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Java de missão crítica 

VISÃO GERAL DE EXECUTIVOS 
As barreiras tecnológicas, que antes evitavam que as empresas adotassem 
abordagens com base em Java para aplicações de missão crítica com necessidades 
de computação extremas e previsíveis, foram ultrapassadas. Os avanços recentes 
em toda a pilha Java colocam o produto Java em uma posição de fortalecimento da 
nova geração de computação empresarial. Agora, os clientes podem colher os 
benefícios de uma infraestrutura baseada em Java, incluindo uma maior 
produtividade dos desenvolvedores, menos defeitos, um kernel comprovado e a 
adesão aos padrões.  

A família de produtos Oracle JRockit é um portfólio abrangente de soluções de 
tempo de execução de Java que aproveita o Java Virtual Machine (JVM) básica— 
Oracle JRockit —o JVM mais rápido do mundo, como indicado por diversos 
referenciais do setor. Os benefícios oferecidos pela família de produtos Oracle 
JRockit incluem: 

• Desempenho previsível e extremo de latência. Aceleração garantida da 
execução da aplicação 

• Nenhuma codificação. Capacidade de trocar qualquer JVM sem 
codificação e configuração mínima por aprimoramentos de desempenho 
instantâneos  

• Ferramentas de gerenciamento avançadas. Capacidade de monitorar e 
ajustar a JVM durante a produção e o desempenho da aplicação sem 
penalidades de desempenho  

INTRODUÇÃO 
JVM atua na menor, mas extremamente importante, camada da pilha de 
computação Java. É a pedra fundamental da plataforma Java — a tecnologia 
responsável pela independência do hardware e do sistema operacional Java. A 
capacidade de processamento, a previsibilidade, o gerenciamento de memória e a 
infraestrutura de gerenciamento são essenciais para o sucesso das camadas mais 
altas da pilha Java. 

A Oracle JRockit Real Time é a solução em tempo real mais rápida do setor para 
Java padrão. Solução líder de execução de Java para aplicações sensíveis à latência, 
a Oracle JRockit Real Time fornece tempos de resposta de JVM em milissegundos 
e microssegundos, com base em limpeza determinística exclusiva e inovadora para 
o gerenciamento automático da memória. Adequado para as necessidades de 
aplicações altamente suscetíveis ao tempo, como em escritórios financeiros, 
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controles e comandos militares e redes de telecomunicação, este novo recurso 
permite o uso da tecnologia Java em locais em que antes ela era impraticável.  

O Oracle JRockit Mission Control oferece um conjunto de ferramentas de 
monitoramento e depuração não invasivas que foram desenvolvidas para fornecer 
um conjunto sofisticado de informações operacionais com o mínimo de 
sobrecarga, tornando a geração de perfis e a depuração de aplicações possível nos 
ambientes de produção.  

DESEMPENHO EXTREMO E PREVISÍVEL COM JAVA 
A família de produtos Oracle JRockit foi desenvolvida para otimizar o 
desempenho de aplicações de missão crítica com necessidades de computação 
extremas e previsíveis. O software oferece algoritmos inovadores e de otimização 
altamente eficiente e soluções de gerenciamento de memória inteligente para 
atingir um desempenho de resposta previsível e o throughput mais alto possível, ao 
mesmo tempo em que oferece a estabilidade e a confiabilidade de um sistema de 
porte industrial sob cargas pesadas de transações e de usuários.  

Desempenho extremo com a JVM Oracle JRockit mais rápida do 
mundo 
A JVM Oracle JRockit continua elevando os padrões de desempenho com 
referenciais publicados que estabeleceram recordes; menor espaço de memória; 
inicialização mais rápida; maior heap possível de objetos; e gerenciamento de 
memória adaptativo e autocorretivo, além do processamento sólido principal que 
aproxima os sistemas de tempo inativo zero. 

O Oracle JRockit oferece um aprimoramento de desempenho contínuo em tempo 
real, desde a implantação inicial até o fim da vida útil do aplicativo. Ele adapta seu 
comportamento automaticamente às condições operacionais do aplicativo e ao 
ambiente subjacente para oferecer um desempenho otimizado, escalabilidade e 
confiabilidade. O software compila cada método assim que os encontra, gerando 
um código de máquina com otimizações específicas da plataforma. Para obter uma 
otimização mais agressiva, o software, em seguida, monitora o aplicativo durante 
sua execução e identifica os métodos em que gasta mais tempo. Essa abordagem 
elimina muitos gargalos de desempenho logo no início e continua fazendo isso ao 
longo da vida útil do aplicativo. 

Gerenciamento e limpeza de memória em tempo real  
A limpeza é a recuperação automática da memória que não é mais chamada por 
objetos ativos. O uso eficiente da memória aumenta o desempenho e a 
escalabilidade do aplicativo. O manuseio incorreto da limpeza pode ser invasivo na 
execução do aplicativo, corrompendo gravemente o desempenho e a confiabilidade 
do sistema. Alguns aplicativos exigem o throughput mais alto possível e podem 
tolerar pausas periódicas para a limpeza. Outros exigem consistência, sacrificando 
o throughput para minimizar o tempo de pausa. Idealmente, a limpeza deveria ser 
totalmente invisível; no mínimo a atividade não deveria precisar de nenhuma pausa 
para a limpeza e não deveria causar perda de tempo de CPU.  
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O Java (JVM) usa a limpeza para gerenciar a memória automaticamente em nome 
do desenvolvedor. Muitas outras linguagens oferecem a limpeza, mas o Java é a 
linguagem mais usada com essa função. Em linguagens em que falta a limpeza, 
como C e C++, os desenvolvedores devem gerenciar a memória de forma explícita 
(solicitando “blocos” de memória e, em seguida, liberando-os quando não forem 
mais necessários) como parte do código de aplicativo. 

A limpeza possibilita alguns dos principais benefícios de produtividade do 
desenvolvedor em linguagens como C e C++ oferecidas pelo  Java. Os benefícios 
da limpeza são claros: maior confiabilidade, dissociação do gerenciamento de 
memória do design de interface da classe e menos tempo gasto pelo desenvolvedor 
atrás de erros de gerenciamento de memória. Esses benefícios se transformam em 
reduções do tempo gasto com depuração e desenvolvimento, o que significa que 
os produtos seguem para o mercado com mais rapidez. No entanto, 

Limpeza determinística com o Oracle JRockit Real Time 

a limpeza tem 
seu custo. A maioria das limpezas precisa pausar toda a máquina virtual para que 
possa ser executada, e o tempo e o tamanho da pausa são determinados pela 
limpeza com base na quantidade de memória que precisa ser recuperada. Para 
muitos aplicativos de negócios, pausas imprevisíveis são aceitáveis, mas, para os 
aplicativos que exigem pouca latência e desempenho previsível, não são. 

O Oracle JRockit Real Time resolve este problema com a limpeza determinística. 
Diferentemente das limpezas de outras JVMs, o recurso de limpeza determinística 
do Oracle JRockit Real Time executa a limpeza como uma tarefa de fundo 
consistente, o que significa o fim das pausas imprevisíveis de toda a JVM. O 
Oracle JRockit Real Time oferece uma variedade de estratégias de limpeza 
desenvolvidas sob medida para diferentes aplicações e ambientes, além de um 
modo adaptativo que usa a análise do tempo de execução para ajustar as estratégias 
de limpeza e os parâmetros de ajuste de forma dinâmica, para adequá-los aos 
requisitos de desempenho e de comportamento do aplicativo. 

Essas novas abordagens do gerenciamento de memória oferecem aos 
desenvolvedores uma medida fundamental de previsibilidade e controle sobre o 
desempenho do aplicativo nunca antes disponível em ambientes Java. Graças a 
essas características, os desenvolvedores de aplicativos em tempo real podem 
finalmente adotar o Java e obter todos os benefícios da produtividade do 
desenvolvedor e da infraestrutura padronizada que ela oferece em relação às 
linguagens C e C++. 

O resultado é a séria possibilidade de uso do Java em aplicativos que antes eram 
impensáveis com essa linguagem. 
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Figura 1. A limpeza determinística otimiza o processo de recuperação de memória. 

Além da previsibilidade do desempenho, os aplicativos em tempo real exigem um 
desempenho muito rápido, especificamente pouca latência, o que significa que o 
aplicativo não está perdendo tempo esperando por respostas da infraestrutura para 
suas solicitações. Tradicionalmente, os tempos de pausa para a limpeza do Java 
causam picos periódicos e tempos de espera eventuais, mesmo sob circunstâncias 
de baixa carga. Em condições de alta carga, as pausas da limpeza podem resultar 
em tempos de resposta totalmente inaceitáveis.  

Contraste a abordagem tradicional do Java com a Figura 2 abaixo, que mostra 
claramente o alto desempenho disponível para um aplicativo que usa o Oracle 
JRockit Real Time. Com a minimização da variação de latência do aplicativo e a 
garantia de aumentos significativos em throughput e eficiência, os usuários Java 
poderão realmente especificar tempos de resposta previsíveis que formarão a base 
de um acordo de serviços (SLA), mesmo no caso de tolerâncias de milissegundos. 
 

 

Figura 2. Desempenho do Oracle JRockit Real Time: a limpeza determinística elimina pausas 

imprevisíveis e garante um throughput consistentemente alto. 
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DIAGNÓSTICOS E MONITORAÇÃO DA PRODUÇÃO DINÂMICA 
O desempenho da produção é ainda mais aprimorado por meio do Oracle JRockit 
Mission Control, um conjunto abrangente de ferramentas desenvolvidas para 
monitorar, gerenciar, gerar perfis e eliminar perdas de memória nas aplicações Java. 
Essas ferramentas estão disponíveis sob demanda, com uma sobrecarga média de 
menos de 1 a 2 por cento; a perda ocorre apenas enquanto as ferramentas estão 
sendo executadas.  

O Oracle JRockit Mission Control oferece três recursos principais: console de 
gerenciamento, análise de tempo de execução e detecção de perda de memória. 
Esses componentes podem ser integrados com ferramentas de terceiros para 
aproveitar os recursos de investimento em TI. 

Console de gerenciamento intuitivo e fácil de usar 
O console de gerenciamento do Oracle JRockit Mission Control possibilita a 
monitoração e o gerenciamento de várias instâncias do Oracle JRockit Java Virtual 
Machine. O console captura e apresenta dados vitais sobre as pausas da limpeza e 
uso de memória e da CPU, além das informações de quaisquer JMX (Java 
Management Extensions) MBean implantadas no servidor interno do MBean. Por 
meio de uma interface intuitiva, os usuários podem controlar a afinidade com a 
CPU, a estratégia de limpeza e os tamanhos do conjunto de memória de forma 
dinâmica. 

 
Figura 3. Um console de gerenciamento permite a visualização dos sistemas de produção. 

Análise abrangente de tempo de execução 
O Oracle JRockit Mission Control possibilita a análise de tempo de execução nos 
ambientes de produção. Mostrada na Figura 4, esta funcionalidade cria um 
“registro de voo” sob demanda que retém e exibe os dados detalhados sobre a 
JVM Oracle JRockit e o aplicativo que ela está executando. A análise de tempo de 
execução produz poucos obstáculos mensuráveis nos serviços de produção, o que 
a torna adequada para os sistemas de tempo de execução mais exigentes. Os dados 

O Oracle JRockit Mission Control oferece 
recursos de monitoração abrangentes que 

podem ser implantados em um ambiente 
de produção para a detecção de perda de 

memória e análise de desempenho do 
aplicativo no mundo real, em tempo real. 

 

 

 

Monitore o comportamento do aplicativo 
para identificar e resolver os problemas 

antes que eles afetem a confiabilidade ou o 
desempenho. 
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gravados incluem a geração de perfis de métodos e bloqueios, estatísticas de 
limpeza, decisões de otimização e estatísticas do objeto — todas armazenadas para 
análise off-line. 

 

Figura 4. A análise do tempo de execução auxilia a resolução de problemas off-line e em tempo real. 

Detecção de perda de memória dinâmica 
A detecção de perda de memória do Oracle JRockit Mission Control é exclusiva e, 
com isso, pode ir até onde outros geradores de perfis não podem, em sistemas de 
produção de missão crítica para análise em tempo real, e não apenas ambientes de 
teste e desenvolvimento. Até perdas muito lentas podem ser encontradas. Por 
meio de estatísticas de heap detalhadas, incluindo tipos de referência, instâncias de 
objetos com perdas e locais de alocação, as causas da perda são rapidamente 
identificadas. As técnicas avançadas de apresentação visual ajudam os usuários a 
navegar e a compreender informações complexas. Diferentemente das técnicas de 
geração de perfis tradicionais, como o uso da geração de códigos, o Oracle JRockit 
Mission Control tem pouquíssimo impacto na sobrecarga, normalmente menos de 
1%. 
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Figura 5. A detecção visual de perda de memória otimiza o desempenho do aplicativo em tempo real. 

Análise de latência 
Uma ferramenta exclusiva e amplamente comprovada, chamada de analisador de 
latência, foi desenvolvida para ser usada especificamente com aplicativos críticos e 
em tempo real. Essa ferramenta possibilita a visualização dos tempos de execução 
de encadeamento e de transação e a identificação de fontes adicionais de latência, 
como o bloqueio de E/S relacionado aos acessos de bancos de dados e 
semelhantes, o que permite que os desenvolvedores resolvam os problemas de 
latência, além dos problemas que já são tratados com eficiência pelo Oracle 
JRockit Real Time.  

 

Figura 6. A ferramenta de análise de latência do Oracle JRockit Real Time funciona com aplicativos 

críticos e em tempo real. 
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Gerenciamento amplo com aplicações de terceiros 
O Oracle JRockit Mission Control pode monitorar e gerenciar a atividade do 
aplicativo Java no tempo de execução, sem nenhum impacto notável no 
desempenho e na operação. As aplicações ativadas para JMX ou as ferramentas de 
gerenciamento de aplicativos de terceiros podem se conectar por interface de 
forma consistente e discreta com o Oracle JRockit JVM e coletar informações de 
tempo de execução, eliminando a necessidade de gerar o código de byte do 
aplicativo, o que evita a degradação do participante no desempenho do aplicativo. 

Instalação e configuração simples 
A instalação e a configuração da JVM Oracle JRockit básica ou do Oracle JRockit 
Real Time é muito fácil. Não é necessário reescrever nem codificar o aplicativo. A 
exclusão de JVMs resulta muito facilmente em aprimoramentos instantâneos de 
desempenho.  

UM ELEMENTO PRINCIPAL DA GRADE DE APLICATIVOS DA ORACLE 
A família de produtos do Oracle JRockit constitui um componente fundamental da 
solução de grade de aplicativos da Oracle1

O Oracle JRockit Real Time, por meio do seu desempenho incomparável de 
resposta garantida e de recursos de gerenciamento avançados, adere aos principais 
princípios da grade de aplicativos — qualidade de serviço, escalabilidade e 
eficiência. O Oracle JRockit Real Time oferece suporte ao desempenho de 
resposta previsível até mesmo sob cargas extremas, e o Oracle JRockit Mission 
Control torna o gerenciamento da JVM eficiente, além dos aplicativos executados 
nela. Como o Oracle JRockit Real Time não precisa que os códigos sejam 
reescritos, além de oferecer limpeza “incorporada”, não há necessidade de investir 
tempo na configuração de cada instância da JVM, o que aumenta a produtividade, 
principalmente em uma arquitetura de grade com vários nós.  

. A grade de aplicativos é uma camada da 
infraestrutura abaixo dos aplicativos que agrupa e provisiona os componentes do 
recurso no qual os aplicativos são executados. É raro que os aplicativos atinjam o 
pico de demanda ao mesmo tempo. Com a criação de um conjunto de recursos 
dinâmico na camada do aplicativo, a grade de aplicativos poderá melhorar 
significativamente os níveis de serviços com um conjunto menor de recursos, 
alternando-os de forma dinâmica em favor de aplicativos com a demanda mais alta 
a qualquer momento.  

CONCLUSÃO 
Aproveitando os recursos de gerenciamento de memória adaptativos, a otimização 
progressiva e os recursos de monitoração robustos do Oracle JRockit Mission 
Control, os clientes poderão adotar com confiança o Oracle JRockit Real Time em 
aplicativos de missão crítica em tempo real com necessidades de desempenho 
extremas e previsíveis. Com uma arquitetura desenvolvida e certificada para 100% 
das especificações da Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) que estabeleceu 
vários referenciais de Java, o Oracle JRockit Java Virtual Machine oferece maior 
desempenho ao mesmo tempo em que reduz os custos de componentes e 
operações. 

                                                 
1 Consulte os sites oracle.com/goto/applicationgrid e oracle.com/jrockit para 
obter mais informações. 

Aproveitando os recursos de 
gerenciamento de memória adaptativos, a 

otimização progressiva e os recursos de 
monitoração robustos do Oracle JRockit 

Mission Control, os clientes poderão adotar 
com confiança o Oracle JRockit Real Time 
em aplicativos de missão crítica em tempo 

real com necessidades de desempenho 
extremas e previsíveis. 

http://www.oracle.com/goto/applicationgrid�
http://www.oracle.com/jrockit�


 

Java de missão crítica 
Atualizado em outubro de 2008 
 
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. 
Sede no Brasil 
Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 
São Paulo, SP  
CEP 04726 
 
Brasil 
CNPJ: 59.456.277/0001-76 
Fone: 0-800-891-44-33 
oracle.com 
 
Copyright © 2008, Oracle e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
Este documento é fornecido apenas para fins informativos e seu conteúdo 
está sujeito a alterações sem aviso prévio. 
Não há garantias de que este documento esteja isento de erros nem que 
esteja sujeito a outras garantias ou condições legais, expressas ou 
implícitas, incluindo garantias ou condições de comercialização e uso para 
um propósito específico. A Oracle isenta-se de qualquer responsabilidade 
em relação a este documento, sendo que ele não representa qualquer 
obrigação contratual direta ou indireta. Este documento não pode ser 
reproduzido ou transmitido de qualquer forma ou através de qualquer meio, 
seja eletrônico ou mecânico, para qualquer objetivo, sem a permissão 
expressa, por escrito, da Oracle. 
Oracle é uma marca comercial registrada da Oracle Corporation e/ou de suas 
empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus 
respectivos proprietários. 0408 
 

 


