegale de cod de
bit-i

! Gestionarul de memorie al JVM elibereaza¢  memoria
dupa¢  terminarea aplicat-iei

Înca¢rca¢torul de clase al JVM
Rularea unui fis-ier cu extensia .class poate necesita s-i alte clase pentru îndeplinirea scopului propus.
Aceste clase sînt înca¢ rcate automat de înca¢ rca¢ torul (class loader) de clase în JVM. Clasele pot sa¢  fie
stocate pe discul local sau pe un alt sistem, caz în care accesul se face prin re-tea. JVM foloses-te
variabila de sistem CLASSPATH pentru a determina pozi-tia fis-ierelor locale cu extensia .class. 

Clasele înca¢ rcate prin re-tea sunt pa¢strate într-un spa-tiu de nume separate de cel al claselor locale. Astfel
se previn conflictele de nume s-i înlocuirea sau suprascrierea unor clase standard prin clase mali-tioasa¢ .

Verificatorul JVM
Sarcina verificatorului este sa¢  determine daca¢  codul de bi-ti interpretat nu violeaza¢  regulile de baza¢  ale
limbajului Java s- i ca¢  acesta este dintr-o sursa¢  de încredere. Validarea asigura¢  inexisten-ta viola¢ rii
accesului la memorie sau execu-tia unor ac-tiuni ilegale.

Gestionarea memoriei
JVM urma¢ res-te toate instan-tele (variabilele obiect) utilizate. Daca¢  o instan-ta¢  nu mai este folosita¢  JVM
are obliga-tia sa¢  elibereze memoria folosita¢  de obiect. Eliberarea memoriei se face dupa¢  ce obiectul nu
mai este necesar nu neapa¢ rat imediat dupa¢  aceea. Procesul prin care JVM gestioneaza¢  obiectele care nu
mai sînt referite se numes-te colectare de gunoi (garbage collection).
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Compilatoare JIT (Just-in-Time)

! Cresc performant-ele
! Utile daca¢  acelas-i cod de bit-i se executa¢  repetat
! Optimizeaza¢  codul repetitiv (ciclurile)

Compilatoare JIT
JVM traduce codul de bi-ti Java în instruc-tiuni native al mas-inii pe care se ruleaza¢ . Ce se petrece daca¢
acelas-i cod trebuie executate din nou ceva mai tîrziu în program? În lipsa unui compilator JIT codul
interpretat de la fiecare reluare a lui, chiar daca¢  a fost deja interpretata o data¢  ceva mai devreme deja. 

Avantajele compilatoarelor JIT
Majoritatea JVM suporta¢  deja compilare JIT. Compilatoarele JIT traduc codul de bi-ti numai la prima
lui aparti-tie; daca¢  acelas-i cod va fi executat mai tîrziu, va fi automat asociat codului corespondent în
limbaj mas-ina¢ . 

Compilatoatele JIT fac ca Java sa¢  func-tioneze mai repede în momentele în care se pune problema
traducerii în mod repetat a unui cod de bi-ti în instruc-tiuni mas-ina¢  native. Efectul este spectaculos în
cazul ciclurilor sau a func-tiilor recursive. Unele compilatoare JIT sînt suficient de inteligenta ca sa¢
optimizeze traducerea unor secven-te de cod de bi-ti în instruc-tiuni native ale mas-inii pe care se ruleaza¢
aplica-tia.
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Java s-i calculul pe Internet

! Calculul pe Internet are loc pe 3 nivele:

! Java poate fi utilizat pentru oricare dintre aceste nivele

Java s-i calculul pe Internet
Produsele firmelor serioase pentru calcule pe Internet trebuie sa¢  suporte construc-tia de componente Java
pentru trei nivele de aplica-tie, precum s-i instrumete pentru esen-tiale pentru dezvoltare s-i gestiune a
alica-tiilor. Suportul se implementeaza¢  sub forma de instrumente, aplica-tii, baze de date, servere de
aplica-tii s-i interfe-te pentru progrmarea aplica-tiilor. 

Nivelul client
Atunci cînd Java trebuie sa¢  fie rulat pe o mas-ina¢  client este tipic implementat într-o miniaplica-tie
executata din navigator care poate comunica cu server-ul de pe care afost desca¢ rcat.

Nivelul serverului de aplica-tii
Java poate fi utilizate pe server-ul de aplica-tii pentru implementarea unor componente partajate s-i
reutilizabile ce -tin de logica aplica-tiei. Java mai poate fi utilizat la acest nivel de miloc pentru a furniza
interfe-tede control pentru aplica-tii generate sub forma unor pagini Web.

Nivelul serverului de date
Acest server stocheaza¢  date, dar mai poate stoca s- i executa cod Java, în particular acest cod
manipuleaza¢  intensiv date sau for-teaza¢  reguli de validare specifice datelor.

Termenul de client-server apare în contextul sistemelor distribuite. Aplicat-ia distribuia¢  este o colect-ie de
aplicat-ii a ca¢ ror distribut-ie este transparenta¢  la nivelul utilizatorului astfel încît la aplicat-ia pare sa¢  fie stocata¢
pe o singura¢  mas- ina¢  locala¢ . Într-o ret-ea de calculatoare utilizatorii simt ca¢  lucreaza¢  pe o mas- ina¢  particulara¢ ,

iar pozit-ia lor în ret-ea, stocarea datelor înca¢ rcarea s- i funct-ionalitatea mas- inii lor nu este transparenta¢ . Sistemele
distribite folosesc, uzual, o anumita¢  forma¢  de organizare cliet-server. 

Clientul este o aplicat-ie sau un proces care solicita¢  un serviciu de la un alt calculator sau proces, denumit
“server”. Server-ul este o aplicat-ie care furnizeaza¢  un anumit serviciu altor programe, numite “client”. Conexiunea
între client s- i server se face la nivel de mesaje transmise prin ret-ea s- i foloses-te un protocol pentru codificareea
cererilor clientului s- i al rapsunsurilor server-ului. Server-ul poate sa¢  ruleze continuu în as-teptarea cererilor sau
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sa¢  fie pornit de o aplicat-ie care controleaza¢  un grup de server-e. Acest model permite plasarea clent-ilor s- i a
serevr-elor independent, în nodurile ret-elei, posibil pe hardware-uri s- i pe sisteme de operare diferite pentru a-s- i
îndeplini funct-iile (server rapid/client lent).
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Ce este JDK?

Mediul de dezvoltare JDK Sun cont-ine:
! Compilator
! Componenta¢  de vizualizare a miniaplicat-iilor
! Interpretor al codului de bit-i
! Generator de documentat-ie

Componentele Sun JDK sunt:
! compilatorul java javac, el compileaza¢  codul sursa¢  Java în codul de bi-ti (bytecode)

Java;
! appletviewer este componenta pentru vizualizarea miniaplicat-iilor, aceasta

cites-te un document HTML, descarca¢  miniaplica-tiile referite în document s-i le afis-eaza¢
într-o fereastra¢  proprie. Se foloses-te ca o alternativa¢  la navigatorul de Web pentru
testarea miniaplica-tiilor Java;

! interpretorul codului de bi-ti Java, java, care este motorul ce ruleaza¢  aplica-tiile Java;
! generatorul de documentat-ie în format HTML pe baza codului sursa¢  Java este

javadoc.

Alte scule JDK
! depanatorul de clase Java este jdb (asema¢na¢ tor cu depanatoarele dbx sau gdb din

UNIX);
! javakey pentru generarea cheilor de certificare s-i a codului Java de încredere

(trusted);
! jar pentru generarea de arhive de calse ºi de resurse;
! dezasamblorul codului de bi-ti Java într-un format inteligibil pentru oameni, javap;
! aplica-tia de versionare a claselor, serialver.
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Pachete Java

! echivalentul bibliotecilor C
! pachetele standard sunt pentru lucrul cu:

T Limbajul
T Ferestre
T Miniaplicaþii
T Intrare/Ieºire
T Comunicaþie în reþea

Pachete Java
Pachetele asigura¢  bazele pentru func-tionarea lui Java s-i sunt implementate sub forma unor serii de clase
cu metode grupate dupa¢  func-tionalitate. Pachetele Java sunt echivalentul bibliotecilor din C. De
exemplu, exista¢  un grup de clase care ajuta¢  la crearea s-i utilizarea conexiunilor de re-tea, acestea sunt
toate con-tinute în pachetul java.net. Pachetul de baza¢  al limbajului Java este classes.zip.

Pachete Java standard
Aceste pachete con-tin clasele fundamentale pentru toate aplica-tiile s-i miniaplica-tiile Java, cîteva mai
importante sunt:

Pachet Java Rol Clase incluse

java.lang Colecþia claselor de bazã din Java.
Conþine rãdãcina ierarhiei de clase
Java, Object, definiþiile tuturor
tipurilor primitive etc.

Object, String, Thread,
Runtime System

javax.swing Window, Button, Menu,
Graphics

java.applet Clase pentru suportul scrierii
miniaplicaþiilor.

Applet, AudioClip

java.io Colecþia de clase de intrare/ieºire
(inclusiv pentru accesul la fiºiere)

File, InputStream,
OutputStream

java.net Socket, DatagramPacket,
URL, InetAddress

s
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Împacheta¢ri, platforme ºi
versiuni Java

Împacheta¢ri:
! J2SE - Java 2 Platform, Standard Edition
! J2EE - Java 2 Platform, Enteprise Edition 
! J2ME - Java 2 Micro Edition

Platforme (SO + UCP): 

! Solaris, Windows ... + SPARC, Intel ...

Versiuni:
! Java release 1.0, 1.1; Java release 2, versiunea 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6

Împacheta¢ri Java
Tehnologia Java bazata¢  pe JVM este strucurata¢  pe trei tipuri de produse proiectate în funcþie de cerinþele
particulare ale pieþei de software:

! J2SE - Java 2 Platform, Standard Edition: se foloseºte pentru “applet” ºi aplicaþii care
ruleazã pentru un singur calculator;

! J2EE - Java 2 Platform, Enteprise Edition: pentru aplicaþii client/server distribuite;
! J2ME - Java 2 Micro Edition: pentru crearea de aplicaþii care ruleazã pe un dispozitiv

consumator (PDA, telefon celular etc.). 

Fiecare pachet de tehnologii Java are o ediþie SDK (Software Development Kit) prin care se pot crea,
compila, executa programele în tehnologie Java pentru o platformã particularã. 

Platforme Java
Familia de produse a tehnologiilor Java este strâns legatã de J2SE SDK deoarece majoritatea
programatorilor îºi încep cariera pe PC-uri prin scrierea de applet-uri. Sun a dezvoltat Java 2 Platform,
Standard Edition SDK pentru urmãtoarele platforme:

Sistem de operare Procesor

Solaris OE chip SPARC pe 32 biþi

Microsoft Windows chip Intel pe 32 de biþi

Solaris OE chip SPARC pe 64 de biþi
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Sistem de operare Procesor

Linux Intel

Versiuni Java
Prima versiune a lui Java a fost 1.0. Acesta a apãrut pe piaþã sub denumirea de JDK 1.0, în anul 1996
ºi conþinea maºina virtualã Java, bibliotecile de clase ºi instrumentele specifice pentru dezvoltare
(compilator etc.) aplicaþiilor. Evoluþia versiunilor de limbaj este prezentatã în tabelul urmãtor:

Versiune An

JDK 1.0 1996

JDK 1.1 1997

JDK 1.2 (cunoscut ºi sub denumirea de Java 2) 1998

JDK 1.3 2000

JDK 1.4 2002

JDK 1.5 (cunoscut ºi sub denumirea de Java 5) 2004

JDK 1.6 (Java 6) 2006

Începând cu JDK 1.2 toate versiunile au fost numite, pe scurt, Java 2. În timpul evoluþiei lui Java,
modificãrile aduse limbajului iniþial au fost puþine, schimbãri majore au avut însã loc la nivelul
bibliotecilor acestuia ºi al integrãrii limbajului în contextul unor tehnologii software strâns legate de 
Java. Numerotarea de 2 (din Java 2) aratã cã limbajul a progresat, intrând oficial în perioda lui
“modernã”, însã din dorinþa de a pãstra continuitatea numerotãrii versiunilor de bibliotecã s-a acceptat
cã întregul limbaj sã fie versionat pe baza acestora. Dincolo de modificãrile ºi adãugirile de limbaj, în
Java 2, apare pentru prima oarã conectarea lui la un mediu de dezvoltare al aplicaþiilor. În afarã de JDK,
mai nou, Sun furnizeazã, ºi separat componentele (JVM ºi bibliotecile) necesare rulãrii de aplicaþii Java
(fãrã posibilitatea dezvoltãrii de aplicaþii) sub denumirea de JRE (Java Runtime Environement).
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Instalrea ºi configurarea JDK
J2SE

1. Descãrcare J2SE de la http://java.sun.com/j2se:
jdk-6-windows-i586.exe

2. Instalare JDK în C:\Program Files\Java\jdk1.6.0
3. Despachetare surse (src.zip) ºi documentaþie

(jdk-6-doc.zip de la http://java.sun.com/docs )
4. Configurare SO: Control Panel > System > Advanced

> Environment Variables $ PATH
5. Verificarea configurãrii: Start > Run > cmd cu path ºi

java- version

Instalarea JDK 
Ultima versiune de JDK se descarcã de pe site-ul Sun-ului (http://java.sun.com/j2se), pentru Windows,
împachetarea J2SE fiind sub forma fiºierului executabil jdk-6-windows-i586.exe. Acesta conþine ºi
JVM-ul care se va instala automat împreunã cu JDK-ul. Dupã instalare calea jdk/bin trebuie adãugatã 
în lista fiºierelor executabile pentru ca sistemul de opearare sã gãseascã automat pe javac, java etc.
Pentru aceasta, în Windows XP, mergem la Control Panel > System > Advanced > Environment
Variables. 
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Aici, cãutãm prin User Variables pânã gãsim pe PATH, unde vom scrie pe C:\Program
Files\java\jdk1.6.0\bin, apoi apãsam butonul OK. Deschideþi o consolã windows nouã (din
Start > Run > ... >cmd) în directorul în care se aflã stocat fiºierul sursã Java (mai jos acest
director este D:\My Documents\Cursuri\Curs Java\cod), apoi verificaþi dacã instalarea ºi
configurarea este corectã prin path ºi java -version. Path ne aratã cã am introdus corect calea,
iar java -version cã JVM-ul s-a instala corect.

Instalarea surselor de biblioteci ºi documentaþiei Java
Fiºierele care conþine sursele bibliotecilor din JDK se instaleazã într-o formã comprimatã în fiºierul
src.zip. Este recomandatã decomprimarea ºi instalarea lui pentru accesul la codul sursã în directorul
src. Documentaþia este conþinutã într-un fiºier separat de JDK ce trebuie descãrcat de pe
http://java.sun.com/docs , pentru J2SE, versiunea 6 acesta este jdk-6-doc.zip. Acest
fiºier se va decomprima în directorul docs ºi aeste în format HTML. Va putea fi vizualizate cu orice
navigator de Internet începând cu index.html. Cel mai simplu este sã se punã un bookmark în
navigator cãtre acest fiºier. 
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Structurã de directori ai JDK-ului va fi în final:

jdk (numele versiunii actuale este jdk1.6.0, se modificã funcþie de versiune)
*) bin (compilator java ºi alte instrumente de dezvoltare)
*) demo (exemple de aplicaþii Java)
*) docs (documentaþia bibliotecile în HTML, dupã decomprimarea lui jdk-6-doc.zip)
*) include (fiºiere pentru compilarea metodelor native)
*) jre (fiºierele mediului de execuþie Java)
*) lib (fiºierele de bibliotecã)
*) src (fiºierele sursã de bibliotecã, dupã decompimarea lui src.zip)
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Etapele genera¢rii unei aplicat-ii
Java

Etapa:
1 Editarea: Salut1 $ salvare pe disc cu extensia .java
2 Compilarea: javac Salut1.java $ Salut1.class
3 Rularea: java Salut1

A. Încãrcãtorul de clase copiazã conþinutul lui Salut1.class de pe disc în
RAM

B. Verificatorul codului de biþi se asigurã cã sistemul de securitate Java
nu este violat

C. Interpretorul citeºte din RAM ºi traduce codul de biþi în limbaj
maºinã ºi îl executã.

Etapele necesare rulãrii unei aplicaþii Java
Stocarea textul sursã. 

Toate programele Java sunt formate din obiecte. Existã douã tipuri de obiecte: tipurile de date
fundamentale (numite unori, primitive sau de bazã) ºi tipurile de date definite de utilizator, numite
clase. Tipurile primitive sunt definite la nivelul limbajului Java, iar clasele sunt definite de cãtre
programator sau de cãtre alþi dezvoltatori. În continuare se prezintã o aplicaþia Java, formatã dintr-o
clasa numitã Salut1, care va afiºa pe ecran textul Salut!.

Extensia fiºierului sursã trebuie sa fie .java, iar numele acestuia Salut1. Numele clasei ºi cel al fiºierului
sursã trebuie sã fie acelaºi. 

Conþinutul fiºierului sursã Java Salut1.java este:

// Salut1.java
public class Salut1 { 
   // executia unei aplicatii Java incepe cu metoda main.
   public static void main( String args[] )
   {
      System.out.println("Salut !" );
   } // terminare metoda main
} // terminare clasa Salut1

Explicarea liniilor codului sursã Java
Linia // Salut1.java reprezintã un comentariu care se întinde pe o singurã linie (începând cu
primul carater de dupã // ºi pânã la trecerea la linia nouã) din textul sursã. Comentariile ajutã la
înþelegerea codului Java explicând rolul unor secvenþe de cod. Ele nu apar în programul executabil,
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liniile în cauzã fiind ignorate de cãtre compilator. Atunci când este nevoie de comentarii mai lungi, ce
trebuie sã se întindã pe mai multe linii, se va folosi perechea de delimitatori /*, */.

Limbajul Java este “case sensitive” adicã face diferenþa între scrierea cu litere mari ºi mici. Dacã în loc de
main se va scrie Main aplicaþia nu se va rula. 

public se numeºte modificator de acces , acesta permite definirea controlul accesului altor porþiuni
de program la aceastã porþiune de cod. 

class reprezintã începutul unei declaraþii de clasã ºi este urmatã de numele clasei (mai sus,
Salut1). Orice aplicaþie Java trebuie conþinã cel puþin o singurã declaraþie de clasã. Clasa reprezintã
un ºablon pentru descrierea stãrii ºi a comportamentului asociat unui obiect din acea clasã. Procesul de
creare a unei obiect pe baza unei clase se numeºte instanþiere. Starea unui obiect este stocatã în
variabilele membri, iar comportamentul ei se implementeazã prin metode.

{ - acolada deschisã marcheazã începutul corpului declaraþiei de clasã ºi va avea întotdeauna
corespondentã o acoladã închisã - } ce marcheazã terminarea declaraþie de clasã. Porþiunea de cod sursã
delimitatã de aceste acolade poartã denumire de bloc. 

Linia este locul de pornire a programului public static void main( String args[] ).
Numele main este urmat de o parantezã rotundã (, un parametru ºi o parantezã rotundã închisã ).
Prezenþa parantezei spune compilatorului Java cã main este o metodã ºi nu o altã construcþie de
limbaj. Atunci când dorim sã rulãm o clasã pe JVM trebuie sã-i specificã doar numele, interpretorul
Java apelând automat metoda main a clasei. Metoda main este precedatã de trei modificatori:

public - care permite ca orice altã clasã sã poatã apela metoda main;
static - spune cã metoda main nu opereazã cu obiecte (deoarece în momentul pornirii
aplicaþiei încã nu avem obiecte), tehnic vorbind aceasta nu-l are pe this (vezi referin-ta this).
În general, metoda main este cea care construieºte obiectele necesare programului. Daca¢  însa¢
dorim sa¢  apela¢m numai metode ale clasei nu mai este necesara¢  construc-tia (aceasta se face cu
operatorul new) lui; construc-tia este obligatorie daca¢  se doreºte accesarea de metode sau de
variabile de instan-ta¢  (vezi conceptul de clasa¢ );
void - indicã faptul cã metoda main nu întoarce o valoare.

Linia {System.out.println("Salut !");} este echivalentã cu liniile (în sensul cã din
punctul de vedere al compilatorului Java efectul compilãrii este acelaºi - rezultã acelaºi cod de biþi - dar
pentru o citire ºi înþelegre mai uºoarã se preferã cea de a douã scriere - cu spaþii ºi pe mai multe linii):

{
  System.out.println(  "Salut !"  );
}

Aici acoladele marcheazã începutului ºi terminarea corpului metodei main. Metoda are o singurã
instrucþiune care foloseºte un pachet de intrare/ieºire pentru afiºarea în fereastra din care s-a rulat
aplicaþia a textului Salut !. Textul de afiºat se scrie între ghilimele ºi poartã denumirea de ºir de
caractere sau mai pe scurt, ºir. Metodele în Java pot avea parametri, metoda System.out.println
face afiºarea parametrului ºir. Caracterul ; se numeºte terminator ºi face ca metoda sã fie consideratã
o instrucþiune Java. Clasa System este din pachetul java.lang ºi conþine, printre altele, metode
pentru interacþiune între JMV ºi mediul extern (recunoaºte carecteristicile platformei pe care ruleazã).
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Prin System se pot accesa fiºierele standard de intrare (in), ieºire (out) ºi de erorare (err).

Este o eroare de sintaxã dacã un ºir nu este cuprins în ghilimele la nivelul programului sursã sau dacã se
omite un caracter terminator de instrucþie ;. 

Compilarea programului sursã Java
Pentru compilarea programului Java stocat în fiºierul Salut1.java se va folosi compilatorul
javac astfel: javac Salut1.java. Compilatorul Java va crea fiºierul Salut1.class ce
conþine codul de biþi al aplicaþiei.

Rularea aplicaþiei Java
Deoarece codul de biþi este o reprezentare intermediarã programului Java el nu poate fi rulat direct de
sub sistemul de operare. Rularea necesitã JVM care se porneºte cu java Salut1. JVM trebuie sã
primeascã numele clasei de rulat, în exemplul prezentat acesta este Salut1. Dacã numele clasei este
acelaºi cu cel al fiºierului în care acesta este stocat, cãutarea clasei se va face automat pe baza numelui
de fiºier care are extensia .class.
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C1- Întrebari

1. Masina Virtuala Java este un dispozitiv
hardware? 

2. Care sunt avantajele limbajului Java?
3. Ce sunt JDK si JRE?
4. Care sunt numele compilatorului si masinii

virtuale?
5. Care este impachetarea pe care incep sa

dezvolte majoritatea programatorilor?
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