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Jsp ou Java Server Pages é uma tecnologia utilizada no desenvolvimento de Jsp ou Java Server Pages é uma tecnologia utilizada no desenvolvimento de 
aplicações Web, desenvolvida pela Sun Microsystem. É uma Tecnologia similar às 
tecnologias Active Server Pages (ASP) da Microsoft e PHP. Estas tecnologias estão 
fundamentadas na arquitectura SSI (Server Side Includes) que são comandos 
extensivos à linguagem HTML, os quais podem conter conteúdo estático (HTML) e 
dinâmico (ASP, PHP, JSP, etc). 
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Com JSP podemos criar aplicações Web que se executam em vários servidores Web, Com JSP podemos criar aplicações Web que se executam em vários servidores Web, 
de múltiplas plataformas, já que Java é na sua essência uma linguagem 
multiplataforma. As páginas JSP estão compostas por código HTML/XML misturado 
com etiquetas especiais para programar scripts de servidor em sintaxe Java. 
Portanto, poderemos escrever JSP com o nosso editor HTML/XML habitual.
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Os Scripts são excertos de código embutidos no código HTML do JSP. Os scripts Os Scripts são excertos de código embutidos no código HTML do JSP. Os scripts 
numa página JSP são interpretados no lado do servidor, ao contrário do Java Scripts 
que é interpretado pelo browser (lado cliente).
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O “ambiente” de uma página JSP disponibiliza 9 objectos instanciados.O “ambiente” de uma página JSP disponibiliza 9 objectos instanciados.
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Declaração de expressãoDeclaração de expressão
<%= %> - O resultado é retornado como um String
Exemplo: O seu endereço IP é: <%= request.getRemoteAddr() %>

<%= 2+2%> // Será retornado o String “4”

Declaração de sintaxe:
<% %> - Declaração livre.
Exemplo: <% for( int i= 0; i< 10; i++){ out.println(“ numero: “+ i); }%>
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Explicar como adicionar o tomcat.
Como criar uma aplicação JSP.Como criar uma aplicação JSP.
Como adicionar um package, para poder aceder a métodos de outras classes.
Mostrar o nosso exemplo e explicar passo a passo.
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