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RESUMO

 

          O advento da World Wide Web[1], gerou a possibilidade de navegação pelo mundo através de uma 
interface gráfica, atraindo a grande massa de usuários de computadores pessoais para a internet, o que 
anteriormente era de domínio do meio acadêmico. O princípio do sucesso da linguagem Java ocorreu 
quando o usuário da WWW começou a encontrar um elemento não estático, que podia apresentar 
movimento, oferecer uma apostila on-line utilizando exemplos animados e interativos buscando a 
explicação de um conceito, um jogo interativo dentre outras possibilidades até então inimagináveis uma 
vez que na realidade a Web existia apenas para se visualizar algo, não existindo uma interatividade real. 
A partir daí, uma página da Web poderia ser preenchida com programas da mesma forma como se 
colocava figuras, certamente foi um fator decisivo para a aceitação positiva da linguagem. A esse tipo de 
programa atribuiu-se o nome de Applet. No entanto, apesar de grande parte do sucesso da linguagem ser 
atribuído a sua existência, talvez ele tenha incutido nas pessoas a falsa impressão de que a linguagem se 
resumia nele, não possuindo outra aplicabilidade aparente. A linguagem comprova constantemente, que 
pode ser utilizada no desenvolvimento de qualquer aplicação como se faz com outra linguagem de 
propósito geral até então existente. Essa dissertação objetiva prover o leitor de possibilidades adicionais 
oferecidas pela tecnologia Java em especial o Java Servlet, introduzindo seu conceito como uma evolução 
da implementação CGI, destacando sua potencialidade através da implementação de aplicações simples. 
Servlet permite a geração de uma página HTML de forma dinâmica, por exemplo, como resultado de uma 
consulta a uma base de dados ou gerar gráficos, ou qualquer outra coisa que necessite ser gerada tendo 
como base certos dados que podem ser alterados com o tempo.
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display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200380034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371283 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200380033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371282 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200380032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371281 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200380031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371280 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200380030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371279 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371278 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371277 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371276 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371275 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371274 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 12/23/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371273 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371272 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371271 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371270 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200370030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371269 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371268 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371267 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371266 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371265 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371264 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371263 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371262 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003200360032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371309 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
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text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371357 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300350037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='mso-element:field-begin'></span><span style="mso-spacerun:
yes"> </span>TOC \f F \h \z \t &quot;Figuras&quot; \c <span style='mso-element:
field-separator'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371356 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300350036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->
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, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371384 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300380034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371383 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300380033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371382 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300380032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371381 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300380031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-begin'></span></span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> PAGEREF
_Toc503371380 \h </span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:
screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300380030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371379 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->
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<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370039000000</w:data>
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, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371378 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371377 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371376 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371375 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371374 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370034000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371373 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370033000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371372 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370032000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371371 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370031000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371370 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300370030000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371369 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300360039000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371368 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300360038000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371367 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300360037000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371366 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300360036000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'> PAGEREF _Toc503371365 \h </span><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003500300033003300370031003300360035000000</w:data>
</xml><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span style='color:windowtext;
display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'><span
style='mso-element:field-end'></span></span><![endif]-->

, 23/12/05
<!--[if supportFields]><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
text-underline:none'><span style='mso-element:field-begin'></span></span><span
style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;
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1. – Introdução

 

          A escolha de uma linguagem de programação para um profissional vinculado ao seguimento da 
tecnologia da informação pode significar o sucesso ou o fracasso de sua carreira. Visando oferecer ao 
leitor subsídios que possam ao final desse trabalho indicar ou não o uso da tecnologia Java na 
implementação de qualquer tipo de sistemas, em especial àqueles que possuam forte ligação com a 
internet[2], apresenta-se nos parágrafos subseqüentes o escopo do trabalho e sua linha de conduta.

 

          Como qualquer produto lançado comercialmente em primeira instância, busca-se sua especialização 
em determinado segmento. Posteriormente, caso o ele tenha boa aceitação e qualidade intrínseca, o 
mesmo sofre melhorias contínuas, almejando sempre a elevação do potencial do referido produto.

 

A linguagem Java em suas primeiras versões adequava-se melhor a pequenos softwares baseados na 
Web, em vez de aplicativos complexos, como software de colaboração em grupo, conjuntos de 
produtividade e jogos para vários participantes conectados em rede. Contudo, os aprimoramentos 
verificados a partir da versão 1.2 da linguagem, indicaram Java com sendo uma promissora linguagem de 
propósito geral. Os capítulos 2 e 5 de forma mais específica buscam demonstrar tal realidade.

 

O capítulo dois encarrega-se da geração das informações fundamentais ao melhor conhecimento da 
linguagem Java, como o paradigma orientado a objetos que certamente constitui um dos fatores principais 
para que a linguagem consiga manter o sucesso que obteve desde seu surgimento e que também oferece 
mecanismos eficientes para a geração de melhorias em sua especificação.

 

Constantemente buscou-se a adição de conceitos das linguagens de programação C e C++, com o 
único propósito de que a partir deles se pudesse inserir conceitos da linguagem Java, promovendo uma 
comparação entre as duas tecnologias, uma vez que Java teve sua criação inspirada em C/C++ possuindo 
portanto forte ligação.

 

O intuito desse trabalho monográfico não foi o de chegar a um nível de detalhe elevado no que se 
refere aos Applets, uma vez que os mesmos poderiam servir como objeto de estudo exclusivo para um 
trabalho a parte, devido às várias possibilidades de implementações e uso em situações específicas. 
Explicita-se seus méritos por ter sido o elemento responsável pela popularização da linguagem, fato que 
levou toda a comunidade da informática a pensar que Java se resumia neles. O capítulo 3 mostra a 
maneira como é utilizado e como funciona os Applets.

 

Com o objetivo de ao final desse estudo, traçar um paralelo entre a tecnologia que oferece seu nome 
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ao trabalho e uma tecnologia que no período que antecedeu a chegada dos Servlets Java, era considerada 
padrão no desenvolvimento de aplicações voltadas para o servidor (server-side); o capítulo 4 dedica-se na 
inserção dos conceitos da especificação CGI intensificando seus atributos e possíveis falhas verificadas 
em sua especificação.

 

Vários conceitos apresentados no capítulo 4, certamente servirão como base para o capítulo 5 que 
trata dos Java Servlets, que são para o servidor o que os Applets representam para o browser[3], 
constituindo de classes Java que são compiladas para uma arquitetura neutra, gerando os chamados 
bytecodes, os quais podem ser executados de forma dinâmica por um servidor web.

 

 

 

 

 

2. – Java

 

Desenvolvida pela Sun Microsystems[4], a linguagem foi projetada para ser pequena, simples, 
robusta, segura e compatível com diversas plataformas e sistemas operacionais, na fonte, no nível binário 
e fundamentalmente orientada a objetos.

 

A idéia inicial era a criação de um software destinado a dispositivos eletrônicos de consumo como 
televisores, vídeos, iluminação de caminho interativa, torradeiras interativas e outros tipos de aparelhos 
eletro-eletrônicos. O propósito original da Sun era introduzir-se no mercado da eletrônica de consumo e 
em especial na televisão interativa. A empresa mantinha um grupo de pesquisas que estava trabalhando 
no desenvolvimento deste software, como parte do projeto Green.

 

Os pesquisadores da Sun[5] também queriam que aqueles dispositivos se intercomunicassem. Desta 
forma, foi criado um protótipo de dispositivo chamado Star7, bastante similar a um controle remoto, que 
podia se comunicar com os outros da mesma espécie. Inicialmente, o sistema operacional a ser utilizado 
pelo Star7, seria desenvolvido em C++, entretanto, James Gosling, membro do projeto Green, decidiu 
escrever uma nova linguagem para manipular de forma mais eficiente o Star7.

 

Os objetivos quando da criação da linguagem Java em 1991 eram de ser reduzida, rápida, eficiente e 
facilmente portável para um grande número de dispositivos de hardware. Foram esses mesmos objetivos 
que tornaram a linguagem ideal para a distribuição de programas na World Wide Web.

 

A linguagem, que é tão popular na internet, pode também ser utilizada no desenvolvimento de 
software de propósito geral. Isto ocorreu, a partir do lançamento da versão 1.2 que ampliou o alcance da 



linguagem.

2.1. – Origem da Linguagem
A equipe da Sun começou a trabalhar na especificação de uma nova linguagem de programação, 

inicialmente denominada Oak, partindo da sintaxe de C/C++, porém buscando diminuir suas deficiências, 
principalmente no quesito segurança.

 

Ficou decidido em se criar uma nova linguagem que permitisse gerar programas de uma maneira 
rápida, que fosse multiplataforma, segura e orientada a objetos. Uma das razões para basear a linguagem a 
ser gerada em C/C++, foi a de que estas linguagens eram amplamente utilizadas, portanto facilmente 
reconhecíveis e com um tempo de aprendizagem reduzido por parte dos programadores.

 

A Sun em pouco tempo se deu conta de que o usuário médio não estava preparado para a televisão 
interativa, promoveu a dissolução da equipe de trabalho e o projeto Oak foi abandonado. O Navegador 
HotJava, inicialmente denominado Web-Runner, criado em 1994 pelos programadores Patrick Naughton 
e Jonathan Payne, surgiu com a finalidade de demonstrar o potencial da linguagem Java e evitar que seu 
projeto fosse abandonado. Porém, é no ano de 1995 que a Sun descobre uma nova televisão interativa, 
ocorrendo seu licenciamento para uso no navegador Netscape pela empresa de mesmo nome. A vantagem 
desta vez era que os usuários desta nova televisão interativa eram usuários mais habituados com a técnica; 
tratava-se do serviço da WWW, tal como é conhecido atualmente.

 

Antes de ser apresentado à sociedade, fez-se necessária à alteração do nome, já que não se havia 
atentado para o fato de já existir no mercado uma linguagem, anterior a sua especificação, com este 
mesmo nome.

 

Java apresentava aspectos extremamente inovadores para os usuários, algo que as pessoas nunca 
tinham visto anteriormente, pois a mesma poderia ser executada em uma página da Web, destacando-se 
entre suas correlatas para imagens gráficas, texto, áudio e outras características virtualmente presentes.

 

2.2. – Programação procedimental versus 
OOP[6].
          O paralelo entre o paradigma estruturado de programação e o orientado a objetos, pode ajudar na 
identificação de algumas melhorias introduzidas pela linguagem Java. A seguir, apresenta-se diferenças e 
similaridades existentes.

 



2.2.1. – Paradigma procedimental
Na programação estruturada ou procedimental, os algoritmos são implementados com funções e 

procedimentos, possuindo regras determinadas de acesso no que se refere às chamadas entre módulos. 
Normalmente, as regras clássicas da programação estruturada, tendem a organizar o conjunto de funções 
como uma árvore onde existe um nó raiz, o programa principal, do qual dependem as funções e 
procedimentos que implementam os algoritmos. Habitualmente, as partes mais próximas do nó raiz, 
contêm descrições abstratas dos algoritmos implementados e a medida em que se distancia do nó raiz, 
estas descrições vão se tornando cada vez menos abstratas, até que se chegue ao nível máximo de detalhe 
em camadas inferiores, conforme ilustrado na figura 2.1.

 

A análise e implementação podem ser realizadas, iniciando-se com um nível abstrato e baixando a 
níveis de detalhe cada vez maiores, ou resolvendo primeiro os problemas de detalhe e progressivamente ir 
integrando as soluções em estruturas de níveis maiores para se chegar ao programa completo. No 
primeiro caso refere-se ao enfoque top-down, já no segundo do enfoque bottom-up.

 

Figura 2.1. – Grau de abstração e detalhe das estruturas.

 

Quando um programa em Java é escrito, coloca-se todo o código em métodos da mesma forma com 
que se escreve uma função na linguagem C, por exemplo. A sintaxe das linguagens que chamam 
procedimentos reflete fielmente a idéia da programação estruturada. A unidade básica de um programa é 
o procedimento ou funções, e os dados são áreas de memória que esperam passivamente para serem 
modificados pelos algoritmos.

 

Hoje em dia é praticamente um consenso de que o tamanho de um programa considerado 
intermediário, quinhentas linhas de código, por exemplo, supera a capacidade do ser humano em 
processar informações. Por isso, os programadores mais experientes, dividem seus programas em porções 
menores que podem ser funções, procedimentos ou métodos, conforme a linguagem. Desta forma, caso os 
módulos implementados realizem funções independentes entre si, poderão ser corrigidos de forma 
separada, o que torna o trabalho do programador mais agradável e se porventura venha a ser necessária 
sua ampliação, pode-se alterar apenas determinadas partes do sistema ou promover a adição de novos 
módulos.
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A programação estruturada produz melhorias consideráveis na qualidade do código com relação a 
paradigmas anteriores, porém, não se consegue resolver todos os problemas, como a dificuldade na 
manutenção do programa, portabilidade, etc.

 

2.2.2. – Paradigma orientado a objetos.
Há de se notar que quando se fala a respeito da programação orientada a objetos, refere-se tanto à 

análise baseada nos conceitos de encapsulação, herança, etc, como nos mecanismos concretos que 
definem uma linguagem como Java para levar a prática destes conceitos.

 

Parando para pensar em qual seria o modo natural para a mente humana organizar a informação que 
chega através dos sentidos, verifica-se facilmente que não é concordante com o modelo proposto pela 
programação estruturada.

 

Os seres humanos não vêm o mundo dividido em duas grandes metades, uma composta por todos os 
dados de estado e outra por todas as possíveis ações que se exercem sobre eles, conforme proposição do 
paradigma estruturado. Pelo contrário, percebe-se o mundo como dividido em objetos, cada um dos quais 
têm associados um estado e um conjunto de ações que os modifiquem.

 

A OOP consiste de um paradigma, que caracteriza um programa de computador, como sendo um 
conjunto de objetos em interação. Assim, por exemplo, quando um carro é conduzido, identifica-se como 
uma unidade seu estado e as ações possíveis de se realizar para modificar este estado. O estado é 
composto pela velocidade, a aceleração, velocidade de giro do motor (RPM) e outras medidas similares. 
As ações que se podem realizar para modificar esse estado são: acionar o acelerador, frear, alterar marcha, 
etc. O único modo de alterar o estado do automóvel é exercer sobre ele uma ou várias das possíveis ações. 
Por outro lado, o estado atual do veículo pode influir no resultado das ações: obviamente, não se produz o 
mesmo efeito ao pisar no freio quando a velocidade é baixa em comparação a uma alta velocidade do 
carro, ou quando o mesmo trafega em uma reta ou em uma curva. Deste modo, estado e ações estão 
intimamente ligados em qualquer objeto da vida real.

 

A programação orientada a objetos busca refletir estas características dos objetos reais, fazendo com 
que um programa se divida em entidades que mantenham juntas os dados e os códigos que os manipulam. 
Estas entidades do mundo real recebem o nome de objetos. Um objeto consta de umas variáveis que 
contêm seu estado atual e os métodos que permitem atuar sobre este estado. A única maneira de acessar 
as variáveis do objeto é através dos métodos associados (variáveis privadas do objeto). A este modo de 
dispor código e dados denomina-se encapsulação. A encapsulação permite modificar a maneira em que 
um objeto implementa seus métodos sem afetar a nenhum outro objeto do sistema (modularidade). Os 
serviços que proporciona o objeto podem ser utilizados sem saber quais são os detalhes de sua 
implementação (ocultando informações).

 

A definição dos dados através das possíveis operações que se pode realizar com eles, em vez de por 
sua representação na memória, recebe o nome de abstração de dados. Java possui todos os elementos 
necessários para definir tipos de dados abstratos, onde a implementação (estrutura interna dos dados) é 



ignorada, de forma cômoda e expressiva.

 

A fim de que se consiga estabelecer uma comunicação entre objetos, faz-se necessário que estes 
possam enviar e receber mensagens, que solicitam ao objeto a execução de uma ação. A maneira como a 
mensagem é passada aos objetos, pode ser uma ou outra, porém o resultado final é sempre a invocação de 
um método do objeto com os parâmetros contidos na mensagem. Portanto, pode-se dizer que métodos são 
a forma com que os objetos interagem entre si. Na orientação a objetos, para se atingir encapsulamento e 
proteção, todas as interações entre objetos, mensagens, devem ser feitas através dos métodos de uma 
classe. Não há funções e procedimentos em Java, haja vista que a programação procedimental foi 
totalmente substituída.

A figura abaixo representa o modelo simplificado da interação entre condutor e automóvel que seria 
utilizada para implementar um programa de simulação utilizando uma linguagem orientada a objetos.

 

Figura 2.2. – Modelo de interação entre condutor e automóvel.

 

 

Tanto os sentidos relevantes do condutor (visão, audição, olfato e tato) como os comandos do 
automóvel (volante, acelerador, freio, etc.) se correspondem no modelo com os outros tantos métodos, os 
quais recebem como entrada os dados enviados por meio de mensagens enviadas por outro objeto. Os 
métodos decidem qual será o novo estado a partir dos dados de entrada e do estado atual.

 

Por exemplo, se o objeto que representa o condutor decide aumentar a velocidade, envia uma 
mensagem para acelerar, a qual invoca o método acelerador() com os parâmetros contidos na mensagem. 
Se o estado atual permite, o motor está em funcionamento, a caixa de câmbio não está em ponto morto e 
se cumpre outras condições parecidas, aumentará a velocidade de giro do motor e em consequência a 
velocidade do automóvel.

 

A alteração na velocidade do veículo provoca por sua vez movimentos nos indicadores do 
velocímetro e de outros controles do carro que são visualizados pelo condutor no painel do automóvel. As 
mensagens chegam ao objeto condutor e produzem chamadas ao método que representa a visão. Através 
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da alteração de variáveis internas que representam o estado mental do condutor, conforme ilustrado na 
figura 2.2.

 

O ser humano não se conforma em apenas visualizar carros ou objetos individuais. Também 
similaridades entre eles são observadas e abstraem-se características comuns das quais faz-se uso para 
classifica-los. Assim, existe um modelo padrão denominado Carro X, por exemplo, a partir do qual se 
produzem objetos individuais do mesmo tipo, denomina-se classe na programação orientada a objetos. A 
criação de um objeto a partir de uma classe é denominada como instanciação, e é possível referir-se ao 
objeto como uma instância desta classe.

 

Tudo em Java faz parte de uma classe, é uma classe ou descreve o funcionamento de uma classe. A 
absorção dos conceitos relativos a classe, são de fundamental importância para que se possa entender os 
programas escritos na linguagem Java. As classes, arquivos .class, são unidades fundamentais aos 
programas em Java, assim como os arquivos de código fonte para os programas em C/C++.

 

Todas as ações dos programas Java são colocadas dentro do bloco da respectiva classe ou de um 
objeto. Todos os métodos são definidos dentro do bloco da classe, Java não suporta funções ou variáveis 
globais. Uma classe consiste de um protótipo para objetos que compartilham estados e comportamentos. 
O estado de uma classe é definido mediante seus atributos e o comportamento, mediante seus métodos. 
As classes do sistema devem estar organizadas como uma hierarquia de superclasses e subclasses. Cada 
subclasse herdará a definição dos estados e comportamentos da superclasse da qual pertence (herança 
simples).

 

Encontram-se abaixo relacionados, os tipos de classes que podem ser definidos, com suas 
respectivas descrições.

 

 

Tabela 2.1. – Modificadores de Classe.

Tipos de Classes Descrição

Abstract

Uma classe abstract possui pelo menos um método abstrato, não 
necessita ser instanciada diretamente, podendo ser utilizada 
como classe base para a herança. Elas servem como um local 
para conter comportamento e atributos comuns, compartilhados 
por suas subclasses.

Final
Uma classe final é declarada como sendo a classe que finaliza uma cadeia de 
herança. Não se pode herdar de uma classe final. A classe Math, por 
exemplo, é uma classe final.



Private Só pode ser utilizada, a classe, dentro do arquivo na qual estiver definida.

Sincronized

Este modificador especifica que todos os métodos definidos na classe são 
sincronizados, ou seja, que não se pode acessar ao mesmo tempo a elos desde 
threads distintos; o sistema se encarrega de colocar os flags necessários para 
evitar tal fato. Este mecanismo faz com que threads diferentes possam vir a 
modificar as mesmas variáveis sem que haja problemas em se sobrescrever 
os dados.

Public

As classes public são accessíveis desde outras classes, seja diretamente ou 
por herança. São accessíveis dentro do mesmo pacote no qual foi declarado. 
Para que possam ser acessadas a partir de outros pacotes, primeiro devem ser 
importadas.

 

 

Normalmente, ao se classificar objetos do mundo real, o ser humano não se conforma com um só 
nível de abstração. Pode-se falar de um modo geral de um Carro X a um amigo, porém caso se trabalhe 
em uma concessionária e tentar explicar a um cliente que opcionais ele tem, este nível de detalhe não será 
suficiente e haverá a necessidade que se faça toda uma série de classificações adicionais, baseadas na 
potência do motor, a cor, velocidade máxima que pode alcançar, etc.

 

Esta escala de maior e menor abstração é extremamente útil para as equipes de engenheiros que 
desenham o veículo. Primeiro desenham aqueles elementos que são comuns a todas as opções, deixando 
indicações do estilo a definir aquelas partes que são distintas a cada opção. Uma vez feito isso, pode-se 
desenhar para cada opção somente as partes que variam, uma vez que o resto é similar ao modelo padrão. 
A figura 2.1 apresentada anteriormente ilustra essa escala entre abstração e detalhamento.

 

Outra possibilidade é que se desenhe uma versão nova de algumas das peças ou subsistemas. Neste 
caso, modifica-se o projeto das partes alteradas e se substituirão pelos novos, sem tocar em nada do 
restante. Não é necessário pensar muito para se dar conta do enorme esforço economizado que se pode 
obter, pois em ambos os casos partes comuns são reutilizadas.

 

2.3. – Herança
Na programação orientada a objetos existe um mecanismo análogo ao descrito no tópico anterior, 

que se denomina herança. A herança é o mecanismo pelo qual pode-se criar novos objetos, a partir de 
objetos já existentes. Por exemplo, caso tenha-se a classe Ave, pode-se criar a subclasse Pato, que é uma 
extensão da classe Ave. Uma classe pode herdar parte das funcionalidades de outra, porém adicionando 
métodos à classe original ou redefinindo os mesmos para adaptá-los a uma nova necessidade.

 

Uma classe é utilizada para instanciar objetos a partir dela e que define os dados que contenham o 
estado do objeto e os métodos que implementarão a conduta do mesmo. Uma vez definida uma classe, é 
possível utilizá-la, para quase todos os efeitos, como se fora um dos tipos de dados pré-definidos. Pode-se 



definir uma classe a partir de outra classe, de tal maneira que a nova classe herde parte das 
funcionalidades da classe pré-existente, redefinindo outra parte ou adicionando novas funcionalidades, 
conforme convenha. A classe pré-existente denomina-se superclasse e a classe que herda, subclasse. 
Também se pode dizer, em terminologia Java, que a classe derivada estende a superclasse.

 

Em Java, todas as classes derivam de forma mais ou menos direta, de uma única classe base 
(superclasse) chamada Object, esta característica, talvez tenha sido herdada do SmallTalk[7].

 

Ao contrário de C++, Java implementa herança simples, não apresentando a herança múltipla. Dado 
que em Java não existe herança múltipla, toda classe, a exceção da própria classe Object tem uma 
superclasse. O que pode parecer uma característica limitante, em primeira instância, é prontamente 
desmentida já que Java possui o conceito de interfaces, o que faz com que a linguagem não perca o seu 
poder expressivo.

 

Ao não permitir a existência de herança múltipla, uma representação gráfica das relações de herança 
entre classes Java, hierarquia de classes, tomará sempre a forma de uma árvore. O que não ocorre em 
linguagens que possuam herança múltipla, como C++, onde os diagramas podem tomar a forma de 
gráficos acíclicos.

 

A relação de derivação é transitiva, ou seja, se uma classe B é subclasse de A, e a classe C é 
subclasse de B, então C é subclasse de A.

 

2.4. – Características da linguagem
Java é pequena o que faz com que os programas de uma página sejam carregados por download[8] 

de forma mais rápida. Ao se estabelecer uma comparação com outras linguagens, nota-se que ela é mais 
simples, por exemplo, do que C++, linguagem em que está fortemente baseada. Os aspectos mais 
complexos e propensos a erros presentes em C++, foram retirados da linguagem Java, onde não são 
encontrados ponteiros ou aritmética de ponteiros, estruturas, uniões e sobrecarga de operadores na 
linguagem, já que esses recursos são facilmente confundidos em um programa e até são mais difíceis os 
procedimentos de correção.

 

Em um ambiente interpretado tal como o sistema Java, a fase de linkagem[9] de um programa é 
simples, incremental e leve. O processo de desenvolvimento pode ser muito mais rápido.

 

Robusta na medida em que pode ser utilizada para o desenvolvimento de uma ampla variedade de 
softwares, oferecendo suporte a interfaces gráficas com o usuário, interligação em rede, conectividade de 
banco de dados e outras funcionalidades sofisticadas.

 



Quando impede ou dificulta ao máximo que hackers[10] escrevam programas que danifiquem os 
sistemas dos usuários de navegador, ela também é segura. Permite execução no Windows, Mcintosh e 
outras plataformas sem alteração, o que a torna portável, ou seja, compatível com diversas plataformas ou 
sistemas operacionais.

 

Java é possuidora de maior dinamismo que C/C++, visto que bibliotecas podem somar novos 
métodos livremente e instâncias de variáveis, sem que não seja causado nenhum efeito indesejado em 
seus clientes. A descoberta do tipo de uma instância Java em tempo de execução pode ser uma tarefa 
qualificada como extremamente simples.

 

Concorrência, outro fator marcante de Java, consistindo da capacidade por parte dos programas em 
executar mais de uma atividade por vez. Java oferece suporte a concorrência de forma nativa, não em 
forma de bibliotecas como ocorre em outras linguagens como C. Por isto, fazer um programa concorrente 
em Java não é difícil, uma vez que a mesma possui todos os mecanismos de comunicação, sincronização 
e bloqueio no interior da linguagem. Tal fato é traduzido em menor tempo de desenvolvimento e reduzido 
número de erros.

 

Conforme citação anterior, não se encontram presentes na linguagem, as uniões disjuntas, produtos 
cartesianos e conjuntos de potência, uma vez que as uniões e produtos cartesianos são construções que 
podem perfeitamente ser substituídas pelas classes. Já os conjuntos de potência são supridos como classes 
da API[11], a classe BitSet. Todos os tipos em Java que não são primitivos são tipos de referência a 
objetos, incluindo arrays.

 

As variáveis de referência suprem a funcionalidade de ponteiros, inexistente em Java conforme dito 
anteriormente, para a criação de listas encadeadas e outras estruturas de dados que dependem da noção de 
ponteiro, apesar de não poderem ser referenciadas. As variáveis de referência a objetos têm valor padrão 
null (nulo), ou seja, não apontam para nenhum objeto. Enquanto programas escritos em C ou C++ podem 
alterar qualquer posição de memória do computador, os programas escritos na linguagem Java não têm 
acesso direto à memória e deixam o controle a cargo do sistema operacional.

 

Pode-se opcionalmente, definir construtores ao se proceder à criação de classes em Java. 
Construtores são métodos especiais, cuja missão é inicializar cada objeto instanciado a partir da classe; 
possuem nome idêntico ao da classe e não têm tipo de retorno especificado, nem mesmo void. Caso 
ocorra a tentativa de se definir um tipo de retorno ao mesmo, este produzirá um erro em tempo de 
execução.

 

Ao promover a instanciação de um objeto, o correspondente método construtor é invocado de forma 
automática, com o objetivo de, por exemplo, dar um estado inicial ao objeto. Um construtor padrão é 
fornecido de maneira automática e implícita, caso uma classe não contenha declarações de construtores.

Não é admitido aplica-lo a um objeto existente, devendo ser chamado através da utilização da 
palavra chave new. Caso os construtores sejam declarados como públicos, através da utilização do 
correspondente modificador (public), a classe correspondente pode ser instanciada do exterior de seu 
pacote, caso contrário, só se consegue instancia-lo no interior de seu pacote.



 

A linguagem também é provida de métodos destrutores ou finalizadores, os quais são responsáveis 
pela liberação dos recursos alocados, durante a existência de determinado objeto, como por exemplo, um 
objeto que esteja se comunicando em rede com outro objeto em máquina distinta, caso o objeto venha a 
ser eliminado, uma notificação deve ser enviada ao objeto remoto, a fim de que o mesmo execute as ações 
que forem pertinentes. É função do coletor automático de lixo, Garbage collector, invocar de forma 
natural, os respectivos métodos finalizadores. O garbage collector troca produtividade do programador e 
robustez para os programas por algum grau de eficiência do programa e controle do programador [24].

 

As palavras chave this e super executam tarefas específicas as quais constam: ao acessar variáveis 
de instância de uma classe, a palavra chave this faz referência aos membros da própria classe. Caso seja 
necessário chamar o método pai dentro de uma classe que venha a precisar fazer uso do referido método, 
utiliza-se a palavra chave super. No capítulo cinco, quando serão tratados os Servlets, freqüentemente 
poderão ser observados o uso da palavra chave super na chamada ao método init().

 

A herança entre classes é um mecanismo muito útil para permitir a reutilização de código. Muitas 
vezes, é necessário acessar os métodos de uma classe, sem a necessidade de herdar a implementação 
destes métodos e inclusive combinar os modos de acesso a métodos de várias classes. Em uma linguagem 
como C++, isto é resolvido de forma parcial, através do mecanismo de herança múltipla, porém, por se 
tratar de uma fonte potencial de erros, conforme citado anteriormente, foi suprimido em Java. Logo, 
objetivando separar a declaração de interface e a implementação de uma classe e para conseguir os 
benefícios da herança múltipla sem arcar com seus inconvenientes, Java incorpora o mecanismo de 
interface.

 

Polimorfismo é a característica de uma linguagem orientada a objetos como Java, que permite que 
um mesmo identificador de método tenha significados diferentes em diferentes contextos, ou seja, a 
mesma mensagem enviada a diferentes objetos resultam em um comportamento que depende da natureza 
dos objetos que estejam recebendo a mensagem. Em Java, tal como ocorre em C++, é possível definir 
com um mesmo nome de método várias implementações distintas, que podem corresponder a classes 
diferentes ou a mesma classe.

 

Na amarração Dinâmica, os objetos são possivelmente amarrados em tempo de execução, o que 
quer dizer que um objeto pode ser até passado por uma rede. A amarração dinâmica provê flexibilidade 
em tempo de execução, e é a chave para o polimorfismo real.

 

Conforme pesquisa realizada pelo Gartner Group, a principal base de usuários de Java encontra-se 
nos segmentos financeiros, bancos e seguradoras. [25] Segue abaixo um gráfico que ilustra a utilização de 
Java por segmento da indústria, onde também podem ser destacados outros segmentos como educação, 
distribuição e varejo, etc.

 



Figura 2.3. – Java por segmento da indústria.

 

A indústria oferece seu apoio a linguagem, porque existe reciprocidade. Java oferece o que a 
indústria solicita: compatibilidade, redução do tempo de desenvolvimento, redução de erros, etc.

 

2.4.1. – Packages
Java proporciona os chamados packages, que permitem ocultar um conjunto de classes inter-

relacionadas e interfaces, de forma que estas classes não sejam acessíveis no exterior dos mesmos. 
Quando uma linguagem é utilizada em grandes projetos, faz-se necessária à existência de mecanismos 
que permitam o particionamento do programa em módulos tão independentes entre si quanto possível, de 
forma a possuir uma grande coerência interna e mecanismos de comunicação bem definidos e pouco 
numerosos. Caso todos os nomes de classes sejam acessíveis de qualquer parte do programa, é produzida 
com grande rapidez uma saturação dos nomes. Além do fato citado anteriormente, caso existam várias 
pessoas na equipe trabalhando de forma independente em partes distintas, os conflitos de nomes são 
acontecimentos quase inevitáveis. Portanto, a utilização dos packages, poderá ser de grande valia, na 
tentativa de se evitar tais problemas.

 

Os packages podem ser organizados, mediante importações, em uma estrutura hierárquica 
semelhante aquela estabelecida entre as classes quando da utilização do mecanismo de herança.

 

Abaixo, relaciona-se as principais packages (pacotes) oferecidas pela livraria padrão de pacotes e 
classes da linguagem java.
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Tabela 2.2. – Principais Packages da linguagem java

Package Descrição

java.lang Este package contém as classes dos elementos básicos do sistema, incluindo Object, a 
classe que está na raiz da hierarquia e da qual as demais são derivadas.

java.util Este package contém uma coleção de classes utilitárias, que implementam as principais estruturas de 
dados, como pilha, fila, etc.

java.io
Contém as classes necessárias ao manuseio de arquivos, com todo o código necessário para conectar a 
aplicação ou Applet com o sistema de arquivos da plataforma correta na qual o programa esteja sendo 
executado.

java.net Reúnem as classes destinadas a facilitar a comunicação via redes TCP/IP, como a internet. Inclui tanto 
suporte a sockets quanto ao protocolo HTTP. Também possui classes para gestão de URLs.

java.Applet Este pacote contém todos os dados necessários para que um programa possa ser carregado e executado 
por um browser a partir de uma referência em uma página HTML.

java.awt
Este pacote proporciona uma API abstrata (abstract) que permite acessar de forma uniforme aos 
serviços comuns dos sistemas baseados em janelas como o Windows ou Macintosh, permitindo a 
implementação de interfaces gráficas com o usuário, independentes de plataforma.

 

2.5. – Máquina Virtual Java (JVM)
A máquina virtual Java, também conhecida como interpretador Java ou runtime Java, é o 

componente responsável pela independência de plataforma presente na linguagem Java, na medida em 
que ela funciona como um computador dentro de outro.

 

A Sun assegura que Java gera aplicações seguras em si mesmas, aplicações que não podem ter 
vírus, e a salvo dos temidos hackers. Uma diferença fundamental existente entre C/C++ e Java, é que Java 
por definição da própria linguagem elimina uma gama de erros que geralmente surgem em C/C++ quando 
ponteiros são utilizados, na medida em que a mesma fornece a funcionalidade de ponteiros sem que haja a 
necessidade de criação das estruturas para tal fim, por exemplo, caso se efetue uma cópia de uma variável 
para outra, ambas se referem ao mesmo objeto, são “ponteiros” para o mesmo objeto. O que vem a 
eliminar a possibilidade de sobreposição de dados na memória o que poderia corromper dados ali 
presentes.

 

Em Java um inteiro, por exemplo, tem sempre 32 bits. Em C/C++ tem o tamanho da palavra da 
máquina. Fator que obviamente intensifica o quesito portabilidade, presente na linguagem, sem o qual 
certamente o sucesso de Java estaria prejudicado, por se tratar de sua principal característica já relatada. 



Além do fato de se eliminar uma das principais causas de erros nos programas, quando se fixa o tamanho 
dos tipos numéricos. Os dados binários são armazenados em formato fixo, eliminando a confusão que é 
gerada em linguagens como C/C++.

 

Uma vez escrito o código fonte de uma aplicação Java, se compila a um código intermediário o Java 
bytecode, que representa as instruções que a máquina virtual entende diretamente, ou seja, é a versão da 
máquina virtual Java do código de máquina, ele se assemelha ao código de máquina produzido por outras 
linguagens, porém, ele não é específico de nenhum processador.  Este bytecode é interpretado por uma 
máquina virtual, implementada por software, que emula um microprocessador, cujo código de máquina 
fosse este bytecode. As aplicações compiladas são executadas em qualquer máquina e sistema que 
disponha desta máquina virtual Java, sem a necessidade de se compilar novamente o código.

 

Java é uma linguagem que possui tipos de dados fortes, ou seja, ela exige que os tipos dos objetos e 
números sejam explicitamente definidos durante a compilação. O compilador não deixa passar qualquer 
indefinição em relação ao tipo de dados. Esta característica garante uma maior segurança do código e o 
torna menos sujeito a erros.

 

O interpretador Java pode executar o código binário Java diretamente em alguma máquina para o 
qual ele tenha sido portado. Cada bytecode é checado antes de ser interpretado, para que se assegure que 
as regras da linguagem se mantêm e que não tenham sido criados por um compilador mal intencionado. 
Java implementa exceções para facilitar a construção de código seguro. Quando ocorre um erro no 
programa, o código no qual o erro está inserido, lança uma exceção. Java proporciona muitas exceções 
predefinidas.

 

O valor null (nulo) deve ser atribuído a uma variável de objeto que não se refira a nenhum objeto. 
Um erro em tempo de execução ocorre se for utilizada uma variável não inicializada ou que contenha um 
valor diferente de null. Todo objeto deve ser alocado dinâmica e explicitamente através do operador new, 
e deve ser inicializado antes de ser utilizado.

 

Java é possuidora de todas as vantagens de uma linguagem interpretada, porém com a vantagem de 
ser facilmente portável. Um programa em Java não é exatamente compilado, ou seja, não é gerado um 
código de máquina executável especialmente para o microprocessador. Também não é exatamente 
interpretado, pois inexiste um programa que venha a percorrer as implementações em Java linha a linha 
interpretando as mesmas.

 

Pode-se dizer que Java é uma linguagem semicompilada, já que deve primeiro passar por um 
compilador, tarefa não necessária em linguagens interpretadas e depois o código gerado não pode ser 
executado diretamente pelo microprocessador, faz-se necessária à existência de um programa que o 
interprete. A compilação traduz o código Java em bytecodes, que nada mais é que o código de um 
processador imaginário. Este será executado pela máquina virtual Java. Uma instrução de bytecode possui 
uma correspondente em código de máquina de qualquer microprocessador. É possível ter máquinas 
virtuais que permitam fazer somente um subconjunto de funções por motivos de segurança.

 



A única estrutura de dados implementada pela máquina virtual é a pilha, o que explica o fato de já 
existirem uma vasta quantidade de máquinas virtuais no mercado, já que a pilha constitui-se de uma 
estrutura de fácil implementação por parte de desenvolvedores experientes. Em se tratando de Applets, 
um navegador compatível com Java, já incorpora a máquina virtual Java.

 

Para aplicações o método utilizado para colocar a máquina virtual Java em funcionamento é o static 
main que constitui a primeira classe a ser carregada; nas Applets o primeiro método é o init que 
corresponde ao método main para a Applet.

 

A Sun Microsystems vem obtendo progressos na área relativa a chips que possam vir a executar o 
bytecode java  diretamente, com o anúncio dos “picoJava” chips. Estes chips desejam ser a base para for 
Java como ferramenta capaz de executar Java bytecodes de uma forma significativamente mais rápida 
[19].

 

2.6. – Uma aplicação simples
          A aplicação mostrada abaixo, consiste do tradicional programa que imprime na tela a frase Hello 
World, sendo o mesmo um dos programas mais simples que se pode implementar em Java.

 

public class HelloWorld

 {

    public static void main(String[] args)

     {

        System.out.println("Hello World! Monografia Java Servlet");

     }

} 

O código fonte define uma classe Java denominada HelloWorld, que contem uma única rotina 
chamada “main” (principal). De fato, toda aplicação Java deve definir uma função chamada “main”. A 
Máquina Virtual Java executará esta função para iniciar o programa. Aqui args é um array de variáveis do 
tipo String (texto). Quando o programa vier a ser executado, o array será preenchido com os valores dos 
argumentos que vierem a ser introduzidos na linha de comando.

 

          A figura 2.4 abaixo ilustra a forma como é feita a compilação de um programa em Java e sua 
posterior execução. Na primeira linha, o compilador Java converte o código fonte em código binário, que 
posteriormente pode vir a ser executado pelo interpretador Java da maneira como ilustrado na linha 2 , 
resultando na impressão da frase “Hello World! Monografia Java Servlet” (linha 3).



 

Figura 2.4. – Geração do arquivo .Class e execução do aplicativo.

 

2.7. – Conclusão
O embrião da linguagem Java surgiu no ano de 1991, mas sua descoberta definitiva como sendo 

uma linguagem com qualidades intrínsecas que a levaria ao sucesso obtido certamente ocorreu em 1995, 
até pelo fato de ter recebido o nome que hoje a identifica. A partir desta constatação, sua idealizadora, a 
empresa Sun Microsystems, viu sua criação obter grande sucesso como linguagem fundamentalmente 
voltada à rede mundial de computadores.

 

Suas similaridades e diferenças com relação a outras linguagens como C, C++ e Smalltalk, leva a 
dizer que Java deverá ser sempre a primeira opção da lista quando o sistema a ser implementado possua 
grande relação com a internet. Em se tratando de um ambiente onde a diversidade de plataformas 
encontradas é imensa, a internet exige que a linguagem de programação possua a portabilidade e 
segurança como características fundamentais; itens presentes na linguagem Java devido à existência 
respectivamente da máquina virtual Java e do coletor automático de lixo (garbagge collector) ainda 
contando com a ausência de ponteiros.

 

A plataforma Java é fundamentalmente uma nova forma de programar, baseada no poder das redes 
e a idéia de que o mesmo software possa ser executado em computadores com arquiteturas diferentes, 
dispositivos de consumo ou outros tipos de dispositivos. Com a tecnologia Java, pode-se usar a mesma 
aplicação em qualquer tipo de máquina seja ele um PC, um Macintosh, um computador de rede, ou 
inclusive em novas tecnologias como telefones celulares.

 

A orientação a objetos tem provado seu valor nos últimos anos, e é inconcebível que uma 
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linguagem de programação moderna não seja orientada a objetos. A programação orientada a objetos se 
mostra mais eficiente na geração de modelos de sistemas reais, oferecendo uma maneira muito mais 
intuitiva e natural, conforme paralelo estabelecido com o paradigma estruturado. Na especificação da 
linguagem Java ela é definida como "uma linguagem orientada a objetos baseada em classes", portanto 
provê as características mínimas, suficientes para possibilitar modularização, proteção e reutilização. 
Logo a orientação a objetos proporciona maior facilidade no manuseio de programas complexos.

A incorporação da orientação a objetos, coleta automática de lixo, programação distribuída, 
multitarefa suportada de forma nativa pela linguagem, mecanismos de segurança na transmissão de dados, 
suporte a exceções, portabilidade em nível de código fonte e executável, tratamento de exceções e 
mecanismos de enlace entre classes completamente dinâmico, leva crer a todos que se o estado atual da 
linguagem já e ótimo, a partir das qualificações citadas acima, pode-se concluir que o futuro promete ser 
não menos brilhante.

 

Java suporta diretamente os protocolos TCP[12], UDP[13] e IP[14]. Tipos de dados independentes 
da representação de máquinas, mecanismos de segurança na comunicação nativos e um mecanismo 
homogêneo e de fácil implementação para prover interatividade com o usuário, Applets, e com o servidor, 
servlets.

 

As redes de computadores requerem software que seja portável, modular e seguro; todos os 
aspectos citados são exatamente os fatores em que Java desponta, devido à forma com que foi projetada 
para sua utilização em redes desde o início.

 

A linguagem Java apresentou uma revolução a natureza das páginas da Web, principalmente com o 
advento dos Applets Java, dos quais trata o capítulo seguinte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. – Applets

No período que antecedeu a chegada da linguagem Java, o desenho das páginas da web vinha sendo 
dominado, até o momento, por usuários que não necessitavam de grandes conhecimentos, utilizando uma 
linguagem de marcas, denominada HTML. Porém o HTML não cobria as necessidades básicas de dotar a 
rede da interatividade cliente-servidor demandada e seus limites surgiam principalmente no terreno da 
multimídia.

 

Java passou a fazer parte da internet, porque existia uma necessidade não coberta. Os Applets Java 
constituem de pequenos programas que são executados dentro de um browser ou navegador, inserido em 
uma página da Web, sendo utilizados para diversos fins, como por exemplo: animação, multimídia, jogos 
e outros efeitos especiais. Certamente, estas características explicam o enorme sucesso obtido na 
utilização dos Applets Java.

 

Tal qual páginas HTML, os Applets Java são carregados por download na WWW, assim como 
também imagens gráficas, ou qualquer outro elemento, presente em um site da Web.

 

3.1. – Conceituando Applets.
Os programas Java podem ser de dois tipos: aplicações ou Applets. As aplicações são executáveis 

que podem ser invocados diretamente do prompt do sistema, como se fora um comando comum. Os 
Applets são programas especiais escritos em Java, adaptados para instalação e execução dentro de páginas 
HTML, ou seja, são compilados de forma a poderem ser executados como um programa e colocados em 
um servidor da Web. A maioria dos servidores pode distribuir arquivos Java sem qualquer alteração em 
sua configuração. Estas páginas podem então ser visualizadas num browser. Os Apllets podem ser 
instalados e executados dinamicamente desde um browser, sendo uma das chaves do sucesso desta 
linguagem.

 

Podem ser utilizados na criação de figuras, jogos, animações, formulários que respondem 
imediatamente à entrada do leitor. Eles constituem de pequenas porções de código já compilados, que 
realizam uma função específica, e que permanecem nos servidores, aguardando a requisição de um 
cliente. Por razões de segurança, este tipo de programa sofre uma série de limitações importantes no que 
se refere ao acesso a recursos, tanto da máquina na qual serão executadas como da rede, com o objetivo 
de reduzir as possibilidades de geração de Applets maliciosos que se dediquem a invadir a privacidade do 
usuário ou a destruir dados em uma máquina.

 

As principais restrições são:

 

•        Um Applet não pode acessar de forma alguma o sistema de arquivos do sistema operacional em 
que esteja sendo executado. Não podendo ler ou escreve no disco rígido.



 

•        Um Applet única e exclusivamente pode estabelecer sockets com o servidor do qual procede. O 
motivo desta restrição é o de evitar que o Applet possa utilizar a máquina cliente como plataforma 
para o envio de correio, ou acessar de forma ilegal a qualquer outro serviço sem o consentimento 
do legítimo usuário.

 

•        Não podem criar novas livrarias dinâmicas (DLL[15]), definir chamadas a métodos nativos ou 
chamar outros programas no computador em que estejam sendo executados.

 

Difere de uma aplicação do modo que é executado. Uma aplicação é iniciada quando seu método 
main() é chamado. Estes Applets podem ser solicitados por navegadores Web com suporte Java, o que 
atualmente acontece a todos os navegadores de uso geral, mediante uma marca especial incorporada no 
código HTML. Dispõem de uma série de métodos padrão correspondendo às distintas fases do ciclo de 
vida. Estes métodos são chamados pelo browser nos momentos adequados, de acordo com as ações 
realizadas pelo usuário. O código compilado Java viajará pela rede até chegar ao cliente onde será 
interpretado localmente.

 

3.2. – Implementações
O Java Development Kit (JDK) da Javasoft, uma divisão da empresa Sun Microsystems, contém as 

ferramentas básicas e as livrarias necessárias para criar e executar os dois tipos de programas em Java. 
Todos os Applets importam pelo menos o pacote Java.Applet e em quase todos os casos também 
Java.awt. O aspecto do programa clássico “Hello, World”, escrito como Applet poderia ser:

 

import java.Applet.*;

import java.awt.*;

public class HelloWorld extends java.Applet.Applet

{

          public void paint(Graphics screen)

          {

            screen.drawString("Monografia Java Servlet”, 6, 13);

            screen.drawString("Hello, World", 42, 40);

          }

}//fim de HelloWorld.

 



Nesse simples exemplo, faz-se necessária apenas a redefinição do método paint(), que é chamado 
pelo browser quando a área de trabalho precisa ser atualizada. Dentro deste método, o método 
drawString() é chamado, do pacote Java.awt, que permite imprimir um texto nas coordenadas 
especificadas, conforme demonstra a figura 3.1.

 

Figura 3.1. – O tradicional programa Hello World.

 

          O Applet da figura 3.2 abaixo consiste de um exemplo da interatividade oferecida através de sua 
utilização. Ele consegue encontrar o melhor e mais rápido caminho entre duas cidades indicadas pelo 
usuário no mapa. Ao proceder a seleção da cidade de origem e a de destino, basta que o botão calcular 
seja acionado, para que informações muito úteis sejam apresentadas como o roteiro a seguir, distâncias, 
etc [1].
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Figura 3.2. – Applet guia inteligente de mapas.

 

Conforme citação anterior, os Applets Java são executados em um navegador ou browser. Faz-se 
necessária à utilização de comandos da linguagem HTML para que se possa efetuar a inserção dos 
mesmos. O arquivo HTML é constituído por seqüências especiais de caracteres que especificam as 
características e formato do documento. As seqüências especiais de caracteres são denominadas “tags”. 
Inserir um Applet Java em um documento HTML pode ser uma tarefa considerada simples. Existe uma 
tag <APPLET> que especifica a localização do arquivo de classe e a área de apresentação do Applet. 
Abaixo, segue um exemplo da inserção do Applet HelloWorldApp.class, visualizado na figura 3.1.

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

Hello World! Monografia Java Servlet.

</TITLE>

<BODY>

<CENTER>

<APPLET CODE="HelloWorldApp.class" WIDTH=159 HEIGHT=60>

</APPLET>

</CENTER>

</BODY>

</HEAD>

</HTML>

 

Quando o navegador encontra a tag <APPLET>, ele inicializa a máquina virtual Java e solicita a ela 
que proceda ao carregamento do arquivo HelloWorldApp.class. Também diz a máquina virtual que o 
Applet deverá ser desenhado na região 159x170 pixels[16]. A coordenada superior esquerda da área de 
visualização do Applet está determinada pela localização da tag <APPLET> no documento. Também 
pode-se selecionar a cor do Applet através da TAG <PARAM>. O resultado foi visualizado na figura 3.1 
apresentada anteriormente.

 

A palavra Applet sugere uma aplicação pequena, e na indústria de desenvolvimento de softwares, 
esta regra normalmente tem sido seguida. Os Applets são em alguns sentidos muito mais poderosos que 
as aplicações Java. Porém, na Internet, onde a velocidade de comunicação é limitada, por enquanto, e os 
tempos de acesso são longos, a maioria dos Applets são pequenos por necessidade.



 

3.3. – Aplicações versus Applets
As diferenças técnicas entre os Applets e as aplicações se devem ao contexto em que são 

executados. Uma aplicação Java é executada da forma mais simples possível; sua única entrada do mundo 
exterior é uma lista de parâmetros em linhas de comandos. Por outro lado, um Applet Java necessita 
muita informação do navegador Web, por exemplo, necessita saber quando iniciar, quando e onde se 
apresentar na tela e quando deve ser ativado ou desativado.

 

Como conseqüência de tão diferentes ambientes de execução, Applets e aplicações possuem 
diferentes requisitos mínimos. A decisão entre escrever um programa como Applet ou como aplicação 
depende do contexto do programa e de seu mecanismo de entrega. Já que os Applets Java se apresentam 
sempre no contexto de um navegador (browser) da Web com uma interface gráfica de usuário, dá-se a 
preferência para as aplicações Java quando não se deseja uma apresentação gráfica.

 

Por exemplo, um servidor HTTP escrito em Java não necessita de apresentação gráfica; somente 
necessita de um arquivo e acesso a rede. A conveniência dos protocolos Web para a distribuição dos 
Applets os converte no tipo de programa preferido para seu emprego na Internet, onde as aplicações 
podem ser usadas de forma mais simples para realizar grande parte destas tarefas. Os sistemas sem acesso 
a redes ou com pequenas quantidades de memória são os mais propícios para serem implementados como 
aplicações do que como Applets.

 

A tabela 3.1 resume as diferenças verificadas entre aplicações e Applets Java.

Tabela 3.1. – Diferenças entre Applets e aplicações em Java.

Diferenças entre aplicações e Applets em Java

 Aplicação em Java Applet em Java

Gráficos
Opcional. Sistema inerentemente gráfico

Requisitos de 
memória

Mínimos requisitos das 
aplicações Java.

Requisitos das aplicações Java e mais as do navegador.

Distribuição

Lido do sistema de arquivos ou 
mediante um processo de 
carregamento de classes 
definido pelo usuário.

Embutido via HTML e transportado via HTTP.



Tipos de entrada do 
ambiente

Parâmetros em linhas de 
comando.

Localização e tamanho do cliente Web, parâmetros inclusos no 
documento HTML.

Diferenças entre aplicações e Applets em Java

 Aplicação em Java Applet em Java

Rotinas requeridas 
pela JVM

Main, rotina de inicialização. Init: rotina de inicialização; Start: rotina de partida; Stop: rotina 
de desativação; Destroy: rotina de eliminação; Paint: rotina de 

desenho.

Aplicações típicas
Servidor HTTP; controle de 

sistemas eletrônicos de consumo 
e aplicações.

Formulários de acesso público, apresentações multimídia, 
animação e navegação em páginas Web.

 

3.4. – Ciclo de vida de um Applet
O código introduzido no Applet HelloWorld, deverá responder aos eventos do ciclo de vida do 

mesmo. Para ilustrar conceitua-se a seguir ao menos uma parte dos métodos da classe Applet que reflete 
as fases deste ciclo de vida. São eles os seguintes:

 

 init(): este método é invocado pelo browser imediatamente após o carregamento da Applet, ele 
deve promover a inicialização das variáveis que vão permanecer ativas durante todo o ciclo de 
vida, na medida em que ele não voltará a ser chamado novamente. 

 

 start(): este método é chamado tanto na primeira vez em que o Applet é carregado, como todas 
aquelas vezes em que o browser voltar a apresentar o documento HTML que faz referência ao 
Applet, após haver apresentado outros distintos. 

 

 paint(Graphics contexto): o browser invoca este método (através de update() ), cada vez que se 
faça necessário que a área de trabalho do Applet seja repintada. o argumento, um objeto tipo 
Graphics, oferece métodos que permitem desenhar nesta área. 

 

 update(Graphics contexto): o método update() definido na classe Applet se limita a preencher a 
área de trabalho com a cor de fundo e depois chama o método paint() com o mesmo argumento. 
Para evitar brilhos instantâneos devido a este preenchimento, é conveniente redefinir ambos os 
métodos, incluindo todo o código para repintar em update() e fazer com que o método paint não 
tenha mais que chamar update(). 



 

 stop(): este método é chamado pelo browser cada vez que o usuário do mesmo abandona o 
documento HTML que faz referência ao Applet. Aqui pode ser interessante parar todos os threads 
que se dediquem a visualizar informações na tela e outros trabalhos relacionados. 

 

 destroy(): este método é chamado quando por qualquer circunstância, por exemplo quando a 
execução do browser é finalizada, venha a concluir de maneira definitiva a execução do Applet e 
este venha a ser descarregado da memória, devendo ser incluso o código de limpeza necessário 
para que a execução termine de maneira ordenada: encerramento de sockets, de URLs, etc. 

 

3.5. – Conclusão
Um dos maiores atrativos de Java consiste na possibilidade que é oferecida para a geração de 

páginas web muito mais interativas e úteis em comparação com as páginas que podem ser obtidas com o 
uso exclusivo da linguagem HTML. Para isto, basta que referências ao código Java sejam introduzidas no 
texto destas páginas.

 

Os Apllets podem ser instalados e executados dinamicamente desde um browser, sendo uma das 
chaves do sucesso desta linguagem. Deve ser considerada a possibilidade de se escrever um Applet em 
uma página Web que requeira elementos que respondam interativamente a ações do usuário. 
Diferentemente das imagens, eles podem ser interativos, pegando a entrada do usuário, respondendo a ela 
e apresentando conteúdo não estático na tela. Os Applets constituem um mecanismo natural de 
visualização de dados gráficos e saída de aplicações distribuídas em ambientes heterogêneos, utilizando-
se de um simples navegador.

Utilizar um Applet nestes casos proporciona grandes vantagens frente à opção alternativa que são os 
scripts CGI, os quais serão objetos de estudo para o capítulo 4 a seguir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. – CGI

 

Nesta seção, apresenta-se o conceito da especificação CGI, demonstrando sua serventia, 
aplicabilidade, etc. Conceitos fundamentais que possibilitam sua existência como os protocolos da 
internet, também serão tratados. 

 



Alguns elementos da linguagem HTML serão apresentados, porém apenas o necessário para o 
decorrer deste capítulo e daqueles que virão em seqüência, objetivando tão somente a inserção dos 
conceitos indispensáveis para uma melhor compreensão dos scripts CGI.

 

A abreviação CGI corresponde em inglês a Common Gateway Interface, ou seja, interface de 
passagem comum, pode ser conceituada como um mecanismo de acesso através dos provedores HTTP 
para programação e registros de informações na Internet. O termo Gateway se refere às estações especiais 
ligadas a duas ou mais redes que realizam a ligação entre redes [13]. Sendo está a origem da tradução de 
Gateway como uma passagem, ligação ou ponte.

 

CGI nada mais é do que uma forma de promover uma interação ou troca de informações entre um 
servidor web e um programa executável nativo que esteja na mesma máquina deste servidor. Esta troca de 
informações é feita em ambos os sentidos, ou seja, o servidor pode receber dados através de parâmetros 
fornecidos por um programa qualquer e devolver um resultado após efetuar o devido processamento dos 
mesmos.

 

Consiste de uma alternativa na passagem de informações tal como é feito utilizando-se a linha de 
comandos de um sistema operacional qualquer, não constituindo uma linguagem. A partir deste conceito 
pode-se explicar o significado do “I” da sigla CGI, ou seja, significa interface. Um programa CGI pode 
ser implementado em qualquer linguagem desde que:

 

 Seja executado na máquina do servidor. 

 Seja capaz de ler variáveis de ambiente e a entrada padrão (STDIN) do sistema operacional. 

 Seja capaz de escrever na saída padrão (STDOUT) do sistema operacional. 

 O servidor seja capaz de executa-lo. 

 

Para gerar o CGI pode-se usar Perl, Visual Basic, Clipper, Visual C, Borland C, Delphi, etc. Uma 
vez criado o CGI no computador, ele é enviado ao servidor e compilado caso a linguagem utilizada assim 
requeira. Um programa que utiliza a tecnologia CGI pode funcionar em qualquer ambiente, desde que o 
código fonte seja compilado para que possa atender aos requisitos da plataforma na qual será executada. 
No entanto, isto dependerá muito da linguagem utilizada no desenvolvimento do programa, uma vez que 
algumas linguagens, por exemplo, apenas funcionam em determinado sistema operacional. Os programas 
CGI também podem ser denominados scripts CGI, isto se deve ao fato de que os primeiros programas 
CGI foram escritos fazendo uso de sripts em shell do UNIX[17] e Perl.

 

4.1. – Protocolos de comunicação
A fim de que dois ou mais computadores possam se comunicar através de uma rede e possuam a 

capacidade de trocar dados de uma forma ordenada, devem seguir um protocolo de comunicação que seja 



aceito por todos eles. O protocolo define as regras que devem ser seguidas na comunicação.

 

          Existem vários protocolos disponíveis para serem utilizados; por exemplo, o protocolo HTTP 
define como será a comunicação dos servidores e navegadores Web e o protocolo SMTP define a forma 
de transferência de correio eletrônico. Estes são protocolos de aplicação que atuam em um nível alto, 
porém existem outros protocolos de baixo nível que atuam em um nível baixo de aplicação e que são mais 
complicados.

 

O modelo OSI[18] da ISO[19] divide em sete camadas o processo de transmissão de informações, 
desde o hardware físico até as aplicações de rede que usuário utiliza, sendo ilustrada pela figura 4.1.

 

Figura 4.1. – Camadas OSI e Internet

 

A internet possui um modelo mais simples comparando-se ao modelo OSI, conforme pode ser 
verificado na figura 4.1. A seguir, são apresentados os dois protocolos mais importantes na confecção de 
scripts CGI e por conseqüência dos Java servlets que serão tratados no capítulo seguinte.

 

4.1.1. – O protocolo TCP/IP
Ao conjunto de instruções ou regras que permitem que computadores remotos com processadores e 

sistemas operacionais distintos se interajam, e em definitivo que a Internet funcione como ocorre 
atualmente, denomina-se protocolo.

 

A Internet utiliza vários protocolos, porém os que estão na base de todos os demais são o Transport 
Control Protocol (TCP) e o chamado Internet Protocol (IP), ou definitivamente TCP/IP para abreviar. 
Trata-se de uma série de regras para transportar de um computador a outro os dados eletrônicos divididos 
em pacotes, assegurando-se de que todos os pacotes cheguem e sejam entregues corretamente em seu 
destino. A grande maioria dos computadores na Internet utilizam o protocolo TCP/IP, e graças a ele se 
consegue eliminar a barreira da heterogeneidade dos computadores e resolver os problemas de 
direcionamento.
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Sobre a base da infraestrutura de transporte de dados que proporciona o protocolo TCP/IP são 
construídos outros protocolos mais específicos que permitem, por exemplo, enviar correio eletrônico 
(SMTP), estabelecer conexões e executar comandos em máquinas remotas, ou seja, um serviço de 
terminal virtual (TELNET), acessar a fóruns de discussão ou news (Notícias NNTP), transmitir arquivos 
(FTP), conectar-se com um servidor web (HTTP) e um serviço de mapeamento de nomes em endereços 
de rede (DNS). A estas capacidades de Internet denominam-se serviços.

 

4.1.2. – O protocolo HTTP
Conforme exposição anterior, os protocolos de Internet possuem alguns serviços, que podem enviar 

ou receber arquivos de qualquer tipo entre computadores conectados a Internet, pode-se enviar correio 
eletrônico, pode-se conectar a um servidor remoto e executar comandos, etc. Entretanto, nenhum destes 
serviços permite a possibilidade de colaborar na criação de um ambiente de hipertexto e hipermídia, ou 
seja, não se podem pedir dados a um computador remoto para visualiza-los localmente utilizando TCP/IP. 
É por isto que foi criado o protocolo chamado HTTP (HyperText Transport Protocol).

 

Uma das características do protocolo HTTP consiste do fato de não ser permanente, ou seja, uma 
vez que o servidor tenha respondido a requisição do cliente a conexão é perdida e o servidor cai em 
estado de espera, ao contrário do que ocorre com os serviços de ftp ou telnet, nos quais a conexão é 
permanente até que o usuário ou o servidor transmita uma ordem de desconexão. A conexão não 
permanente possui a vantagem de que é mais difícil que o servidor entre em colapso ou sature, e possui o 
inconveniente de não permitir saber que é um mesmo usuário o que está realizando diversas conexões, 
isto complica a segurança quando os acessos se fazem com uma senha (password), pois não se pode pedir 
o password cada vez que se realiza uma conexão para pedir uma nova página; o password somente 
deveria ser solicitado na primeira vez que um usuário se conecta.

 

Denomina-se manter a sessão a capacidade de um servidor HTTP e de seus programas associados 
para reconhecer que uma determinada solicitação de um serviço pertence a um usuário que já havia sido 
identificado e autorizado. Esta é uma característica muito importante em todos os programas de comércio 
eletrônico.

 

A vantagem do protocolo HTTP é que se permite criar recursos multimídia localmente, transferi-los 
facilmente a um servidor remoto e visualiza-los de onde tenha sido enviado ou desde qualquer outro 
computador conectado a rede. O protocolo HTTP utiliza uma conexão TCP para cada transferência de 
objeto. O protocolo HTTP é uma ferramenta muito poderosa, que consiste na essência da World Wide 
Web.

 

A tabela a seguir mostra os diferentes cabeçalhos de requisições e respostas do protocolo HTTP. 
Esta tabela (4.1) é informativa, dentro do script CGI serão tratados somente alguns destes cabeçalhos.

 

 



 

 

Tabela 4.1. – Cabeçalhos de requisição e resposta do HTTP

Cabeçalhos 
Requisição/Resposta http Descrição

Accept Indica ao servidor o tipo de dados que o navegador pode acessar.

Accept-Charset Indica ao servidor que conjunto de caracteres prefere o 
navegador.

Accept-Encoding Indica ao servidor o tipo de codificação  de dados que o 
navegador pode acessar.

Accept-Language Indica ao servidor a linguagem natural que prefere o navegador.

Allow Indica ao navegador que métodos de solicitações são permitidos 
pelo servidor.

Authorization Utilizado pelo navegador para comunicar-se com o servidor.

Content Encoding Identifica o tipo de codificação utilizada dentro da transferência 
de dados.

Content Language Identifica al linguagem natural dos dados transferidos.

ContentLength Identifica o tamanho dos dados transferidos em bytes.

Content Transfer Encoding Identifica a codificação da mensagem para uma transferência. 
Por padrão é binário.

Content-Type Identifica o tipo de dados que se está transferindo.

Date Indica a data/hora em que se iniciou a transferência de dados.

Expires Identifica a data/hora em que os dados são considerados 
obsoletos.

Forwarded Utilizado por servidores proxy para indicar os passos 
intermediários entre o navegador e o servidor.

From Contém o endereço de correio eletrônico do cliente.



 

4.2. – A linguagem HTML       
Conforme citação anterior, a linguagem HTML (Hypertext Markup Language) é utilizada na 

criação de páginas Web para a internet. O protocolo HTTP possui uma certa habilidade na negociação de 
formatos, no entanto, a Web possui o HTML como linguagem básica para o intercâmbio de hipertextos. É 
uma linguagem muito simples, cujo código se pode escrever com qualquer editor de textos comum 
Notepad, Wordpad ou Word. É baseada em comandos ou tags reconhecíveis pelo browser e que vão entre 
os símbolos '<' e '>'.

 

A linguagem HTML é tão importante que se tem criado muitos editores especiais, entre eles pode-
se destacar Microsoft FrontPage, Dreamweaver, etc. Além do mais, as aplicações mais comuns (tais como 
Word, Excel e PowerPoint) possuem a possibilidade de exportar arquivos HTML. Não é nada difícil 
aprender a criar páginas HTML.

 

HTML é uma ferramenta fundamental da Internet, pois graças ao hipertexto, a partir de uma página 
Web pode-se acessar a qualquer outra página Web armazenada em um servidor HTTP situado em 
qualquer parte do mundo. Todos estes tipos de operações se fazem mediante um programa chamado 
browser ou navegador, que basicamente é um programa que reconhece a linguagem HTML, o processa e 
o apresenta na tela no formato mais adequado possível.

 

4.3. – URL (Uniform Resource Locator)
Todo computador na Internet e toda pessoa que use a Internet possuem seu próprio endereço 

eletrônico (IP address). Todos estes endereços seguem um mesmo formato. Para o estudante José Ribeiro, 
do Centro Universitário do Triângulo (UNIT), seu endereço poderia ser: jribeiro@aguia.facintr.com.br 
onde jribeiro seria o identificador ou nome de usuário que José Ribeiro utiliza para conectar-se a rede.

 

É através deste identificador que o computador poderá reconhecer o usuário “José Ribeiro”. A parte 
do endereço que segue o símbolo de arroba (@) identifica o computador no qual está o servidor de 
correio eletrônico. Consta de duas partes: o nome do computador ou host, e um identificador da rede local 
da instituição, chamado domínio.

 

Neste caso o computador se chama águia e o domínio facintr.com.br, que identifica a rede do 
Centro Universitário do Triângulo. Nunca há espaços em branco em um endereço da Internet. O nome do 
servidor ou IP address está dividido neste caso em três campos que são lidos da direita para esquerda. O 
primeiro campo da direita é o identificador do país, a seguir o tipo de instituição. Entre os possíveis 
valores deste campo habitualmente são encontrados os seguintes: com (organizações e empresas 
comerciais), gov (governamental), int (organização internacional), mil (militar), net (organização de rede) 
e org (organização sem fins lucrativos). Fora dos Estados Unidos o campo da direita se refere ao estado 



ou país a que pertence o servidor, como por exemplo:

 

 br: Brasil; fi: Finlândia 

 at: Áustria; au: Austrália 

 ca: Canadá; ch: Suíça 

 de: Alemanha; dk: Dinamarca 

 fr: França; gr: Grécia 

 jp: Japão; uk: Reino Unido 

 

Na realidade os computadores não se identificam mediante um nome, mas sim mediante um 
número: o que o computador realmente entende é o chamado número ou endereço IP. Os nomes são para 
facilitar a tarefa dos usuários, uma vez que são mais fáceis de recordar e de relacionar com a instituição. 
Por exemplo, o número que corresponde ao servidor aguia.facintr.com.br é 200.241.188.97.

 

É evidente que é mais fácil recordar o nome que o endereço IP. Na Internet existem uns servidores 
especiais, chamados servidores de nomes ou de endereços, que mantêm umas tabelas mediante as quais se 
pode determinar o endereço IP a partir do nome.

 

Portanto, URL pode ser definido como sendo a extensão do conceito do nome completo de um 
arquivo (path), ou seja, é o mecanismo utilizado na Internet para localizar e identificar de forma única um 
recurso dentro da Internet. Mediante um URL não somente pode-se chegar a um arquivo em um diretório 
de um disco local, mas também o referido arquivo e diretório podem estar localizados em qualquer 
computador da rede, com o mesmo ou com diferente sistema operacional.

 

Os URLs possibilitam o direcionamento de pessoas, arquivos e de uma grande variedade de 
informações, disponível segundo os distintos protocolos ou serviços da Internet. O protocolo mais 
conhecido é o HTTP, porém FTP e os endereços de e-mail também podem ser referidos com um URL. 
Portanto, um URL é como o endereço completo de um determinado serviço, uma vez que proporciona 
todos os dados necessários para localizar o recurso ou a informação desejada.

 

Em resumo, um URL é uma maneira conveniente e suscinta de referir-se a um arquivo ou a 
qualquer outro recurso eletrônico. A sintaxe genérica dos URLs pode ser demonstrada como:

 

 Serviço ou protocolo://servidor.domínio/rota-completa-do-arquivo. 

 



Onde serviço é uma das palavras que descrevem o serviço: http, ftp, news, etc. Em algumas 
ocasiões, o URL empregado possui uma sintaxe como a mostrada, porém finalizada com uma barra (/). 
Isto quer dizer que não se aponta para um arquivo, e sim a um diretório. De acordo com a configuração, o 
servidor devolverá o índice por padrão deste diretório (uma lista de arquivos e subdiretórios deste 
diretório para poder acessar ao que se deseja), um arquivo por padrão que o servidor busca 
automaticamente no diretório é o chamado Index.htm ou Index.html ou talvez impeça o acesso caso não 
se conheça exatamente o nome do arquivo no qual se queira acessar, constituindo de uma medida de 
segurança comum. A figura 4.2 demonstra o que o servidor retorna caso não exista o arquivo index.htm 
ou index.html no diretório raiz.

Figura 4.2. – Tela apresentada quando da ausência do arquivo index.html

 
 

O método GET envia informações para um script CGI através do URL. Os dados ou parâmetros 
contidos no URL possuem um formato definido, para separar cada parâmetro é utilizado o caracter (&), e 
para distinguir o nome do parâmetro de seu valor utiliza-se o sinal de igualdade (=). 

 

Quando o script CGI for recuperar a informação contida na variável ambiental QUERY_STRING 
deverá aplicar um processo de decodificação do URL. Caso a informação seja enviada ao script com o 
método POST, a codificação será idêntica, a única diferença é que neste caso a informação não estará na 
variável QUERY_STRING, estará na entrada padrão do script CGI.

 

Normalmente, os passos a serem seguidos para se fazer à codificação URL são os seguintes:

 

 Os dados são relacionados em pares nome de variável ou parâmetro e o valor dos mesmos. 

 

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:357pt;height:270.75pt'
 o:bordertopcolor="this" o:borderleftcolor="this" o:borderbottomcolor="this"
 o:borderrightcolor="this">
 <v:imagedata src="./mono1662000_arquivos/image015.png" o:title=""/>
 <w:bordertop type="thinThickLarge" width="2"/>
 <w:borderleft type="thinThickLarge" width="2"/>
 <w:borderbottom type="thinThickLarge" width="2"/>
 <w:borderright type="thinThickLarge" width="2"/>
</v:shape><![endif]-->



 Cada par nome/valor é separado pelo símbolo (&). 

 

 Cada um dos pares nome/valor são identificados através do sinal de igualdade (=). O nome do 
parâmetro se encontrará à esquerda do símbolo igual, e seu valor, estará à direita do mesmo. 

 

 Caso um parâmetro com múltiplos valores seja utilizado, o sinal (+) promoverá a separação de 
cada um dos valores. 

 

 Os caracteres especiais devem ser codificados, tal como alguns caracteres ASCII. 

 

 Os caracteres são codificados fazendo a conversão para seu valor hexadecimal correspondente. 

 

 Os caracteres codificados são identificados perante um sinal de porcentagem (%) seguido do valor 
hexadecimal do caracter correspondente. 

 
Dentro da codificação URL existe uma série de caracteres reservados que possuem um significado 
especial, a tabela seguinte contém estes caracteres que são utilizados para a codificação URL:
 

Tabela 4.2. – Caracteres reservados e suas respectivas funções

Caracter Função na codificação URL

+ Separar dados.

= Relaciona o nome de um parâmetro com seu 
valor.

& Separa pares (parâmetro/valor).

% Indica que o caracter em questão está 
utilizando a codificação hexadecimal.

 

Existe uma série de caracteres ASCII que são codificados na forma hexadecimal dentro da 
codificação URL, estes códigos hexadecimais serão precedidos pelo símbolo %. Por exemplo, o espaço 
em branco será codificado como %20 e o símbolo (<) %3C.

 



4.4. – Clientes e Servidores
 

Para uma melhor compreensão do ambiente WWW e a programação de scripts CGI devem-se 
entender a divisão entre clientes Web e servidor Web e como o protocolo HTTP facilita e torna possível a 
interação entre ambos.

 

Atualmente, a maioria das aplicações utilizadas em ambientes empresariais, estão construídas em 
torno de uma arquitetura cliente-servidor na qual um ou vários computadores (geralmente de uma 
potência considerável) são os servidores, que proporcionam serviços a um número muito maior de 
clientes conectados através da rede. Os clientes podem ser PC’s de propósito geral com potência inferior e 
mais orientado ao usuário final. Às vezes os servidores são intermediários entre os clientes e outros 
servidores mais especializados, por exemplo, os grandes servidores de base de dados corporativas 
baseadas em mainframe[20] e/ou sistemas Unix. Neste caso tratam-se de aplicações de várias camadas.

 

Com o auge da Internet, a arquitetura cliente-servidor tem adquirido uma maior relevância, já que a 
mesma é o princípio básico de funcionamento da World Wide Web onde um usuário mediante um 
browser (cliente) solicita um serviço (páginas HTML, etc.) a um computador que faz às vezes de servidor.

 

4.4.1. – Clientes
Por sua versatilidade e potencialidade, atualmente a maioria dos usuários da Internet utilizam em 

suas comunicações com os servidores de dados os browsers ou navegadores. Isto não significa que não 
possam utilizar-se de outro tipo de programas como cliente e-mail, news, etc. para aplicações mais 
específicas. De fato, os browsers mais utilizados incorporam leitores de e-mail e de news (notícias).

 

Na atualidade os browsers mais utilizados são Netscape Communicator e Microsoft Internet 
Explorer. Apesar de ambos cumprirem com a maioria das necessidades exigidas pela Internet, cada um 
deles proporciona soluções adicionais a problemas mais específicos. Por este motivo, muitas vezes será 
necessário levar em conta qual o tipo de browser será utilizado na comunicação com um servidor, pois o 
resultado pode ser distinto dependendo do browser empregado, o que pode gerar um erro.

 

Ambos os browsers suportam Java, o que implica que dispõem de uma máquina virtual java na qual 
se executam os arquivos *.class das Applets que trazem através da Internet. Netscape é mais fiel ao 
padrão de Java tal qual é definido pela Sun, porém ambos têm a possibilidade de substituir a Máquina 
virtual java por meio de um mecanismo definido pela Sun, que se chama Java Plug-in : os plug-ins são 
aplicações que se executam controladas pelos browsers e que permitem extender suas capacidades, por 
exemplo para suportar novos formatos de áudio ou vídeo.

 



4.4.2. – Servidores
Os servidores são programas que se encontram permanentemente esperando que algum outro 

computador realize uma solicitação de conexão. Em um mesmo computador é possível se ter 
simultaneamente servidores dos distintos serviços anteriormente mencionados (HTTP, FTP, etc.). Quando 
um requerimento de serviço chega ao computador que faz o papel de servidor enviado por outro 
computador da rede, o tipo de chamada é interpretado, o controle da conexão é passado ao servidor 
correspondente a este requerimento. Caso não se possua o servidor adequado para responder a 
comunicação, esta será devolvida.

 

No ambiente da Internet a arquitetura cliente/servidor é bastante comum e se encontra bastante 
estendida. Normalmente um servidor é executado em uma máquina diferente da máquina do cliente, 
embora nem sempre seja assim. A interação entre cliente e servidor normalmente se inicia no lado do 
cliente. O cliente realiza uma solicitação de um objeto ou transação do servidor, o servidor deverá aceitar 
a requisição ou recusa-la. Se a solicitação é aceita, o objeto será enviado ao cliente.

 

Na comunicação através do protocolo HTTP, é necessário estabelecer uma comunicação ou 
conexão distinta para cada elemento que se deseja ler. Isto significa que em um documento HTML com 
10 imagens, são necessárias 11 conexões distintas com o servidor HTTP, isto é, uma para o texto do 
documento HTML com os comandos (tags) e as outras 10 para trazer as imagens referenciadas no 
documento HTML.

 

No ambiente da World Wide Wide os servidores se denominam servidores Web e os clientes se 
denominam navegadores Web. Os navegadores Web realizam requisições de documentos que se 
encontram em servidores Web, permitindo assim visualizar os documentos da World Wide Web. Alguns 
dos clientes mais populares são o Netscape Communicator e o Microsoft Internet Explorer.

 

A maioria dos usuários da Internet são clientes que acessam mediante um navegador (browser) aos 
distintos servidores Web presentes na rede. O servidor não permite acesso indiscriminado a todos os seus 
arquivos, mas somente a determinados diretórios e documentos previamente estabelecidos pelo seu 
administrador.

 

Em sua concepção mais tradicional, os servidores HTTP se limitavam a enviar uma página HTML 
quando o usuário a requeria diretamente ou clicava sobre um link. A interatividade deste processo era 
mínima, já que o usuário podia pedir arquivos, porém não enviar seus dados pessoais de modo que fossem 
armazenados no servidor ou obtivesse uma resposta personalizada.

 

Desde a primeira concepção do servidor HTTP como mero servidor de arquivos HTML o conceito 
vem sofrendo evoluções em duas áreas complementares:

 

 Prover o servidor de uma maior interatividade. 



 

 Prover o cliente de maior interatividade. 

 

As formas mais usuais como provedoras de maior interatividade aos clientes (páginas HTML) 
seriam Javascript e os Applets Java. Javascript é uma linguagem relativamemte simples, interpretada, 
cujo código fonte é introduzido na página HTML por meio dos tags <SCRIPT> … </SCRIPT>; seu nome 
deriva de uma certa similaridade semântica com Java. Os Applets Java, conforme visto no capítulo 
anterior, possuem uma maior capacidade de prover interatividade às páginas HTML que são visualizadas 
no browser, já que são verdadeiras classes de Java (arquivos *.class) que se carregam e são executadas no 
cliente.

 

Um passado recente apresentava como primeiro caminho a seguir para adicionar maior 
interatividade com o servidor HTTP, os scripts CGI, unidos aos formulários em HTML.

 

4.5. – Formulários em HTML
Os formulários são o mecanismo mais extendido do WWW para a obtenção de informações do 

usuário. Os formulários HTML permitem de alguma maneira inverter o sentido do fluxo da informação. 
Complementando alguns campos como caixas de texto, botões de opção e de seleção, o usuário pode 
definir suas preferências ou enviar seus dados ao servidor.

 

Quando em um formulário HTML o botão Enviar[21](Submit) é pressionado os dados digitados 
pelo cliente são enviados ao servidor para seu processamento. A forma com que o servidor recebe os 
dados de um formulário e o que faz com os mesmos, consiste na razão da existência do CGI que foi 
criado para permitir que problemas como estes fossem solucionados.

 

Cada formulário possui um campo denominado Action com o qual se associa o nome do programa 
no servidor. O servidor acessa o referido programa e passa os dados que chegam com o formulário ao 
mesmo. Existem duas formas principais de passar os dados do formulário ao programa CGI:

 

 Por meio de uma variável de ambiente do sistema operacional do servidor, do tipo String (serviço 
GET). 

 

 Por meio de um fluxo de caracteres que chega através da entrada padrão (STDIN ou System.in), 
que normalmente está associada ao teclado (serviço POST). 

 

Em ambos os casos, a informação introduzida pelo usuário no formulário chega na forma de uma 



única cadeia de caracteres na qual o nome de cada campo do formulário se associa com o valor assinalado 
pelo usuário, e na qual os espaços em brancos e certos caracteres especiais são substituídos por 
sequências de caracteres de acordo com uma determinada codificação.

 

O primeiro passo a ser seguido pelo programa CGI é decodificar esta informação e separar os 
valores dos respectivos campos. Depois já pode realizar sua tarefa específica: escrever em um arquivo ou 
em uma base de dados, realizar uma busca de determinada informação solicitada, etc. Habitualmente, o 
programa CGI termina enviando ao cliente (o navegador do qual partiu os dados do formulário), uma 
página HTML na qual informa sobre as tarefas realizadas, produz uma resposta caso ocorra qualquer erro, 
solicita algum dado pendente ou mal informado, etc. A forma de enviar esta página HTML ao cliente é 
através da saída padrão (Stduot ou System.out), que normalmente está associada a tela do monitor. A 
página HTML deve ser construída elemento a elemento, de acordo com as regras desta linguagem. Não 
basta enviar o conteúdo, tem que enviar também todas as Tags.

 

Em princípio, os programas CGI podem estar escritos em qualquer linguagem de programação, 
porém na prática se tem utilizado principalmente as linguagens Perl e C/C++.

 

Um claro exemplo de um programa CGI seria o de um formulário no qual o usuário introduziria 
seus dados pessoais para cadastrar-se em um site da web. O programa CGI receberia os dados do usuário, 
introduzindo-os na base de dado correspondente e devolvendo ao usuário uma página HTML onde seria 
informado que seus dados foram registrados com sucesso.

 

É importante realçar que estes processos ocupam lugar no servidor. Isto por sua vez pode resultar 
em um problema, já que ao se ter múltiplos clientes conectados ao servidor, o programa CGI pode estar 
sendo chamado simultaneamente por vários clientes, com o risco de que o servidor venha a saturar, 
levando-se em conta que cada vez que se recebe um requerimento, uma nova cópia do programa CGI é 
iniciada. Existem outros riscos adicionais que serão citados adiante.

 

4.5.1 – Chamando um script CGI
Se o URL requerido pelo navegador faz referência a um script CGI, o servidor Web executa o 

programa CGI e devolverá o resultado da execução do script CGI como se fosse um arquivo qualquer. Do 
ponto de vista do navegador, requerer um script CGI corresponde a mesma tarefa de se requerer uma 
página em HTML.

 

          A linguagem HTML oferece alguns mecanismos que podem ser utilizados na chamada dos scripts 
CGI. Fazendo uso de alguns comandos ou TAGs de HTML pode-se invocar um programa CGI de 3 
formas diferentes.

 

Utilizando o comando <FORM>, conforme apresentação realizada no tópico anterior, este comando 
define a criação de um formulário em HTML. Caso o script CGI utilize os dados fornecidos pelo usuário 



através de um formulário, dever ser indicado pela propriedade ACTION do comando <FORM>. Ao 
pressionar o botão enviar do formulário, ou seja, o botão SUBMIT, o CGI será chamado e as informações 
contidas no formulário serão enviadas as script. Dentro da propriedade ACTION indica-se um URL 
válido para o programa CGI. Caso se queira enviar os dados de um formulário que recolha o nome e 
sobrenome de um usuário a um script CGI denominado info.cgi escreve-se o seguinte código HTML:

 

<FORM METHOD="POST" ACTION="/cgi-bin/info.cgi">
   <INPUT TYPE="TEXT" NAME="nome" VALUE="">
   <INPUT TYPE="TEXT" NAME="sobrenome" VALUE="">
   <INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="enviar" VALUE="Enviar">
</FORM>

 

Mediante um comando ou TAG <A>: pode ser criada uma âncora para um URL qualquer, podendo 
ser outra página Web, uma imagem, e também pode ser uma âncora para um script CGI. Ao ser acionada 
a âncora, esta efetuará a chamada ao CGI. Também se pode passar uma informação ao script CGI através 
da TAG <A>. Este é um dos mecanismos disponíveis para a passagem de parâmetros ao CGI.

 

<A HREF="/cgi-bin/MonogrServlet.cgi?nome=José&Sobrenome=Ribeiro">

Clique aqui

</A>

 

Através da TAG <IMG>: esta TAG faz referência a uma imagem que será enviada ao navegador a 
fim de que possa ser visualizada. Em sua propriedade SRC pode-se indicar o URL da imagem 
correspondente, porém também pode-se indicar o URL de um script CGI. Neste caso o servidor Web 
executará o script CGI e devolverá a saída da execução como a fonte para a imagem. Ou seja, o script 
CGI se encarregará de retornar a saída no formato gráfico correto, também poderá redirecionar o servidor 
Web para um arquivo gráfico. Esta forma de chamar um script CGI pode ser utilizada para mostrar os 
contadores gráficos de visitas que aparecem na maioria das páginas Web, um script CGI pode ler e 
escrever arquivos. Logo o script CGI poderá ler o número de visitas que a página tem de um arquivo 
criado para tal finalidade, e criar um arquivo .JPG ou .GIF de forma dinâmica, que corresponderá com a 
imagem a ser apresentada pelo contador. O seguinte código HTML realizaria uma chamada ao script CGI 
através de uma TAG <IMG>.

 

<IMG SRC="/cgi-bin/MonogrServlet.cgi">

 

4.6. – Variáveis ambientais
O navegador Web se limita a enviar o URL que identifica o recurso e conhece o tipo de conteúdo 

do recurso quando a resposta é devolvida pelo servidor Web. O servidor oferece uma série de códigos 
utilizando a especificação MIME[22] (Multipurpose Internet Mail Extensions), para indicar ao navegador 



o tipo de informação que está sendo enviada.

 

Entretanto, antes de executar o script, o servidor Web prepara uma série de variáveis de ambiente 
que conterão informações tais como: o estado atual do servidor, quem está realizando a solicitação da 
informação, etc. Estas variáveis ambientais são oferecidas ao script CGI para que ele possa acatar a 
informação que considere necessária.

As variáveis de ambiente geradas pelo servidor Web para o script CGI, são similares as variáveis 
ambientais comuns, a diferença é a de que não podem ser utilizadas desde a linha de comandos. São 
criadas de forma dinâmica e permanecem ativas até que o script correspondente termine sua execução. 
Cada script possui seu próprio conjunto de variáveis ambientais. Ou seja, um servidor Web gera um 
conjunto de variáveis ambientais para cada um dos scripts CGI que seja executado, portanto cada script 
CGI terá um ambiente próprio.

 

O script CGI, além de dispor de variáveis ambientais próprias, poderá dispor de outra informação 
complementar através do que se denomina STDIN (Standard Input), ou seja, a entrada padrão. Do ponto 
de vista do script, a entrada padrão ou STDIN é a informação que provem do servidor.

 

Graças as variáveis ambientais, o script CGI pode averiguar e consultar sobre a quantidade de 
informações deve ler, que tipo de navegador requereu o servidor Web, como obter o nome da pessoa que 
esteja conectada ao servidor, etc.

Quando um programa CGI é executado somente esse programa “enxerga” ou tem acesso as variáveis que 
são utilizadas dentro dele. O âmbito das variáveis ambientais se denomina âmbito de processo, ou seja, 
cada script CGI executado possui seu próprio conjunto de variáveis ambientais, ainda que muitas destas 
variáveis sejam iguais para todos os programas CGI. As variáveis ambientais de um script CGI são 
diferentes das variáveis ambientais que possuem os sistemas operacionais.

 

As variáveis ambientais são proporcionadas ao script CGI pelo servidor Web, algumas destas 
variáveis sempre possuirão o mesmo valor, porém outras não. As variáveis ambientais são forma que tem 
o servidor de comunicação com o script CGI, e cada comunicação é única, já que podem ser conectados 
diferentes tipos de navegadores, realizar diferentes requisições sobre diferentes condições, etc. Devido a 
isto, conforme comentário anterior, cada vez que é executado um script CGI, seu conjunto de variáveis 
ambientais é único para essa execução, em outra execução será um conjunto diferente.

Dentro das variáveis ambientais pode-se distinguir vários grupos, atendendo ao tipo de informação 
que contenham:

 

 Variáveis ambientais específicas do servidor Web: estas variáveis definem o servidor no qual o 
script CGI está sendo executado, elas seriam comuns a todos os programas CGI de um mesmo 
servidor. Estas variáveis não dependem da solicitação realizada. Este tipo de variável sempre se 
encontra disponível para o script CGI, e terá uma importância maior caso se possa acessar a um 
script através de vários servidores. É o primeiro tipo de variável gerada pelo servidor. 

 



 Variáveis ambientais específicas da solicitação: no conjunto anterior de variáveis foi demonstrado 
que não poderia variar a informação que conteriam. Porém, neste caso as variáveis variam de 
acordo com a requisição realizada pelo navegador. A informação de cada solicitação é dinâmica. 
A combinação destas variáveis permite conhecer toda a informação sobre a requisição realizada: 
como foi enviada a solicitação, quanta informação se encontra disponível e a própria informação. 

 

 

 Variáveis ambientais específicas do cliente: este tipo de variável contém informações sobre o 
software, ou seja, do navegador que foi utilizado pelo usuário para realizar a solicitação do script 
CGI. Além do tipo do navegador pode-se consultar outra informação do usuário, como por 
exemplo, de onde partiu a solicitação. 

 

4.7. – Funcionalidades do script CGI
          As funcionalidades oferecidas através do uso da especificação CGI podem ser resumidas na 
geração dinâmica de páginas Web e criação de páginas Web interativas. Estas duas funções são bastante 
genéricas, no entanto, podem ser aplicadas a uma variedade enorme de situações. Desta forma, um 
exemplo que mostraria as funções anteriormente indicadas poderia ser a utilização de um script CGI para 
gerar uma página HTML completamente personalizada para um usuário, respondendo as informações que 
este usuário informou anteriormente atravéq de um formulário HTML.

 

Recebendo dados diretamente dos usuários através de formulários HTML, pode-se mostrar o 
conteúdo de uma base de dados em uma página Web, mostrar o número de visitantes que tenha até então 
a pagina Web, criar uma interface que permita realizar una interação completa sobre uma base de dados, 
executar e utilizar outras aplicações que se encontrem no servidor, etc.

 

Outra vantagem a ser considerada na hora de se utilizar a especificação CGI, é a de que qualquer 
tipo de navegador Web poderá ser utilizado para realizar a chamada a um script CGI e receber os 
resultados de sua execução, uma vez que estes resultados serão constituídos de uma combinação de 
códigos em HTML e cabeçalhos de resposta do protocolo HTTP.

 

4.8. – Conclusão
          O CGI consiste de um protocolo utilizado na interface entre os formulários contidos em páginas da 
Web escritos na linguagem HTML e o programa nativo. Ele não é, portanto uma linguagem de 
programação podendo ser escrito em qualquer linguagem de programação desde que esta possa ler de 
STDIN, escrever em STDOUT e ler variáveis ambientais. Um programa CGI será aquele que cumpra a 
especificação CGI, ou seja, interaja com o servidor atendendo a alguns princípios estabelecidos pela 
especificação CGI.

 



A especificação CGI realiza a função de interface ou ponte entre o servidor Web e os programas 
CGI, fazendo uso do protocolo HTTP e da linguagem de hipertexto HTML. O código HTML define a 
forma na qual o usuário vai visualizar a interface oferecida pela especificação CGI e também é 
responsável por recolher os dados de entrada por meio dos formulários HTML. O HTTP é o protocolo 
que oferece o mecanismo de transporte para o envio dados entre o CGI e o usuário final. O CGI recolhe 
as solicitações HTTP do usuário e as envia as respectivas respostas HTTP.

 

Os navegadores e servidores Web se comunicam utilizando o protocolo HTTP (HyperText Transfer 
Protocol), ou seja, o protocolo de transferência de hipertexto. Um URL (Uniform Resource Locator) ou 
localizador uniforme de recursos é um esquema de identificação e localização de recursos na Internet que 
permitem ao navegador encontra-los.

 

O navegador envia o URL que identifica um recurso (página HTML, arquivo gráfico, script CGI, 
etc.) ao servidor. A partir deste URL o servidor identifica que tipo de recurso está requerendo o 
navegador utilizando para isto a especificação MIME, uma vez identificado o tipo de recurso solicitado 
pelo navegador o servidor Web enviará ao navegador o recurso indicando-lhe o tipo do mesmo.

 

Os típicos formulários que o usuário preenche com seus dados pessoais, que posteriormente passam 
a fazer parte de uma base de dados, são exemplos muito comuns do uso de CGI. Em resumo pode-se 
definir a especificação CGI como uma comunicação padrão entre os navegadores Web, servidores Web e 
scripts CGI. A alternativa ao CGI oferecida pela linguagem Java, constituirá o capítulo 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. – Servlets

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a alternativa que Java oferece aos programas CGI: os 
servlets são para os servidores aquilo que os Applets são para os navegadores (browsers) [22]. Um servlet 
pode ser definido como um programa escrito em java executado por um servidor HTTP.

 

O Java Servlet, tem como principal característica o fator de que pode ser executado em qualquer 
servidor. Os Applets constituem na parte mais conhecida de Java. Até pouco tempo, Java era utilizada 
basicamente para dotar as páginas Web de uma maior interatividade mediante os Applets, portanto 
somente atuava sobre o lado cliente. Porém o lado servidor também pode se beneficiar de todas as 
vantagens que Java oferece, graças aos Servlets.

 

Os Servlets se diferenciam dos Applets basicamente no fato de que são executados no servidor, e 
que não apresentam nenhum tipo de interface gráfica posto que estão totalmente controlados por um 
serviço de rede podendo ser um servidor Web. Até um certo momento os CGI's eram os únicos meios de 
proporcionar interação entre o cliente e o servidor.

 

Este capítulo abordará a programação de Servlets em um ambiente cliente-servidor baseado no 
protocolo HTTP. De fato, este é um de seus aspectos mais interessantes, e é por isso que muitos 
programadores que até bem pouco tempo utilizavam CGI estão utilizando Servlets. Aplicações simples 
como devolver uma resposta ao usuário que utiliza um formulário em HTML, exemplos de aplicações 
que fazem acesso a um banco de dados realizando uma pesquisa simples e provendo uma resposta 
adequada ao usuário também farão parte desta seção.

 

5.1. – Conceitos fundamentais
Algumas características podem ser facilmente observadas em implementações de servlets, tais 

como:

 

•        Informações relativas ao cliente podem ser facilmente obtidas, através do protocolo 
HTTP, tais como seu endereço IP, a porta utilizada na chamada, o serviço utilizado (GET, 
POST, etc).

 

•        Tal qual os programas CGI, os servlets permitem geração dinâmica de código HTML 
dentro de uma própria página HTML. Assim, pode-se utilizar servlets para a criação de 
contadores, banners, etc.

 



•        São independentes do servidor utilizado e de seu sistema operacional, o que quer dizer 
que apesar de estar escritos em Java, o servidor pode estar escrito em qualquer linguagem de 
programação, obtendo-se exatamente o mesmo resultado que seria obtido em Java.

 

•        Os servlets podem chamar a outros servlets, e inclusive a métodos de outros servlets. 
Desta forma se pode distribuir de forma mais eficiente o trabalho a ser realizado. Por 
exemplo, poderia ter um servlet encarregado da interação com os clientes e que chamaria a 
outro servlet, que por sua vez se encarregaria da comunicação com uma base de dados. Da 
mesma forma, os servlets permitem redirecionar requisições de serviços a outros servlets, na 
mesma máquina ou em uma máquina remota.

 

•        Permitem também a utilização de cookie e sessão, de forma que se pode guardar 
informações específicas sobre um determinado usuário, personalizando desta forma a 
interação cliente-servidor. Uma clara aplicação seria a de manter uma sessão com um 
cliente.

 

•        Os servlets podem atuar como enlace entre o cliente e uma ou várias bases de dados em 
arquiteturas cliente-servidor de três camadas caso a base de dados esteja em um servidor 
diferente.

 

•        Um servlet pode tratar múltiplas requisições concorrentes, e pode sincroniza-las. Isto 
permite aos servlets suportar sistemas como conferência on-line.

 

5.2. – O pacote Servlet
O pacote javax.servlet proporciona classes e interfaces para escrever os servlets. A arquitetura deste 

pacote é descrita a seguir:

 

A abstração central da API Servlet é a interface Servlet. Todos os servlets implementam esta 
interface, diretamente ou normalmente, estendendo uma classe que o implemente como HttpServlet. A 
interface Servlet declara, mas não implementa, métodos que controlam o Servlet e sua comunicação com 
os clientes. A interface Servlet define apenas cinco métodos:

 

•        service() é o coração do sevlet;

•        init() é empregada na inicialização do servlet, acessa o objeto ServletConfig como 
parâmetro, objeto este que mantém a configuração do servidor;

•        getServletConfig() deve retornar o objeto ServletConfig passado pelo método init();



•        destroy(), quando o servidor extingue o servlet, o mesmo executa o referido método. Este 
método também é executado uma única vez durante o ciclo de vida do servlet. Ele efetua 
operações de limpeza das estruturas de dados como a desalocação de recursos do sistema 
que estejam sendo utilizados. No momento em que o servlet está sendo removido, várias 
threads deste servlet podem estar sendo executadas, compartilhando recursos como 
conexões de rede ou a banco de dados.

•        getServletInfo() retorna uma string com informações sobre o servlet.

 

Quando um servlet acessa uma chamada de um cliente, recebe dois objetos:

 

 Um ServletRequest, que encapsula a comunicação do cliente para o servidor. 

 Um ServletResponse, que encapsula a comunicação de volta do servlet até o cliente, expondo 
métodos para retornar informações ao cliente. 

Figura 5.1. – Arquitetura do pacote Servlet

 

ServletRequest e ServletResponse são interfaces definidas no pacote javax.servlet. 

5.2.1 – A interface ServletRequest
A Interface ServletRequest permite ao servlet acessar a:

 

 Informações como os nomes dos parâmetros remetidos pelo cliente, o protocolo que está sendo 
utilizado pelo cliente, e o nome da máquina remota (host remote) que tenha realizado a requisição 
e a do servidor que recebeu a solicitação. 

 A stream de entrada, ServletInputStream. Os Servlets utilizam este stream para obter os dados dos 
clientes que utilizam os serviços, como os métodos POST e PUT, do protocolo HTTP. 

 

As interfaces que estendem a interface ServletRequest permitem ao servlet receber mais dados 
específicos do protocolo. Por exemplo, a interface HttpServletRequest contém métodos para acessar a 
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informação de cabeçalho específica HTTP.

 

5.2.2. – A interface ServletResponse
A Interface ServletResponse proporciona ao servlet os métodos para responder ao cliente. Permite 

ao servlet selecionar o tamanho do conteúdo e o tipo MIME da resposta. Proporciona um stream de saída, 
ServletOutputStream, e um writer através do qual o servlet pode devolver dados. 

 

As interfaces que extendem a interface ServletResponse proporcionam aos servlets mais 
capacidades específicas do protocolo. Por exemplo, a interface HttpServletResponse contém métodos que 
permitem ao servlet manipular informações de cabeçalho específico do HTTP.

 

A classe HttpServlet possui subclasses abstratas possuidoras de métodos adicionais que são 
automaticamente requeridas pelo método service da classe HttpServlet para auxiliar no processamento 
das requisições baseadas no protocolo HTTP. Estes métodos são:

 

 doGet para tratamento de requisições HTTP GET. 

 doPost para tratamento de requisições HTTP POST. 

 doPut para tratamento de requisições HTTP PUT. 

 doDelete para tratamento de requisições HTTP DELETE. 

 doHead para tratamento de requisições HTTP HEAD. 

 doOptions para tratamento de requisições HTTP OPTIONS. 

 doTrace para tratamento de requisições HTTP TRACE. 

 

Normalmente quando são desenvolvidos servlets baseados no protocolo HTTP, um desenvolvedor 
de Servlet somente se preocupa com os métodos doGet e doPost. Os demais métodos são considerados 
métodos avançados para uso por programadores mais familiarizados com o protocolo HTTP.

 

O método doHead em HttpServlet é uma especialização do método doGet, somente retornando os 
cabeçalhos produzidos pelo método doGet para o cliente. O método doOptions determina 
automaticamente qual método HTTP será diretamente suportado pelo servlet e retorna aquela informação 
para o cliente. O método doTrace causa uma resposta com a mensagem contendo todos os cabeçalhos 
enviados na requisição TRACE.

 



5.3. – O Ciclo de vida de um servlet
Os servlets tal qual ocorre com os Applets possuem um ciclo de vida perfeitamente definido 

controlado pelo ambiente em que estejam sendo executados. A classe GenericServlet é uma classe 
abstract uma vez que seu serviço service() é declarado como abstract. Esta classe implementa duas 
interfaces, das quais a mais importante é a interface Servlet (public abstract interface Servlet). Porém os 
servlets desenvolvidos na conexão com páginas web costumam derivar da classe HttpServlet conforme 
ilustrado na figura 5.1.

 

Os servlets são executados no servidor HTTP como parte integrante do próprio processo do 
servidor. Por este motivo, o servidor HTTP é o responsável pela inicialização, chamada e destruição de 
cada objeto de um servlet. Um servidor web se comunica com um servlet mediante os métodos da 
interface javax.servlet.Servlet. Esta interface está constituída basicamente por três métodos principais, 
alguns dos quais foram utilizados no exemplo introdutório: init(), destroy() e service(); e por dois 
métodos com importância ligeiramente inferior:  getServletConfig(), getServletInfo().

 

5.3.1. – O serviço init() na classe GenericServlet
 

Quando um servlet é carregado pela primeira vez, o serviço init() é chamado pelo servidor HTTP. 
Este serviço não será chamado nunca mais enquanto o servlet estiver sendo executado. Isto permite ao 
servlet efetuar qualquer tarefa de inicialização potencialmente danosa em termos de CPU, como efetuar 
uma conexão a uma base de dados, conexões a rede, já que esta somente será executada na primeira vez. 
Isto é uma vantagem importante frente aos programas CGI, que são carregados na memória cada vez que 
ocorre uma requisição por parte do cliente. Por exemplo, se em um dia houver 400 (quatrocentas) 
consultas a uma base de dados, mediante um CGI deveria abrir uma conexão com a base de dados 400 
(quatrocentas) vezes, frente a uma única abertura que seria necessária com um servlet, pois esta conexão 
poderia ficar aberta a espera de novas requisições.

 

Caso o servidor permita um pré-carregamento dos servlets, o serviço init() será chamado ao iniciar-
se o servidor. Se o servidor não possui essa possibilidade, será chamado a primeira vez que haja uma 
requisição por parte de um cliente. O serviço init() possui um único argumento, que é uma referência a 
um objeto da interface ServletConfig, que proporciona os argumentos de inicialização do servlet. Este 
objeto dispõe do serviço getServletContext() que devolve uma referência da interface ServletContext, que 
por sua vez contém informações sobre o ambiente no qual se está executando o servlet.

 

Sempre que se redefinir o serviço init() da classe base GenericServlet (ou de HttpServlet, que o 
herda de GenericServlet), faz-se necessário chamar o serviço init() da superclasse, a fim de garantir que a 
inicialização seja efetuada corretamente, conforme exemplo abaixo, extraído da aplicação que será 
apresentada no tópico 5.5.

    . . .

    public void init(ServletConfig servletConfig) throws ServletException



    {

        super.init(servletConfig);

        try 

        {

         . . .

 

5.4. – Cookie e Sessão
A API servlet a partir da versão 2.0, oferece a classe Cookie. Os cookies oferecem a possibilidade 

de armazenamento temporário de valores em arquivos texto no browser cliente. A interface 
HttpServletRequest provê o método getCookies para a obtenção de uma cadeia (array) de cookies 
presentes na requisição. O método getValue(), pode ser solicitado a fim de produzir uma string que 
apresenta o conteúdo do cookie. O Cookie constitui uma pequena porção de informação enviada pelo 
servidor web para o browser (cliente). O cliente armazena o cookie no disco local e a cada nova chamada 
feita para o mesmo URL, o cookie é silenciosamente enviado junto com a resposta, oferecendo assim o 
retorno da informação desejada para o servidor. Os Cookies que um cliente armazena para um servidor 
somente podem ser devolvidos para o mesmo servidor.

 

A data de validade de um cookie pode ser especificada. Desta forma, um cookie existirá no cliente 
até a data estipulada. Caso não seja estipulada nenhuma data de validade, o cookie perderá sua validade 
assim que a sessão do usuário se encerrar.

 

Em resumo, os Cookies constituem de um objeto utilizado para que um servidor envie informações 
ao cliente para que este a armazene, e para que o servidor possa posteriormente recuperar esses dados que 
estão no cliente.

 

Uma sessão pode ser conceituada como o tempo que um usuário utiliza uma aplicação. A cada 
acesso de um usuário a uma aplicação, uma sessão no servidor é aberta para ele. Quando a aplicação 
termina, a sessão é finalizada. Dessa forma, informações disponibilizadas no escopo da sessão estarão 
disponíveis durante toda a aplicação para um determinado usuário.

 

O uso de senhas para fazer a validação de usuários em sites Internet é amplamente utilizado. A 
autenticação de usuário, por questões de segurança, deve ser realizada do lado do servidor. Os Servlets 
oferece um total controle sobre os acessos dos visitantes de uma página. As sessões são utilizadas no 
armazenamento de alguns valores da conexão, objetivando a proteção de páginas deste site.

 

Um bom exemplo da utilização de servlets na autenticação de usuários seria um formulário HTML 
que solicita um nome de usuário e uma senha ao visitante da página. Este formulário promove uma 



chamada ao servlet que verifica se o nome de usuário e senha são válidos. Se o nome do usuário ou senha 
não constarem na base de dados, então o usuário é redirecionado para uma página contendo a informação 
de que o mesmo não possui acesso a referida página.Caso seja obtido sucesso, a sessão é definida como 
válida e a página protegida é aberta.

 

          Utilizando-se do conceito de sessão, caso o visitante feche o navegador ou venha a sair desta página 
protegida e visitar outro URL, o mesmo deverá repetir o processo de autenticação caso queira utilizar 
novamente os recursos da página protegida, uma vez que a sessão estabelecida com o servidor 
anteriormente foi encerrada.

 

Uma das maiores dificuldades na identificação de um usuário em sites da web é gerada pelo fato de 
que para cada página HTML carregada em um browser, envia-se uma nova requisição ao servidor. Com o 
uso de sessões é possível guardar alguns valores durante as várias requisições. Quando o usuário faz a 
primeira chamada ao servidor a sessão é inicializada, gerando um número de identificação. Este número 
(id) é mantido durante as várias conexões do usuário, até que ele feche o browser. Uma sessão é 
semelhante a um Cockie, mas este é armazenado fisicamente no disco do usuário, enquanto uma sessão 
geralmente é armazenada apenas na memória do servidor.

 

Uma outra característica interessante das sessões é que elas podem expirar, ou seja, se o usuário 
ficar algum tempo sem se conectar com o servidor a sessão é invalidada e uma nova será gerada quando 
uma outra requisição for enviada ao servidor.

5.5. – JDBC
 

O Java Database Connectivity (JDBC) é uma API, Interface para programação de aplicações 
(Application Programming Interface). Isto quer dizer que é um conjunto de classes, objetos e funções para 
que os programadores possam integrar serviços de DBMS[23], com bancos de dados relacionais dentro de 
suas aplicações e applets criados em Java. JDBC existe desde 1996, e foi incluído desde a versão 1.1 do 
JDK.

 

O JDBC possibilita a adição de comandos SQL (Structured Query Language) em uma aplicação 
Java. Com a ajuda do JDBC, a habilidade de JAVA para integrar-se com SGBD comerciais e sua natureza 
orientada ao uso da rede, é possível criar um ambiente ideal tipo cliente-servidor. 

 

Ao navegar na World Wide Web, é fácil se dar conta da existência de informações em abundância. 
Muitas companhias estão usando base de dados relacionais para gerenciar as informações em seus sites da 
Web. Por exemplo, a maioria das máquinas de busca usam este tipo de base de dados. As bases de dados 
relacionais são ideais para o armazenamento de grandes quantidades de informações, a qual pode ser 
acessada por muitos usuários.

 



Hoje em dia, a maioria dos gerenciadores de bases de dados relacional possui suporte para a 
utilização de interfaces HTML. Para algumas aplicações, as páginas HTML favorecem a interface, porém, 
em aplicações mais complexas se apresentam certas limitações que não permitem gerar um bom trabalho. 
Nestes casos, é conveniente a utilização de linguagens de programação como JAVA, que permitem 
elaborar aplicações para gerar a interface com a base de dados.

 

JDBC cria uma interface no nível de programação para a comunicação com a base de dados de 
forma uniforme, similar ao conceito ODBC da Microsoft, a qual é um padrão para computadores pessoais 
e LAN's. O Padrão JDBC é baseado em uma interface no nível de chamadas de X/Open SQL (tal como 
ocorre com ODBC), esta é uma das razões pela qual JDBC vem obtendo rápidos progressos.

 

A estrutura do JDBC inclui alguns conceitos chave:

 

 O objetivo do JDBC é ser uma interface independente de qualquer Sistema de Gerenciamento de 
Banco de dados (DBMS), permitir um acesso genérico à banco de dados através de SQL e ter uma 
interface uniforme para diferentes fontes de dados. Em outras palavras, com o JDBC não se faz 
necessário escrever um programa para acessar a uma base de dados Sybase, outro para acessar 
uma base Oracle, e outro para Informix. Pode-se escrever um simples programa usando a API do 
JDBC, e o programa enviará sentenças SQL a base de dados apropriada sem a necessidade de se 
reescrever o código para cada base de dados que se trabalhe. 

 

 O programador deve escrever apenas uma interface para interagir com um banco de dados 
relacional e utilizando o JDBC, o programa poderá acessar qualquer fonte de dados sem ter uma 
programação adicional para realizar esta operação. 

 

Hoje em dia quase todas as aplicações utilizam um banco de dados para armazenar algum tipo de 
informação, seja para configuração ou apenas informação específica para cada aplicação. 

 

Outro fato é o uso cada vez mais freqüente da internet pelas pessoas para fazer uma pesquisa sobre 
algum assunto, comprar algum produto ou verificar a nota de um estudante em determinada universidade, 
por exemplo.

 

Java a princípio era vista como uma linguagem para disponibilizar animações na Web, a informação 
que apresentava não era persistente, uma vez que não era apta para aplicações de negócios ou industriais, 
que requeriam a capacidade de acessar a informação armazenada nos DBMS (SGBD). Era necessário 
criar uma forma simples de acesso a base de dados usando Java, pois de outra forma seria imputada ao 
criador à tarefa de implementar chamadas de baixo nível ao SGBD.

 

O Java Database Connectivity torna-se deste modo um mecanismo importante para a linguagem 
Java, estendendo as aplicações Java para o mundo das bases de dados, destacando-se a independência de 



DBMS.

 

5.6. – O formulário HTML
O formulário abordado neste tópico conterá dois campos do tipo TEXT onde o visitante introduzirá 

seu nome e sobrenome. A seguir deverá indicar a opinião que lhe merece a página visitada elegendo uma 
nota dentre três possíveis (Bom, Regular e Fraco). Finalmente, é oferecida ao usuário a possibilidade de 
escrever um comentário se assim ele considerar oportuno. A Figura 5.2 apresenta o desenho do 
formulário criado.

 

O código correspondente à página HTML que contém este formulário é o seguinte (arquivo 
Exemplo.html):

 

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Expresse sua opinião</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<CENTER>

<font face="Batang" color="#003366" size="4">Envie sua opinião sobre nosso site, empresa, produtos 
ou serviços.</font>

</CENTER>

<FORM ACTION="/Exemplo/servlet/Exemplo" METHOD="GET">

<TABLE>

<TR>

<TD align="RIGHT">Nome:</TD>

<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="Nome" SIZE="15"></TD>

</TR>

<TR>

<TD align="RIGHT">Sobrenome:</TD>



<TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="Sobrenome" size="35"></TD>

</TR>

</TABLE>

<HR><CENTER>Avaliação do site</CENTER><HR>

<INPUT TYPE="RADIO" CHECKED NAME="Nota" VALUE="Bom">Bom<BR>

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Nota" VALUE="Regular">Regular<BR>

<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Nota" VALUE="Fraco">Fraco<P>

Comentários <BR>

<TEXTAREA NAME="comentarios" ROWS=6 COLS=37>

</TEXTAREA>

<p>

<CENTER>

<INPUT TYPE="SUBMIT"  VALUE="Enviar">

<INPUT TYPE="RESET" VALUE="Limpar">

</CENTER>

</FORM>

</BODY>

</HTML>



Figura 5.2. – Formulário Exemplo.html

 

O código anterior possui algumas particularidades que merecem ser comentadas. Em primeiro 
lugar, é necessário atribuir um identificador único (ou seja, um valor da propriedade NAME) a cada um 
dos campos do formulário, já que a informação que recebe o servlet estará organizada em forma de pares 
de valores, onde um dos elementos deste par será uma String que conterá o nome do campo. Assim, por 
exemplo, introduzindo como nome do visitante “José”, o servlet receberia do browser o par Nome=José, 
que permitirá acessar de uma forma simples ao nome introduzido mediante o serviço getParameter(), tal 
como se explicará posteriormente ao analisar o servlet do exemplo mais complexo. Por este motivo é 
importante não utilizar nomes duplicados nos elementos dos formulários.

 

Por outro lado pode ser observado que a TAG <FORM> utiliza-se de duas propriedades, ACTION 
e METHOD. O serviço (METHOD) utilizado para a transmissão de dados é o serviço HTTP POST. 
Também poderia ter sido utilizado o serviço HTTP GET, porém este serviço possui algumas limitações 
quanto ao volume de dados transmitido, logo é recomendável a utilização do serviço POST. Mediante a 
propriedade ACTION deverá especificar-se a URL do servlet que deve processar os dados. Esta URL 
contém, no exemplo apresentado, as seguintes características:

 

O nome do servidor onde o servlet se encontra situado dependerá do computador que proporcione 
os serviços de rede. A forma de saber qual é o nome deste computador e seu endereço IP é recorrendo-se 
ao Painel de Controle do Windows. Clicando em Rede, se acessa as propriedades da rede (obviamente, se 
quer utilizar servlets, será necessário ter-se instalados os drivers de rede, TCP/IP que vem com Windows 
95/98/NT). Dentro da pasta Protocolos se escolhe TCP/IP e se clica em Propriedades. Aparecerá uma 
nova caixa de diálogo na qual seleciona-se a pasta DNS (Domain Name System). Ali se encontra a 
informação do nome do computador (Host Name) assim como seu domínio (Domain Name).

 

De qualquer maneira, caso se queira fazer comprovações, pode ser utilizado como nome de servidor 
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o host local ou localhost, cujo número IP é 127.0.0.1. Por exemplo, poderia ter sido escrito:

 

<FORM ACTION=http://localhost:8080/Exemplo/servlet/Exemplo METHOD="GET"> ou de outra 
maneira:

<FORM ACTION="http://127.0.0.1:8080/Exemplo/servlet/Exemplo" METHOD="GET">

 

Cabe ressaltar que estes serviços não seriam acessíveis externamente, caso seja utilizado a 
codificação acima especificada.

 

O servlet situa-se em um subdiretório (virtual) do servidor chamado servlet. Este nome é em 
princípio opcional, porém a maioria dos servidores o utiliza por padrão. Caso se queira utilizar outro 
diretório, o servidor deve ser configurado pelo administrador do sistema para tal fim.

 

5.6.1. – Chamando um servlet
Assim como apresentado para os scripts CGI, os servlets também possuem algumas alternativas ao 

processo de chamada dos mesmos. Um servlet pode ser chamado digitando-se a URL deste servlet 
diretamente em um navegador Web. onde na barra de endereços aparece o URL 
/Exemplo1/Exemplo1.html, promovendo assim o acesso ao servlet, porém, neste caso o servlet requeria 
uma informação que seria enviada quando a o botão Enviar fosse pressionado. Isto resultaria em que o 
servlet devolveria como resposta a seguinte frase: “Você digitou: null”, pois o parâmetro requerido neste 
caso não seria enviado ao servlet. O código fonte do arquivo Exemplo1.HTML e Exemplo1.Java, 
encontram-se respectivamente na página 78 e 79.

 

Podem ser chamados a partir de uma página HTML na medida em que os URLs dos servlets podem 
utilizar comandos HTML, onde poderia ser encontrado um URL de um script CGI-bin ou um URL de um 
arquivo. Para invocar um servlet a partir de uma página HTML se utiliza o URL do servlet na TAG 
HTML apropriada. Por exemplo, o seguinte comando HTML poderia ser utilizado para solicitar a 
execução do servlet Exemplo1:

 

<A HREF="/Exemplo1/servlet/Exemplo1">Servlet Exemplo1</A>

 

Os Servlets podem ser chamados a partir de outros servlets. Se os dois servlets estiverem em 
servidores diferentes, um pode fazer requisições HTTP ao outro. Se os dois estiverem no mesmo servidor, 
então um servlet pode chamar aos métodos públicos do outro diretamente.

 



5.7. – Exemplificando Servlets
Neste tópico são apresentados os passos necessários para o correto funcionamento de um Servlet, e 

realizada uma análise da estrutura básica de algumas implementações simples, fazendo uso do Tomcat.

 

O Tomcat é um servidor web desenvolvido pela Apache, que interpreta aplicações servlet, jsp e 
proporciona o conjunto de ferramentas necessárias para o desenvolvimento de servlets. Ele contém no 
subdiretório /bin, arquivos de lote do windows (.bat) para proceder a inicialização (startup.bat) e parada 
(shutdown.bat) do servidor.

 

A API do Tomcat encontra-se desenhada como uma extensão do kit de desenvolvimento Java 
(JDK), consta de dois pacotes que se encontram contidos em javax.servlet e javax.servlet.http. Este último 
é uma particularização do primeiro para o caso do protocolo HTTP, o qual será utilizado de forma mais 
freqüente neste trabalho.

 

Habitualmente utiliza-se o Tomcat como servidor de http somente no decorrer do processo de 
desenvolvimento, uma vez que em caso de utilização em projetos reais, obviamente se fará necessária à 
utilização de um servidor de porte conveniente, como o apache web server, Jrun, iPlanet, etc, em conjunto 
com o Tomcat. Quando o utiliza-se juntamente com um servidor apache, por exemplo, ele passa a exercer 
o papel apenas de um container servlet.

 

Mediante este desenho o que se consegue é que se mantenha uma porta aberta para a utilização de 
outros protocolos que existem na atualidade (FTP, POP, SMTP, etc.), ou venham a ser utilizados no 
futuro. As implementações contidas neste trabalho, utilizam-se deste servidor de pequeno porte para a 
execução das mesmas.

5.7.1. – Exemplo 1
A seguir, apresenta-se um exemplo simples que servirá para entender a forma básica de trabalhar. O 

exemplo consistirá de uma página HTML na qual existirá um campo de entrada, com os correspondentes 
botões Submit (Enviar) e Reset (Redefinir) típicos de qualquer formulário de entrada de dados  (figura 
5.3). Ao pressionar o botão Submit se realizará a execução do Servlet no servidor, que processará a 
informação recebida e mostrará como resultado uma página HTML com o texto digitado pelo usuário.

 



Figura 5.3. – Formulário Exemplo1.html

 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Exemplo Servlet"</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

  <FORM action=”/Exemplo1/servlet/Exemplo1” method=”GET”> 

   <CENTER>

   <HR>Digite algo no espaço abaixo e pressione o botão Enviar<HR>

   </CENTER>

   <BR> 

   <input type=text name=TEXTO size=25> 

   <BR> 

   <BR>

   <input type=submit value="Enviar">

   <input type=reset value="Redefinir">
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  </FORM> 

 </BODY> 

</HTML>

          

No código HTML necessário para implementar o exemplo apresentado na figura 5.3 duas partes 
podem ser destacadas. Em primeiro lugar o cabeçalho do formulário, que indica a ação a desencadear no 
servidor ao pressionar o botão Submit (Enviar), e em segundo lugar à parte em que é definido o 
formulário propriamente dito. O arquivo que contém a página HTML denomina-se Exemplo1.html.

 

Para este primeiro exemplo, o código necessário para a implementação é mínimo, o qual constitui 
uma prova do enorme potencial e simplicidade que se tem através da utilização dos Servlets. Neste 
programa destaca-se principalmente a utilização dos pacotes javax.servlet.* e javax.servlet.http.*, e a 
cláusula extends que define o programa como uma extensão de HttpServlet. O arquivo que contém o 
Servlet será denominado Exemplo1.java. Após a compilação do arquivo fonte com o compilador do JDK 
(Javac), armazena-se o arquivo .class resultante no diretório /webapps/Exemplo1/webo-inf/classes dentro 
do diretório onde o servidor estiver instalado. Neste caso específico, utiliza-se do Tomcat, que simula um 
servidor HTTP oferecido pela Sun Microsystems, estando o arquivo de classe Exemplo1.class localizado 
no diretório C:/TOMCAT/WEBAPPS/EXEMPLO1/ WEB-INF/CLASSES/. Segue abaixo o código fonte 
do exemplo em questão.

 

// Exemplo1.java 

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

import java.io.*;

public class Exemplo1 extends HttpServlet

{

public void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)

throws ServletException, IOException

{

PrintStream out = new PrintStream(res.getOutputStream());

res.setContentType("text/html");

String TEXTO = req.getParameter("TEXTO");

out.println("<p>Você digitou: "+TEXTO+"</p>");

}



}

 

Para executar e comprovar o funcionamento deste Servlet, somente necessita-se introduzir na barra 
de endereços do navegador uma URL como http://localhost:8080/Exemplo1/Exemplo1.html, a fim de 
solicitar o carregamento do respectivo formulário. Assim que o botão enviar for pressionado, o browser 
devolverá ao usuário a tela contida na figura 5.4 abaixo. Observe que na barra de endereços aparece o 
diretório virtual /servlet seguido do nome do arquivo de classe do Servlet em questão.

 

Figura 5.4. – Resposta do servlet Exemplo1

 

O Servlet mais simples possível é aquele que somente implementa o método service (é o caso do 
servlet do Exemplo1.Java apresentado). Este método se encarrega de processar a requisição do cliente, e 
faz uso dos parâmetros, um de requisição e outro de resposta. No caso particular do protocolo http são 
utilizadas instâncias de HttpServletRequest e HttpServletResponse respectivamente. Estes parâmetros 
encapsulam os dados que são mandados tanto do cliente, quanto do servidor. Normalmente são utilizados 
inputs streams para recuperar dados do cliente, e output streams para responder. Neste caso utiliza-se um 
PrintStream para responder ao cliente.

 

Os servlets executam três passos para processar uma requisição:

 

1.      Analisa a requisição, coleta o valor dos vários campos vindos de um formulário.

2.      Executa a requisição pesquisando a base de dados quando o servlet assim o requer.
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3.      Gera a resposta, formatando o resultado da pesquisa, se necessário, em uma página 
HTML.

 

Para recuperar os dados que são enviados pelo cliente, utiliza-se o método getParameter. 
Finalmente, utilizando o stream de saída uma resposta é enviada ao cliente. Como se pode verificar, o 
programa é muito simples, porém funcional.

 

5.7.2. – Exemplo 2
          A implementação a seguir busca ilustrar uma aplicação típica que faz uso de um banco de dados 
para o armazenamento de informações. Quatro elementos constituem a aplicação que são os arquivos: 
index.html, consulta.html, o arquivo de classe MonogrServlet.class e o arquivo DBServlet.mdb. O código 
fonte dos três primeiros elementos pode ser encontrado no apêndice A; o arquivo DBServlet.mdb é 
composto pela tabela “Cadastro” e pelos campos que podem ser verificados na figura 6.0.

 

O primeiro elemento, o arquivo index.html, é utilizado no cadastramento das informações 
oferecidas pelo usuário, através do formulário ilustrado pela figura 5.5. Após o preenchimento dos 
campos, ao ser pressionado o  botão enviar o programa promoverá a execução do arquivo 
MonogrServlet.class enviando a este arquivo de classe como parâmetro oculto (hidden) o par de valores 
op=cadastra. As linhas de código que executam tais ações são respectivamente:

 

 <FORM action=“/Monografia/servlet/MonogrServlet” method=“POST”> 

 

 <INPUT TYPE=hidden NAME= “op” VALUE= “cadastra”> 

 

O parâmetro op, designa o tipo de operação que o arquivo de classe deverá efetuar, caso o 
parâmetro recebido pelo arquivo .class seja “cadastra”, então será executada a parte do arquivo de classe 
que contém os procedimentos de inclusão dos dados no arquivo DBServlet.mdb.

 

O arquivo de classe obtém o parâmetro enviado através do método getParameter() e verifica qual 
será a parte do código a ser executada através de uma verificação simples utilizando a função if(), 
conforme linhas de código abaixo exemplificadas.

 

 String operacaoTipo = req.getParameter(“op”); 

 

 if(operacaoTipo.equalsIgnoreCase(“consulta”)) 



 

O programa armazena o valor contido no parâmetro enviado neste caso pelo arquivo index.html na 
variável operacaoTipo. O valor a ser armazenado nesta variável será “cadastra” caso tenha sido enviado 
pelo arquivo index.html e conterá o valor “consulta”, caso tenha sua origem do arquivo consulta.html.

 

Figura 5.5. – Tela principal do programa arquivo index.html.

 

          O processo de inserção dos dados no arquivo de banco de dados DBServlet.mdb é efetuado através 
de instruções SQL[24] simples como explicitado abaixo.

 

 query = "insert into Cadastro(CPF,Email,Endereco,Telefone,Nome, Comentarios,Nota) values 
('"+cp+"','"+em+"','"+end+"','"+tel+"', '"+nom+"','"+cm+"','"+nt+"')"; 

 

Caso os dados sejam informados corretamente, então a tela da figura 5.6, será apresentada a fim de 
que o usuário possa ficar ciente do sucesso no procedimento de cadastro e também visualize os dados que 
foram cadastrados.

 

Portanto o processo de cadastramento se resume na inserção dos dados no arquivo DBServlet.mdb e 
na apresentação ao usuário de informações pertinentes. Para que o processo de cadastramento de dados 
seja efetuado com sucesso, o primeiro passo a ser realizado, consiste em se promover à conexão ao banco 
de dados.
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Figura 5.6. – Tela de resposta ao usuário.

 

A figura 5.7, mostra a tela que pode ser verificada quando da execução do Tomcat. O primeiro 
passo a ser executado é o método init(), onde a conexão ao banco de dados é realizada. A parte do código 
que realiza esta tarefa esta citada abaixo.

 

public void init(ServletConfig servletConfig) throws ServletException

{

super.init(servletConfig);//chama o método init() da superclasse

try 

{

System.out.print(" Monografia Java Servlet! Iniciando a conexão com o BD...");

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

con = DriverManager.getConnection(url,"","");

checkForWarning (con.getWarnings());

stmt = con.createStatement();

, 23/12/05
<!--[if gte vml 1]><v:shape
 id="_x0000_i1039" type="#_x0000_t75" style='width:387pt;height:291.75pt'
 o:bordertopcolor="this" o:borderleftcolor="this" o:borderbottomcolor="this"
 o:borderrightcolor="this">
 <v:imagedata src="./mono1662000_arquivos/image027.png" o:title=""/>
 <w:bordertop type="thinThickLarge" width="12"/>
 <w:borderleft type="thinThickLarge" width="12"/>
 <w:borderbottom type="thinThickLarge" width="12"/>
 <w:borderright type="thinThickLarge" width="12"/>
</v:shape><![endif]-->



checkForWarning (con.getWarnings());

System.err.println("Pronto!");

}

          

Figura 5.7. – Tela de execução do Tomcat.

 

A parte do código que está sendo executada pode ser claramente identificada na figura através dos 
dizeres "Monografia Java Servlet! Iniciando a conexão com o BD...Pronto!”. O encerramento da conexão 
com o banco de dados se realiza quando o programa é finalizado, sendo definido no método destroy().

 

          O usuário poderá consultar os dados que estejam cadastrados, fazendo uso do formulário contido no 
arquivo consulta.html. Conforme citado anteriormente, este formulário remeterá um parâmetro oculto 
contendo o par de valores op=consulta. O resultará na execução da porção de código apropriada para 
pesquisar no banco de dados as informações solicitadas pelo usuário.
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Figura 5.8. – Tela de consulta.

 

No exemplo da figura 5.8, o usuário solicita que seja verificado no banco de dados a presença de 
uma seqüência de caracteres “re”. A resposta a este questionamento pode ser visualizada na figura 5.9, 
onde 3 registros foram selecionados. O programa verifica a existência desta seqüência nos campos Nome, 
Email e CPF. Portanto o usuário poderá fazer uma pesquisa por nome, por e-mail ou pelo número do 
CPF. Caso o campo da figura 5.8 fosse preenchido com o e-mail rmcjr@bol.com.br, o programa 
retornaria o usuário que possui como e-mail a seqüência de caracteres acima mencionada.

 

A consulta apresenta ao usuário algumas informações tais como o nome do usuário cadastrado, 
telefone e o número que representa a seqüência em que o usuário se cadastrou. Esta última informação 
poderá ser útil caso se queira fazer um controle de quantas pessoas já se cadastraram.
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Figura 5.9. – Tela resultado da consulta.

 

          A figura 6.0, apresenta o arquivo DBServlet.mdb, o qual conterá todos os dados adicionados por 
todos aqueles que façam uso do programa e realizem seu cadastramento.

Figura 5.10. – Tela do banco de dados.
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5.8. – Tecnologias similares
 

Dentre os representantes mais populares da tecnologia que agrega a geração de páginas dinâmicas, 
podem ser citadas as tecnologias ASP, JSP e o PHP.

5.8.1. – ASP
A linguagem ASP, Active Server Pages, ou páginas ativas no servidor é uma tecnologia 

desenvolvida pela Microsoft Corporation. Uma das principais características consiste no acesso simples e 
intuitivo a base de dados, tarefa que com os scripts cgi se convertiam em uma tarefa árdua para o 
programador.

 

Trata-se de uma estrutura cliente-servidor, isto é, o usuário de Internet (cliente) solicita um recurso 
(servidor) e este devolve uma página HTML com as especificações exigidas pelo usuário (desde cores de 
tela, registros de usuários, consultas...).

 

Desenhado inicialmente para o funcionamento sob Windows NT Server e Internet Information 
Server, atualmente encontra-se disponível clientes para Linux e Unix, no entanto, seu funcionamento não 
é tão eficaz como se esperava fazendo uso destas arquiteturas em particular.

Suporta a utilização de Fontes de Dados ODBC como Access, SQL, DBASE, FoxPro, etc. Suporta 
HTML, JavaScript, DHtml, Css[25], VBScript, JAVA. Uma página Web ASP pode ser visualizada a 
partir de qualquer navegador, já que o cliente receptor destas páginas ASP, a executa no formato html.
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