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Material de Estudo 

Material Acesso ao Material 

Notas de Aula http://www.caetano.eng.br/aulas/psw/ 
(Aula 6) 

Apresentação http://www.caetano.eng.br/aulas/psw/ 
(Aula 6) 

Material Didático Big Java, páginas 989 a 997 

Java: Como 
Programar 

(6ª Edição) Páginas 959 a 979 

http://www.caetano.eng.br/aulas/gec/
http://www.caetano.eng.br/aulas/gec/


Objetivos 

• Compreender o que é e como 
funciona o JSP 

• Compreender as tags do JSP 

• Capacitar para a substituição de 
Servlets de apresentação por 
páginas JSP 

 

• Atividade 3 disponível online  



O QUE É JSP? 



O Que é JSP? 
• Servlets de Apresentação 

– Imprimir muito código HTML 

• Pouco confortável! 

• Por quê? 

– Servlet foi criado para ser muito Java com uma 
eventual interação com o HTML... 

– Mas nos Servlets de Apresentação, a maior parte 
do código é gasta com impressão de HTML! 

 

• Como solucionar? 



O Que é JSP? 
• A solução é o JSP 

– Java Server Pages 

• Se Servlet é muito Java com pouco HTML... 

• JSP é muito HTML com pouco Java 

 

• Hmmm!? 

 
• Vejamos a “cara” que tem um JSP 

 



O Que é JSP? 
• Observe como a “cara” é de um HTML! 

• O estranho é isso... 



O Que é JSP? 
• Essa tag <%  ... %> marca justamente o JSP 

• Mas... Isso é basicamente HTML? 

• Só aparenta! 

• No fundo... 

– O que escrevermos aí... 

– ...será transformado... 

– ...em um Servlet, quando... 

– ...o usuário fizer o 1º acesso! 

• JSPs não executam diretamente! 

 

JSP 

Servlet 

Acesso 
ao 

GlassFish 



TAGS DE JSP 



Tags de JSP 

• Há vários tipos de indicações no JSP 

– Inserção de Código Java (Scriplets) 

– Impressão de valor de variável ou expressão 

– Comandos específicos dos Servlets 

– Declarações de variáveis e métodos 

– Diretivas 

 

• Vejamos uma por uma 



Scriplet Tag <% ... %> 
• Servem para inserir código Java na página 

 

 

 



Scriplet Tag <% ... %> 
• Observe que o out foi usado sem ser criado! 

 

 

 



Scriplet Tag <% ... %> 
• Dentro das tags de JSP, alguns objetos já 

existem automaticamente 

• Os mais comuns são: 

 

 

 

Objeto Descrição 

out Objeto de impressão 

request Objeto de requisição 

response Objeto de resposta 

session Objeto de sessão (será visto 
posteriormente) 



Scriplet Tag <% ... %> 
• Quase qualquer código Java é aceito 

 

 

 



Scriplet Tag <% ... %> 
• Quase qualquer código Java é aceito 

 

 

 

Observe, porém, que temos de 
indicar os caminhos completos das 
classes, como Date, que precisou 

ser precedida por java.util. 



Scriplet Tag <% ... %> 
• Quase qualquer código Java é aceito 

 

 

 

Nos Servlets, um import 
java.util.Date antes da classe 

resolveria... Aqui não posso usar 
import, ao menos com essa tag! 



Expression Tag <%= ... %> 
• Servem para imprimir um valor na página 

 

 

 



Expression Tag <%= ... %> 
• Vários tipos de valores podem ser impressos 

– Números 

– Resultados de expressões matemáticas 

– Valor de uma variável 

– Ou mesmo o retorno de expressões mais 
complexas... 

• Mas atenção: NÃO deve haver ponto-e-vírgula! 

 

• Observe! 

 

 

 

 

 



Expression Tag <%= ... %> 
• Sempre sem ponto-e-vírgula! 

 

 

 



Expression Tag <%= ... %> 
• Imprimindo o valor de um parâmetro... 

 

 

 



Expression Tag <%= ... %> 
• Se precisar de cálculo complexo: faça antes! 

 

 

 



Action Tag <jsp: ... /> 

• Ações específicas para o JSP 

• NÃO podem vir dentro de <% ... %> 

• Exemplos: 
 

– Enviar a requisição para outro JSP ou Servlet 

– Incluir o conteúdo de algum outro JSP... 
 

• Dentre outras funções similares 

• Vejamos! 

 

 

 



Action Tag <jsp: ... /> 
• Transferindo a requisição para outra JSP 

 

 

 



Action Tag <jsp: ... /> 
• Transferindo a requisição para um Servlet 

 

 

 



Action Tag <jsp: ... /> 
• Incluindo um outro JSP 

 

 

 

index.jsp 

outro.jsp 



Declaration Tag <%! ... %> 
• Serve para declarar uma variável ou método 

 

 

 



Declaration Tag <%! ... %> 
• Serve para declarar uma variável ou método 

 

 

 

Estamos declarando uma variável 
na CLASSE do Servlet; observe o 

termo private, que não faz sentido 
de outra forma 



Directive Tag <%@ ... %> 
• @page modifica características da página 

 

 

 



Directive Tag <%@ ... %> 
• @page serve para indicar imports também 

 

 

 



Directive Tag <%@ ... %> 
• @include inclui um conteúdo estático 

 

 

 

index.jsp 

outro.jsp 



Directive Tag <%@ ... %> 
• @include inclui um conteúdo estático 

 

 

 

index.jsp 

outro.jsp 

Qual a diferença entre 
<%@include ... %>  e o 

<jsp:include ... /> ?  

<%@include ... %>  é estático 
<jsp:include ... /> é dinâmico 



SUBSTITUINDO UM 
SERVLET POR UM JSP 



Substituindo um Servlet por JSP 
• Ok, jogamos fora aquele Servlet horrível que 

só imprimia HTML... 

• Construímos um JSP que faz exatamente a 
mesma coisa que ele... 
 

• Vamos ter que modificar todos os 
programas que usavam o Servlet antigo? 
 

• NÃO! 
• Vamos dizer para o GlassFish que, quando o 

Servlet for buscado, ele deve usar o JSP! 

 



Substituindo um Servlet por JSP 
• Suponhamos que tenhamos criado o 

ImcView.jsp para substituir o ImcView.java 

• A mudança será feita lá no WEB.XML... 

• Entre em Páginas Web > WEB-INF > web.xml 

 



Substituindo um Servlet por JSP 
• Procure o descritor do Servlet ImcView 



Substituindo um Servlet por JSP 
• Clique no “+” para mostrar os detalhes 



Substituindo um Servlet por JSP 
• Aqui é indicada a classe do ImcView 

• Observe: o nome é indicado pacote.Classe 

 



Substituindo um Servlet por JSP 
• Mude isso para a indicação abaixo e... 

Pronto! O sistema vai redirecionar chamadas 
ao endereço /ImcView para o seu JSP! 

 



TUTORIAL 



Tutorial 

• Siga o professor: 

– Criando o JSP ImcView 

– Alterar o projeto para usar o ImcView.jsp 

– Criando o JSP ImcError 

– Alterar o projeto para usar o ImcError.jsp 

 

 



ATIVIDADE 



Atividade 

• Altere os projetos WProjeto2 e 3 para 

– Usar JSP no cálculo de média 

– Usar JSP no cálculo de rendimento 

 



ORIENTAÇÃO 
TRABALHO 3 



Orientação do Trabalho 3 

• O Trabalho 3 já está online  

• Entre no SIA, na área Minhas Disciplinas 
Presenciais, na disciplina Programação 
Servidor para Sistemas Web e, finalmente, 
clique em Trabalhos. 

• Leia atentamente e resolva com calma 

• Você deve entregar, zipados juntamente, 
apenas os arquivos do diretório src (arquivos 
.java) e do diretório web (arquivos .jsp) 



CONCLUSÕES 



Resumo 

• As JSPs simplificam a criação de Servlets de 
apresentação 

• Existem tags específicas para funções 
específicas das JSPs 

• É possível substituir um Servlet por um JSP 
alterando o arquivo web.xml 

 

• TAREFA 

– Trabalho 3 Online! 



Próxima Aula 

• Legal, mas como fazer 
uma aplicação mais 
“profissa”? 
– Não tem jeito, sem Banco 

de Dados! 



PERGUNTAS? 



BOM DESCANSO 
A TODOS! 


