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Wat is JAVA? 

■  een concept 
■  een platform 
■  een ontwikkelomgeving 
■  een mentaliteit 



Het ontstaan van JAVA 

■  Patrick Naughton 
■  ergernis over de verschillende 

programma bibliotheken 
■  schrijft ontslagbrief met zijn kritiek 
■  krijgt een ontwikkelteam om zijn ideeën 

uit te voeren  



Onderzoek naar 

■ Grafische bibliotheken 
■  huishoudelijke apparaten 



Grafische bibliotheken 

Windows Mac 
SUN 

Unix 



Problemen bibliotheken 

■ Moeilijk te leren 
– Ze zijn zeer groot  

■  b.v. MFC bevat 6 boeken van ±1000 blz. 

– Verschillende namen voor dezelfde zaken  
– Maar ook veel overlap, dat maakt het 

verwarrend 



Huishoudelijke apparaten 

processor 

video 
recorder 

software 

elektronica 

motoren 

Functionaliteit zit 
in de software 



Problemen 
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structuur 

 
 
 
 

past in  
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structuur is 

weg 

 
past niet 

in hardware 



Nieuwe versie 

■ Nieuwe functionaliteit betekent nieuwe, 
uitgebreidere software 

■ Maar ook nieuwe processor 
– een nieuw apparaat kopen  

■  we vinden dit heel gewoon  

■ De nieuwe software moet helemaal 
opnieuw geschreven worden 

■ Totaal geen hergebruik van code 



Concept van JAVA 

■ Maak software onafhankelijk van 
hardware 

■  gebruik een virtuele processor 

software processor 

virtuele 
processor 



Concept(vervolg) 

■  Schrijf eerst de software 
■  onafhankelijk van hardware of OS 

■  En kies dan de hardware 
– gebruikt een Virtuele Machine 

bron 
code 

byte 
code 

machine 
taal 

compileren Interpreteren 
     VM 



JAVA platform 

Java EE 
Java SE 

Java  
smartcard 

Android 
Java ME 

server 
Mainframe 
database 

PDA 
GSM 
printer 
machine 

smartcard 
 

PC 



JAVA als ontwikkelomgeving 

■  Programmeertaal 
■  standaard bibliotheken 
■  extra bibliotheken 
■  tools 
■  grafische ontwikkelomgevingen 



Programmeertaal 

■ Afgeleid van C++ 
■  eenvoudiger  
■  veiliger 
■  beter te leren 

■  platform onafhankelijk 



Programmeertaal 

JAVA 

C++ 

C 

Simula 

Smalltalk 

 
C# 

Objective C 

PHP 
javascript 

Swift 

Scala 

Clojure 

Lisp 



Standaard bibliotheken 

■ Collections 
■  net, io, nio 
■  Swing 
■  xml 
■  security 

 



Extra bibliotheken 

■ Componenten  
– Java Beans 

■  introspection, Beaninfo, toolable 

■ Multimedia 
– 2D, Sound  

■ Databases 
– JDBC, ODBC/JDBC bridge 

■  client-server  
– CORBA, RMI, TCP/IP sockets 



Tools 

■  javac   java compiler 

■  java   java vm 

■  javadoc  document generator  
■  javah   native methode aanroepen 

■  jar   archiver (zip) 
■  jconsole   monitoring 



Grafische 
ontwikkelomgevingen 

■  Eclipse 
■  IntelliJ 
■ Netbeans 
■  JDeveloper  

■  en vele andere .. (meer dan 20) 



Een mentaliteit 

■ De open internet mentaliteit 
■ De broncode is beschikbaar 

– OpenJDK is opensource 

■  gratis 
■  community process 



Sterkte 

■  Systeem onafhankelijkheid 
■ Write once, run anywhere 
■ Grootste programmeertaal  

– Tiobe index 

■ Heel veel opensource projecten 
– apache 
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Platform onafhankelijk 

■  compileren  
– van programmacode naar byte code 

■  interpreteren / Just In Time 
– van byte code naar machinecode 

bron 
code 

byte 
code execute 

compileren interpreteren 



Sterkte 
■ Goed te leren  

– Veel scholen gebruiken JAVA 
– goede ontwikkelomgevingen 

■  Eclipse, IntelliJ, Netbeans 

■ Veilig 
–  Garbage collection 

– sandbox model 



Sterkte 

■  Standaard bibliotheken in JDK 
■ The network is the computer 
■ Veel open source projecten 



Zwakte 

■ Breedsprakig 
■ Verouderde bibliotheken 
■ Traag verbeter proces 
■ Overgang SUN naar Oracle 

– Jarenlange stilstand 



Zwakte 

■ Complex en groot 
– b.v Swing bibliotheek 

■ Nieuwe applet werkt niet op browsers 
– Java Webstart 

■  ontwikkelingen gaan snel  



Kansen 

■ Brede acceptatie  
– door bedrijven en scholen  

■  veel tools en componenten 
■  brede toepassing 

–  internet, database, distributed, mobiele 
telefoons, PDA, machines, smartcard 



Bedreigingen 

■  Er zijn inmiddels modernere (betere) 
talen 

■ Ruzie Oracle vs Google 
■ Virtual machine wordt Docker 

■  Internet of Things 



Toepassingen 

■  Enterprise  
– Java EE, Spring, Play! 

■ Distributed  
– Hadoop, Spark, … 

■ Mobiel 
– Android 

 



Voor informatie 

■  java.com 
■  apache.org 

■  spring.io 
■  jboss.org 

■  stackoverflow.com 


