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ABSTRACT 

Master's thesis, 122 p., 75 fig. 6 tables, 17 sources, 17 applications. 

 

Object of research — modern high-performance microcomputer devices, whose 

development makes it possible the usage of high-level object-oriented programming 

language; highly developed Java technology is in order to identify optimal parameters 

and configuration of microcomputer system. 

 

The aim of research — to get results regarding the use of the Java programming 

language for creating microcomputers software. Identification of the main features of 

different versions of Java platforms for use on microcomputers. 

 

The results — evaluation of the performance of Oracle Java SE 8 (with JavaFX) and 

OpenJDK Java on microcomputers Raspberry Pi; the impact frequency of the processor 

performance on microcomputer platform Java; dependence on the speed of Java 

microcomputer system that uses a multicore processor; evaluation of characteristics Java 

ME and Java SE platforms; sequence design software for GPIO control and creation of 

web server technology with Java Server Pages. 

 

Keywords: microcomputer, comparison of performance, Java programming 

language, Java platform, Java Standart Edition Embedded, Java Micro Edition 

Embedded, virtual machine Java, Oracle Java, OpenJDK, Raspberry Pi. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ARM — advanced RISC machine (покращена RISC машина); 

GPIO — General Purpose Input/Output (входи/виходи загального призначення); 

I2C — Inter-Integrated Circuit; 

IoT — Internet of Things (інтернет речей); 

Java ME — Java Micro Edition; 

Java SE — Java Standart Edition; 

JVM — Java Virtual Machine (віртуальна машина Java); 

JSP —  Java Server Pages; 

ПК — персональний комп’ютер; 
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ВСТУП 

Мініатюризація та збільшення швидкодії є загально признаною тенденцією 

розвитку сучасних комп’ютерів. Сьогодні великої популярності набули 

мікрокомп’ютери, зокрема Raspberry Pi[1]. На їх основі будуються різноманітні 

системи керування, контролю, спостереження, розпізнавання і т. д. Розроблений 

британським Фондом Raspberry Pi Foundation мікрокомп’ютер Raspberry Pi Model 

B має 700 MHz процесор ARM1176-JZFS та 512MБ оперативної пам’яті LPDDR2-

800. Таке оснащення дозволяє використовувати високорівневі мови 

програмування[2]. Однією з них є об’єктно-орієнтована мова програмування Java. 

Ми живем в новому етапі розвитку інтернету, який відомий як інтернет речей 

(Internet of Things, IoT). Це значно розширює можливості збору, аналізу і розподілу 

даних, які людина може перетворити в інформацію, знання. Інтернет речей — 

всього лише момент часу, коли кількість “речей” або матеріальних об'єктів, 

підключених до Інтернету, перевищило число людей, що користуються 

"всесвітньою павутиною". 

У 2003 році на нашій планеті проживало близько 6,3 млрд людей, а до 

Інтернету було підключено 500 млн пристроїв. Розділивши кількість підключених 

пристроїв на величину населення земної кулі, ми побачимо, що на кожну людину 

тоді доводилося по 0,08 такого пристрою. Таким чином, відповідно до визначення 

Cisco IBSG, в 2003 році Інтернету речей ще не було. Смартфони в той час тільки 

з'явилися на ринку.  

У 2010 році в результаті стрімкого поширення смартфонів і планшетних 

комп'ютерів кількість підключених пристроїв зросла до 12,5 млрд, тоді як 

населення Землі склало 6,8 млрд чоловік. Таким чином, вперше в історії на кожну 

людину стало припадати більше одного підключеного пристрою (1,84 пристрою на 

душу населення). 

У січні 2009 року група дослідників виміряла обсяги маршрутизованих даних 

в Китаї за період з грудня 2001 року по грудень 2006 року з 6-місячними 

інтервалами. Дослідження показало, що, подібно закону Мура, обсяг трафіку в 

Інтернеті подвоюється кожні 5,32 року. На основі цього показника, а також 
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кількості пристроїв, підключених до Інтернету в 2003 році (500 млн, за даними 

аналітичної компанії Forrester Research), і даних про населення земної кулі (за 

інформацією Бюро перепису населення США), фахівці Cisco IBSG розрахували 

кількість підключених пристроїв на душу населення. 

Уточнивши потім ці цифри, дослідники Cisco IBSG зробили висновок про те, 

що Інтернет речей «з'явився на світ» в проміжку між 2008 і 2009 роками (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кількість населення та підключених пристроїв до мережі. 

Кількість «розумних речей», для прикладу, за оцінкою MIT Technology Review 

Business Report, до 2020 року перевищить кількість смартфонів і ПК (рис. 2). 
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Рис. 2. Кількість “розумних речей” в порівнянні з іншими пристроями 

підключеними до інтернету. 

Як бачимо, кількість пристроїв зростає, відповідно і росте необхідність в 

використанні тієї чи іншої мови програмування. Є вагомі причини для того щоб 

Java була платформою для пристроїв IoT. Це модульність самої платформи, 

створюючи нову концепцію модулів у побудові структури класів, що робить 

можливим вибрати тільки необхідні частини платформи для будь-якого 

застосування. Це має переваги для вбудованих Java, і створення додатків.  

Згідно з індексом TIOBE, що визначає популярність мов програмування через 

інтернет-пошук і публікує щомісячні рейтинги, Java перебуває у двох верхніх 

позиціях протягом багатьох років. Ця оцінка спирається на обстеження в рамках 

спільноти розробників. Це міцна основа для підприємств, щоб почати дослідження, 

яким чином IoT може бути корисним для них, бо вони вже мають необхідні набори 

інструментів в рамках своїх ІТ-відділів. Крім того, є велика бібліотека Java для 

прискорення розробки додатків, а також багато розроблених Java додатків, які 

можуть бути інтегровані в IoT системи. 

Ключовим сегментом архітектури IoT, що Oracle та її партнери розробляють є 

шлюз, через який збираються сигнали датчиків і на якому можуть бути застосовані 
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аналітичні і бізнес-правила а також передаватись інформація в хмару. Java 

забезпечує високий ступінь інтелекту і аналітики, які будуть проводитися на одній 

стороні з технологією прийняття рішень, таких як застосування комплексної 

обробки подій, а також здатність реагувати в режимі реального часу з низькою 

затримкою. Oracle обробка подій для Oracle Java Embedded пропонує відповідне 

рішення для комплексної обробки. 

Крім того, Java з використанням зменшених JVM призводить до розвитку 

високої продуктивності, що важливо для IoT додатків, створюваних розробниками. 

Також є ряд інших причин, які роблять Java привабливою платформою для 

розробки вбудованих додатків: 

Дуже вичерпний набір включених бібліотек класів. Java SE 8 має близько 4200 

бібліотек класів, що охоплюють все від структур даних для паралельного роботи з 

мережею. Це економить багато часу, щоб заново не винаходити колесо. 

На відміну від таких мов, як асемблер, C і C ++, які зазвичай використовуються 

для розробки вбудованих додатків, Java не використовує вказівники. Це означає, 

що ви не можете керувати адресами в пам'яті, до яких хочете отримати доступ, 

випадково чи навмисне. Це призводить до наступного: зменшує кількість помилок 

в коді через неправильний доступ до пам'яті та запобігає від використання 

загальних методів, як переповнення буфера в обхід перевірки безпеки і розробки 

шкідливого коду. 

Java була створена, щоб допомогти розробникам уникнути певних дій, таких 

як управління пам'яттю. Знову ж таки, на відміну від C і C ++ Java не вимагає 

програмісту явно звільнювати пам'ять, коли вона більше не використовується. 

Через це не відбуваються витік пам'яті. Java використовує збирач сміття, який 

визначає, коли пам'ять може бути звільнена і робить це автоматично. 

Майже всі університети вчать Java як частину випускник курсів інформатики, 

так що студенти можуть зрозуміти, об'єктно-орієнтовані принципи програмування. 

У поєднанні з величезної популярності Java для всіх типів додатків це означає, що 

є буквально мільйони розробників по всьому світу, які знають, як програмувати на 

Java. 
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Java має хороші інструменти для розробки коду. Крім комерційних продуктів 

є два вільних і відкритих джерел інтегрованих середовищ розробки (IDE) NetBeans: 

Eclipse. Розробка додатків з їх використанням істотно зменшує потрібну кількість 

часу і зусиль, використовуючи такі зручності, як автоматичне завершення коду, 

перевірка синтаксису при введенні і багато інших великих можливостей. Просто 

налаштувавши середовище, можна розробляти код на настільному або 

портативному комп'ютері і швидко розгорнути його на вбудованих пристроях. 

Підставою для проведення досліджень було завдання на магістерську 

дисертацію, затверджене наказом НТУУ «КПІ» від „___”_________2015р. 

Актуальність теми 

Враховуючи швидкий розвиток Інтернет речей, зростає також і кількість 

продуктів, розроблених на основі вбудованих рішень. Організаціям потрібні 

відкриті міжгалузеві платформи, які забезпечують пришвидшений вихід на ринок 

та розширення можливостей вбудованих пристроїв таких як мікрокомп’ютери. 

Оскільки це забезпечить переваги перед конкурентами. Орієнтуючись на ці 

потреби, платформа Java Platform пропонує повну підтримку кращих архітектур 

вбудованих мікросхем та нові рішення для плат на базі архітектури ARM.  

Дослідження, які подаються в магістерській дисертації сприяють розвитку 

таких галузей науки і техніки, як радіотехнічні пристрої і засоби телекомунікацій, 

радіотехнічні системи, обчислювальні машини, та інші за рахунок використання 

платформи Java та створення необхідних програмних рішень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

На кафедрі радіоприймання та оброблення сигналів проводиться активне 

впровадження сучасних пристроїв, зокрема мікроконтролерів та мікрокомп’ютерів, 

де студенти можуть створювати цікаві проекти. Результати досліджень, наведених 

в магістерській дисертації можуть бути використані для проведення лабораторних 

робіт на мікрокомп’ютері Raspberry Pi. 

Мета і задачі дослідження 

Метою дослідження є отримання нових результатів які дозволяють дати 

відповідь на питання чи є доцільним використання мови програмування Java на 



12 

 

мікрокомп’ютерах, яка версія Java продуктивніша, яку доцільно використовувати 

для того чи іншого застосування. 

Головними задачами дослідження є: 

 Порівняння швидкодії Java на мікрокомп'ютері Raspberry Pi; 

 Дослідження основних можливостей і характеристик використання 

сучасного програмного забезпечення Oracle Java ME Embedded 8 на 

мікрокомп'ютерах; 

 Створення програмного забезпечення для дослідження роботи Java з 

інтерфейсами мікрокомп'ютера, такими як GPIO; 

 Дослідження основних можливостей і характеристик використання 

сучасного програмного забезпечення Oracle Java SE Embedded 8 на 

мікрокомп'ютерах. Створення повноцінного веб-сервера з 

використанням Java та Raspberry Pi. 

Об’єкти досліджень — 1) мікрокомп’ютер Raspberry Pi розроблений 

британським фондом Raspberry Pi Foundation; 2) технологія Java, яка набула 

популярності в сфері великих проектів на рівні підприємств та проектів для 

вбудованих пристроїв.  

Предмет досліджень — характеристики реалізацій JVM і засобів побудови 

програмного забезпечення. 

Методи досліджень — методи комп’ютерного моделювання, методи 

проведення натурних лабораторних експериментів. З використанням 

комп’ютерного моделювання створено програмне забезпечення яке дає змогу 

оцінити ефективність роботи віртуальної машини Java. Створено програми для 

роботи з GPIO, веб-сервер, проведено тестування засобами комп’ютерного 

моделювання. За допомогою проведення натурних лабораторних експериментів 

виконано порівняння швидкодії Java на мікрокомп'ютері Raspberry Pi, 

протестовано змодельовані програми на мікрокомп’ютері. 

Наукова новизна одержаних результатів 

В магістерській дисертації: 
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 оцінюється продуктивність роботи Oracle Java SE 8 (з JavaFX) та  

OpenJDK Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi; 

 визначається вплив частоти роботи процесора мікрокомп'ютера на 

швидкість виконання програм; 

 отримується оцінка характеристик платформ Java ME та Java SE; 

 визначаються необхідні набори компактних профілів JRE Java SE 

потрібні для створення програмного забезпечення. 

 Розроблено програми керування GPIO за допомогою Java, та створено 

веб-сервер. 

Апробація результатів магістерської дисертації 

Результати досліджень, що містяться в магістерській дисертації, були 

оприлюднені на міжнародній  науково-технічній  конференції: 

Магістранти Дідух О. І., Тищенко В. В.  «Порівняльний аналіз швидкодії Java 

на мікрокомп’ютері Raspberry Pi».  // Міжнародна  науково-технічна  конференція  

«Радіотехнічні  поля,  сигнали,  апарати  та системи». Київ,16–22березня 2015р. 

Публікації: 

Під час виконання досліджень написана стаття по результатам супутніх 

досліджень: 

Дідух О. І., Тищенко В. В. Порівняння швидкодії Java на мікрокомп’ютері 

Raspberry Pi. // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування. — 

2015. — № 60. — С. 107—113. 

Могильний С.Б., Дідух О.І, Тищенко В.В. Raspberry pi, mathematica i Wolfram 

як основа створення елементів навчальних курсів. — Науково-практична 

конференція "Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності": Тези 

доповідей. - К.:НАУ, 2014 - 94 с. 
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1. ПОРІВНЯННЯ ШВИДКОДІЇ JAVA НА МІКРОКОМП’ЮТЕРІ 

RASPBERRY PI 

1.1 Основні поняття мови програмування Java  

Для роботи з Java потрібно знати базову термінологію. Пояснимо найбільш 

застосовувані поняття: 

– Віртуальна машина (virtual machine) — абстрактний обчислювальний 

пристрій, який може бути реалізовано різними способами: апаратно або 

програмно. Компіляція в набір команд віртуальної машини відбувається 

майже так само, як і компіляція в набір команд мікропроцесора.  

– Java-платформа (Java Platform) — віртуальна машина Java і стандартні 

класи складають Java-платформу. Java-платформа надає програмам 

уніфікований інтерфейс незалежно від операційної системи, на якій 

вони працюють. 

– Java Remote Method Invocation (JRMI) — інтерфейс виклику віддалених 

методів. Розподілена об'єктна модель, яка визначає, яким чином 

здійснюється виклик віддалених методів, що працюють на іншій 

віртуальній машині Java. 

– Java Runtime Environment (JRE) — середовище виконання Java. 

Підмножина Java Development Kit, призначене для кінцевих 

користувачів. JRE складається з віртуальної машини Java (JVM), 

стандартних класів Java і допоміжних файлів.  

– Java Virtual Machine (JVM) - віртуальна машина Java, частина 

середовища виконання Java, що виконує інтерпретацію Java байт-коду. 

Java Virtual Machine специфікуєтся набором команд байт-коду, набором 

регістрів, стеком, збиральником сміття і середовищем зберігання 

методів. 

– Java байт-код (Java bytecode) — машинно-незалежний код, який генерує 

Java-компілятор. Байт-код виконується Java-інтерпретатором. 

Віртуальна машина Java повністю стекова: не потребується складна 

адресація комірок пам'яті і велика кількість регістрів. Тому команди 
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JVM короткі, більшість з них має довжину 1 байт, звідси команди JVM 

називають байт-кодами (bytecodes), хоча є команди довжиною 2 і 3 

байти (середня довжина команди складає 1,8 байта). Програма, написана 

мовою Java, переводиться компілятором в байт-код. Байт-код 

записується в одному або декількох файлах, може зберігатися у 

зовнішній пам'яті або передаватися по мережі. Це особливо зручно 

завдяки невеликому розміру файлів з байт-кодом. Отриманий в 

результаті компіляції байт-код можна виконувати на будь-якому 

комп'ютері, що має систему, яка реалізовує JVM (в не залежності від 

типу якого-небудь конкретного процесора і архітектури ПК). Так 

реалізується принцип Java: «Write once, run anywhere» - «Написано 

одного разу, виконується де завгодно».  

1.2 Основні причини чому розробники вибирають Java 

Розглянемо чому розробники програмного забезпечення вибирають 

технологію Java. Мову програмування Java всебічно допрацьовували, 

розширювали, тестували і перевіряли на практиці більше 4 млн. розробників 

програмного забезпечення. Закінчена, надзвичайно надійна і універсальна 

технологія Java безцінна для розробників програмного забезпечення тим, що вона 

дозволяє їм:  

– писати програмне забезпечення на одній платформі і запускати його 

практично на будь-який інший;  

– створювати програми для роботи у веб-браузерах і веб-службах; 

– розробляти серверні додатки для інтернет-форумів, магазинів, 

опитувань, обробки HTML-форм та ін.; 

– створювати максимально пристосовані для вимог користувача програми 

та служби, комбінуючи різні Java-модулі;  

– писати потужні та ефективні програми для мобільних телефонів, 

віддалених процесорів, недорогих споживчих товарів і практично для 

будь-яких цифрових пристроїв. 
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1.3 Процедура порівняння швидкодії java 

1.3.1 Теоретичні викладки 

Практичним методом перевірки швидкодії Java є визначення часу виконання 

певної програми на віртуальній машині Java (JVM) [3]. Для порівняння 

використаємо дві функціонально відмінні програми. В першому випадку, 

реалізуємо сучасний швидкий алгоритм пошуку простих чисел до заданого цілого 

числа N на Java (решето Аткіна) [4]. 

В основі даного алгоритму лежать 3 стандартні теореми теорії елементарних 

чисел: 

1. n — просте, якщо: 

4 ∙ x2 + y2 = n (x > 0, y > 0) 

 n mod 4 = 1 

n — непарне число. 

2. n — просте, якщо: 

3 ∙ x2 + y2 = n (x > 0, y > 0) 

 n mod 6 = 1 

n — непарне число. 

3. n — просте, якщо: 

3 ∙ x2 − y2 = n (x > 0, y > 0) 

 n mod 12 = 11 

n — непарне число.  

Для реалізації алгоритму необхідно виконати наступні пункти: 

1. Створити решето (масив відповідності простим числам для всіх додатних 

цілих чисел починаючи з 2). Початково всі елементи решета позначаються як 

складові. 

2. Для кожного числа n в решеті поміняти значення в решеті на протилежне, 

якщо залишок від ділення по модулю 60: 

а) дорівнює 1, 13, 17, 29, 37, 41, або 53, та 𝑛 = 4 ∙ x2 + y2; 

б) дорівнює 7, 19, 31, або 43, та 𝑛 = 3 ∙ x2 + y2; 
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в) дорівнює 11, 23, 47, або 59, та 𝑛 = 3 ∙ x2 − y2. 

(де x та y цілі додатні числа) 

3. Взяти найменше число з решета, позначене як просте, і позначити всі 

елементи решета, кратні квадрату цього простого числа як складові. 

4. Повторити пункт 3. 

Алгоритм решета Аткіна має асимптотичну складність: 

𝑂(
𝑁

𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑔𝑁
) 

та потребує наступну кількість біт пам’яті: 

𝑂(𝑁
1
2
+𝑂(1)) 

В другому випадку, розглянемо програму, яка буде циклічно виконувати 

операції множення, ділення, та додавання над числами з плаваючою комою. 

При обчисленні часу роботи проведемо N = 10 запусків алгоритму та 

отримаємо відповідні часи роботи: (𝑡1, . . . , 𝑡𝑁). Визначимо мінімально можливий 

час роботи алгоритму 𝑡𝑚𝑖𝑛 = min
𝑖=1,…,𝑁

𝑡𝑖, максимальний 𝑡𝑚𝑎𝑥 = max
𝑖=1,…,𝑁

𝑡𝑖 та середній 

𝑡 =
1

𝑁
 ∑ 𝑡𝑖

𝑁
𝑖=1 . Для порівняльного аналізу розглянемо середній час роботи, оскільки 

при його визначенні враховані впливи сторонніх факторів, так як мінімальний час 

отримати нелегко.  

Для оцінки похибки вимірювання обрахуємо стандартне відхилення (𝜎) за 

формулою:  

𝜎 = √
1

𝑁 − 1
∑(𝑡𝑖 − 𝑡)

2

𝑁

𝑖=1

 

Кількість запусків алгоритму підібрана таким чином, щоб стандартне 

відхилення не перевищувало 5% від середнього часу роботи, в іншому випадку 

результат вимірювання не буде достовірним. 

1.3.2 Методика та засоби експериментальних досліджень 

Дослідження часу роботи алгоритму проводиться згідно з наступним планом: 

1. Підготовка комп’ютера 
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3. Проведення трьох холостих запусків алгоритму[5]. 

4. Запуск програми на виконання. 

5. Обрахунок часу виконання програми. 

6. Визначення мінімального, максимального та середнього значення часу 

виконання. 

7. Визначення стандартного відхилення та похибки вимірювання. 

На етапі підготовки комп’ютера були зупинені всі процеси які можуть знизити 

швидкість виконання програм або внести суттєву нерівномірність в результати 

роботи (відео та звукові програвачі, браузери, поштові клієнти, автооновлення 

системи і т. п.). 

Перед початком вимірювань необхідно зробити декілька холостих запусків 

алгоритму (без вимірювання часу), щоб виключити вплив кешів процесора на 

результат вимірювання, який може внести додаткову похибку. 

Частина коду програми з викликом алгоритму пошуку простих чисел наведена 

нижче:  

//Холостий запуск 

for (int i = 0; i < TESTREPEATS; i++) { 

            BasedAlg SieveOfAtkin = new SieveOfAtkin(MAXLIMIT); 

            SieveOfAtkin.algoritmus(); 

        } 

//Виклик і виконання алгоритму 

        for (int i = 0; i < REPEATS; i++) { 

            BasedAlg SieveOfAtkin = new SieveOfAtkin(MAXLIMIT); 

            long startTimeMs = System.currentTimeMillis( ); 

            SieveOfAtkin.algoritmus(); 

            computingTimes[i] = System.currentTimeMillis( ) - startTimeMs; 

        } 

Код програми пошуку простих чисел за алгоритмом решета Аткіна наведений 

в додатку 1. Код програми роботи над числами з плаваючою комою наведений в 

додатку 2. 
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Для порівняння проведено запуск програми пошуку простих чисел та 

програми роботи над числами з плаваючою точкою на персональному комп’ютері 

(ПК) з двох’ядерним процесором Intel Core i3-4330 3.5GHz під управлінням 64-

розрядної операційної системи Ubuntu 14.04 LTS. Зі встановленою наступною 

версією Java: 

java version "1.8.0_25" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b17) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode). 

1.3.3 Результати експериментів 

Результат виконання програми пошуку простих чисел від 1 до 5 ∙ 107 на ПК:  

Мінімальний час розрахунку становить 1123 мс 

Середній час розрахунку становить 1136.0 мс 

Максимальний час розрахунку становить 1182 мс 

SKO = 17.269112 

Відношення СКО до середнього часу = 1.5201683 % 

На Raspberry Pi встановлено Oracle Java SE 8 (з JavaFX): 

java version "1.8.0" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0-b132) 

Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.0-b70, mixed mode) 

Результат виконання програми пошуку простих чисел від 1 до 5 ∙ 107 на 

Raspberry Pi: 

Мінімальний час розрахунку становить 43694 мс 

Середній час розрахунку становить 43718.0 мс  

Максимальний час розрахунку становить 43751 мс 

SKO = 15.9721985 

Відношення СКО до середнього часу = 0.036534607 % 

На мікрокомп’ютері Raspberry Pi можливо змінити частоту процесора [6]. 

Використаємо частину доступних значень: 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 950 MHz, 

1000 MHz.  
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Проведемо запуск програми на кожній з цих частот окремо і результати 

занесемо в табл. 1. 

Далі встановимо OpenJDK Java на Raspberry Pi[7]: 

java version "1.7.0_65" 

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.3) (7u71-2.5.3-2~deb7u1+rpi1) 

OpenJDK Zero VM (build 24.65-b04, mixed mode). 

Результати розрахунків занесені в табл. 1. 

Таблиця 1.1 

Результат виконання програми пошуку простих чисел за алгоритмом решета 

Аткіна 

Платформа для 

тестування 

𝑡, мс 𝑡𝑚𝑖𝑛, мс 𝑡𝑚𝑎𝑥, мс 𝜎 
𝜎

𝑡
, % 

ПК, Ubuntu 14.04 

LTS 

1136.0 1123 1182 17.269112 1,5201683 

Raspberry Pi,  

Oracle, 700 MHz 

43718.0 43694 43751 15.9721985 0,0365346 

Raspberry Pi,  

Oracle, 800 MHz 

38715.0 38673 38818 41.164978 0.106328234 

Raspberry Pi,  

Oracle, 900 MHz 

34607.0 34583 34656 20.295046 0.058644336 

Raspberry Pi,  

Oracle, 950 MHz 

33074.0 33046 33098 15.488347 0.046829373 

Raspberry Pi,  

Oracle, 1000 MHz 

29605.0 29584 29747 49.978886 0.16881907 

Raspberry Pi,  

JDK, 700 MHz 

613509.0 591445 634453 18636.754 3.0377312 

Raspberry Pi,  

JDK, 800 MHz 

531382.0 505572 505572 17522.767 3.297584 

Raspberry Pi,  

JDK, 900 MHz 

490957.0 474098 474098 17348.08 3.274904 
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Raspberry Pi,  

JDK, 950 MHz 

434188.0 421551 451871 13944.155 3.2115479 

Raspberry Pi,  

JDK, 1000 MHz 

403535.0 397945 409229 5291.9624 1.3114011 

 

Повторимо вищеописані кроки з програмою для обчислення операцій з 

плаваючою комою. Результати розрахунків зображені в табл. 2. 

Таблиця 1.2 

Результат виконання програми для обчислення операцій з плаваючою комою 

Платформа для 

тестування 
𝑡 мс 𝑡𝑚𝑖𝑛, мс 𝑡𝑚𝑎𝑥, мс 𝜎 

𝜎

𝑡
, % 

ПК, Ubuntu 14.04 

LTS 

1302 1296 1312 5.174725 0.39744434 

Raspberry Pi,  

Oracle, 700 MHz 

24345 24338 24351 4.642796 0.019070841 

Raspberry Pi,  

Oracle, 800 MHz 

21295 21290 21302 5.1854496 0.02435055 

Raspberry Pi,  

Oracle, 900 MHz 

18845 18836 18861 7.3181663 0.038833465 

Raspberry Pi,  

Oracle, 950 MHz 

17787 17714 17953 90.816666 0.5105789 

Raspberry Pi,  

Oracle, 1000 MHz 

16798 16795 16807 3.9015667 0.023226377 

Raspberry Pi,  

JDK, 700 MHz 

332697 331817 334380 1147.6833 0.34496352 

Raspberry Pi,  

JDK, 800 MHz 

290420 290177 290658 249.50751 0.0859126 

Raspberry Pi,  

JDK, 900 MHz 

257903 257584 258571 450.38467 0.17463335 

Raspberry Pi,  

JDK, 950 MHz 

243751 243022 244963 841.6248 0.34528056 

Raspberry Pi,  

JDK, 1000 MHz 

229275 229205 229352 66.79633 0.029133717 

 

Аналіз результатів показує, що на мікрокомп’ютері Raspberry Pi час виконання 

програм є більшим в порівнянні з тестовим персональним комп’ютером. В 

залежності від версії встановленої Java та частоти роботи Raspberry Pi отримали 
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різні часи виконання програм, наведені в табл. 1, 2. На прикладі програми пошуку 

простих чисел, бачимо, що час виконання в 26,1–38,5 разів більший при 

встановленій Java від Oracle  в порівнянні з часом роботи на ПК. Даний алгоритм 

при зміні Java на OpenJDK виконується в 355–540 разів довше (табл. 1.3). Програма 

для роботи над числами з плаваючою комою при встановленій Java від Oracle 

виконується в 12,9–18,7 рази довше, а при встановленні OpenJDK час виконання 

збільшується в 176–256 разів в порівнянні з часом виконання на ПК (табл. 1.3).  

 Таблиця 1.3 

Відношення середнього часу роботи програми на Raspberry PI до часу роботи 

на ПК 

Платформа для тестування 𝑡RaspberryPi

𝑡ПК
 

Решето Аткіна 

𝑡RaspberryPi

𝑡ПК
 

операції з плаваючою 

комою 

ПК, Ubuntu 14.04 LTS 1 1 

Raspberry Pi,  

Oracle, 700 MHz 
38,5 18,7 

Raspberry Pi,  

Oracle, 800 MHz 

34 16,4 

Raspberry Pi,  

Oracle, 900 MHz 

30,5 14,5 

Raspberry Pi,  

Oracle, 950 MHz 

29,1 13,7 

Raspberry Pi,  

Oracle, 1000 MHz 

26,1 12,9 

Raspberry Pi,  

JDK, 700 MHz 

540 256 

Raspberry Pi,  

JDK, 800 MHz 

468 223 

Raspberry Pi,  

JDK, 900 MHz 

432 198 

Raspberry Pi,  

JDK, 950 MHz 

382 187 

Raspberry Pi,  

JDK, 1000 MHz 

355 176 

На мікрокомп’ютері Raspberry Pi елементарні опрації над числами з 

плаваючою комою виконуються швидше в порівнянні зі складним алгоритмом 
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пошуку простих чисел. Також очевидно, що Java від Oracle працює в 13–14 разів 

швидше від OpenJDK (див. табл. 4). 

Таблиця 1.4 

Відношення середнього часу роботи програм для Raspberry Pi на різних 

версіях Java 

Платформа для тестування 𝑡𝑂penJDK

𝑡Oracle
 

Решето Аткіна 

𝑡𝑂penJDK

𝑡Oracle
 

Операції з плаваючою 

Комою 

Raspberry Pi,  700 MHz 14,03 13,67 

Raspberry Pi,  800 MHz 13,73 13,64 

Raspberry Pi,  900 MHz 14,19 13,69 

Raspberry Pi,  950 MHz 13,13 13,71 

Raspberry Pi,  1000 MHz 13,63 13,65 

 

1.4 Визначення швидкодії Java на багатоядерному мікрокомп’ютері 

Для тестування використаємо мікрокомп’ютер Raspberry Pi 2. Він оснащений 

4-ядерним пороцесором ARM Cortex-A7 з базовою частотою 900 МГц і має 1 GB 

LPDDR2 SDRAM. Даний пристрій повністю сумісний з Raspberry Pi 1.  

Проведемо тестування Oracle Java SE 8 з використанням програми для 

обчислення операцій з плаваючою комою. Використовую методику описану вище. 

Оскільки Raspberry Pi 2 має 4 ядра процесора, то для використання кожного з них 

на етапі тестування необхідно використовувати спеціально розроблену програму. 

Код програми для тестування наведений в додатку 17. Програма автоматично 

визначає кількість наявних в мікрокомп’ютері ядер і розподіляє порівно задачу яку 

потрібно зробити, використовуючи обробку паралельно. 

За допомогою можливостей встановленої ОС Raspbian можливо змінювати 

режими роботи мікрокомп'ютера. Проведемо аналіз виконання програми на 

наступній сітці частот роботи процесора: 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 950 MHz, 

1000 MHz. Результати занесемо до таблиці 1.5. 
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Таблиця 1.5 

Результат виконання програми для обчислення операцій з плаваючою комою 

на мікрокомп’ютері Raspberry Pi 2 

Частота роботи 

процесора 
𝑡 мс 𝑡𝑚𝑖𝑛, мс 𝑡𝑚𝑎𝑥, мс 𝜎 

𝜎

𝑡
, % 

700 MHz 6780 6677 6815 148.05 2.18 

800 MHz 6752 6677 6789 87.8 1.3 

900 MHz 6762 6681 6782 110.97 1.64 

950 MHz 6767 6679 6798 124.78 1.84 

1000 MHz 6769 6679 6822 129.73 1.91 

 

Аналіз показує, що вибір різних режимів роботи мікрокомп’ютера в ОС 

Raspbian суттєво не впливає на результат виконання програми. Швидкість Java на 

Raspberry Pi 2 є більшою в 2.5–3.6 рази в порівнянні з Raspberry Pi Model B. 

Висновки 

1. Проведено аналіз використовуваних платформ Java для мікрокомп’ютерів.  

2. Визначено алгоритм перевірки швидкодії Java на мікрокомп’ютерах. 

3. Реалізовано програмне забезпечення необхідне для здійснення тестування 

швидкодії Java. 

4. Виявлено, що в порівнянні з Java на ПК Oracle Java SE 8 на Raspberry Pi 

дає хороші показники роботи і рекомендується для встановлення та використання 

на мікрокомп’ютерах. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ORACLE JAVA 

MICRO EDITION EMBEDDED 8 

2.1 Загальні особливості Oracle Java Micro Edition Embedded 8 

Oracle Java ME Embedded 8 є повнофункціональним клієнтським середовищем 

і середовищем розробки Java, оптимізованим для ARM архітектури – базується на 

підключенні мікроконтролерів та інших пристроїв з обмеженими системними 

ресурсами. Продукт забезпечує спеціальну вбудовану функціональність  і 

призначений для мало потужних пристроїв з обмеженою пам’яттю, що вимагають 

підтримки ряд мережевих сервісів та інтерфейсів вводу / виводу. 

Java Platform, Micro Edition (Java ME) - найбільш широко розповсюджена 

платформа для пристроїв з обмеженими ресурсами. 

Oracle Java ME Embedded 8 призначена для задоволення потреб 

інтелектуальних підключених послуг на пристроїв пристроях з обмеженими 

ресурсами, таких як ті, що базуються на безпровідних модулях, вбудованих та 

промислових контролерів, розумних лічильників, систем спостереження, 

екологічного моніторингу, здоров'я, домашніх автоматизованих пристроїв, 

торгових машин, і більше. 

Побудована на оптимізованій реалізації стандарту Java ME 8, Oracle Java ME 

Embedded 8 являє собою надійну і перевірену платформу додатків, що підтримує 

оновлення програмного забезпечення і управління системою без шкоди для 

цілісності системи і розширення цінності пристрою[8]. 

2.1.1 Ключові моменти Oracle Java ME Embedded 8 

Як зазначено на рис. 2.1, Oracle Java ME Embedded версії 8 включає в себе: 

– Платформну незалежність, стандарти, що базуються і ефективне 

програмне забезпечення для вбудованих пристроїв - це дозволяє 

швидкий розвиток і розгортання інтелектуальних додатків в широкому 

діапазоні комбінацій пристрій / операційна система. 

– Java Runtime на основі Java ME Connected Limited Device Configuration 

(CLDC) 8 – співвідноситься з особливостями платформи Java SE для 

підвищення ефективності розробки і переносимості коду, надійної та 
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ефективної багатозадачної реалізації, передових оснащень, і багато 

іншого. 

Рис. 2.1. Стек продукту Oracle Java ME Embedded. 

– Java ME Embedded Profile (MEEP) 8 — сучасна, гнучка вбудована 

платформа, побудована на CLDC 8, підтримує передову 

функціональність безпеки, розширені можливості підключення, 

включаючи стільникові, налаштування в масштабі широкого спектру 

цільового пристрою. 

– Software Provisioning and Management Functionality  — дозволяє 

віддалене програмне забезпечення, можливість оновлення, і керування. 

– Optimized for Embedded — повну підтримку основних операцій, 

довготривалих операцій, дрібнозернисту безпеку, авто-старт, 

моніторинг та відновлення, і керування живленням. 

– Device I/O APIs — легкий доступ до периферійних пристроїв GPIO, I2C, 

SPI, AT channel, serial / UART, ADC/DAC, Pulse Counter, PWM, SD Card 

і більше. 

– RESTful Web Services APIs —  можливість використовувати HTTP 

Client, JSON, OAuth 2.0. 
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– Підтримка стандарнтих сервісів API — File I/O (JSR 75), Wireless 

Messaging (JSR 120), Web Services (JSR 172), Security and Trust Services 

Subset (SATSA – JSR 177), Location (JSR 179), XML (JSR 280). 

2.1.2 Підтримувані платформи пристроїв 

Oracle Java ME Embedded 8 — міжгалузевий і крос-платформний продукт, що 

забезпечує підтримку чіпсетів, які базуються на ARM архітектурі. Доступні  

наступні реалізації продукту: 

 ARM Cortex -M3/-M4 with RTOS — повна реалізація для платформи 

Freescale Kinetis K70 з використанням чіпсету сімейства MK70F. 

 ARM11 / Linux — повна реалізація для Raspberry Pi Model B, 

використовуючи чіпсет BCM2835.  

 ARM9 / Brew MP — повна реалізація для платформи Qualcomm IoE з 

використанням чіпсету QSC6270T  

 x86/Windows emulation — повна підтримка середовища розробки IDE 

NetBeans через Java ME SDK. 

Додаткові платформи можуть бути включені і підтримуються Oracle 

Інженерними сервісами і партнерами Oracle. Oracle Java ME Embedded має 

розширювану і портативну архітектуру для задоволення потреб різноманітних 

вбудованих ринків. 

Oracle Java ME Embedded 8 поєднує функціональність і конфігурацію 

спрямовану для ряду вбудованих систем з наступними типовими 

характеристиками: 

 Системи, які базуються на ARM архітектурі систем на кристалі (SOC). 

 Починаючи 128 KB RAM, та 1 MB ROM. 

 Завжди-на пристроях. 

 Потребується підтримка I/O через різні інтерфейси. 

 Вбудований в підключення до мережі: провідної / безпровідної, завжди 

або періодично під’єднаний. 

 Пристрої без користувальницького інтерфейсу. 
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 Мають дуже просте вбудоване ядро, або більш складні вбудовані  

OS/RTOS. 

2.1.3 Інструменти розробника для Oracle Java ME Embedded 8 

Комплексна послідовність інструментів підвищує ефективність розробника. 

Java ME Software Development Kit (SDK) 8 від Oracle, разом із підтримуваними 

плагінами для популярних середовища розробки, таких як NetBeans та Eclipse, 

надає повне середовище для розробки вбудованих додатків[9]. За допомогою цих 

інструментів, розробники можуть розробляти, розгортати, тестувати і 

налагоджувати свої додатки на настільних комп'ютерах Windows, за допомогою 

вбудованих емуляторів пристроїв і вбудовану підтримку для профілювання та 

моніторингу мережі. Крім того, є можливим розгортати, налагоджувати (на рівні 

вихідного Java) і перевіряти додатки безпосередньо на цільовому обладнанні, що 

дозволяє розробникам досягти кращої якості, більш високі продуктивності 

додатків. 

2.1.4 Java Specification Requests підтримувані Oracle Java ME Embedded 8 

Перерахуємо Java Specification Requests (JSRs) підтримувані Oracle Java ME 

Embedded 8 (або як стек продукту): 

 JSR 360 —  Java ME Connected Limited Device Configuration (CLDC) 

8. Визначає стандарт ядра платформи Java runtime для малих, з 

обмеженими ресурсами і підключених пристроїв, у відповідності з 

мовою Java SE 8, віртуальну машину, і ключові інтерфейси. 

 JSR 361 —  Java ME Embedded Profile (MEEP) 8. Визначає сучасну, 

гнучку вбудовану платформу додатків виконану на CLDC 8, включаючи 

програмне забезпечення резервування та управління, програмне 

забезпечення послуг і модульності, підвищення безпеки, передові 

з'єднання і конфігурації масштабування по широкому спектру цільової 

платформи. 

 JSR 075 —  File I/O. Додатковий пакет API для доступу до файлової 

системи пристрою. 
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 JSR 120 —  Wireless Messaging API (WMA). Додатковий пакет API для 

бездротової передачі повідомлень, такі як SMS.    

 JSR 172 —  Web services. Додатковий пакет API для веб-сервісів на 

стороні клієнта. 

 JSR 177 —  Security and Trust Services API (SATSA). Додатковий пакет 

API для безпеки і довірених послуг. 

 JSR 179 —  Location API. Додатковий пакет API для послуг на основі 

визначення місця розташування. 

 JSR 280 —  XML API. Додатковий пакет API загального призначення 

для обробки XML. 

Oracle є лідером Java на ринку вбудованих пристроїв, пропонуючи великий 

асортимент Java платформ, які підтримують широкий спектр вбудованих 

середовищах з різними вимогами в термінах обмежень пам'яті, чіпсетів, ОС і 

конкретних галузевих вимог. Java платформи спеціально розроблені для 

задоволення потреб різних класів пристроїв. Java Card (від 16 KB/8 KB ROM/RAM), 

Java ME Embedded (від 128 KB RAM) і Java SE (з 11 MB RAM). Oracle також перша 

на ринку серед постачальників вбудованих баз даних, разом з C і Java баз даних для 

пристроїв з обмеженими ресурсами (Berkeley DB). 

2.2 Особливості Oracle Java ME Embedded 8.1 

16 жовтня 2014 Oracle анонсувала Oracle Java ME Embedded 8.1 - оновлений 

компонент сімейства продуктів Oracle Java Embedded. Нова версія Oracle Java ME 

Embedded пропонує середовище виконання Java, оптимізоване для 

мікроконтролерів ARM та інших систем з обмеженими ресурсами. 

Розвиток Інтернет речей продовжує підтримувати технологічні інновації, 

організаціям необхідні відкриті міжгалузеві платформи, що забезпечують 

прискорене виведення на ринок і розширення можливостей вбудованих пристроїв 

при скороченні витрат. Платформа Java Platform Micro Edition (Java ME) пропонує 

повну підтримку кращих архітектур вбудованих мікросхем і нові рішення для плат 

на основі архітектури ARM. 
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З випуском нової версії, Oracle імпортує Oracle Java ME Embedded на нові 

платформи і відкриває додаткові можливості на ринку вбудованих систем і рішень 

для Інтернет речей (Internet of Things, IoT). 

Ключові характеристики Oracle Java ME Embedded 8.1 включають підтримку 

мікроконтролерів ARM Cortex-M і ряд інших удосконалень, поліпшення 

комунікаційних і мережних можливостей і розширення функцій забезпечення 

безпеки, засоби підвищення продуктивності розробки додатків, такі як аналіз 

динамічно розподіленої пам'яті і оптимізоване використання інструментальних 

засобів.  

Пропонуючи Java ME Embedded 8.1 Developer Preview, Oracle дозволяє Java-

розробникам експериментувати з платформою розробки ARM mbed і поширювати 

існуючу підтримку Java на інші архітектури і платформи ARM. 

mbed — платформа розробки інтелектуальних пристроїв на основі 32-

розрядних мікроконтролерів ARM Cortex-M, для зменшення фрагментованості 

галузі мікроконтролерів. Ця платформа, доповнена підтримкою Java, надає 

рішення для швидкого та ефективного створення прототипів і продуктів, головним 

чином призначених для функціонування в мережі IoT. 

Oracle і Freescale додали підтримку Java в мікроконтролери серії Freescale 

Kinetis K на основі ядер Cortex-M4, що допомагає розробникам вбудованих систем 

використовувати популярні засоби програмування Java, попередню версію 

платформи для розробки FRDM-K64F з використанням mbed. 

Oracle Java ME Embedded 8.1 містить підтримку рішення для забезпечення 

бездротового зв'язку Qualcomm Gobi 3G / 4G для двох нових сімейств пристроїв.  

2.3 Особливості Oracle Java ME Embedded release 8.1 для Raspberry Pi. 

Програмне забезпечення Oracle Java ME Embedded release 8.1 для платформи 

Raspberry Pi є готовим до запуску бінарним код для використання на платформі 

Raspberry Pi Model B. Програмне забезпечення Oracle Java ME Embedded реліз 8.1 

пройшло перевірку для використання з платформою Raspberry Pi Model B+. 

Oracle Java ME Embedded програмне забезпечення використовує оптимізовану 

платформу для малих вбудованих пристроїв, яка включає в себе Connected Limited 
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Device Configuration(CLDC) HotSpot реалізацію (Java Virtual Machine) версії 8, 

Micro Edition Embedded Profile (MEEP) прикладне середовище, Generic Connection 

Framework (GCF) API, і розширену підтримку для різних Java Specification Requests  

(JSRs). 

2.3.1 Підтримувані функції Java ME Embedded release 8.1 для Raspberry 

Pi Model B 

Розглянемо які особливості Java ME Embedded release 8.1 підтримуються 

мікрокомп’ютером Raspberry Pi Model B: 

– CLDC 8 

– Повний набір API 

– General Connection Framework (GCF) 8 

– File protocol (file: scheme) 

– Datagram (datagram: scheme) 

– TCP/IP client socket (socket: scheme) 

– TCP/IP server socket (socket: scheme) 

– Secure client socket (ssl: scheme) 

– HTTP (http: scheme) 

– HTTPS (https: scheme) 

– Secure datagram (dtls: scheme) 

– Secure server socket (ssl: scheme) 

– Access points 

– The NetworkUtilities class 

– javax.microedition.pki package та інші удосконалення, пов'язані з 

безпекою 

– TLS v1, v1.1, v1.2 

– Java ME Embedded Profile (MEEP) 8: 

– TLS v1, v1.1, v1.2 

– javax.microedition.event 

– javax.microedition.power 

– javax.microedition.io (IMC, PushRegistry) 
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– javax.microedition.midlet 

– javax.microedition.rms 

– javax.microedition.swm 

– I/O APIs пристрою, які забезпечують покращене керування пристроєм та 

вдосконалення вводу/виводу (I/O) для вбудованих пристроїв не 

великого розміру: 

– GPIO 

– I2C 

– Serial Peripheral Interface (SPI) 

– Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 

– Watchdog Timer 

– Modem Control (AT) command set 

– ATDevice, що є простими AT командами на основі пристрою 

EmbeddedDevice1 емуляторі, який відповідає ОК, будь-якій 

команді. Він має наступну конфігурацію:  

Ім'я пристрою: EMUL, ID: 13, Device Number: 1, Hardware 

Channel’s Number: 1. 

– Постійна підтримка для наступних додаткових пакетів: 

– JSR 75 — (FileConnection API only) 

– JSR 172 — Web Services 

– JSR 177 — Security and Trust Services API (SATSA-CRYPTO 

package only) 

– JSR 179 — Location 

– JSR 280 — XML API for Java ME 

– Включені інсирументи: 

– Інтерфейс командного рядка (CLI) 

– Вхід 

– Команди файлової системи 

– Режим налагодження 

– Моніторинг пам'яті повністю підтримується в цій версії і пропонує: 
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– Вміст Java кучи 

– Виклик контексту для кожного об'єкта при його створенні 

– Профілювання процесора повністю підтримується в цій версії і 

пропонує: 

– Спосіб виявлення вузьких місць в додатках 

– Наступні дані для кожного методу: тривалість виконання, точне 

число викликів, і контекст методу 

– Підтримка мережевого моніторингу. 

2.3.2 Зауваження щодо використання Java ME Embedded release 8.1 

Oracle Java ME Embedded програмне забезпечення для платформи Raspberry Pi  

включає в себе реалізацію CLDC з високопродуктивною віртуальною машиною 

Java, яка може запускати IMlets і мати доступ до портів вводу / виводу. Це 

середовище виконання оптимізоване для Raspberry Pi. 

Звернемо увагу на наступну важливу інформацію перед запуском програмного 

забезпечення Oracle Java ME Embedded на мікрокомп’ютері: 

– Цей реліз не підтримує запуск декількох екземплярів виконуваного 

файлу; унеможливлено одночасний запуск кількох екземплярів кожного 

з сценаріїв або виконуваних файлів, незалежно від того, чи це з тієї 

установки програмного забезпечення або з різних установок. Програмне 

забезпечення може запускати багато IMlet-ів  в одному примірнику 

віртуальної машини; не потрібно для запускати декілька віртуальних 

машин для запуску декількох додатків одночасно. Не дотримання цих 

застережних заходів може привести до збоїв в роботі з 

неінформативними повідомлення про помилки і, можливо, привести до 

пошкодження установчих файлів. 

– Всі пристрої, за винятком MMIO, підтримують тільки монопольний 

режим. MMIO також підтримує режим загального доступу. 

– Немає підтримки реалізації пристроїв загального призначення, до яких 

можна було б отримати доступ за допомогою пакету jdk.dio.generic. 
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– Пакет jdk.dio.power не підтримує актуальний стан живлення на 

наявному обладнанні. 

– Точки доступу взаємно-однозначно зіставляються для мережевих 

інтерфейсів. Однак точка доступу керування функціональністю 

реалізується з обмеженням, яке не дозволяє змінювати стан інтерфейсу 

мережі Linux за допомогою Java. Стан доступний тільки для читання. 

Налаштування проксі-сервера також доступні через змінну оточення. 

– Системні події і управління живленням не реалізовані через відсутність 

підтримка на стороні Raspbian. 

– На Raspberry Pi Model B+ повністю підтримується тільки ті ж самі порти 

вводу / виводу, що і в моделі B. Додаткові контакти можуть бути 

використані на власний ризик. 

2.3.3 Безпека Oracle Java ME Embedded 8 

2.3.3.1 Встановлення та виконання принципів безпеки 

Установка програмного забезпечення Oracle Java ME Embedded 8  потребує 

платформи виконання, яка забезпечує доступ до певних мережевих ресурсів. Ці 

необхідні ресурси можуть бути включені, але не обмежуються ними, 

різноманітність комунікаційних можливостей між встановленими компонентами 

продукту. 

Важливо відзначити, що установка і система виконання принципово є 

системою розробки, який не розроблений спеціально для захисту від атак із 

зовнішніх вторгнень. Враховуючи це, архітектура продукту може представляти 

небезпечне операційне середовище для установки файлової системи і її середовища 

виконання, під час виконання. З цієї причини, вкрай важливо дотримуватися 

запобіжних заходів, викладені в наступних правил безпеки при установці і запуску 

програмного забезпечення. Функціональність розроблюваних додатків пов'язаних 

з безпекою підтримується наявними компонентами Oracle Java ME Embedded стека 

програмного забезпечення включеного розробником у додатку. Запобіжні заходи 

безпеки повинні дотримуватися розробником програми. 
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Для підтримки оптимальної мережевої безпеки, пакет програмного 

забезпечення може бути встановлений і запущений в операційному середовищі в 

закритій мережі. Програмне забезпечення системи не підключене до Інтернету 

безпосередньо або до мережевого середовища компанії, які можуть ввести 

небажаний вплив шкідливого вторгнення. Це ідеальне безпечне операційне 

середовище, коли додаток в стадії розробки, не вимагає підключення до Інтернету. 

Прикладом вимоги для підключення до Інтернету, коли система повинна 

взаємодіяти з бездротовою мережею через Інтернет щоб повною мірою виконувати 

додаток в стадії розробки. Потрібне чи не потрібне підключення до мережі Інтернет 

залежить від конкретного додатку Java ME працюючого в середовищі розробки. 

Наприклад, деякі програми Java ME можуть використовувати HTTP з'єднання. 

Якщо середовище є відкритим для доступу до мережі, необхідно дотримуватися 

наступних правил безпеки, щоб захистити цінні ресурси від шкідливого 

вторгнення:  

– Розмістити середовища розробки за надійний брандмауер, який суворо 

обмежує несанкціонований доступу до мережі, до своєї файлової 

системи і сервісів. Обмежити права доступу для тих, кому потрібні для 

розробки, дозволяючи всі двонаправлені місцеві мережі зв'язку, які 

необхідні для функціональності додатка. Конфігурація брандмауера 

повинна підтримати ці вимоги для запуску програмного забезпечення, а 

також їх вирішення з точки зору безпеки. 

– Дотримуватись принципу найменших привілеїв шляхом присвоєння 

мінімального набору прав доступу системи, необхідних для установки і 

виконання програмного забезпечення. 

– Не зберігати конфіденційну інформацію на тій же файловій системі, яка 

є інсталяційною. 

– Для підтримки максимального рівня безпеки необхідно переконатися, 

що операційна система має останні оновлення в середовищі розробки. 
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2.3.3.2 Запобіжні заходи безпеки 

Комплект програмного забезпечення Oracle Java ME Embedded містить 

сертифікати безпеки, які необхідні для тестування під час розробки продуктів для 

фінального релізу до клієнтів. Деякі з цих сертифікатів є з власними підписами, що 

генеруються Oracle, які відображаються на пільгових доменах безпеки. IMlet-ти або 

мідлети, підписані цими сертифікатами отримують високі привілеї доступу до 

обмежених API. Ці сертифікати представляють уразливості безпеки, якщо вони 

будуть наявні для кінцевих користувачів на пристрої клієнта. Вони повинні бути 

видалені після остаточного тестування продукту, коли продукт готується до 

випуску для кінцевих користувачів. Не потрібно видаляти сертифікати, видані 

загальновизнаними сертифікаціями, тому що вони використовуються тільки для 

підписання верифікацій, і вони не представляють уразливості. 

2.3.3.3 Запобіжні заходи розробника 

CLI включена в Developer Agent, який зв’язується з пристроєм через 

незахищений протокол. Developer Agent є Java SE додатком, який може отримувати 

інформацію про протокол зв'язку, який може використовуватись ненадійною 

особою для маніпулювання пристроєм. При реалізації Developer Agent в 

розгортанні продукту, необхідно звернути увагу на відповідні заходи безпеки 

навколо каналу зв'язку Developer Agent. Цей канал використовує TCP-порт 2201 на 

пристрої Raspberry Pi для спілкування.  

2.3.3.4 Відомі помилки Oracle Java ME Embedded 

Відомі такі помилки в цьому випуску програмного забезпечення Oracle Java 

ME Embedded: 

– Сеанс налагодження в NetBeans для додатку не починається з наступної 

точки зупинки: виключення імені класу є java.lang.RuntimeException, 

зупиняється на: спійманий. 

– CLI: команда Get виробляє неправильне виведення у тому випадку, коли 

вона не може записати у файл: <<get,FAIL,Illegal char <>> instead of  

<<get,FAIL,unable to write into file ...>>. 
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– Метод  KeyPairGenerator.generateKeyPair() провокує перезапуск 

віртуальної машини. 

– Коли додаток запускається відразу після перезапуску мікрокомп’ютера 

Raspberry Pi, метод UART.read(ByteBuffer) втрачає один байт, записаний 

методом UART.read(ByteBuffer). Це питання зникає при наступному 

запуску програми. 

2.4 Процедура створення Java ME Embedded додатків 

Java ME Embedded додатки працюють на невеликих пристроях, з простим 

дисплеєм або без нього, з низьким енергоспоживанням, і з обмеженими 

можливостями підключення до мережі. 

Цільові пристрої включають в себе бездротові модулі, розумні-лічильники, 

промислові контролери, системи домашньої автоматизації, і так далі. 

 

Рис. 2.2 Структура Java ME Embedded додатку 

Кожен Java ME Embedded додаток складається з IMlet та інших класів і 

ресурсів, які можуть бути необхідні в додатку[10]. IMlet це клас, який розширює 

клас javax.microedition.midlet.MIDlet і відповідає специфікації Java ME Embedded 

Profile 8 (MEEP 8). Методи цього класу дозволяють керування додатками на 
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вбудованому пристрої за допомогою програмного забезпечення для створення, 

запуску, призупинення і знищення IMlet. Кілька IMlet можуть бути упаковані в Java 

Archive (JAR-файл) разом з файлом маніфесту, щоб сформувати IMlet suite. Файл 

Java Application Descriptor (JAD) використовується для опису IMlet suite. Рис. 2.2 

показує структуру Java ME Embedded додатку. 

Незважаючи на те, що  IMlet є типом MIDlet, в контексті Java ME Embedded 

платформи, обидва терміни використовуються як синоніми. Вони обидва 

стосуються додатка, який відповідає специфікації MEEP 8. 

Загальний порядок розробки Java ME Embedded додатка включає в себе 

наступні дії: 

1. Створення вихідного коду файлу IMlet, який розширює клас 

javax.microedition.midlet.MIDlet. 

2. Компіляція IMlet в двійковий class файл. 

3. Створити файл маніфесту. 

4. Упакувати клас IMlet class і маніфест  у JAR файл. 

5. Створити файл JAD, пов'язаний з JAR. 

Файл JAD і пов'язаний JAR-файл, утворюють IMlet suite, яке може бути 

розгорнуте на вбудованому пристрої. 

Інтегроване середовище розробки (IDE) автоматизує більшість завдань, 

пов'язаних з розробкою додатків. Наприклад, IDE управляє вихідним код і файлами 

ресурсів, аналізує код, щоб виділити синтаксичні помилки, і налаштовує необхідні 

параметри, щоб побудувати, пакет, запустити та налагодити додаток. Вихідні 

файли і налаштування об'єднуються за допомогою IDE в проект. 

Розробка Java ME Embedded додатку, використовуючи IDE включає в себе 

наступні кроки: 

1. Створити Java ME Embedded Application проект. 

2. Додати один або кілька IMlet вихідних файлів разом з іншими необхідними 

ресурмними файлами проекту. 
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3. Побудувати проект. IDE автоматично компілює IMlet clas та інші необхідні 

класи, створює файл маніфесту, упаковує все це в файл JAR, і створює файл JAD, 

щоб завершити IMlet suite. 

Oracle Java ME SDK надає плагіни для IDE NetBeans і Eclipse IDE, що 

дозволить вам використовувати всі можливості SDK всередині IDE. Створення і 

запуск Java ME Embedded додатка є хорошим способом, щоб зрозуміти основи 

Oracle Java ME SDK. Можна створювати додатки, з або без інтегрованого 

середовища розробки (IDE), запускати їх на реальному підключеному пристрої або 

за допомогою емулятора. 

2.5 Розробка проекту Java ME Embedded в IDE NetBeans 

2.5.1 Основні можливості IDE NetBeans  

IDE NetBeans дозволяє автоматизувати процес будівництва, упаковки і 

запуску Java ME Embedded додатку, підтримуючи стандарт проектів Java ME 

Embedded Application. Проект додатку Java ME Embedded містить 

повнофункціональний шаблон IMlet і налаштований таким чином, що для його 

запуску необхідно натиснути лише одну кнопку.  

Є можливість редагувати наданий вихідний код IMlet, додавати інші файли 

ресурсів в проект і налаштувати параметри проекту в міру необхідності. IDE 

NetBeans буде гарантувати, що всі вихідні файли, ресурси і параметри налаштовані 

належним чином.  

При запуску проекту додатку Java ME Embedded, IDE NetBeans автоматично 

будує, упаковує, і запускає додаток на пристрої за замовчуванням 

EmbeddedDevice1 або на іншому доступному пристрої. Можна вибрати для запуску 

іншу платформу або реальний підключений пристрій.  

Розробка Java ME Embedded додатку в середовищі IDE NetBeans з 

використанням Oracle Java ME SDK включає наступні пункти: 

1. Створення проекту IMletDemo в середовищі IDE NetBeans. 

2. Запуск проекту IMletDemo в середовищі IDE NetBeans. 
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2.5.2 Створення проекту Java ME Embedded в IDE NetBeans 

Проект поєднує в собі вихідні файли і налаштування, які необхідні, щоб 

побудувати, запустити і налагодити програму. Без використання IDE потрібно 

виконати багато ручних дій, необхідних для управління всіма файлами проекту і 

налаштування. 

IDE NetBeans включає в себе різні типи проектів, які попередньо налаштовані 

для розробки Java SE, JavaFX, Java ME і багато інших типів додатків. Для створення 

Java ME Embedded Application проекту в IDE NetBeans необхідно: 

1. У меню File  вибрати New Project.  

2. На етапі Choose Project, вибрати Java ME Embedded зі списку Categories 

і Java ME Embedded Application зі списку Projects. Натиснути кнопку Next.  

3. На етапі Name and Location ввести IMletDemo в поле Ім'я проекту. 

Натиснути Finish. 

Створений проект IMletDemo буде відображений на вкладці Projects  в IDE 

NetBeans. Вихідний файл IMletDemo.java з пакету imletdemo повинен бути 

відкритий в окремій вкладці. 

Якщо все правильно, можна побудувати і запустити проект IMletDemo 

згенерований з стандартного шаблону Java ME Embedded Application в IDE 

NetBeans. Тим не менш, додаток не буде нічого робити, тому що методи не містять 

ніякого коду. 

2.5.3 Запуск проекту Java ME Embedded в IDE NetBeans 

Oracle Java ME SDK 8.1 забезпечує середовище емуляції Java ME Embedded 8.1, яке 

дозволяє дублювати (або емулювати) вбудований пристрій і запустити додаток без 

фактичного пристрою. За замовчуванням, коли ви запускаєте Java ME Embedded 

Application проект в IDE NetBeans, воно починає роботу на пристрої 

EmbeddedDevice1.  

Щоб запустити проект IMletDemo, необхідно виконати одну з таких дій: 

 Вибрати проект IMletDemo на вкладці Projects і натиснути на зелений 

значок із стрілкою вправо в панелі інструментів IDE NetBeans. 
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 Вибрати проект IMletDemo на вкладці Projects та натиснути F6 на 

клавіатурі. 

 Вибрати проект IMletDemo на вкладці Projects, відкрити меню Run та 

вибрати Run Project (IMletDemo). 

 На вкладці Projects клацнути правою кнопкою миші по імені проекту 

IMletDemo і вибрати пункт Run. 

Якщо все проходить успішно, емулятор EmbeddedDevice1 почне свою роботу 

з запущеним IMletDemo. Використаємо код з додатку 5, в якості результату 

побачимо наступний рядок на вкладці Output в середовищі IDE NetBeans: 

IMletDemo is started... 

Щоб відкрити вкладку Output в IDE NetBeans виберемо Output в меню 

Window або натиснемо Ctrl + 4 на клавіатурі. 

Можна запустити проект IMletDemo на пристрої, відмінному від того, який 

пропонується за замовчуванням EmbeddedDevice1 (наприклад, інший пристрій або 

реальний підключений пристрій). 

Для запуску проекту IMletDemo на конкретному пристрої необхідно виконати 

наступні дії: 

1. В меню Tools, щоб МНК, обрати Java ME, а потім Device Selector. 

2. На вкладці Device Selector, клацнути правою кнопкою миші на пристрої, на 

якому потрібно запустити проект IMletDemo, вибрати Run Project, а потім 

IMletDemo.  

2.6 Розробка проекту Java ME Embedded в Eclipse IDE 

2.6.1 Основні можливості Eclipse IDE 

Eclipse IDE дозволяє автоматизувати процес будівництва, упаковки і запуску 

Java ME Embedded додатку, підтримуючи стандарт проектів Java ME Embedded 

Application. Проект додатку Java ME Embedded містить повнофункціональний 

шаблон IMlet і налаштований таким чином, що для його запуску необхідно 

натиснути лише одну кнопку.  
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Стандартний шаблон MIDlet може бути використаний для створення 

вихідного коду IMlet. Також можна додати інші файли ресурсів в проект і 

налаштувати параметри проекту в міру необхідності. Eclipse IDE буде гарантувати, 

що всі вихідні файли, ресурси і параметри налаштовані належним чином. 

При запуску проекту Java ME, Eclipse IDE автоматично будує, створює пакети, 

і запускає додаток на платформі за замовчуванням EmbeddedDevice1 або на іншому 

доступному пристрої. Можна вибрати для запуску іншу платформу або реальний 

підключений пристрій. 

Розробка Java ME Embedded додатку в середовищі IDE NetBeans з 

використанням Oracle Java ME SDK включає наступні пункти: 

1. Створення проекту IMletDemo в середовищі Eclipse IDE. 

2. Запуск проекту IMletDemo в середовищі Eclipse IDE. 

2.6.2 Створення проекту Java ME Embedded в Eclipse IDE 

Проект поєднує в собі вихідні файли і налаштування, які необхідні, щоб 

побудувати, запустити і налагодити програму. Без викостання IDE потрібно 

виконати багато ручних дій, необхідних для управління всіма файлами проекту і 

налаштування. 

Для створення проекту Java ME в Eclipse IDE необхідно: 

1. Переконатися, що Java ME  активна наступним чином: 

– Відкрийте меню Window, вибрати Open Perspective, потім Other. 

– У вікні Open Perspective вибрати Java ME і натисніть кнопку ОК. 

2. У меню File вибрати New, а потім Java ME Project. 

3. У діалоговому вікні New Java ME Project, ввести IMletDemo в поле Project 

name. Натиснути кнопку Finish. Ви повинні побачити створений проект IMletDemo 

на вкладці Package Explorer в Eclipse IDE. 

4. Клацніть правою кнопкою миші проект IMletDemo на вкладці Package 

Explorer, виберіть пункт Створити, а потім Java ME MIDlet. 

5. У діалоговому вікні New Java ME MIDlet, ввести imletdemo в області 

Package  і IMletDemo в поле Name. Натисніть кнопку Finish. Побачимо створений 

вихідний файл IMletDemo.java відкритий в окремій вкладці в Eclipse IDE. Вихідний 
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файл повинен бути розташований в пакеті imletdemo під SRC в проекті IMletDemo 

на вкладці Package Explorer в Eclipse IDE. 

Якщо все виконано правильно, проект IMletDemo буде побудований і 

запущений в Eclipse IDE. Тим не менш, додаток не буде нічого робити, тому що 

методи не містити коду. Використаємо код з додатку 5. Це зробить додаток 

працюючим і буде виведено на екран IMletDemo is started... 

2.6.3 Запуск проекту Java ME Embedded в Eclipse IDE 

Oracle Java ME SDK 8.1 забезпечує середовище емуляції Java ME Embedded 8.1, яке 

дозволяє дублювати (або емулювати) вбудований пристрій і запустити додаток без 

фактичного пристрою. За замовчуванням, коли ви запускаєте Java ME Embedded 

Application проект в IDE NetBeans, воно починає роботу на пристрої 

EmbeddedDevice1.  

Щоб запустити проект IMletDemo, необхідно виконати одну з таких дій: 

 Виберати проект IMletDemo на вкладці Projects і натиснути Ctrl + F11 

на клавіатурі. 

 Вибрати проект IMletDemo на вкладці Projects, відкрити меню Run і 

вибрати пункт Run. 

 Натиснути правою кнопкою миші на ім'я проекту IMletDemo на вкладці 

Projects і вибрати Run As, потім Emulated Java ME JAD.  

Якщо все проходить успішно, емулятор EmbeddedDevice1 почне свою роботу 

з запущеним IMletDemo. Використаємо код з додатку 5, в якості результату 

побачимо наступний рядок на вкладці Console в середовищі Eclipse IDE: 

IMletDemo is started... 

Щоб відкрити вкладку Console в Eclipse IDE, потрібно відкрити меню Window 

і вибрати Show View, далі Console, або натиснути Alt + Shift + Q, а потім C на 

клавіатурі. 

Можна запустити проект IMletDemo на пристрої, відмінному від того, який 

пропонується за замовчуванням EmbeddedDevice1 (наприклад, інший пристрій або 

реальний підключений пристрій). 



44 

 

Для запуску проекту IMletDemo на конкретному пристрої необхідно виконати 

наступні дії: 

1. Відкрити вкладку Device Selector в Eclipse IDE наступним чином: 

У меню Window вибрати Show View, а потім Device Selector. 

2. На вкладці Device Selector, клацнути правою кнопкою миші пристрій, на 

якому потрібно запустити проект IMletDemo, вибрати Run Project, а потім 

IMletDemo. 

2.7 Розробка Java ME Embedded додатку без використання IDE 

2.7.1 Основні принципи розробки додатку без використання IDE 

IDE автоматизує більшість завдань, пов'язаних з розробкою додатків для 

підвищення швидкості та ефективності. Проте, розуміння того, як розробити Java 

ME Embedded додатки без IDE може допомогти зрозуміти ці завдання, як і чому 

вони виконуються. 

Для розробки Java ME Embedded додатка без IDE необхідно здійснити 

наступні кроки: 

1. Створити зразок файлу вихідного коду IMlet, який розширює клас 

javax.microedition.midlet.MIDlet, використовуючи будь-який текстовий редактор. 

2. Побудувати програму шляхом компіляції файлу вихідного зразка IMlet 

коду, використовуючи інструмент Javac командного рядка.  

3. Упакувати додаток шляхом створення файлу архіву Java (JAR-файл) з 

файлом скомпільованого зразка класу IMlet і файлу маніфесту, використовуючи 

інструмент командного рядка JAR, і Java Application Descriptor (JAD) з описом 

файлу JAR за допомогою будь-якого текстового редактора. 

4. Запустити додаток, запускаючи Java ME Embedded емулятор за допомогою 

інструменту командного рядка emulator використовуючи команди -Xdescriptor, яка 

визначає JAD файл. 

Створення файлу вихідного коду IMletDemo 

IMlet це клас, який розширює клас javax.microedition.midlet.MIDlet і відповідає 

специфікації Java ME Embedded Profile 8 (MEEP 8). Можна використовувати будь-

який текстовий редактор для створення IMlet файлу вихідного коду.  
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Щоб створити файл вихідного коду IMletDemo потрібно: 

1. Створити порожній текстовий файл за допомогою будь-якого текстового 

редактора. 

2. Скопіювати код, наведений в додатку 5 до цього файлу. 

3. Зберегти файл як IMletDemo.java. 

Розглянемо процес створення MletDemo Class файлу з командного рядка. 

Створення додатка включає в себе компіляцію файлів вихідного коду у байт-код 

файли класів. Це робиться за допомогою стандартного компілятора JAVAC Java SE 

Development Kit.  

Використовується опція -bootclasspath для вказання розташування CLDC і 

MEEP 8 API, які необхідні для компіляції IMlet. Також можна використовувати 

опцію -d, щоб вказати, де розмістити скомпільовані файли класів.  

Наприклад, якщо вихідний файл IMletDemo.java знаходиться в каталозі 

C:\meApp\SRC, каталог установки Oracle Java ME SDK встановлений в змінній 

оточення JAVAME_SDK_HOME, і потрібно розмістити скомпільовані файли 

класів в каталог C:\meApp\classes, то в командному рядку Windows, потрібно 

перйти в каталог C:\meApp, і виконати наступну команду:  

C:\meApp>%JAVA_HOME%\javac –bootclasspath 

%JAVAME_SDK_HOME%\lib\cldc_1.8.jar;%JAVAME_SDK_HOME%\lib\ 

meep_8.0.jar -d classes src\IMletDemo.java  

В результаті виконання цієї команди повинен бути створений наступний файл 

класу: 

C:\meApp\classes\imletdemo\IMletDemo.class  

Розглянемо процес упакування додатку IMletDemo з командного рядка. 

Java ME Embedded додатки розгортаються як IMlet suites. IMlet suite містить 

принаймні один файл класу IMlet, будь-яку кількість додаткових файлів ресурсів, і 

файл маніфесту упакований в Java Archive (JAR). Він також містить окремий файл 

Java Application Descriptor (JAD), необхідний для опису IMlet suite.  

Щоб упакувати додаток IMletDemo необхідно виконати наступне:  

1. Створити файл маніфесту наступним чином:  
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– Створити порожній текстовий файл за допомогою будь-якого 

текстового редактора.  

– Скопіювати наступний текст у файл: 

MIDlet-Name: IMletDemo 

MIDlet-Version: 1.0 

MIDlet-Vendor: Company Inc. 

MIDlet-1: IMletDemo,,imletdemo.IMletDemo 

MicroEdition-Configuration: CLDC-1.8 

MicroEdition-Profile: MEEP-8.0 

Це необхідні атрибути для будь-якого IMlet suite JAR файлу маніфесту 

відповідно до специфікації MEEP 8.  

– Зберегти файл як manifest.mf. 

2. Створити JAR файл, який містить маніфест, і файл IMletDemo.class, 

використовуючи інструмент  jar зі стандартного набору Java SE Development Kit. 

Потрібно використовувати опцію С, щоб створити новий JAR файл, опцію F для 

призначення імені JAR файлу, і опцію M для призначення імені файлу маніфесту. 

Наприклад, якщо файл IMletDemo.class знаходиться в директорії 

C:\meApp\classes\imletdemo, файл manifest.mf знаходиться в директорії 

C:\meApp, і потрібно створити файл IMletDemo.jar в директорії 

C:\meApp\dist, тоді в командному рядку Windows потрібно змінити  

C:\meApp  директорію, та виконати наступну команду: 

C:\meApp>%JAVA_HOME%\jar cfm dist\IMletDemo.jar manifest.mf -C classes. 

В результаті виконання даної команди, буде створено наступний JAR файл:  

C:\meApp\dist\IMletDemo.jar 

3. Створити JAD файл, як показано нижче: 

– Створити порожній текстовий файл за допомогою будь-якого 

текстового редактора.  

– Скопіювати наступний текст у файл: 

MIDlet-Name: IMletDemo 

MIDlet-Version: 1.0 
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MIDlet-Vendor: Company Inc. 

MIDlet-1: IMletDemo,,imletdemo.IMletDemo 

MIDlet-Jar-Size: 933 

MIDlet-Jar-URL: IMletDemo.jar 

Це необхідні атрибути для будь-якого IMlet suite JAR файлу маніфесту 

відповідно до специфікації MEEP 8. Потрібно звернути увагу, що в 

атрибут MIDlet-Jar-Size розмір JAR  файлу вказується в байтах. 

– Зберегти файл як IMletDemo.jad  в директорію C:\meApp\dist. 

2.7.2 Запуск проекту Java ME Embedded за допомогою командного рядка 

Oracle Java ME SDK 8.1 забезпечує Java ME Embedded 8.1 середовище 

емуляції, яке дозволяє дублювати (або наслідувати) вбудований пристрій і 

запускати додаток без фактичного пристрою за допомогою Java ME Embedded 

Emulator. 

Java ME Embedded Емулятор виконуваний (emulator.exe) знаходиться в 

директорії bin в Oracle Java ME SDK каталозі установки JAVAME_SDK_HOME. 

Необхідно використовувати команду -Xdescriptor, щоб вказати місце 

розташування файлу JAD пов'язаного з Java ME Embedded додатком (IMlet suite), 

який потрібно запустити. За замовчуванням, додаток запускається на 

EmbeddedDevice1 емуляторі, якщо не використовується опція -Xdevice, що 

дозволяє вказати ім'я емульованого пристрою, на якому  потрібно запустити 

програму.  

Наприклад, якщо потрібно запустити додаток IMletDemo упакований у файлі 

IMletDemo.jar з файлом IMletDemo.jad в каталозі C:\meApp\dist, а потім в 

командному рядку Windows, перейти в каталог bin в Oracle Java ME SDK каталозі 

установки (JAVAME_SDK_HOME), і виконати наступну команду: 

JAVAME_SDK_HOME>emulator -Xdescriptor:C:\meApp\dist\IMletDemo.jad 

У разі успішного виконання, запуститься EmbeddedDevice1 з працюючим 

IMletDemo suite. 
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Висновки 

1. Детально проаналізовано особливості Oracle Java Micro Edition Embedded 8, 

виявлено переваги використання даної платформи на мікрокомп’ютерах. 

2. Розглянуто ключові особливості Oracle Java ME Embedded release 8.1, визначено 

підтримувані функції даної версії мікрокомп’ютером Raspberry Pi.  

3. Виявлено основні особливості безпеки платформи Oracle Java ME Embedded 8. 

4. Проведено аналіз середовищ розробки програмного забезпечення Java ME 

Embedded, визначено процедури створення додатків. 
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3. РОБОТА З GPIO НА RASPBERRY PI ВИКОРИСТОВУЮЧИ JAVA ME 

EMBEDDED 

3.1 Основні особливості GPIO 

Інтелектуальні пристрої стають все більш важливою та повсякденнго 

застосовуваною частиною нашого життя. Мобільні телефони представляють першу 

хвилю невеликих персональних комп’ютерів. І тепер, коли ціна електроніки та 

обчислювальної потужності продовжує падати, спостерігається перетин між 

сенсорами та іншими електромеханічними пристроями з комп’ютерами які 

знаходяться на межі інтернету: ближче до джерела даних, локальної обробки даних 

і відправлення лише тієї інформації, яка потрібна споживацькому комп’ютеру. Ця 

хвиля machine-to-machine (M2M) технологій, або в більш широкому значенні 

Інтернет Речей, швидко формує майбутнє обчислень. Oracle Java Platform, Micro 

Edition (Java ME) надає розробникам Java прямий шлях до цього нового ринкового 

простору, використовуючи наявні звання та навички.  

Однією з потужних особливостей мікрокомп’ютера Raspberry Pi є інтерфейс 

GPIO (General Purpose Input/Output, Входи/Виходи загального призначення), який 

керується за допомогою програмного забезпечення. Позначення виводів GPIO 

зображено на рис.3.1. Ці контакти є фізичним інтерфейсом між мікрокомп’ютером 

та зовнішнім світом. На простому рівні можна вважати, що вони працюють як 

перемикачі, які можна налаштувати для роботи на вхід, або на вихід. 17 з 26-ти є 

контактами GPIO, решта – живлення або заземлення. Дані контакти часто 

розміщуються в ряди. За своєю конструкцією вони не мають цільового 

призначення і використовуються програмістами для широкого спектру завдань. 

Наприклад: 

o GPIO контакти можуть бути включені або відключені 

o GPIO контакти можуть бути налаштовані на вхід або на вихід 

o Вхідні значення зчитуються, часто 1 представляє високу напругу, 0 – 

низьку напругу 

o Вхідні GPIO контакти можуть використовуватись як переривання 

o Значення вихідних контактів придатні для читання і запису. 
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Рис. 3.1. Позначення виводів GPIO. 

GPIO має набагато більшу функціональність ніж вищеописана, проте важливо 

розпочати роботу з основ. 

Потрібно бути уважним до характеристик пристрою та зауважень виробника. 

Наприклад, для Raspberry Pi значення напруги, яка представляє високий рівень на 

вхідному контакті повинно бути рівним +3,3 В. Проте, інші контакти можуть мати 

значення +5 В. Потрібно перевірити специфікацію виробника, щоб бути 
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впевненим, що на вхідний контакт GPIO не подається більше значення напруги, 

тому що плата не має захисту від перенапруги.  

3.2 Розробка Java проекту для керування світлодіодом 

3.2.1 Схема підключення компонентів до мікрокомп'ютера 

Використовуючи макет, створимо Java ME Embedded 8 додаток. Для 

демонстрації роботи Java додатку з GPIO складемо просту схему, використовуючи 

кнопковий вимикач та світлодіод (рис.3.2).  

 

Рис. 3.2. Схема підключення світлодіода та кнопки вимкнення до GPIO. 

Ця схема ілюструє використання понижуючого резистора і модифікацію 

тригера на вхідний контакт.  

3.2.2 Створення проекту за домопогою NetBeans 

Створимо новий проект, використовуючи NetBeans, і спочатку протестуємо 

його локально, використовуючи Windows емулятор. Ми також додамо необхідні 

дозволи на доступ до контактів GPIO.  
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Створення Java ME Embedded проекту з використанням NetBeans, складається 

з наступних пунктів: 

1. Вибрати File > New Project (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3 початок створення нового проекту в NetBeans. 

2. Вибрати Java ME Embedded з категорій та Java ME Embedded Application 

з проектів та натиснути Next (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Вибір категорії проекту 

3. В новому Java ME Embedded Application вікні, виконати наступні кроки            

(рис. 3.5): 

3.1 Ввести TestGPIO в якості імені проекту. 

3.2 Переконатись, що вибрано пристрій EmbeddedDevice1(emulator)   

3.3 Ввести  в полі Create Midlet  

3.4 Натиснути Finish. 



53 

 

 

Рис. 3.5 Налаштування вікна Name and Location 

4. Додання реалізації GPIOPinTest Class: 

GPIOPinTest Class відслідковує зміни кнопки вимкнення на вхідному контакті, 

та змінює стан вихідного контакту (світлодіода). 

4.1 Натиснути правою кнопкою мишки на com.example і вибрати New > Java 

Class (Рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6 Додавання нового класу в проект 
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4.2 Ввести GPIOPinTest в якості імені класу і натиснути Finish (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Налаштування вікна Name and Location при додаванні класу  

4.3 Редагувати клас щоб він реалізував інтерфейси PinListener та 

AutoCloseable. PinListener визначає єдиний метод valueChanged який призначений 

для отримання повідомлення про зміну значення на контакті GPIO. Реалізація 

інтерфейсу AutoCloseable вимагає щоб клас реалізував закритий метод. Код 

програми наведений в додатку 3. 

4.4 Нижче визначення класу опишемо поля для GPIO, які будуть кнопкою та 

світлодіодом. 

 4.5 Метод start() призначений для ініціалізації кнопки та світлодіода. Для 

відкриття контактів GPIO використовується 2 різні підходи. Світлодіод 

розміщується на вихідному контакті, використовуючи цілочисельний 

ідентифікатор. Цей контакт є вихідним за замовчуванням. Кнопка відкривається як 

вхідний контакт використовуючи GPIOConfig object для визначення номеру порту 

контакту, номеру контакту, напрямку, режиму, початкового значення. Загалом, 
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використання  GPIOConfig object є гарним способом відкривати контакти. Кнопка 

сконфігурована на спрацювання по висхідному фронту. 

4.6 Метод close(), розміщений в класі, викликається для закриття ресурсів 

кнопки та світлодіода. Даний метод обов’язково повинен бути перевизначений з 

реалізованого інтерфейсу AutoCloseable і тому позначений за допомогою 

спеціальної анотації @Override. 

4.7 Метод valueChanged() викликається коли змінюється стан вхідного 

контакту. Завдяки спеціальній конфігурації, цей метод викликається коли кнопка 

змінює свій стан від низького до високого рівня. Метод valueChanged() об’явлений 

в інтерфейсі PinListener і повинен обов’язково бути перевизначений в даному класі, 

тому додатково позначений анотацією @Override. 

4.8 Після написання класу GPIOPinTest необхідно натиснути комбінацію 

клавіш Ctrl + Shift + I для додавання операторів імпорту. 

5. Реалізуємо клас GPIOIMlet (додаток 4). 

5.1 Додамо поле класу pinTest типу GPIOPinTest. 

5.2 Опишемо метод startApp() який викликається коли IMlet змінює свій стан 

з зупиненого на працюючий. 

5.3 Опишемо метод destroyApp(), який викликається коли IMlet змінює свій 

стан з робочого на зупинений. В цьому методі зупиняються всі ресурси та потоки. 

5.4 Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl + Shift + I для додавання операторів 

імпорту. 

6. Запит дозволів API. Додатки, які потребують доступу до API пристрою, 

повинні запросити відповідні дозволи в JAD файлів. 

6.1 Натиснемо правою клавішею мишки на project і виберемо Properties  

(рис. 3.8).  
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Рис. 3.8 Вибір меню Properties для налаштування дозволів API 

6.2 У вікні Project Properties в Categories виберемо Application Descriptor і 

вкладку API Permissions та натиснемо Add... (рис. 3.9) 

 

Рис. 3.9 Вибір Application Descriptor та API Permissions 

6.3 У вікні Add Permission for API виконаємо наступні дії (рис. 3.10): 

 Виберемо jdk.dio.DeviceMgmtPermission з  Permission 

 Введемо *:* в якості захищеного імені ресурсу. 

 В actions requested введемо open. 
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 Натиснемо OK. 

 

Рис. 3.10 Налаштування вікна Add Permission for API 

6.4 Натиснемо Add… (рис. 3.11) 

 

Рис. 3.11 Додавання нового дозволу 

6.5 У вікні Add Permission for API виконаємо наступні дії (рис. 3.12):  

 

Рис. 3.12 Налаштування вікна Add Permission for API 

 Виберемо jdk.dio.gpio.GPIOPinPermission з Permission. 
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 Введемо *:* в якості захищеного імені ресурсу. 

 Натиснемо OK.  

6.6 Натиснемо OK (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13 Завершення додавання дозволів 

7. Наступним етапом є запуск і тестування коду в  Windows Emulator.  

7.1 Натиснемо правою клавішою мишки на проекті і виберемо Run. 

 

Рис. 3.13 Завершення додавання дозволів 

Запускається емулятор і IMlet з'являється в емуляторі EmbeddedDevice1 із статусом 

виконується (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14 Емулятор EmbeddedDevice1 
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7.2  Оберемо вкладку GPIO Pins для спостереження поточного стану 

контактів. В колонці Opened відображається, що світлодіод (LED 1) і кнопка 

(BUTTON 1) відкриті. 

7.3 Натиснемо на іконку External Events Generator (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15 Вибір External Events Generator 

7.4 Оберемо вкладку GPIO в діалоговому вікні External Events Generator (рис. 

3.16). 

 

Рис. 3.16 Вибір GPIO у вікні External Events Generator 

7.5 Оберемо Button1. (Поточний стан кнопки – низький. Це означає, що вона 

вимкнена) (рис. 3.17) 
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Рис. 3.17 Стан кнопки Button1 

Змінимо стан кнопки на високий. Оскільки, кнопка змінила свій стан з низького на 

високий рівень, стан світлодіода змінився з низького (вимкнено) на високий 

(ввімкнено) (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18 Рівні кнопки і світлодіода 

7.6. Натиснемо на кнопку ще раз. Стан кнопки змінився на низький, але 

світлодіод лишився з високим рівнем, тому що тригер події в коді спрацьовує лише 

по передньому фронту (рис. 3.19).  
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Рис. 3.20 Рівні кнопки і світлодіода після наступного натиснення 

7.7 Натиснемо знову Button 1. Стан кнопки знову змінюється з низького рівня 

на високий і стан світлодіода змінюється з високого на низький (рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21 Рівні кнопки і світлодіода після наступного натиснення 

3.2.3 Перевірка програми на мікрокопм’ютері 

8.1 Розмістимо наш макет вертикально (рис. 3.22): 

 

Рис. 3.22 Розміщення макету 
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Макет дозволяє зручно складати схеми. Він розділений на дві половини. 

Кожен рядок з п’яти отворів на кожній половині електрично з’єднаний та 

ізольований від будь-якого іншого рядку колонки на лівому і правому краях 

електрично з’єднані по всій довжині дошки. 

8.2. Розмістимо Raspberry Pi вертикально. Контакт №1 GPIO  зображений на 

рис. 3.23: 

 

Рис. 3.23 Розташування контакту №1 

8.3. Перевіримо версію програмного забезпечення Raspberry Pi (рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24 Визначення версії програмного забезпечення Raspberry Pi 
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Важливо пересвідчитись, що працюємо з платою Raspberry Pi Model B Revision 

2.0 перед тим як складати електричну схему. Відкриємо в терміналі файл cpuinfo 

командою cat /proc/cpuinfo. Якщо значення ревізії 000d, 000e, 000f ми маємо 

Raspberry Pi Model B, 512 Mb, Version 2. 

8.4. Розміщення компонентів схеми на макетній платі. 

8.4.1 Розмістимо 26-ти контактний конектор на макетну плату так щоб: 

 конектор розмістився посередині 

 Контакт 1 (позначений “3V3”) знаходився в першій колонці зліва 

 “key” (розріз квадрату в центрі конектора) знаходився на лівій стороні. 

 

Рис. 3.25 Розміщення 26-ти контактного конектора 

8.5. Складемо схему, відповідно до рис. 3.26: 

 

Рис. 3.26 Зображення можливого підключення компонентів 
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8.6. З’єднаємо мікрокомп’ютер Raspberry Pi і нашу макетну плату за 

допомогою кабелю (рис. 3.27): 

 

Рис. 3.27 Підключення мікрокомп’ютера до макетної плати 

9. Запуск та тестування проекту TestGPIO на Raspberry Pi (рис. 3.28). 

9.1. Приєднання емулятора до Raspberry Pi. Виконаємо послідовно наступне: 

 Під’єднаємось до Raspberry Pi використовуючи PuTTY. 

 Змінимо директорії за допомогою команди cd javame8/bin. 

 Запустимо Application Management System командою sudo ./usertest.sh. 

 

Рис. 3.28 Запуск Application Management System 

9.2. Device Connections Manager покаже IP адресу Raspberry Pi статус 

Connected. Натиснемо Close. 

 

Рис. 3.29 Статус вікна Device Connections Manager 
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9.3. Змінимо NetBeans Project для використання EmbeddedExternalDevice1 

(Raspberry Pi). 

9.4. В файлі GPIOPinTest.java закоментуємо інформаційні поля які визначають 

світлодіод та кнопку для емулятора, і замінимо їх полями класу для Raspberry Pi.  

    // Emulator Port names 

    //private static final int LED1_ID = 1; 

    //private static final int Button_Pin = 0; 

    // Raspberry Pi Pin values 

    private static final int LED1_ID = 23; 

    private static final int Button_Pin = 17; 

9.5. Натиснемо правою кнопкою мишки на проект і виберемо Properties(рис. 

3.30). 

 

Рис. 3.30 Вибір властивостей проекту 

9.6. Натиснемо Platform, виберемо EmbeddedExternalDevice1 from the Device 

list, і натиснемо OK (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31 Налаштування властивостей проекту 

9.7. Правою клавішею мишки натитснемо на проект і виберемо Run (рис. 3.32). 

 

Рис. 3.32 Запуск проекту 

Світлодіод на макетній платі засвітиться на 1 секунду і знову погасне. 

Натиснемо кнопку на макетній платі для ввімкнення світлодіода. Звернемо увагу 

на повідомлення, яке запишеться в вікно PuTTY (рис. 3.33). 

 

Рис. 3.33 Повідомлення про налаштування світлодіода 
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Натиснемо на кнопку знову щоб вимкнути світлодіод. Подивимось на 

повідомлення яке запишеться в PuTTY: 

 

Рис. 3.34 Повідомлення після наступного натискання на кнопку 

9.8. Спробуємо натискати кнопку ще декілька разів. Можемо помітити, що 

іноді світлодіод блимає або не вмикається. Це результат “тремтіння” контактів. 

Будь які контакти, навіть найкращі замикаються не відразу. Їх надійному 

з’єднанню перешкоджає серія співударів, яка триває близько 1 мілісекунди або 

більше. Тому при одному натисненні кнопка може неодноразово спрацювати. 

Існують апаратні та програмні вирішення даної проблеми.  

9.9. Запропонуємо програмне вирішення “тремтіння” контактів кнопки. 

Змінимо метод valueChanged() для запуску анонімного потоку який встановлює 

логічне значення, і потім переходить в стан сну, що дозволить кнопці 

переключитись. Наступні співудари контактів кнопки будуть здійснені в той час 

коли потік спить. Код модифікованого методу valueChanged(), призначеного для 

усунення “тремтіння” контактів розміщений в додатку 5. 

9.10. Запустимо проект на виконання та пересвідчимось в правильній роботі 

кнопки.  
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3.3 Робота з I2C на Raspberry Pi використовуючи Java ME Embedded 

3.3.1 Огляд інтерфейсу I2C 

Покажемо як створити Java Embedded додаток за допомогою якого можна буде 

зчитувати і записувати інформацію до inter-integrated circuit (I2C) на Raspberry PI 

використовуючи Java ME Embedded 8. 

I2C пристрої, мабуть, найбільш широко доступні цифрові схеми. Перевагою 

I2C є простота його конструкції. I2C пристрої взаємодіють за допомогою шини 

управління використовуючи дві лінії, одна лінія для послідовних даних (SDA) і 

друга для серійного годинник (SCL). Протокол шини розроблений таким чином, 

що окремі пристрої мають специфічну адресу. Контролер передавача встановлює 

зв'язок з окремим компонентом на шині по відправці запиту запуску на лінії SDA, 

відповідно до адреси пристрою. Якщо пристрій з адресою готовий, він відповідає з 

запитом підтвердження. Дані потім відправляються на лінію SDA, використовуючи 

лінію SCL, щоб контролювати час кожного біта даних. Коли зв'язок з одним 

пристроєм завершений, майстер надсилає запит стоп. Цей простий протокол дає 

можливість мати декілька пристроїв I2C на одній шині з двома лініями. 

Розробимо Java ME Embedded 8 додаток, що взаємодіє з I2C приладом, 

призначеним для вимірювання температури та атмосферного тиску. Використаємо 

цифровий датчик тиску - пристрій Bosch BMP085 або BMP180, який був 

розроблений для широкого набору варіантів використання, в тому числі для 

вбудованих пристроїв, які вимагають низької напруги і ультра-низьке 

енергоспоживання. 

3.3.2 Створення програми для роботи з I2C використовуючи NetBeans 

Використовуватимо NetBeans для розробки Java ME програми, що 

використовує датчик тиску Bosch BMP085 / BMP180 і I2CDevice API. 

Створимо Java ME NetBeans Embedded Project: 

1. Виберемо File > New Project (рис. 3.35). 
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Рис. 3.35 початок створення нового проекту в NetBeans. 

2. Виберемо Java ME Embedded з Categories і Java ME Embedded 

Application Projects і натиснемо Next (рис. 3.36). 

 

Рис. 3.36 Вибір категорії проекту 

3. На панелі Name and Location (рис. 3.37): 

– Введемо BMP085Example в якості імені проекту 

– Виберемо EmbeddedExternalDevice1 в якості Device 

– Змінимо поле Create Midlet на com.example.BMP085IMlet 

– Натиснемо Finish 
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Рис. 3.37 Налаштування вікна Name and Location 

Налаштуємо дозволи безпеки API. Для Java ME Embedded проектів, які 

використовують пристрої I2C необхідно встановити спеціальні дозволи API. 

1. Клікнемо правою кнопкою мишки на проекті і виберемо Properties (рис. 

3.38). 

  

Рис. 3.38 Вибір меню Properties для налаштування дозволів API  
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2. Клікнемо на Application Descriptor оберемо вкладку API Permissions. 

Натиснемо Add (рис. 3.39). 

 

Рис. 3.39 Вибір Application Descriptor та API Permissions 

3. У вікні Add Permission (рис. 3.40): 

– Виберемо jdk.dio.DeviceMgmtPermission з випадаючого списку. 

– Введемо *:* в поле protected resource name. 

– Введемо open в поле Actions Requested. 

– Натиснемо OK. 

 

Рис. 3.40 Налаштування вікна Add Permission for API 

4. Натиснемо Add для додавання іншого дозволу (рис. 3.41). 
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Рис. 3.41 Додавання нового дозволу 

5. В діалоговому вікні Add Permission (рис. 3.42): 

– Виберемо jdk.dio.i2cbus.I2CPermission зі списку. 

– Введемо *:* в поле protected resource name. 

– Натиснемо OK. 

 

Рис. 3.42 Налаштування вікна Add Permission for API 

6. Натиснемо Ok для закриття діалогового вікна властивостей. 

Додамо два класи у проект BMP085Example: BMP085Device та BMP085Mode. 

1. Правою кнопкою мишки клікнемо на com.example і виберемо New > Java 

Class (рис. 3.43). 
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Рис. 3.43 Налаштування вікна Add Permission for API 

2. Введемо BMP085Device в якості імені класу і натиснемо Finish (рис. 3.44). 

 

Рис. 3.44 Налаштування вікна Name and Location 

3. Клікнемо правою кнопкою мишки на com.example і виберемо New > Java 

Class (рис. 3.45). 

 

Рис. 3.45 Створення файлу класу BMP085Mode 

4. Введемо BMP085Mode в якості імені класу і натиснемо Finish (рис. 3.46). 
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Рис. 3.46 Налаштування вікна Name and Location 

Реалізуємо  Enum Class BMP085Mode. Клас BMP085Mode визначає константи, 

які клас BMP085Device використовує для визначення, який рівень точності 

потрібно для перетворення тиску. Код цього класу міститься в додатку 10. 

Реалізуємо клас BMP085Device. З його допомогою відбувається зчитування 

температури і тиску безпосередньо від датчика. Процес читання температури і 

тиску насправді потребує п'яти кроків: 

1. Зчитування двобайтовими словами (дані калібрування) з набору electrically 

erasable programmable read-only memory (EEPROM). 

2. Запис команди в регістр управління на пристрої, для початку вимірювання 

температури. 

3. Зчитування нескомпенсованої температури двобайтовими словами і 

використання калібрувальних константи для визначення дійсної температури. 

4. Запис команди в регістр управління на пристрої, щоб почати вимірювання 

тиску. 

5. Зчитування нескомпенсованого значення тиску, в якості три-байтних слів і 

використання констант температури та калібрування для визначення справжнього 

значення тиску. 

Приклад реалізації класу BMP085Device наведено в додатку 11. 
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Метод getTemperature(BMP085Mode mode) записує команду читання 

температури в регістр управління на пристрої, щоб почати процес перетворення 

температури. Після затримки перетворення, нескомпенсована температура може 

бути прочитана. Використовуючи математику, надану в документації BMP085 / 

BMP180, можемо використати калібрувальні дані для розрахунку істинної 

температури в градусах Цельсія. 

Приватний метод getPressure(BMP085Mode mode), який повертає значення 

типу float, приймає екземпляр об'єкта BMP085Mode і викидає IOException. Цей 

метод схожий на метод getTemperature(BMP085Mode mode). Тим не менш, чотири 

можливі режими можуть бути використані для зчитування тиску, і кожен режим 

змінює команду, відправлену в регістр управління і час затримки перетворення. 

Режими визначені в enum класі MP085Mode. Значення тиску, яке повертається цим 

методом в Гекто Паскалях (hPa). 

Комплекс математики в цьому методі є способом, яким Bosch гарантує 

точність пристрою. Кожен пристрій калібрується на заводі-виробнику, а дані 

калібрування використовуються для визначення дійсної температури і тиску. 

Реалізуємо клас BMP085IMlet. Приклад коду зображено в додатку 12. 

Метод startApp() створює екземпляр класу BMP085Device, а потім викликає 

метод ініціалізації на екземплярі. Метод створює екземпляр класу Timer, і розклади 

звіту вимірювань кожні 5 секунд (5000 мілісекунд). Реалізовано метод 

destroyApp(boolean unconditional), який буде викликано коли IMlet завершить свою 

роботу керуючись Application Management System (AMS). Наявний об’єкт 

TimerTask як анонімний внутрішній клас.  

Метод run() викликається кожні 5 секунд. Це викликає метод 

getTemperaturePressure(BMP085Mode mode) для зчитування поточної температури 

і атмосферного тиску від датчика. Він також посилається на два статичні допоміжні 

методи для перетворення температури в градусах Цельсія на Фаренгейта і тиску в 

гектопаскалях на міліметри ртутного стовпчика. Результати записуються в консолі 

(яка з'явиться у вікні PuTTY). 

 



76 

 

3.3.3 Перевірка програми на мікрокомп’ютері. 

1. Розмістимо 26-ти контактний конектор на макетну плату так щоб: 

– конектор розмістився посередині (рис. 3.47). 

– Контакт 1 (позначений “3V3”) знаходився в першій колонці справа. 

– “key” (розріз квадрату в центрі конектора) знаходився зверху. 

 

Рис. 3.47 Розташування конектора на макетній платі 

2. Вставимо плату BMP085 / BMP180 в макеті, так що контакт GND був 

розміщений в рядку 19. Всі контактів плати повинні бути в колонці а (рис. 3.48). 

 

Рис. 3.48 Розташування конектора на макетній платі 

3. Виконаємо наступні завдання, використовуючи номери рядків, показаних на 

зображенні: 

– Розмістимо червоний дріт з рядка 1 (контакт 1) до позитивного 

(червоного) рядка зверху макетної плати. 

– Розмістимо червоний дріт між позитивним (червоним) рядком і рядком 

25, відміченим VIN на платі BMP085 / BMP180. 
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– Розмістимо синій провід між рядком 23, позначеним SCL на платі 

BMP085 / BMP180, і рядком 3 (контакт 5) на роз'ємі (позначений SCL). 

– Розмістимо білий провід між рядком 22 позначеним SDA на платі 

BMP085 / BMP180, і рядком 2 (контакт 3) на роз'ємі (позначеним SDA). 

– Розмістимо зелений провід між рядком 19 позначеним GND на платі 

BMP085 / BMP180 і негативним (синім) рядком. 

– Розмістимо зелений провід між рядком 3 на нижній частині роз’єму 

(контакт 6) і негативним (синім) рядком. 

Необхідно переконатись, що контакт 1, позначений 3V3 (угорі), підключається 

до позитивної шини, і контакт 6 третій праворуч на нижній частині роз’єму 

(позначений GND), з'єднаний з негативним рядком. Якщо випадково підключити 

до 5V, то можна зашкодити Raspberry Pi. 

Створена схема виглядає як зображено на рис. 3.49: 

 

Рис. 3.49 Схема підключення BMP085 / BMP180 до GPIO 

4. Вимкнемо кабель живлення Raspberry Pi. 

5. Підключимо кабель між макетною платою та Raspberry Pi. 

6. Знову увімкнемо живлення до Raspberry Pi. 

Підготуємо Raspberry Pi до роботи з I2C. Перш ніж використовувати I2C 

пристроїв з Raspberry Pi, необхідно включити його за допомогою завантаження 



78 

 

двох модулів і видалення I2C з чорного списку. Щоб перевірити шину I2C і виявити 

пристрої, потрібно установити I2C-tools. 

Налаштування I2C на Raspberry Pi: 

1. Виконаємо наступні пункти: 

 

Рис. 3.50 Відкриття файлу modules 

– Під’єднаємось до Raspberry Pi використовуючи PuTTY. 

– Введемо sudo nano /etc/modules (рис. 3.50). 

2. Введемо i2c-bcm2708 та i2c-dev після строки snd-bcm2835 (рис. 3.51). 

 

Рис. 3.51 Оновлення в файлі modules  
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3. Натиснемо Ctrl + O і після цього Enter для збереження змін. 

4. Натиснемо Ctrl + X для закриття nano. 

5. Введемо sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf і натиснемо Enter. 

6. Закоментуємо два рядки чорних списків у файлі, додавши знак коментар (#) 

 на початку кожного рядка (рис. 3.52). 

 

Рис. 3.52 Редагування файлу raspi-blacklist.conf 

7. Натиснемо Ctrl + O і після цього Enter для збереження змін. 

8. Натиснемо Ctrl + X для закриття nano. 

Встановимо i2c-tools: 

1. Введемо команду sudo apt-get install i2c-tools і натиснемо Enter. 

2. Введемо команду sudo reboot і натиснемо Enter. 

Сканування пристроїв I2C з використанням i2c-tools: 

1. Знову підключимось до Raspberry Pi використовуючи PuTTY. 

2. Введемо команду sudo i2cdetect -y 1 (рис. 3.53). 
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Рис. 3.53 Результат сканування пристроїв I2C 

Число 77  означає, що інструмент i2cdetect знайшов I2C пристрій за адресою 

0x77 на шині I2C. 

Запуск і тестування проекту BMP085Example на Raspberry Pi. 

1. Виконаємо наступні дії: 

– Під’єднаємось до Raspberry Pi за допомогою PuTTY. 

– Змінимо директорію командою cd javame8/bin. 

– Запустимо Application Management System (AMS) використовуючи 

команду sudo ./usertest.sh (рис. 3.54). 

 

Рис. 3.54 Запуск Application Management System 
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2. В NetBeans натиснемо правою кнопкою мишки на проекті BMP085Example 

і виберемо Run (рис. 3.55). 

 

Рис. 3.55 Запуск проекту BMP085Example 

 

Рис. 3.56 Результат виконаня програми 

3. Для зупинки додатку потрібно натиснути Stop в емуляторі. 

Висновки 

1. Досліджено особливості використання Java ME Embedded для роботи з 

інтерфейсом GPIO на Raspberry Pi. 

2.  Створено проект який дозволяє зрозуміти основи роботи з інтерфейсом 

GPIO використовуючи Java. Продемонстровано процес тестування та 
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налаштування проекту без використання мікрокомп'ютера і з використанням 

реального пристрою. 

3. Розроблено інструкції по створенню програми для роботи з широко 

поширеним інтерфейсом I2C. Реалізовано проект вимірювання параметрів 

температури і тиску з використанням сенсора BMP180 підключено до Raspberry Pi. 
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4. ORACLE JAVA STANDART EDITION EMBEDDED ДЛЯ 

МІКРОКОМП’ЮТЕРІВ 

4.1 Основні особливості Oracle Java SE Embedded 

 Oracle Java Standard Edition (Java SE) Embedded є — повнофункціональною 

реалізацією платформи Java SE, оптимізованою для вбудованих платформ[11]. Це 

дозволяє розробляти високо функціональні, надійні і портативні програми для 

сучасних більш потужних вбудованих систем. Гнучкість Java платформи в 

поєднанні з встановленою базою розробників дозволяє розробляти безпечні, 

інноваційні продукти, які досягають покращеної економії витрат і користі від 

виходу на ринок. 

Платформа Java SE для вбудованих пристроїв є провідною в промисловості. 

Розглянемо основні ключові особливості: 

– Нові мовні особливості Java 8, для покращення продуктивності праці 

розробників.  

– Компактні профілі та інструменти для створення користувацьких, 

оптимізованих за розміром VM. 

– Java SE 8 здатна підвищити продуктивність на 50%, в порівнянні з 

попередніми версіями. 

– Великі можливості для GUI додатків з GPU - прискореним JavaFX. 

– Інструменти для детального моніторингу виконання та аналізу. 

– Масштабне рішення, яке підтримує пристрої з обмеженими ресурсами в 

серверних системах. 

– Багатий набір бібліотек і функцій, в тому числі управління живленням і 

мульти-ядерна підтримка. 

– Кросплатформна портативність максимізує можливість Write Once Run 

Anywhere. 

– Підвищення продуктивності розробки за допомогою комплексних 

інструментів і підтримки. 

– Міцна екосистеми, що включає більше 9 млн Java розробників. 

Основні переваги: 
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– Комплексне рішення - високопродуктивна, комплексна реалізація Java 

SE стандартів з безкоштовними і простими у використанні 

інструментами для розробки / налагодження. 

– Швидший час виходу продукту на ринок - еталонна реалізація для 

прототипів провідних стандартних пристроїв / типів мікросхем. 

– Розвинена екосистема - використовує переваги встановленої екосистеми 

розробників Java і бази знань. 

– Безпечне програмне середовище - вбудовані стандарти Java, що 

впроваджують крос-платформне, надійне і безпечне середовище, яке 

потребують додатки та послуги підключених пристроїв. 

Інноваційні Інтернет речей додатки з Java SE Embedded. 

Java SE Embedded, зі встановленими традиціями та історією впроваджень на 

широкому діапазоні вбудованих продуктів, пропонує багатий набір перевірених, 

безпечних і повних бібліотек підключення, які необхідні для підключення 

пристроїв до корпоративних програм. Це робить Java SE Embedded хорошим 

вибором для Інтернет речей додатків, що дозволяє створювати високо продуктивні, 

портативні, надійні, міцні, крос платформні додатки, які працюють на великому 

діапазоні вбудованих платформ без будь-яких змін. 

Java SE для вбудованих пристроїв дозволяє розробникам бути більш 

продуктивними. Java забезпечує основний принцип: Write - Once — Run - Anywhere 

(WORA), що в перекладі: написано один раз – працює будь-де. Це має явні переваги 

в інтегрованому просторі. Це не тільки дозволяє розробляти і тестувати додатки на 

одній платформі і розгортати на інший, а також дозволяє розгорнути рішення на 

декількох платформах з мінімальними зусиллями розробки і, отже, отримати 

перевагу в часі розробки. 

Розглянемо основні функціональні відмінності Java SE Embedded від Java SE. 

Java SE Embedded походить від Java SE[12,13]. Вона підтримує ті ж платформи 

і функціональність як і Java SE. Крім того, вона забезпечує специфічні особливості, 

оптимізацію і підтримку для вбудованих пристроїв. Покращення конкретно 

розглянуті Java SE Embedded включають в себе підтримку для вбудованих 
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апаратних платформ, малі JREs, конфігурації без використання засобів виведення, 

оптимізація пам'яті. Приклади конкретних вбудованих оптимізацій включають в 

себе: 

– Значно меншу Java Runtime. 

– Інструменти, які дозволяють створювати спеціалізовані, оптимізовані за 

розміром JRE кращі застосунки для цільової вбудованої платформи. 

– Швидший процес завантаження і запуску. 

– Мінімальна JVM – зменшена VM яка видаляє все, крім необхідного. 

– Оптимізація використання пам'яті для низькорівневого JIT компілятора. 

– Покращення продуктивності для процесорів ARM архітектури. 

Java SE Embedded  відповідає специфікації Java SE. 

Java SE Embedded 8 включає в себе всі нові переваги для продуктивності 

розробника, поліпшення продуктивності, функцій безпеки і т.д., які були введені в 

платформу Java SE 8. Крім того, Oracle Java SE Embedded версії 8 включає в себе: 

1. Compact Profiles. 

Compact Profiles спрощують процес створення вбудованих додатків, які не 

вимагають всієї платформа для розгортання і запуску на невеликих пристроях. Так 

Compact Profiles набагато менші, ніж повна Java SE Java Runtime Environment (JRE), 

вони дозволяють додаткам бути розгорнути на платформах з обмеженою пам’яттю. 

Найменше з цих середовищ виконання є 11MB, що більш ніж в 4 рази менше, ніж 

еквівалентне традиційне середовище виконання Java SE[14]. 

Крім того, Compact Profiles пропонують збіжність Java ME CDC (Connected 

Device Configuration) продукту з Java SE 8. З повною підтримкою мови Java 8 і API, 

розробники тепер мають єдину специфікацію, яка буде підтримувати клас Java ME 

CDC пристроїв під парасолькою Java SE.  

2. Headless and Headful підтримку пристроїв. 

Деякі рішення просто не потребують підтримки інтерактивних можливостей, 

таких як відео, клавіатура, мишка. Отже, для вирішення цього є ряд Java SE 

Embedded Headless  варіантів. Це робить можливим не витрачати більше ресурсів 

ніж необхідно. Решта функціональності Java SE доступна, в тому числі в основі 
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графічної підтримки. Для вбудованих додатків, які вимагають багатого 

інтерактивного досвіду, Oracle Java SE Embedded 8 пропонує два варіанти - 

AWT/Swing графічну бібліотеку і графічну бібліотеку JavaFX. JavaFX є наступним 

графічним поколінням інструментів для Java, яка забезпечує легку, апаратно-

прискорену платформу GUI для багатих виразних додатків. 

3. Розширену діагностику та усунення помилок. 

Oracle Java SE Embedded 8 забезпечує повний ланцюжок інструментів для 

безперервного збору низькорівневої детальної інформації виконання, що дозволяє 

виконувати дистанційну діагностику, профілювання і пошук несправностей. 

4. Мінімальну JVM. 

Oracle Java SE Embedded 8 вводить нову зменшену JVM, мінімальна JVM, як 

додаток до клієнтських і серверних JVM. Мінімальна JVM доступна для ARM 

платформ з розміром близько 3 МБ, що дозволяє розгортання на великому діапазоні 

пристроїв з обмеженими ресурсами. Це скорочення досягається шляхом видалення 

несуттєвих функцій, таких як множинні збирачі сміття (тільки Серійний GC 

підтримується в мінімальній JVM), підтримки інструментів VM (JVMTI), та інших 

експлуатаційних та управлінських особливостей VM.  

5. Оптимізацію продуктивності для систем на базі процесорів ARM. 

Java SE Embedded 8 використовує новий набір інструментів, який швидше  

генерує машинний код для систем на основі ARM процесорів. Вона використовує 

передові інструкції від ARM (наприклад, ARM NEON) для покращення виконання 

операцій множення над масивами з плаваючою точкою. 

Oracle є лідером в вбудованому Java ринку, пропонуючи широкий вибір Java 

платформ, які підтримують широкий спектр вбудованих середовищ з різними 

вимогами в термінах обмежень пам'яті, чіпсетів, ОС і галузевих конкретних вимог. 

Java платформи спеціально розроблені для задоволення потреб різних класів 

пристроїв; Java Card (від 16 КБ / 8КБ ROM / RAM), Java ME Embedded (від 128 KБ 

RAM) і Java SE (з 10,4 МБ RAM). На рис. 4.1 зображено приблизні розміри 

компактних профілів JREs для ARM v7, VFP Hard Float. 
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Рис. 4.1 Приблизні розміри компактних профілів JREs для ARM v7, VFP Hard 

Float 

Oracle Java SE Embedded вже має велике значення в широкому діапазоні 

вбудованих рішень. Всі вони мають високі вимоги в плані гнучкості, безпеки та 

інновацій. Наступний не повний перелік галузей, де застосовується Java SE 

Embedded: 

– Автоматизація дому та будівель. 

– Автоматизація промислові та виробництва. 

– Smart Grid. 

– Роздрібні точки продажу. 

– Пристрої здоров'я / медицини. 

– Багатофункціональні цифрові принтери / копіювальні пристрої. 

– Інтернет зберігання інформації / NAS. 

Укомплектованість Oracle Java надає великі переваги для компаній, що 

використовують Java в якості частини їх вбудованих розробок. Виділені ресурси 

Java Oracle, можуть надати допомогу в таких областях, як: 

– Архітектурне проектування, моделювання та управління життєвим 

циклом. 

– Розуміння майбутнього (розуміння ринку і місця технологій в ньому / 

огляд технологій майбутнього і регулярних оновлень технологій). 

– Надання допомоги бізнес-можливостям OEM (вирівнювання Oracle 

Business і клієнтської). 
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Як зазначалось вище, Oracle Java SE Embedded має три Runtimes (Compact 

Profiles). На рис. 4.2 зображена структура JRE з різними наборами компактних 

профілів, а рис. 4.3 відображає повну модель JRE. 

 

Рис. 4.2 JRE з трьома наборами Compact Profiles 

 

Рис. 4.3 Повна версія Oracle Java SE Embedded JRE 

Основною причиною появи цієї особливості було дозволити програмам, які не 

вимагають для роботи всієї Java SE платформи, працювати на пристроях з 

обмеженими ресурсами. Додаток, який не використовує Swing / AWT / 2D графіку, 

наприклад, або який використовує Java FX, а, може досягнути значної економії 

простору, запустившись на вершині профілю, який не включає ці API. 
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У більш широкому сенсі, ця функція призначена для того, щоб дозволити 

переносимість додатків, побудованих на вершині Java ME Connected Device 

Configuration (CDC), у відповідні профілі платформи Java SE, це частини 

довготривалих намагань звести разом CDC та Java SE. 

В якості другої позитивної риси, ця функція, швидше за все, для того, щоб 

прискорити час завантаження для додатків, які комплектують свої власні Java 

Runtime Environment (JRE). 

Визначено три компактні профілі, розташовані один за одним, так що кожен 

профіль містить всі API профілю меншого, ніж він сам. Кожен профіль вказує 

конкретний набір пакетів Java API. Відповідні JRE включають в себе, по мірі 

можливості, тільки ті класи, машинний код, і інші ресурси, які необхідних для 

підтримки цих API. 

Існує три компактні профілі з відповідними назвами: compact 1, compact 2 і 

compact 3. Рис. 4.4 відображає набір класів в даних профілях. 

 

Рис. 4.4 Підмножини компактних профілів Java SE 8 API 

До compact 1 входять класи представлені в додатку 6. До compact 2 входять 

класи представлені в додатку 7. До compact 3 входять класи представлені в додатку 

8. Повна версія Java SE додатково містить в собі класи представлені в додатку 9. 

У кількох рідкісних випадках може бути необхідно, створити підмножину 

класів, виключаючи методи, наприклад, addPropertyChangeListener і 
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removePropertyChangeListener визначені в java.util.logging.LogManager, щоб 

уникнути поділу пакетів або посилальних типів, які не існують. 

JMX і JMX Remote API запропоновані для Compact3. Може бути необхідно 

оновити JMX API, щоб уникнути посилальних типів в java.beans, які не існують. 

Стосовно JMX Remote API може бути необхідно, знизити підтримку протоколу 

RMI-IIOP щоб уникнути необхідності підключення CORBA. 

Будь-який існуючий пакет який не міститься в жодному з цих профілів буде 

доступний тільки в повній JRE. 

Для того, щоб зберегти розмір профілів мінімальним, деяка не-API 

функціональність буде визначатися як опція. Наступне включено, але не 

обмежується цим: 

– Провайдери безпеки - профіль compact1 містить мінімальний набір 

постачальників безпеки. Мінімальний набір постачальників обраний на 

основі найпопулярніших і часто використовуваних алгоритмів. Всі 

провайдери, не включені в compact1 визначені як додаткові і не повинні 

бути включені в будь-якому дистрибутиві. 

– Ресурси локалізації конкретної країни – Всі неамериканські ресурси 

локалізації визначаються як опція. Всі додаткові ресурси локалізації 

упаковані і згруповані в такій формі, щоб бути легко доданими до будь-

якого JRE розробником. 

– Oracle Java SE Embedded доступна для вільного скачування і 

використання від Oracle Technology Network (otn.oracle.com). 

Комерційна модель ліцензування для Oracle Java SE Embedded була 

спеціально розроблені для підтримки вбудованого ринку, надаючи 

економічно ефективну модель використання Java в рішенні певних 

завдань. Команда представників Java Technology працює, щоб 

направляти розробників до комерційної моделі, які найкраще відповідає 

потребам бізнесу. Якщо розробляються вбудовані рішення, потрібно 

зв'язатись з ними, щоб обговорити умови ліцензування Oracle Java SE 

Embedded. 
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4.2 Програмування для вебу з використанням Java SE Embedded 

4.2.1 Технологія Java Server Pages 

Розглянемо можливість створення персонального веб-сервера на Raspberry Pi 

з використанням технології Java Server Pages (JSP).  

Технологія проектування Java Server Pages (JSP) - це одна з технологій Java 2 

Enterprise Edition (J2EE), яка представляє собою розширення технології сервлетів 

для спрощення роботи з Web-вмістом[15]. Сторінки JSP дозволяюсь легко 

розділити Web-вміст на статичну і динамічну частину, яка допускає багаторазове 

використання раніше визначених компонентів. Розробники Java Server Pages 

можуть використовувати компоненти JavaBeans і створювати власні бібліотеки 

нестандартних тегів, які інкапсулюють складні динамічні функціональні засоби. 

Специфікація Java Server Pages успадковує і розширює специфікацію 

сервлетів. Як і сервлети, компоненти JSP відносяться до компонентів Web і 

розташовуються в Web-контейнері. Сторінки JSP не залежать від конкретної 

реалізації Web-контейнера, що забезпечує можливість їх повторного використання. 

На додаток до класів і інтерфейсів для програмування сервлетів (пакети 

javax.servlet і javax.servlet/http), в пакетах javax.servlet.jsp і javax.servlet.jsp.target 

містяться класи та інтерфейси, що відносяться до програмування Java Server Pages. 

Повний опис технології Java Server Pages можна знайти в специфікації. 

4.2.2 Особливості технології Java Server Pages 

Технологія Java Server Pages містить чотири ключові компоненти[16]: 

1. Директиви (directive) являють собою повідомлення для контейнера JSP, 

що дає можливість визначити параметри сторінки, підключення інших 

ресурсів, використання власних нестандартних бібліотек тегів.  

2. Дії (actions) інкапсулюють функціональні можливості в визначених 

тегах, які можна вбудовувати в JSP-сторінку. Дії часто виконуються на 

основі інформації, що посилається на сервер у складі запиту від певного 

клієнта. Дії також можуть створювати об'єкти Java для використання їх 

в скріптлетах JSP. 
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3. Скріптлети (scriptlets) дозволяють вставляти код Java в сторінки JSP, 

який взаємодіє з об'єктами сторінки при обробці запиту. 

4. Бібліотеки тегів (tag library) є складовою частиною механізму 

розширення тегів, що допускає розробку і використання власних тегів. 

Наявність даних з незмінною структурою визначають вибір програміста в 

ухваленні рішення, яку технологію слід використовувати: сервлети або сторінки 

JSP. Вважається за краще використовувати сторінки JSP, якщо основна частина 

вмісту, який посилається клієнтові, являє собою дані з незмінною структурою, і 

лише невелика частина вмісту генерується динамічно за допомогою коду Java. 

Сервлети краще використовувати, якщо тільки невелика частина вмісту, що 

посилається клієнтові, являє собою дані з незмінною структурою. Насправді окремі 

сервлети можуть взагалі не генерувати вмісту для клієнта, виконуючи певне 

завдання в інтересах клієнта, а потім викликають інші сервлети або JSP-сторінки, 

щоб відправити відповідь. 

Необхідно зауважити, що в багатьох випадках сервлети і JSP-сторінки є 

взаємно замінюваними. Подібно до сервлетів, JSP-сторінки зазвичай виконуються 

на стороні Web-сервера, який називають контейнером JSP. 

Коли Web-сервер, що підтримує технологію JSP, приймає перший запит на 

JSP-сторінку, контейнер JSP транслює цю JSP-сторінку в сервлет Java, який 

обслуговує поточний запит і всі наступні запити до цієї сторінки. Якщо при 

компіляції нового сервлету виникають помилки, ці помилки призводять до 

помилок на етапі компіляції. Контейнер JSP на етапі трансляції поміщає оператори 

Java, які реалізує відповідь JSP-сторінки, в метод _jspService. Якщо сервлет 

компілюється без помилок, контейнер JSP викликає метод _jspService для обробки 

запиту. 

JSP-сторінка може обробити запит безпосередньо, або викликати інші 

компоненти Web-додатку, щоб сприяти обробці запиту. Будь-які помилки, які 

виникають в процесі обробки, викликають виняткову ситуацію в Web-сервері на 

етапі запиту. 
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Весь статичний текст HTML, що називається в документації JSP шаблоном 

HTML (template HTML), відразу направляється у вихідний потік. Вихідний потік 

сторінки буферизується. Буферизацію забезпечує клас JspWriter, який розширює 

клас Writer. Розмір буфера за замовчуванням обмежений до 8 КБ, але його можна 

змінити атрибутом buffer тега <%@ page>. Наявність буфера дозволяє заносити 

заголовки відповіді у вихідний потік спільно з виведеним текстом. У буфері 

заголовки будуть розміщені перед текстом. 

Таким чином, достатньо написати сторінку JSP, зберегти її у файлі з 

розширенням jsp і встановити файл в контейнер, так само, як і сторінку HTML, не 

піклуючись про компіляцію. При установці можна задати початкові параметри 

сторінки JSP так само, як і початкові параметри сервлету. 

 4.2.3 Архітектура JSP сторінки  

Базова архітектура Java Server Pages в найзагальнішому вигляді представлена 

на рисунку 4.5. Платформа J2EE забезпечує базу, на якій функціонує весь додаток 

в цілому і сторінки JSP, зокрема, в той час, як мережа Інтернет надає механізм 

транспортування даних. 

 

Рис. 4.5 Загальний вигляд архітектури JSP сторінки 

Сторінка JSP розташовується на Web-сервері в середовищі віртуальної Java-

машини. Доступ до сторінок JSP, як і у випадку сервлету, здійснюється через Web 

з використанням протоколу HTTP. 
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Сторінка JSP функціонує під управлінням JSP Engine (середовища виконання 

JSP). Сторінка JSP може взаємодіяти з програмним оточенням за допомогою 

компонентів JavaBeans, отримуючи і встановлюючи його параметри, 

використовуючи теги: <jsp:useBean>, <jsp:getProperty>, <jsp:setProperty>. 

Компонент JavaBean сам може брати участь в інших процесах, надаючи результати 

у вигляді своїх параметрів, доступних сторінкам JSP, які беруть участь у сеансі, а 

через них — всім користувачам, які запитують ці сторінки JSP. 

Використання міжплатформних компонентів JavaBeans і бібліотек тегів 

значно розширює можливості JSP. Програмний Java-код у сторінці JSP, в ідеалі, 

повинен використовуватися тільки для управління поданням інформації[17]. 

4.2.4 Основні моделі архітектури JSP 

Можливі різні підходи до використання технології JSP. Два основних 

архітектурних підходи мають спеціальні назви: 

– JSP Model 1 (Перша модель архітектури JSP); 

– JSP Model 2 (Друга модель архітектури JSP); 

Перша модель архітектури JSP 

JSP Model 1 (Перша модель архітектури JSP) практично реалізує базову 

архітектуру JSP (рис. 4.6). В архітектурному вирішенні JSP Model 1 повністю 

відповідає за отримання запиту від клієнта, його обробку, підготовку відповіді і 

доставку відповіді користувачеві. Поділ представлення і динамічного змісту 

забезпечується тим, що доступ до даних здійснюється через компоненти JavaBeans. 

 

Рис. 4.6 Архітектура JSP Model 1 

 У сценарії JSP Model 1 передбачається наступна послідовність дій: 

1. Запит користувача надсилається через Web-браузер сторінці JSP. 
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2. Сторінка JSP компілюється в сервлет (при першому зверненні). 

3. Скомпільований сервлет звертається до деякого компоненту JavaBean, 

запитуючи у нього інформацію. 

4. Компонент JavaBean, в свою чергу, здійснює доступ до інформаційних 

ресурсів (безпосередньо або через компонент Enterprise JavaBeans). 

5. Отримана інформація відображається у властивостях компонента 

JavaBeans, доступних сторінці JSP. 

6. Формується відповідь у вигляді сторінки HTML з комбінованим вмістом 

(статичний, динамічний). 

Архітектура JSP Model 1 може з успіхом застосовуватися для невеликих 

додатків. Проте використання даної моделі для більш складних завдань викликає 

певні труднощі і не є технологічним через великий обсягу вбудованих в сторінку 

програмних фрагментів. Для складних корпоративних додатків рекомендується 

застосування другої моделі архітектури JSP. 

Друга модель архітектури JSP 

 

Рис. 4.7. Архітектура JSP Model 2 

JSP Model 2 (Друга модель архітектури JSP) реалізує гібридний підхід до 

обслуговування динамічного змісту Web-сторінки, при якому спільно 

використовується сервлет і сторінка JSP. Ця модель дозволяє ефективно 

використовувати переваги обох технологій: сервлет підтримує завдання, пов'язані 

з обробкою запиту і створенням об'єктів JavaBeans, використовуваних JSP, а 

сторінка JSP відповідає за візуальне представлення інформації. Сервлет 

використовується як керуючий пристрій (контролер). Схематично друга модель 
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представлена на рис. 4.7. Сценарії JSP Model 2, як правило реалізують наступну 

типову послідовність дій: 

1. Запит користувача надсилається через Web-браузер сервлету. 

2. Сервлет обробляє запит, створює і ініціалізує об'єкт JavaBean або інші 

об'єкти, що використовуються сторінкою JSP, і запитує динамічний 

вміст у компонента JavaBean. 

3. Компонент JavaBean здійснює доступ до інформації безпосередньо або 

через компонент Enterprise JavaBeans. 

4. Сервлет, який направляє запит, викликає сервлет, скомпільований з 

сторінки JSP. 

5. Сервлет, скомпільований з сторінки JSP, вбудовує динамічний зміст в 

статичний контекст HTML-сторінки і відправляє відповідь 

користувачеві. 

Необхідно відзначити, що в рамках цієї моделі сторінка JSP сама не реалізує 

ніяку логіку, це входить у функції сервлета-контролера. Сторінка JSP відповідає 

тільки за одержання інформації від компонента JavaBean, який був попередньо 

створений сервлетом, і за візуальне представлення цієї інформації в зручному для 

клієнта вигляді. 

Архітектура JSP Model 2 більшою мірою, ніж архітектура JSP Model 1, 

відповідає ідеї відділення представлення від змісту. Ця модель дозволяє чітко 

виділити окремі частини програми і пов'язані з ними ролі та обов'язки персоналу, 

зайнятого в розробці: 

– Дизайнер - розробка дизайну Web-сторінки; 

– Розробник - реалізація функцій управління і обробки. 

Чим складніша розроблювана система, тим помітнішими стають переваги 

архітектури JSP Model 2. 

Функціонування JSP 

Робота зі сторінкою JSP стає можливою тільки після її перетворення в сервлет. 

У процесі трансляції як статична, так і динамічна частини JSP перетворюються в 
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Java-код сервлету, який передає перетворений вміст браузеру через вихідний потік 

Web-сервера. 

Технологія JSP є технологією серверної сторони, тому всі процеси обробки 

JSP протікають на стороні сервера. Сторінка JSP - текстовий документ, який 

відповідно до специфікації JSP, проходить дві фази: 

– фазу трансляції; 

– фазу виконання. 

При трансляції, яка виконується один раз для кожної сторінки JSP, 

створюється або локалізується клас типу Servlet, який реалізує JSP. Трансляція JSP 

може проводитися як окремо, до її використання, так і в процесі розміщення JSP на 

Web-сервері або сервері додатків. У другій фазі здійснюється обробка запитів і 

підготовка відповідей. 

4.3 Процедура створення персонального веб-сервера 

Для створення персонального веб-сервера потрібно наступне програмне 

забезпечення: 

1. Sun JDK 6.0+ (J2SE 1.6) 

2. Eclipse IDE for Java EE Developers 

3. Apache Geronimo Eclipse Plugin 2.1.x 

4. Apache Geronimo Server 2.1.x 

Розглянемо процедуру створення проекту використовуючи Eclipse IDE: 

1. Необхідно обрати Java EE perspective. 

2. У вікні project explorer клікнути правою клавішею мишки та обрати 

Dynamic Web Project. 

3. Ввести ім’я проекту DidukhSource. 

4. Залишити решту значень за замовчуванням і натиснути Finish. 

Додамо JSP до проекту: 

1. Клікнемо правою клавішею мишки на проекті DidukhSource, виберемо 

New а потім JSP. 

2. Введемо ім’я login.jsp і натиснемо Next. В наступному вікні натиснемо 

Finish. 
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3. Напишемо код наведений в додатку 13.  

Аналогічно до попереднього, створимо файл logoff.jsp код якого наведений в 

додатку 14. 

Створимо файл welcome.jsp який виконуватиме роль головної сторінки веб-

сайту. В даному файлі визначається можливість переходу до галереї зображень, 

завантаження файлів доступних на веб-сервері, а також можливість виходу з сайту 

натиснувши Logout. Код файлу welcome.jsp наведений в додатку 15. Потрібно 

зробити файл welcome.jsp файлом типу welcome. Для цього: 

1. Натиснемо WebContent далі WEB-INF та відкриємо файл web.xml. 

2. Додамо рядок welcome.jsp під тегом <welcome-file-list>. 

Для роботи з галереєю створимо gallery.jsp в якому опишемо дії потрібні для 

переходу в каталог з зображеннями та їх перегляду. Файли створені з 

використанням JSP scriptlet. JSP scriptlet використовуються для написання будь-

якого фрагменту коду, для мови сценаріїв і використовується в описі сторінок. 

Синтаксис scriptlet виглядає наступним чином: 

<% 

    код scripting-language 

%> 

Коли скриптова мова встановлена як Java, скріптлет перетворюється на мову 

програмування Java і вставляється в сервісний метод сервлет сторінки JSP. 

Сторінка входу в систему виглядає як показано на рис. 4.8.  
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Рис. 4.8 Сторінка входу в систему 

Головна сторінка зображена на рисунку 4.9. 

 

Рис 4.9 Головна сторінка 

Для можливості завантаження файлів з веб-сторінки, потрібно додати їх в 

папку проекту WebContent. А файли як доступні в галереї, розміщені в каталозі 

Images. 

Після створення проекту необхідно натиснути правою клавішею мишки на 

проекті та обрати Export далі WAR file. Це створить файл проекту 

DidukhSource.war який буде розміщуватись на сервері. 

Для демонстрації роботи веб-сервера на Raspberry Pi необхідно: 
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1. Встановити apache-tomcat-8 сервер. 

2. Перейти до каталогу bin та запустити файл startup.sh. 

3. Додати DidukhSource.war в каталог webapps. 

4. В браузері ввести адресу http://localhost:8080/DidukhSource/. 

В галереї на веб-сервері будуть доступні зображення з презентації даної 

магістерської дисертації, що дозволить пересвідчитись в можливостях 

використання даного мікрокомп’ютера в якості веб-сервера. 

Висновки 

 1. Досліджено основні особливості Oracle Java SE Embedded. Проведено 

аналіз різних версій Compact Profiles JRE, визначення необхідності використання в 

залежності від вирішуваної задачі. 

2. Розроблено інструкції по створенню веб-сервера з використанням Java. 

Перевірено практичну реалізацію сучасної технології Java Server Pages на 

мікрокомп’ютері Raspberry Pi.  

 

  

http://localhost:8080/DidukhSource/
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

В даному розділі розглядаються питання безпеки та охорони праці при 

розробці алгоритмів та структури ПЗ. Так як дана робота має суто теоретичний 

характер і виконувалась із застосуванням засобів обчислювальної техніки, то в 

даному розділі визначені основні потенційно небезпечні і шкідливі фактори при 

використанні візуальних дисплейних терміналів персональних електронно-

обчислювальних машин (ВДТ ПЕОМ) відповідно до вимог ДсанПіН 3.3.2.007-98 

та ДНАОП 0.00-1.21-99 та запропоновані технічні рішення та організаційні заходи 

з безпеки та гігієни праці і виробничої санітарії, а також визначені основні заходи 

з безпеки в надзвичайних ситуаціях (БНС). 

Приміщення, в якому відбувалася розробка програмного забезпечення та 

його тестування, знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі. 

Загальна площа становить 45 кв.м, висота – 2,8 м. Кількість працюючих у відділі – 

6 чоловік. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає 45:6=7,5 

(101в.м/101вто.) робочої площі. Згідно із СниП 2.09.04 – 87 на кожного 

працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 

(101в.м/101вто.) робочої площі. Висота приміщення – не менше 2,5м. Отже, 

нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі 

дотримано. 

План приміщення, в якому проводилася розробка програмного забезпечення 

та його тестування, показаний на рис. 5.1. 

У приміщенні розташовано 6 комп’ютерів. Напруга джерела живлення 

комп’ютерів у приміщенні – 220 В. У приміщенні розміщено 6 письмових столів, 

одна шафа для зберігання документів. За небезпекою ураження електричним 

струмом приміщення відділу належить до приміщень без підвищеної небезпеки 

ураження електричним струмом працюючих. 
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Рис. 5.1.   План приміщення 

       Умовні позначення: 

1. шафи для зберігання документів; 

2. комп’ютери; 

3. стіл; 

4. вікно; 

5. двері; 

6. стілець. 

 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих  

факторів при використанні ВДТ ПЕОМ 

 

При роботі з ВДТ ПЕОМ можна виділити наступні потенційно небезпечні і 

шкідливі фактори: 

- підвищена напруга в електромережі; 

- м’яке рентгенівське випромінювання ВДТ; 

- електромагнітне випромінювання; 

- ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання; 

- електростатичне поле між екраном і оператором; 

- наявність пилу, озону, оксидів азоту й аероіонізації; 
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- недостатнє освітлення приміщення та наявність відблисків від екрану 

монітора; 

- неоптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість, 

швидкість руху, рівень іонізації повітря тощо). 

5.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни праці і 

виробничої санітарії 

5.2.1. Електробезпека 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом згідно 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ВДТ ПЕОМ та периферійні пристрої відносяться до І та ІІ 

класів щодо електробезпеки. 

Приміщення відноситься до сухих, так як відносна вологість у приміщеннях 

не перевищує 60%. 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом дане приміщення 

відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки, тому що в ньому відсутні 

умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку: вологість, 

струмопровідний пил, середовище, струмопровідна підлога, підвищена 

температура. 

ЕОМ, периферійні пристрої, інше устаткування (чайник, світильники тощо), 

електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу 

зони за ПВЕ, мають апаратуру захисту від струму короткого замикання та інших 

аварійних режимів. 

В приміщенні розташовується більше 5 персональних ЕОМ, тому для 

прокладення захищеного проводу використано гнучкі металеві рукава та на 

помітному, доступному місці встановлено аварійний резервний вимикач. Таким 

способом реалізована електромережа штепсельних розеток для живлення 

персональних ЕОМ, периферійних пристроїв, електрочайника тощо. Самі розетки 

монтуються на негорючих пластинах з урахуванням вимог ПВЕ та Правил 

пожежної безпеки в Україні та виконані за магістральною схемою. 

Заземлення відповідає вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів”. 
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Для протирання підлоги застосовують рідини, пара яких не утворює 

вибухопожежонебезпечних сумішей з повітрям та не викликає корозії контактів 

електричних з`єднань. 

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом для даного 

приміщення є забезпечення недоступності струмоведучих частин, що знаходяться 

під напругою, від випадкового дотику, організація безпечної експлуатації 

електронагрівальних приладів а також  занулення устаткування з використанням 

автоматів струмового захисту. При наявності занулення замикання фази на корпус 

перетворюється в одноразове коротке замикання струму, від я кого спрацьовує 

пристрій максимального струмового захисту і вимикає пошкоджений 

електроприлад. Так як в приміщеннях зберігаються горючі матеріали, то 

електрична проводка в приміщенні прихована під шаром штукатурки 2,5 см. 

Розрахунок електромережі на вимикаючу здатність включає знаходження 

величини струму КЗ і розрахунок номінального струму спрацювання пристрою 

максимального струмового захисту. 

Вихідні дані для розрахунку: 

 Uф=220 В – фазна напруга; 

 кабель трьохжильний 3х1,5 мм2 плюс 1х0,85 мм2, матеріал – 

алюміній(ρ=0,031 Ом·мм2/м); 

 L=150 м – відстань від трансформатора до споживача; 

Розрахуємо активний опір фазного та нульового проводів: 

𝑟𝐻 = 𝑟ф =
𝜌 ∙ 𝐿

𝑆ф
=
0,031 ∙ 150

1,5
= 3,1 (Ом) 

Струм однофазного КЗ знаходиться по формулі: 

ІКЗ =
𝑈ф

𝑟ф + 𝑟Н + 𝑟𝑢
=

220

3,1 + 3,1 + 0,3
= 33,9 (А), 

де 𝑟𝑢 = 0,3 Ом − розрахований опір трансформатора потужністю 250 Вт. 

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту 

розраховується за формулою (К – необхідна кратність струму КЗ до струму 

спрацювання автомату струмового захисту): 
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Іном =
ІКЗ
К
=
33,9

1,4
= 24,2 (А) 

З розрахунків видно, що при однофазному КЗ номінальний струм 

спрацювання автомату захисту повинен бути рівним 25 А. 

При однофазному КЗ нульовий провід і з’єднаний з ним корпус 

електроустаткування за час спрацювання максимального струмового захисту 

знаходяться під напругою (Uпр) відносно землі: 

𝑈дот = ІКЗ ∙ 𝑟Н = 33,9 ∙ 3,1 = 105,1 (В) 

Розрахована напруга 𝑈дот < 𝑈дот.доп. у відповідності з ГОСТ 12.1.038-88 при 

t< 0,2 с (𝑈дот.доп. = 250В). 

Державний контроль за станом пожежної безпеки ведуть інспектора 

Держпожнагляду. 

 

5.2.2 Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях користувачів 

ВДТ ПЕОМ щодо його відповідності існуючим санітарним вимогам 

При дослідженні штучного освітлення треба аналогічно природному 

освітленні порівняти фактичне значення з нормованим. 

Нормоване значення освітлення для адміністративно-управлінських 

приміщень при загальній освітленості по ДБН 3.2.5-28-2006 при використанні 

люмінесцентних ламп   𝐸н= 400 люкс. 

Значення фактичного освітлення Еф може розрахуватися за допомогою 

методу коефіцієнта використання світлового потоку по формулі: 

Еф =
𝐹л ∙ 𝜂𝐵 ∙ 𝑁 ∙ 𝑛

𝑆 ∙ 𝐾3 ∙ 𝑍
, 

де: 𝐹л – світловий потік лампи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю 40 

Вт – 𝐹л =3120 лм); 

𝜂𝐵 – коефіцієнт використання світлового потоку (𝜂𝐵=0,4..0,6=0,5); 

N=6 – кількість світильників, 105вт; 

n=3 – кількість ламп у світильнику, 105вт; 
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S=45 м2 – площа приміщення, м2; 

𝐾3 – коефіцієнт запасу, 𝐾3=1,5..2;𝐾3 = 1,5 

Z=1,1 – коефіцієнт нерівномірності освітлення. 

Еф =
3120 ∙ 0,5 ∙ 6 ∙ 3

45 ∙ 1,5 ∙ 1,1
= 378(люкс) 

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є +20%..-

10%. 

Схема розміщення світильників у приміщенні наведено на рис. 5.2.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2.2.1. Схема розміщення світильників 

 

5.2.3 Розрахунок природної вентиляції щодо її відповідності існуючим 

санітарним вимогам 

При дослідженні достатності вентиляції в адміністративно-управлінських 

приміщеннях слід мати на увазі, що відповідно до ДБН 3.2.5-28-2006 об`єм 

виробничого приміщення, яке доводиться на одного працюючого, повинен 

складати не менше 15 м3. Інакше для нормальної роботи в приміщенні необхідно 

забезпечити постійний повітрообмін за допомогою вентиляції не менше ніж L1=30 

м3/год на кожного працюючого. Таким чином, потрібний повітрообмін Lн, м
3/год, 

розраховується за формулою: 
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𝐿н = 𝐿1 ∙ 𝑛 = 30 · 6 = 180(м3/год), 

де  n=6 – найбільша можлива кількість працюючих у приміщенні. 

 

 

Рис. 5.2.3.1.   Схема розрахунку природної вентиляції 

 

Знайдемо фактичне значення повітрообміну, користуючись схемою, 

наведеною на рисунку 5.2.3.1, за формулою: 

𝐿ф = 𝜇 ∙ 𝐹 ∙ 𝑉 ∙ 3600 , 

де 𝜇 = 0,55 – коефіцієнт витрати повітря; 

Fкв – площа кватирки (Fкв = 1,4·0,75=1,05 м ); 

V – швидкість виходу повітря через кватирку або вентиляційний канал, м/с, 

яка розраховується за формулою: 

𝑉 = √
2 ∙ 𝑔 ∙ ∆𝐻2

𝛾𝑐
, 

де g=9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння; 

∆𝐻2 – тепловий тиск, під дією якого буде виходити повітря з кватирки. 

Розраховується за формулою: 

∆𝐻2 = ℎ2 ∙ (𝛾з − 𝛾вн), 

де 𝛾з, 𝛾вн – відповідно об’ємна вага повітря ззовні приміщення та всередині 

його, кг/м3. 

Об’ємна вага повітря розраховується за формулою: 

𝛾 = 0,465 ∙
𝑃б

𝑇
, 
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де Рб=750 мм.рт.ст – барометричний тиск; 

Т – температура повітря в К (для теплового періоду року у приміщенні 

t=28 оС, або Т=310К, для холодного періоду року  t =-17 оC або Т=290 К; ззовні 

приміщення для літа t=24 оC або Т=297 К, для зими t=-11 оC, або Т=262 К (СниП 

2.04.05-91). 

Γс(л) = 0,465·750/310 = 1,125;            γс(з) = 0,465·750/290 = 1,203; 

γз(л) = 0,465·750/297 = 1,174;            γз(з) = 0,465·750/262 = 1,331; 

  Знайдемо h2 із співвідношень:        
ℎ1

ℎ2
=

𝐹кв
2

𝑆дв
2; 

h=0,8+1,4/2=1,1 (м) 

𝐹кв
2

=(1,05)·2=1,1025 (м2) 

𝑆дв
2

=(2·0,8)·2=2,56 (м2) 

Розв’яжемо систему: 

{
 

 
ℎ1 + ℎ2 = ℎ

ℎ1
ℎ2
=
𝐹кв

2

𝑆дв
2
=> {

ℎ1 + ℎ2 = 1,1

ℎ1
ℎ2
=
1,1025
2,56

=> {
ℎ1 = 1,1 − ℎ2

1,1 − ℎ2 = 0,431 ∙ ℎ2
=> 

=> {
ℎ1 = 1,1 − ℎ2

1,431 ∙ ℎ2 = 1,1
=> {

h2 = 0,8 (м)

h1 = 0,3 (м)
 

Звідси: 

Н2(л) = 0,8·(1,174-1,125) = 0,039;                 Н2(з) = 0,8·(1,331 – 1,203) = 0,102; 

Vл =√
2∙9,8∙0,039

1,125
= 0,82 (м/с);                         Vз =√

2∙9,8∙0,102

1,203
= 1,289 (м/с); 

Lф(л) = 0,55·0,7·0,82·3600 =1704,78 (м3/год) 

Lф(з) = 0,55·0,7·1,289 ·3600 = 2679,831 (м3/год) 

Оскільки фактичне значення повітрообміну значно перевищує нормативне 

значення як взимку, так і влітку, то природна вентиляція(аерація) ефективна. 
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5.2.4 Неіонізуючі електромагнітні випромінювання, електростатичні та 

магнітні  поля ВДТ ПЕОМ 

В даному приміщенні використовуються рідкокристалічні монітори, тому 

гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях не 

повинна перевищувати рівнів, наведених в ГОСТ 12.1.045 “ССБТ. 

Электростатические поля. Допустимые на местах и требования к проведению 

контроля», СН № 1757-77 “Санитарно-гигиенические нормы допустимой 

напряженности электростатического поля”. 

Рівні інфрачервоного випромінювання не перевищують граничних 

відповідно до ГОСТ 12.1.005 та СН № 4088-86 з урахуванням площі тіла, яка 

опромінюється, та ДсанПіН 3.3.2-007-98. 

Рівні ультрафіолетового випромінювання не перевищують допустимих 

відповідно до СН № 4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання 

у виробничих приміщеннях», затверджених Міністерством охорони здоров‘я 

СРСР, та ДсанПіН 3.3.2-007-98. 

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 

0,05 м від екрана та корпусу при будь-яких положеннях регулювальних пристроїв 

відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджених 

постановою державного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров’я 

України від 18.08.97 №58, не повинна перевищувати 7,74..12 А/кГ, що відповідає 

еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/год). 

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не 

повинен перевищує 0,1 мг/м3; вміст оксидів азоту – 5 мг/м3; вміст пилу – 4 мг/м3. 

 

5.2.5 Відповідність параметрів мікроклімату робочої зони існуючим 

санітарним вимогам 

Порівняємо фактичні значення параметрів мікроклімату: температури 

повітря, відносної вологості, швидкості переміщення повітря з нормованими 

значеннями, встановленими відповідно до нормативних документів. 
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Фактичні значення одержували за допомогою безпосередніх власноручних 

вимірів, а також використовували готові дані вимірів в санітарно-технічних 

паспортах досліджуваних приміщень. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 роботи, які проводяться в приміщенні, 

відносяться до категорії 1а (легкі роботи з затратами енергії до 150 ккал/год). 

Швидкість переміщення повітря у приміщенні знайдемо за формулою: 

𝑉п =
𝐿ф

висота∙глибина∙𝜇∙3600
=

2679,831

2,8∙5∙0,55∙3600
=0,096 м/с 

Зведемо дані у таблицю 5.2.5: 

Таблиця 5.2.5. 

Підсумкова таблиця 

Параметр 
Значення параметра Нормативний 

документ фактичне нормоване 

1) Освітленість штучна (лк) 378 300 СниП ІІ-4-79 

2) Значення коефіцієнта 

природного освітлення (%) 
0,5897 1,35 СниП ІІ-4-79 

3) Температура повітря (оС):    

взимку 18-20 21-25 
ДСН 

3.3.6.042-99 

влітку 24 22-28 
ДСН 

3.3.6.042-99 

4) Відносна вологість повітря 

(%) 
   

взимку 60 <75 
ДСН 

3.3.6.042-99 

влітку 55 <60 
ДСН 

3.3.6.042-99 

5) Повітрообмін (м3/год)    

взимку 2679,831 90 
СниП 

2.09.04-87 

влітку 1704,78 90 
СниП 

2.09.04-87 

6) Швидкість переміщення 

повітря м/с 
0,096 <0,2 

ДСН 

3.3.6.042-99 
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5.2.6. Вимоги з ергономіки до робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 

Робоче місце – це частина простору, в якому інженер здійснює трудову 

діяльність, і проводить велику частину робочого часу. При правильній організації 

робочого місця продуктивність праці програміста зростає з 8 до 20 відсотків. 

Розглянемо питання та заходи з ергономіки. 

Згідно ГОСТ 12.2.032-78 конструкція робочого місця і взаємне розташування 

всіх його елементів повинне відповідати антропометричним, фізичним і 

психологічним вимогам. 

Велике значення має також характер роботи. Зокрема, при організації 

робочого місця програміста повинні бути дотримані наступні основні умови, крім 

попередньо згаданих: 

- оптимальне розміщення устаткування, що входить до складу робочого 

місця; 

-   достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні рухи і 

переміщення; 

Головними елементами робочого 

місця програміста є письмовий стіл і 

крісло. Основним робочим положенням є 

положення сидячи. Робоче місце для 

виконання робіт у положенні сидячи 

організується відповідно до ГОСТ 

12.2.032-78 (Рис. 5.2.6.1).                                      Рис. 5.2.6.1. Зони досяжності 

                                                                    рук в горизонтальній площині 

а – зона максимальної досяжності; 

б – зона досяжності пальців при витягнутій руці; 

в – зона легкої досяжності долоні; 

г – оптимальний простір для грубої ручної роботи; 

д – оптимальний простір для тонкої ручної роботи. 
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Розглянемо оптимальне розміщення предметів праці і документації в зонах 

досяжності рук: 

 ДИСПЛЕЙ розміщається в зоні а (у центрі); 

 КЛАВІАТУРА – у зоні г / д; 

 СИСТЕМНИЙ БЛОК розміщається в зоні б (зліва); 

 ПРИНТЕР знаходиться в зоні а (праворуч); 

 ДОКУМЕНТАЦІЯ: 

o в зоні легкої досяжності долоні – в (ліворуч) – література і 

документація, необхідна при роботі; 

o у висувних ящиках 

столу – література, якою не постійно. 

Параметри робочого місця 

вибираються відповідно до 

антропометричними характеристиками. 

При використанні цих даних у 

розрахунках варто виходити з 

максимальних антропометричних 

характеристик. 

                                                         Рис. 5.2.6.2. Оптимальні метричні  

  параметри робочого місця (мм) 

 

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП 0.00-

4.33-99). Одними з основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та 

організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій виробничого персоналу 

у разі виникнення надзвичайної ситуації (НС), а також визначення основних 

заходів з пожежної безпеки (ПБ). 
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5.3.1. Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення НС 

У разі виявлення НС працівник повинен: 

– негайно повідомити про це  Державну пожежну охорону засобами зв’язку 

органам МНС та вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення 

НС, наявність людей, а також своє прізвище; 

– повідомити про НС керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виникнення 

НС, повинні : 

– перевірити, чи викликано підрозділ МНС та Державної пожежної охорони; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь 

у ліквідації НС; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у 

ліквідації наслідків НС; 

– організувати  зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної  охорони, 

надати їм допомогу у локалізації та ліквідації наслідків НС. 

Після прибуття підрозділів МНС та Державної пожежної охорони повинен 

бути забезпечений  безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 
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5.3.2 Вимоги до організації ефективної роботи системи оповіщення 

виробничого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, здійснюється 

відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об’єктів будівництва».  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони оповіщування з урахуванням об’ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з 

урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1-

7-2002.  

Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку 

оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення 

безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Оповіщування про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним 

з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок 

руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації;  
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- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

- зв’язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного 

поста) із зонами оповіщування.  

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про НС, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. Також 

з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного 

поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпечує надійну 

роботу СО у разі виникнення будь-якої НС. 

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідомлень для 

виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) – повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО 

(диспетчера пожежного поста) у разі виникнення будь-якої НС;  

II – повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом 

оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);  

III – службові повідомлення, що не стосуються організації та управління 

евакуацією людей.  

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають різні 

пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні автоматично 

блокуватись.  

СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовленнєві 

повідомлення в різні зони оповіщування.  

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно можливість прямої трансляції 

мовленнєвого оповіщування та керівних команд через мікрофон для оперативного 

реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації 

виробничого персоналу.  

В разі виникнення НС у багатоповерхових виробничих будівлях, СО повинна 

діяти у такій послідовності:  

- в першу чергу, здійснюється оповіщування людей про НС на поверсі, де 

виникла НС;  
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- потім оповіщування людей про НС на поверхах, що розташовані вище 

поверху, де виникла НС;  

- в останню чергу, оповіщування людей про НС на поверхах, що розташовані 

нижче поверху, де виникла НС.  

Затримку часу оповіщування про НС для різних поверхів будинку необхідно 

передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно 

до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования».  

У багатоповерхових  виробничих будівлях, які поділені на протипожежні 

відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього протипожежного 

відсіку, де виникла НС. Затримку часу оповіщування про НС для інших 

вертикальних протипожежних відсіків будинку слід передбачати з урахуванням 

злиття потоків людей на шляхах евакуації відповідно до вимог додатка 2 згідно 

ГОСТ 12.1.004.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою 

світлових  та/або звукових оповіщувачів – обладнуються всі виробничі 

приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщування про НС, не пізніше 

трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.  

Сигнал привертання уваги та сигнал оповіщування про НС, повинен 

відрізнятися від сигналів іншого призначення.  

 

5.3.3 Пожежна безпека 

Приміщення, в якому розроблялися алгоритми та структура ПЗ, за небезпекою 

виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 належить до категорії В 

(пожежонебезпечні – в ньому наявні легкозаймисті речовини, зокрема папір, 

дерево). За ступенем вогнестійкості дане приміщення можна віднести до важкого, 

що можуть продовжувати горіти тільки при постійному впливі джерела запалення. 
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Основними причинами пожежі в приміщенні можуть бути недотримання 

правил пожежної безпеки, їх порушення, неправильне використання 

електроприладів, несправність електричної проводки або електроприладів, а також 

куріння в не відведених місцях. 

Протипожежний режим на об’єкті дотримується. Щороку всі працівники 

проходять протипожежний інструктаж. Кожен працівник ознайомлюється з 

правилами техніки безпеки при виникненні пожежі, з правилами евакуації, з 

використанням вогнегасників та інших засобів вогнегасіння. Усе це фіксується в 

журналі інструктажу підписами службовців. 

Наявні шляхи евакуації забезпечують безпечну евакуацію людей і відповідає 

вимогам розділу „Евакуація людей з приміщень і будівель”. Для евакуації людей з 

будівлі є „План евакуації людей та матеріальних цінностей при виникненні 

пожежі”. Плани евакуації вивішені на кожному поверсі (рис. 5.3.1). Мінімальний 

час евакуації з приміщення не перевищує допустиме значення (1,25 хв.) згідно 

СниП 2.01.02-85, СниП 2.09.02-85. 

На поверсі, де розташоване виробниче приміщення, біля обох сходів є по 

одному вуглекислотному вогнегаснику (тип вогнегасників обрано згідно з ДСТУ 

3675-98 та ISO 3941-77) та сповіщувачу пожежному ручному. Всі 

електронагрівальні прилади експлуатуються на підставі письмового дозволу на їх 

застосування. 

Приміщення обладнано автоматичною системою пожежної сигналізації, яка 

відповідає вимогам ДНБВ 2-5-13-98 

Для куріння на кожному поверсі обладнані спеціальні місця, розташовані в 

туалеті. 

Відділ телефонізовано, в кожному кабінеті є телефон. Засоби пожежогасіння 

і зв’язку перебувають у справному стані. 
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Рис. 5.3.1. План евакуації з приміщення у разі виникнення НС (пожежі). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Було проведено глибокий аналіз першоджерел за обраним напрямком 

досліджень, сформульовано актуальні задачі, які потребують вирішення. 

2. Розроблено програмне забезпечення для аналізу характеристик швидкодій 

платформ Java на мікрокомп’ютерах.  

3. Проведено експериментальні дослідження з використанням 

мікрокомп’ютерів Raspberry Pi Model B та Raspberry Pi 2. Виявлено переваги 

використання платформи Oracle Java SE з порівнянні з Open JDK. Виявлено 

особливості швидкодії платформи Java в залежності від типу мікрокомп’ютера. 

4. Проаналізовано особливості використання Oracle Java ME Embedded. 

Розроблено рекомендації по створенню програмного забезпечення з 

використанням даної Java платформи для роботи з інтерфейсом GPIO та 

зовнішніми пристроями під’єднаними до мікрокомп’ютера. 

5. Проведено аналіз та визначено особливості наборів інструментів для 

розробки програмного забезпечення.  

6. Проаналізовано платформу Oracle Java SE Embedded для 

мікрокомп’ютерних пристроїв. Виявлено основні особливості її використання. 

Створено проект на основі Oracle Java SE Embedded з застосуванням технології Java 

Server Pages.  

7. Описано висновки в кожному розділі, що дозволяють скласти повну картину 

масштабів проведених робіт. 

8. Результати проведених робіт опубліковані на міжнародній  науково-

технічній  конференції та у фаховому виданні “Вісник НТУУ „КПІ”. Серія 

радіотехніка, радіоапаратобудування”. 

Практичне значення отриманих результатів 

Наукові (теоретичні) результати магістерської дисертації можуть бути 

використані для подальшого теоретичного дослідження можливостей Java для 

мікрокомп’ютерів. 

Прикладні (практичні) результати магістерської дисертації можуть бути 

використані при виборі версії платформи Java для роботи на мікрокомп'ютері, в 
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залежності від поставленої задачі. Також прискорять процес створення програм для 

роботи з портами вводу/виводу на мікрокомп'ютерах з використанням мови 

програмування Java, користуючись послідовністю дій описаною в даній роботі. 

Можуть бути використані для проведення лабораторних робіт по вивченні 

можливостей Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi. 
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 Додаток 1. Код програми пошуку простих чисел за алгоритмом решета Аткіна.  

TestClass.java 

 

import static java.lang.Math.*; 

 

/** 

 * Created by sasha on 08.01.15. 

 */ 

 

//Класс для тестування 

 

public class TestClass { 

    public static void main(String[] args){ 

 

        final int TESTREPEATS = 3; 

        final int REPEATS = 10; 

        final int MAXLIMIT = 50_000_000; 

        long allTime = 0; 

        long minTaskTime = 0; 

        long maxTaskTime = 0; 

        float averageTime = 0; 

        float sumSKO = 0; 

        float SKO = 0; 

        float multiplier = 0; 

        long [] computingTimes = new long [REPEATS]; 

 

        for (int i = 0; i < TESTREPEATS; i++) { 

            BasedAlg SieveOfAtkin = new SieveOfAtkin(MAXLIMIT); 

 

            SieveOfAtkin.algoritmus(); 

        } 

 

        for (int i = 0; i < REPEATS; i++) { 

            BasedAlg SieveOfAtkin = new SieveOfAtkin(MAXLIMIT); 

            long startTimeMs = System.currentTimeMillis( ); 

            SieveOfAtkin.algoritmus(); 

            computingTimes[i] = System.currentTimeMillis( ) - startTimeMs; 

        } 

 

        minTaskTime = computingTimes[0]; 

        maxTaskTime = computingTimes[0]; 

        for (int i = 0; i < REPEATS; i++) { 

            if (computingTimes[i] >= maxTaskTime) { 

                maxTaskTime = computingTimes[i]; 

            } else if (computingTimes[i] < minTaskTime) { 

                minTaskTime = computingTimes[i]; 

            } 

            allTime += computingTimes[i]; 

            System.out.println("\nДля N=" + MAXLIMIT + " час розрахунку становить 

" + computingTimes[i] + "ms"); // виведення в консоль часу розрахунку 

        } 

 

        averageTime = allTime / REPEATS; 

 

        for (int i =  0; i < REPEATS; i++) { 

            sumSKO += (computingTimes[i] - averageTime) * (computingTimes[i] - 

averageTime); 

        } 

 

        multiplier =  (float) 1/(REPEATS - 1); 

 

        SKO = (float) Math.sqrt(multiplier * sumSKO); 
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        System.out.println("\nМінімальний час розрахунку становить " + minTaskTime 

+ " ms"); 

        System.out.println("\nСередній час розрахунку становить " + averageTime + 

" ms"); 

        System.out.println("\nМаксимальний час розрахунку становить " + 

maxTaskTime + " ms"); 

        System.out.println("\nSKO = " + SKO); 

        System.out.println("\nВідношення СКО до середнього часу = " + 

SKO/averageTime*100 + " %"); 

    } 

} 

 

/** 

 * Created by sasha on 08.01.15. 

 */ 

 

/** Абстрактний клас з загальними властивостями для всіх класів 

 * в яких будемо реалізовувати алгоритми, тотбо перевизначати 

 * функцію algoritmus() 

 */ 

 

 

BasedAlg.java 

 

abstract class BasedAlg { 

 

    protected int maxLimit; 

 

    BasedAlg(){maxLimit=100;} //default constructor 

 

    BasedAlg(int maxLimit){ //manually constructor 

        this.maxLimit=maxLimit; 

    } 

 

    final void setValue(int maxLimit){ 

        this.maxLimit=maxLimit; 

    } 

    final int getValue(){ 

        return maxLimit; 

    } 

 

    public abstract void algoritmus(); 

} 

 

SieveOfAtkin.java 

 

/** 

 * Created by sasha on 08.01.15. 

 */ 

 

// Реалізація відомого алгоритму Аткіна. 

 

public class SieveOfAtkin extends BasedAlg{ 

 

    private int middleLimit=(int)Math.sqrt(getValue()); 

    private int x2=0;   //квадрати доданків НКФ 

    private int y2=0; 

    private int i;      //лічильники 

    private int j; 

    private int sum1;   //Три непривідні квадратичні форми (НКФ) 
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    private int sum2; 

    private int sum3; 

 

    private byte[] simpleMas = new byte[getValue()]; 

 

    SieveOfAtkin(int maxLimit){ 

        super(maxLimit); 

    } 

    SieveOfAtkin(){ 

        super(); 

    } 

 

    //опишемо метод який реалізує алгоритм роботи Аткіна 

    public void algoritmus(){ 

 

        for(int i=0;i<getValue();i++) simpleMas[i]=0; //вважаємо числа діапазону 

1...N складовими 

        simpleMas[2]=1; 

        simpleMas[3]=1; 

 

        for(i=0;i<=middleLimit;i++){ 

            x2=(int)Math.pow(i,2); 

 

            for(j=0;j<=middleLimit;j++){ 

                y2=(int)Math.pow(j, 2); 

                sum2=3*x2+y2; 

                sum1=sum2+x2; 

                if(x2>y2) sum3=3*x2-y2; // не обраховувати, якщо х<y 

                else sum3=0; // не дає в залишку 11 і не ділиться на 12 

                recognition(sum1, sum2, sum3); 

            } 

        } 

        quadFilter();   //фільтруємо результати 

    } 

 

    //метод який розпізнає числа за ознакою "простоти" 

    private void recognition(int sum1, int sum2, int sum3){ 

        if(sum1%12==1 || sum1%12==5) pairFilter(sum1); 

        if(sum2%12==7) pairFilter(sum2); 

        if(sum3%12==11) pairFilter(sum3); 

    } 

 

    //метод фільтрації складових чисел 

    private void pairFilter(int sum){ 

        if(sum<=getValue()) simpleMas[sum]=(byte)((int)simpleMas[sum]^1); 

    } 

 

    //метод фільтрації квадратів простих чисел 

    private void quadFilter(){ 

        for(i=3;i<getValue();i+=2){ 

            if(simpleMas[i]==1 && i<=middleLimit){ 

                for(int c=(int)Math.pow(i,2);c<getValue();c+=(int)Math.pow(i,2)) 

                    simpleMas[c]=0; 

            } 

        } 

    } 

 

    //метод виведення на дисплей 

    private void displayResult(){ 

        for(int i=3;i<simpleMas.length;i+=2) 

            if(simpleMas[i]==1) System.out.print(i + " "); 

    } 

} 
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Додаток 2. Код програми роботи над числами з плаваючою комою. 

FloatingPoint.java 

/** 

 * Created by sasha on 11.01.15. 

 */ 

 

public class FloatingPoint { 

    public static void main (String args[]){ 

 

        final long REPEATS = 5_00_000_000L; 

        final int REPEAT = 10; 

        final int TESTREPEAT = 3; 

        double pi, r, area, divideArea; 

        long allTime, averageTime; 

        long minTaskTime, maxTaskTime; 

        long [] computingTimes = new long[REPEAT]; 

        float sumSKO = 0; 

        float SKO = 0; 

        float multiplier = 0; 

        allTime = 0; 

 

        r = 11.358; 

        pi = 3.141592653589793; 

        area = 0; 

        divideArea = 0; 

 

        for (int i = 0; i < TESTREPEAT; i++) { 

            for (long j = 0; j < REPEATS; j++) { 

                area += pi * r * r; 

                divideArea = area / pi; 

            } 

        } 

 

        for (int i = 0; i < REPEAT; i++) { 

            long startTimeMs = System.currentTimeMillis(); 

            for (long j = 0; j < REPEATS; j++) { 

                area += pi * r * r; 

                divideArea = area / pi; 

            } 

            computingTimes[i] = System.currentTimeMillis() - startTimeMs; 

        } 

 

        minTaskTime = computingTimes[0]; 

        maxTaskTime = computingTimes[0]; 

        for (int i = 0; i < REPEAT; i++){ 

            if (computingTimes[i] >= maxTaskTime) { 

                maxTaskTime = computingTimes[i]; 

            } else if (computingTimes[i] < minTaskTime) { 

                minTaskTime = computingTimes[i]; 

            } 

            allTime += computingTimes[i]; 

            System.out.println("\nЧас розрахунку становить " + computingTimes[i] + 

"ms"); 

        } 

 

        averageTime = allTime/REPEAT; 

 

        for (int i =  0; i < REPEAT; i++) { 

            sumSKO += (computingTimes[i] - averageTime) * (computingTimes[i] - 

averageTime); 
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        } 

 

        multiplier =  (float) 1/(REPEAT - 1); 

 

        SKO = (float) Math.sqrt(multiplier * sumSKO); 

 

        System.out.println("\nМінімальний час розрахунку становить " + minTaskTime 

+ "ms"); 

        System.out.println("\nСередній час розрахунку становить " + averageTime + 

"ms"); 

        System.out.println("\nМаксимальний час розрахунку становить " + 

maxTaskTime + "ms"); 

        System.out.println("\nSKO = " + SKO); 

        System.out.println("\nВідношення СКО до середнього часу = " + 

SKO/averageTime*100 + " %"); 

    } 

} 

 

Додаток 3. Код програми GPIOPinTest.java 

package com.example; 

 

import java.io.IOException; 

import jdk.dio.DeviceConfig; 

import jdk.dio.DeviceManager; 

import jdk.dio.gpio.GPIOPin; 

import jdk.dio.gpio.GPIOPinConfig; 

import jdk.dio.gpio.PinEvent; 

import jdk.dio.gpio.PinListener; 

 

/** 

 * 

 * @author sasha 

 */ 

public class GPIOPinTest implements PinListener, AutoCloseable { 

 

    // Emulator Port names 

    private static final int LED1_ID = 1; 

    private static final int Button_Pin = 0; 

    private GPIOPin led1; 

    private GPIOPin button1; 

 

    public void start() throws IOException { 

        // Open the LED pin (Output) 

        led1 = DeviceManager.open(LED1_ID); 

 

        // Config file for the button - trigger on a rising edge (from low to 

high) 

        GPIOPinConfig config1 = new GPIOPinConfig(DeviceConfig.DEFAULT, 

                Button_Pin, 

                GPIOPinConfig.DIR_INPUT_ONLY, 

                DeviceConfig.DEFAULT, 

                GPIOPinConfig.TRIGGER_RISING_EDGE, 

                false); 

 

        // Open the BUTTON pin (Input) 

        button1 = DeviceManager.open(config1); 

 

        // Add this class as a pin listener to the buttons 

        button1.setInputListener(this); 

 

        // Turn the LED on, then off - this tests the LED 



128 

 

        led1.setValue(true); 

        try { 

            Thread.sleep(1000); 

        } catch (InterruptedException ex) { 

        } 

 

        // Start with the LED off (false) 

        led1.setValue(false); 

    } 

 

    @Override 

    public void valueChanged(PinEvent event) { 

 

        // Simple one button = one LED         

        try { 

            System.out.println("setting led1"); 

            led1.setValue(!led1.getValue()); // Toggle the value of the led 

        } catch (IOException ex) { 

            System.out.println("IOException: " + ex); 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public void close() { 

        try { 

            if (led1 != null) { 

                led1.setValue(false); 

                led1.close(); 

            } 

            if (button1 != null) { 

                button1.close(); 

            } 

        } catch (IOException ex) { 

            System.out.println("Exception closing resources: " + ex); 

        } 

    } 

} 

 

Додаток 4. Код програми GPIOIMlet.java 

package com.example; 

 

import java.io.IOException; 

import javax.microedition.midlet.MIDlet; 

 

/** 

 * 

 * @author sasha 

 */ 

public class GPIOIMlet extends MIDlet { 

 

    private GPIOPinTest pinTest; 

 

    @Override 

    public void startApp() { 

        pinTest = new GPIOPinTest(); 

        try { 

            pinTest.start(); 

        } catch (IOException ex) { 

            System.out.println("IOException: " + ex); 

            notifyDestroyed(); 

        } 
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    } 

 

    @Override 

    public void destroyApp(boolean unconditional) { 

        if (pinTest != null) { 

            pinTest.close(); 

        } 

    } 

} 

 

Додаток 5. Код модифікованого методу valueChanged(), призначеного для 

усунення “тремтіння” контактів: 

private boolean bouncing = false; 

 

@Override 

public void valueChanged(PinEvent event) { 

        if (!bouncing) { 

        new Thread(new Runnable() { 

@Override 

public void run() { 

        bouncing = true; 

        try { 

        led1.setValue(!led1.getValue()); // Toggle the value of the led 

        Thread.sleep(500);  // Delay to allow switch to settle 

        } catch (InterruptedException | IOException ex) { 

        System.out.println("IOException: " + ex); 

        } 

        bouncing = false; 

        } 

        }).start(); 

        } 

        } 

 

Додаток 5. Код програми IMletDemo.java 

package imletdemo; 

import javax.microedition.midlet.MIDlet; 

public class IMletDemo extends MIDlet { 

        public void startApp() { 

                try { 

                        // Add startup operations here 

                } catch (Exception ex) { 

                        ex.printStackTrace(); 

                        return; 

                } 

                System.out.println("IMletDemo is started..."); 

                // Add application code here 

        } 

        public void destroyApp(boolean unconditional) { 

                // Add operations to close all resources that have been opened 

        } 

} 

 

Додаток 6. Класи які входять до compact 1:  

java.io  
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java.lang  

java.lang.annotation  

java.lang.invoke  

java.lang.ref  

java.lang.reflect  

java.math  

java.net  

java.nio  

java.nio.channels  

java.nio.channels.spi  

java.nio.charset  

java.nio.charset.spi  

java.nio.file  

java.nio.file.attribute  

java.nio.file.spi  

java.security  

java.security.cert  

java.security.interfaces  

java.security.spec  

java.text  

java.text.spi  

java.time  

java.time.chrono  

java.time.format  

java.time.temporal  

java.time.zone  

java.util  

java.util.concurrent  

java.util.concurrent.atomic  

java.util.concurrent.locks  
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java.util.function  

java.util.jar  

java.util.logging  

java.util.regex  

java.util.spi  

java.util.stream  

java.util.zip  

javax.crypto  

javax.crypto.interfaces  

javax.crypto.spec  

javax.net  

javax.net.ssl  

javax.script  

javax.security.auth  

javax.security.auth.callback 

javax.security.auth.login  

javax.security.auth.spi  

javax.security.auth.x500  

javax.security.cert 

Додаток 7. Класи які входять до compact 2:  

java.rmi  

java.rmi.activation  

java.rmi.dgc  

java.rmi.registry  

java.rmi.server  

java.sql  

javax.rmi.ssl  

javax.sql  

javax.transaction  

javax.transaction.xa  
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javax.xml  

javax.xml.datatype  

javax.xml.namespace  

javax.xml.parsers  

javax.xml.stream  

javax.xml.stream.events  

javax.xml.stream.util  

javax.xml.transform  

javax.xml.transform.dom  

javax.xml.transform.sax  

javax.xml.transform.stax  

javax.xml.transform.stream  

javax.xml.validation  

javax.xml.xpath  

org.w3c.dom  

org.w3c.dom.bootstrap  

org.w3c.dom.events  

org.w3c.dom.ls  

org.xml.sax  

org.xml.sax.ext  

org.xml.sax.helpers 

Додаток 8. Класи які входять до compact 3:  

java.lang.instrument  

java.lang.management  

java.security.acl  

java.util.prefs  

javax.annotation.processing  

javax.lang.model  

javax.lang.model.element  

javax.lang.model.type  
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javax.lang.model.util  

javax.management  

javax.management.loading  

javax.management.modelmbean  

javax.management.monitor  

javax.management.openmbean  

javax.management.relation  

javax.management.remote  

javax.management.remote.rmi  

javax.management.timer  

javax.naming  

javax.naming.directory  

javax.naming.event  

javax.naming.ldap  

javax.naming.spi  

javax.security.auth.kerberos  

javax.security.sasl  

javax.sql.rowset  

javax.sql.rowset.serial  

javax.sql.rowset.spi  

javax.tools  

javax.xml.crypto  

javax.xml.crypto.dom  

javax.xml.crypto.dsig  

javax.xml.crypto.dsig.dom  

javax.xml.crypto.dsig.keyinfo  

javax.xml.crypto.dsig.spec  

org.ietf.jgss 

Додаток 9. Класи які входять до повної версія Java SE. 

java.applet  
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java.awt .**(13 packages)  

java.beans  

java.beans.beancontext  

javax.accessibility  

javax.activation  

javax.activity  

javax.annotation  

javax.imageio  

javax.imageio.event  

javax.imageio.metadata  

javax.imageio.plugins.bmp  

javax.imageio.plugins.jpeg  

javax.imageio.spi  

javax.imageio.stream  

javax.jws  

javax.jws.soap  

javax.print  

javax.print.attribute  

javax.print.attribute.standard  

javax.print.event  

javax.rmi  

javax.rmi.CORBA  

javax.sound.midi  

javax.sound.midi.spi  

javax.sound.sampled  

javax.sound.sampled.spi  

javax.swing.** (18 packages)  

javax.xml.bind  

javax.xml.bind.annotation  

javax.xml.bind.annotation.adapters  
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javax.xml.bind.attachment  

javax.xml.bind.helpers  

javax.xml.bind.util  

javax.xml.soap  

javax.xml.ws  

javax.xml.ws.handler  

javax.xml.ws.handler.soap  

javax.xml.ws.http  

javax.xml.ws.soap  

javax.xml.ws.spi  

javax.xml.ws.spi.http  

javax.xml.ws.wsaddressing  

org.omg.** (28 packages) 

 

Додаток 10. Код класу BMP085Mode. 

package com.example; 

/** 

 * 

 * @author sasha 

 */ 

public enum BMP085Mode { 

 

        // Relationship between Oversampling Setting and conversion delay (in ms) 

for each Oversampling Setting constant 

        // Ultra low power:        4.5 ms minimum conversion delay 

        // Standard:               7.5 ms  

        // High Resolution:       13.5 ms 

        // Ultra high Resolution: 25.5 ms 

        ULTRA_LOW_POWER(0, 5), STANDARD(1, 8), HIGH_RESOLUTION(2, 14), 

ULTRA_HIGH_RESOLUTION(3, 26); 

        private final int oss;                                      // Over sample 

setting value 

        private final int delay;                                    // Minimum 

conversion time in ms 

        private static final byte getPressCmd = (byte) 0x34;        // Read 

pressure command 

        private final byte cmd;                                     // Command 

byte to read pressure 

        BMP085Mode(int oss, int delay) { 

                this.oss = oss; 

                this.delay = delay; 

                this.cmd = (byte)(getPressCmd + ((oss << 6) & 0xC0)); 

        } 

        // Return the conversion delay (in ms) associated with this oversampling 

setting 

        public int getDelay() { 
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                return delay; 

        } 

        // Return the command to the control register for this oversampling 

setting 

        public byte getCommand() { 

                return cmd; 

        } 

        // Return this oversampling setting 

        public int getOSS() { 

                return oss; 

        } 

} 

 

Додаток 11. Реалізація класу BMP085Device. 

package com.example; 

import java.io.IOException; 

import java.nio.ByteBuffer; 

import jdk.dio.DeviceManager; 

import jdk.dio.i2cbus.I2CDevice; 

import jdk.dio.i2cbus.I2CDeviceConfig; 

 

public class BMP085Device { 

 

        // EEPROM registers - these represent calibration data 

        private short AC1; 

        private short AC2; 

        private short AC3; 

        private int AC4; 

        private int AC5; 

        private int AC6; 

        private short B1; 

        private short B2; 

        private short MB; 

        private short MC; 

        private short MD; 

        private static final int CALIB_BYTES = 22; 

 

        // Uncompensated temperature 

        private int UT; 

 

        // Uncompensated pressure 

        private int UP; 

 

        // Variables common between temperature and pressure calculations 

        private int B5; 

 

        // EEPROM address data 

        private static final int EEPROM_start = 0xAA; 

        private static final int EEPROM_end = 0xBF; 

 

        // Device Information 

        private static final int i2cBus = 1;                        // Raspberry 

Pi's I2C bus 

        private static final int address = 0x77;                    // Device 

address 

        private static final int serialClock = 3400000;             // 3.4MHz Max 

clock 

        private static final int addressSizeBits = 7;               // Device 

address size in bits 

 

        // Conversion Timing data - pressure conversion delays 
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        // are defined in the BMP085Mode enum 

 

        // Temperature and Pressure Control Register Data 

        private static final int controlRegister = 0xF4;            // Control 

register address 

        private static final int tempAddr = 0xF6;                   // Temperature 

read address 

        private static final int pressAddr = 0xF6;                  // Pressure 

read address 

        private static final byte getTempCmd = (byte) 0x2E;         // Read 

temperature command 

        private static final byte getPressCmd = (byte) 0x34;        // Read 

pressure command 

 

        // Address byte length 

        private static final int subAddressSize = 1;                // Size of 

each address (in bytes) 

 

        // Device object 

        private I2CDevice bmp085; 

 

        // ByteBuffer objects hold the data written/read from the sensor 

        private ByteBuffer command; 

        private ByteBuffer uncompTemp; 

        private ByteBuffer uncompPress; 

 

        /* 

         * Initialze the BPM085 Device 

         * @throws IOException - If there is an I/O exception reading the device 

         */ 

        public void initialize() throws IOException { 

                command = ByteBuffer.allocateDirect(subAddressSize); 

                uncompTemp = ByteBuffer.allocateDirect(2); 

                uncompPress = ByteBuffer.allocateDirect(3); 

 

                I2CDeviceConfig config = new I2CDeviceConfig(i2cBus, address, 

addressSizeBits, serialClock); 

                bmp085 = DeviceManager.open(config); 

                readCalibrationData(); 

        } 

 

        /* 

         * Read the calibration data from the device in one shot 

         * @throws IOException - If there is an I/O exception reading the device 

         */ 

        private void readCalibrationData() throws IOException { 

                // Read all of the calibration data into a byte array 

                ByteBuffer calibData = ByteBuffer.allocateDirect(CALIB_BYTES); 

                int result = bmp085.read(EEPROM_start, subAddressSize, calibData); 

                if (result < CALIB_BYTES) { 

                        System.out.format("Error: %n bytes read/n", result); 

                        return; 

                } 

                // Read each of the pairs of data as a signed short 

                calibData.rewind(); 

                AC1 = calibData.getShort(); 

                AC2 = calibData.getShort(); 

                AC3 = calibData.getShort(); 

 

                // Unsigned short values 

                byte[] data = new byte[2]; 

                calibData.get(data); 

                AC4 = (((data[0] << 8) & 0xFF00) + (data[1] & 0xFF)); 
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                calibData.get(data); 

                AC5 = (((data[0] << 8) & 0xFF00) + (data[1] & 0xFF)); 

                calibData.get(data); 

                AC6 = (((data[0] << 8) & 0xFF00) + (data[1] & 0xFF)); 

 

                // Signed sort values 

                B1 = calibData.getShort(); 

                B2 = calibData.getShort(); 

                MB = calibData.getShort(); 

                MC = calibData.getShort(); 

                MD = calibData.getShort(); 

        } 

 

        /* 

         * Read temperature and pressure from the device. 

         * Note that the pressure is read following the temperature, as the 

pressure 

         * is calculated using date from temperature calculation. 

         * @param mode BMP085Mode 

         * @return float array, element 0 = temperature Celsius, element 1 = 

pressure, hPa 

         * @throws IOException - If there is an I/O exception reading the device 

         */ 

        public float[] getTemperaturePressure(BMP085Mode mode) throws IOException 

{ 

                float[] result = new float[2]; 

                try { 

                        result[0] = getTemperature(mode); 

                } catch (IOException ex) { 

                        System.out.println("getTemperature"); 

                        throw ex; 

                } 

                try { 

                        result[1] = getPressure(mode); 

                } catch (IOException ex) { 

                        System.out.println("getPressure"); 

                        throw ex; 

                } 

                return result; 

        } 

 

        /* 

         * Read the temperature (in Celsius) from the device 

         * @return Temperature in degrees Celsius 

         * @throws IOException - If there is an I/O exception reading the device 

         */ 

        private float getTemperature(BMP085Mode mode) throws IOException { 

                // Write the read temperature command to the command register 

                command.clear(); 

                command.put(getTempCmd); 

                command.rewind(); 

                bmp085.write(controlRegister, subAddressSize, command); 

 

                // Delay before reading the temperature 

                try { 

                        Thread.sleep(mode.getDelay()); 

                } catch (InterruptedException ex) { 

                } 

 

                uncompTemp.clear(); 

                int result = bmp085.read(tempAddr, subAddressSize, uncompTemp); 

                if (result < 2) { 

                        System.out.format("Error: %n bytes read/n", result); 
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                        return 0; 

                } 

 

                // Get the uncompensated temperature as a signed two byte word 

                uncompTemp.rewind(); 

                byte[] data = new byte[2]; 

                uncompTemp.get(data); 

                UT = ((data[0] << 8) & 0xFF00) + (data[1] & 0xFF); 

 

                // Calculate the actual temperature 

                int X1 = ((UT - AC6) * AC5) >> 15; 

                int X2 = (MC << 11) / (X1 + MD); 

                B5 = X1 + X2; 

                float celsius = (float) ((B5 + 8) >> 4) / 10; 

 

                return celsius; 

        } 

 

        /* 

         * Read the barometric pressure (in hPa) from the device. 

         * The command to the control register is calculated based on the mode. 

         * @param mode - A BMP085Mode enum 

         * @return Pressure measures in hPa 

         * @throws IOException - If there is an I/O exception reading the device 

         */ 

        private float getPressure(BMP085Mode mode) throws IOException { 

                // The pressure command is calculated by the enum 

                // Write the read pressure command to the command register 

                command.clear(); 

                command.put(mode.getCommand()); 

                command.rewind(); 

                bmp085.write(controlRegister, subAddressSize, command); 

 

                // Delay before reading the pressure - use the value determined by 

the oversampling setting (mode) 

                try { 

                        Thread.sleep(mode.getDelay()); 

                } catch (InterruptedException ex) { 

                } 

 

                // Read the uncompensated pressure value 

                uncompPress.clear(); 

                int result = bmp085.read(pressAddr, subAddressSize, uncompPress); 

                if (result < 3) { 

                        System.out.format("Error: %n bytes read/n", result); 

                        return 0; 

                } 

 

                // Get the uncompensated pressure as a three byte word 

                uncompPress.rewind(); 

                byte[] data = new byte[3]; 

                uncompPress.get(data); 

                UP = ((((data[0] << 16) & 0xFF0000) + ((data[1] << 8) & 0xFF00) + 

(data[2] & 0xFF)) >> (8 - mode.getOSS())); 

 

                // Calculate the true pressure 

                int B6 = B5 - 4000; 

                int X1 = (B2 * (B6 * B6) >> 12) >> 11; 

                int X2 = AC2 * B6 >> 11; 

                int X3 = X1 + X2; 

                int B3 = ((((AC1 * 4) + X3) << mode.getOSS()) + 2) / 4; 

                X1 = AC3 * B6 >> 13; 

                X2 = (B1 * ((B6 * B6) >> 12)) >> 16; 



140 

 

                X3 = ((X1 + X2) + 2) >> 2; 

                int B4 = (AC4 * (X3 + 32768)) >> 15; 

                int B7 = (UP - B3) * (50000 >> mode.getOSS()); 

 

                int Pa; 

                if (B7 < 0x80000000) { 

                        Pa = (B7 * 2) / B4; 

                } else { 

                        Pa = (B7 / B4) * 2; 

                } 

 

                X1 = (Pa >> 8) * (Pa >> 8); 

                X1 = (X1 * 3038) >> 16; 

                X2 = (-7357 * Pa) >> 16; 

 

                Pa += ((X1 + X2 + 3791) >> 4); 

 

                return (float) (Pa) / 100; 

        } 

 

        /* 

         * Release the resource 

         * @throws IOException - If there is an I/O exception closing the device 

         */ 

        public void close() throws IOException { 

                bmp085.close(); 

        } 

 

        /* 

         * Calculate temperature in Fahrenheit based on a celsius temp 

         * @param temp - The temperature in degrees Celsius to convert to 

Fahrenheit 

         * @return float - Temperature in degrees Fahrenheit, converted from 

Celsius 

         */ 

        public static float celsiusToFahrenheit(float temp) { 

                return (float) ((temp * 1.8) + 32); 

        } 

 

        /*  

         * Calculate pressure in inches of mercury (inHg) 

         * @param pressure - The pressure in hPa 

         * @return float - Pressure converted to inches Mercury (inHg) 

         */ 

        public static float pascalToInchesMercury(float pressure) { 

                return (float) (pressure * 0.0296); 

        } 

} 

 

Додаток 12. Реалізація класу BMP085IMlet 

package com.example; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Date; 

import java.util.Timer; 

import java.util.TimerTask; 

import javax.microedition.midlet.MIDlet; 

 

/** 

 * 

 * @author sasha 

 */ 
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public class BMP085IMlet extends MIDlet { 

 

        private BMP085Device bmp085Device; 

        private Timer task; 

 

        @Override 

        public void startApp() { 

                try { 

                        bmp085Device = new BMP085Device(); 

                        bmp085Device.initialize(); 

                        // Start the task and run it every five seconds 

                        task = new Timer(); 

                        task.schedule(report, 0, 5000); 

 

                } catch (IOException ex) { 

                        System.out.println("IOException: " + ex); 

                } 

        } 

 

        @Override 

        public void destroyApp(boolean unconditional) { 

                // Stop the timer task 

                task.cancel(); 

                // Close the resource 

                try { 

                        bmp085Device.close(); 

                } catch (IOException ex) { 

                        System.out.println("Exception closing device: " + 

ex.getMessage()); 

                } 

        } 

 

        private final TimerTask report = new TimerTask() { 

 

                @Override 

                public void run() { 

                        float celsius = 0, fahrenheit = 0, hectorPascal = 0, 

inchesMercury = 0; 

                        try { 

                                float[] result = 

bmp085Device.getTemperaturePressure(BMP085Mode.STANDARD); 

                                celsius = result[0]; 

                                hectorPascal = result[1]; 

                                fahrenheit = 

BMP085Device.celsiusToFahrenheit(celsius); 

                                inchesMercury = 

BMP085Device.pascalToInchesMercury(hectorPascal); 

                        } catch (IOException ex) { 

                                System.out.println("IOException: " + ex); 

                        } 

                        System.out.println("Time: " + new Date().toString()); 

                        System.out.format("Temperature: %.2f C, %.2f F\n", 

celsius, fahrenheit); 

                        System.out.format("Pressure: %.2f hPa, %.2f inHg\n\n", 

hectorPascal, inchesMercury); 

                } 

 

        }; 

} 

 

Додаток 13. Реалізація login.jsp 
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<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Login page</title> 
<style type="text/css"> 
html,body { 
    height: 100%; 
} 
table#login { 
    height: 100%; 
    margin-top: 20%; 
    margin-left: 40%; 
    margin-right: 30% 
} 
img { 
    vertical-align: middle; 
} 
</style> 
</head> 
<body> 
    <form method="POST" action="j_security_check"> 
  <table id="login"> 
     <tbody align="center" valign="middle"> 
   <tr valign="middle" align="center"> 
    <td><label for="j_username"> Login </label></td> 
                <td><input type="text" size="20" id="j_username" 
name="j_username"></td> 
   </tr> 
   <tr valign="middle" align="center"> 
        <td><label for="j_password"> Password </label></td> 
        <td><input type="password" size="20" id="j_password" 
name="j_password"></td> 
   </tr> 
   <tr valign="middle" align="right"> 
     <td colspan="2"> <input type="submit" name="login" value="Login"> 
</td> 
   </tr> 
   </tbody> 
  </table> 
 </form> 
</body> 
</html> 

  

Додаток 14. Реалізація logoff.jsp 
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Logout</title> 
</head> 
<body> 
  <% 
    request.getSession().invalidate(); 
    response.sendRedirect("welcome.jsp"); 
  %> 
</body> 
</html> 
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Додаток 15. Реалізація welcome.jsp 
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" 
    pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Olexandr Didukh source project</title> 
</head> 
<body> 
<table> 
<tr style="width : 100%;"> 
<td align="left" style="width : 100%;"> 
<form method="get" action="gallery.jsp"> 
<button type="submit">Galery</button> 
</form> 
</td> 
<td align="right"> 
<form method="get" action="logoff.jsp"> 
<button type="submit">Logout</button> 
</form> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<h1 align="center">Welcome to Oleksandr Didukh source project!</h1> 
<hr/> 
<br/> 
<p align="center">Here you have an ability to download any file below</p> 
<br/> 
<br/> 
<br/> 
<p align="center"><a href="file1.png" download="file1.png">Download file1</a></p> 
<p align="center"><a href="file2.png" download="file2.png">Download file2</a></p> 
</body> 
</html> 

Додаток 16. Код файлу galery.jsp 
<%@page import="java.io.File"%> 
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE html> 
<html style="width: 100%; height: 100%;" oncontextmenu="false"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
<title>Didukh web gallery</title> 
</head> 
<body oncontextmenu="return false;"> 
        <table> 
        <tr style="width : 100%;"> 
        <td align="left" style="width : 100%;"> 
        <form method="get" action="welcome.jsp"> 
        <button type="submit">Головна</button> 
        </form> 
        </td> 
        <td align="right"> 
        <form method="get" action="logoff.jsp"> 
        <button type="submit">Logout</button> 
        </form> 
        </td> 
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        </tr> 
        </table> 
    <div align="center" style="vertical-align : middle; width: 100%; height: 100%;"> 
    <%       
           int imageIndex = 0; 
           if(request.getParameter("imageIndex") != null && 
request.getParameter("imageIndex").trim().length() != 0) { 
              imageIndex = Integer.parseInt(request.getParameter("imageIndex")); 
           } 
     ServletContext context = this.getServletContext(); 
     File directory = new File(context.getRealPath("/Images")); 
           File[] listOfFiles = directory.listFiles(); 
           File file = listOfFiles[imageIndex]; 
           if(!file.isDirectory()) { 
        %> 
              <img src='<%="Images/" + file.getName()%>' 
oncontextmenu="document.getElementById('previousImage').click();" 
onclick="document.getElementById('nextImage').click();" /> 
     <% 
            } 
     %> 
     <% if(imageIndex < listOfFiles.length - 1) { %> 
     <form action="" method="get"> 
     <input type="submit" name="imageIndex" value='<%=Integer.toString(imageIndex + 
1)%>' id="nextImage" style="visibility: hidden;"/> 
     </form> 
     <% } %> 
     <% if(imageIndex > 0) { %> 
      <form action="" method="get"> 
         <input type="submit" name="imageIndex" 
value='<%=Integer.toString(imageIndex - 1)%>' id="previousImage" style="visibility: 
hidden;"/> 
         </form> 
        <% } %> 
     </div> 
</body> 
</html> 

 

 

Додаток 17. Код файлу DidukhParallel.java 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Collections; 

import java.util.List; 

import java.util.concurrent.Callable; 

import java.util.concurrent.ExecutionException; 

import java.util.concurrent.ExecutorService; 

import java.util.concurrent.Executors; 

import java.util.concurrent.Future; 

 

public class DidukhParallel { 

 

    public static int REPEAT = 10; 

    public final static long REPEATS = 5_00_000_000L; 

    public final static int TESTREPEAT = 3; 

    public final static int MAX_PARTS = untime.getRuntime().availableProcessors(); 

    public final static double pi = 3.141592653589793;//Math.PI; 

 

    private class ParallelTask implements Callable<TaskInformation> { 
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        double r = 11.358; 

        double area; 

        long beginIndex; 

        long endIndex; 

        List<Long> computingTimes = new ArrayList<Long>(); 

 

        /** 

         * @param partNumber. It begins from 0 

         */ 

        ParallelTask (long partNumber) { 

            if(partNumber < MAX_PARTS) { 

                beginIndex = REPEATS / MAX_PARTS * partNumber; 

                endIndex = REPEATS / MAX_PARTS * ( partNumber + 1) - 1; // Disable 

double iteration by the same number 

            } 

        } 

 

        @Override 

        public TaskInformation call() throws Exception { 

            System.out.println("Запущено потік " + 

Thread.currentThread().getName()); 

            //long startTime = System.currentTimeMillis(); 

            for (int i = 0; i < TESTREPEAT; i++) { 

                for (long j = beginIndex; j <= endIndex; j++) { 

                    area += pi * r * r; 

                } 

            } 

 

            long startTime = System.currentTimeMillis(); 

            for (int i = 0; i < REPEAT; i++) { 

                long iterationStartTime = System.currentTimeMillis(); 

                for (long j = beginIndex; j <= endIndex; j++) { 

                    area += pi * r * r; 

                } 

                computingTimes.add(System.currentTimeMillis() - 

iterationStartTime); 

            } 

 

            long taskTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 

 

            System.out.println("\nЧас розрахунку становить " + taskTime + "ms, 

потік " + Thread.currentThread().getName()); 

 

            return new TaskInformation(Thread.currentThread().getName(), 

beginIndex, endIndex, taskTime, area, computingTimes); 

        } 

    } 

 

    @SuppressWarnings("unused") 

    private class TaskInformation { 

 

        String threadName; 

        long beginIndex; 

        long endIndex; 

        long taskTime; 

        double area; 

        List<Long> computingTimes; 

 

        public TaskInformation(String threadName, long beginIndex,long endIndex, 

long taskTime, double area, List<Long> computingTimes) { 

            this.threadName = threadName; 

            this.beginIndex = beginIndex; 
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            this.endIndex = endIndex; 

            this.taskTime = taskTime; 

            this.area = area; 

            this.computingTimes = computingTimes; 

        } 

 

        String getThreadName() { 

            return threadName; 

        } 

 

        void setThreadName(String threadName) { 

            this.threadName = threadName; 

        } 

 

        long getBeginIndex() { 

            return beginIndex; 

        } 

 

        void setBeginIndex(long beginIndex) { 

            this.beginIndex = beginIndex; 

        } 

 

        long getEndIndex() { 

            return endIndex; 

        } 

 

        void setEndIndex(long endIndex) { 

            this.endIndex = endIndex; 

        } 

 

        long getTaskTime() { 

            return taskTime; 

        } 

 

        void setTaskTime(long taskTime) { 

            this.taskTime = taskTime; 

        } 

 

        double getArea() { 

            return area; 

        } 

 

        void setArea(double area) { 

            this.area = area; 

        } 

 

        List<Long> getComputingTimes() { 

            return computingTimes; 

        } 

 

        void setComputingTimes(List<Long> computingTimes) { 

            this.computingTimes = computingTimes; 

        } 

 

        @Override 

        public String toString() { 

            return "Thread name: " + threadName + "\nЧас розрахунку для даного 

потоку становить " + taskTime + "ms" + ", початковий індекс = " + beginIndex + ", 

кінцевий індекс = " + endIndex + " включно"; 

        } 

 

    } 
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    public static void main(String[] args) { 

        DidukhParallel currentInstance = new DidukhParallel(); 

        ExecutorService threadPool = 

Executors.newFixedThreadPool(Runtime.getRuntime().availableProcessors()); 

        List<ParallelTask> tasksList = new ArrayList<ParallelTask>(); 

        for(int processorIndex = 0; processorIndex < 

Runtime.getRuntime().availableProcessors(); processorIndex++) { 

            tasksList.add(currentInstance.new ParallelTask(processorIndex)); 

        } 

        try { 

            long startTime = System.currentTimeMillis(); 

            List<Future<TaskInformation>> results = 

threadPool.invokeAll(tasksList); 

            List<Long> computingTimes = new ArrayList<Long>(); 

            double area = 0; 

            for (Future<TaskInformation> info : results) { 

                TaskInformation result = info.get(); 

                //computingTimes.add(result.getTaskTime()); 

                computingTimes.addAll(result.getComputingTimes()); 

                area += result.getArea(); 

                System.out.println(result.toString()); 

            } 

 

            long allTime = System.currentTimeMillis() - startTime; 

            System.out.println("\nЗагальний час розрахунку становить " + allTime + 

"ms, потоків використано " + Runtime.getRuntime().availableProcessors() + 

"\nРЕЗУЛЬТАТ = " + area); 

 

            long averageTime = allTime/REPEAT; 

            Collections.sort(computingTimes); 

 

            long minTaskTime = computingTimes.get(0); 

            long maxTaskTime = computingTimes.get(computingTimes.size() - 1); 

 

            float multiplier =  (float) 1/(REPEAT - 1); 

 

            float sumSKO = 0; 

 

            for (long repeatTime : computingTimes) { 

                sumSKO += (repeatTime - averageTime) * (repeatTime - averageTime); 

            } 

 

            float SKO = (float) Math.sqrt(multiplier * sumSKO); 

 

            System.out.println("\nМінімальний час розрахунку проходу становить " + 

minTaskTime + "ms" + "\nСередній час розрахунку проходу становить " + averageTime 

+ "ms" + "\nМаксимальний час розрахунку проходу становить " + maxTaskTime + "ms" 

+ "\nSKO = " + SKO + "\nВідношення СКО до середнього часу проходу = " + 

SKO/averageTime*100 + " %"); 

        } catch (InterruptedException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (ExecutionException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } finally { 

            threadPool.shutdown(); 

        } 

    } 

} 

 


