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INTRODUÇÃO

Mais uma versão e, novamente, o NetBeans amadurece e surpreende com novas 
características que tornam o desenvolvimento mais agradável e ágil. 

A versão 6 desta fantástica IDE não poderia ser diferente de seus lançamentos 
anteriores, onde vemos que a intenção é tornar a ferramenta uma plataforma de 
desenvolvimento para várias linguagens.

Esta nova versão, além de aproveitar melhor as facilidades incorporadas nas es-
pecificações Java EE 5, conta também com as características que vem mudando 
o mundo do desenvolvimento Web, como o framework Rails da linguagem Ruby. 
Mais ainda, é possível, através do uso de JRuby, rodar aplicações Ruby on Rails 
(RoR) sobre uma Java Virtual Machine, agregando as facilidades do desenvolvi-
mento com RoR, aliados a estabilidade e integração com sistemas Java rodando 
sobre os servidores de aplicações. Além do Ruby, a linguagem PHP, tida como plu-
gin adicional na versão 6.0, também ganhou seu lugar na IDE definitivamente na 
versão 6.1, ainda em desenvolvimento no momento em que este livro é escrito. 

Com um número maior de linguagens e frameworks suportados, o desenvolvedor  
pode contar com assistentes que se integram tanto para o desenvolvimento de 
aplicações Java, como também na integração com o poderoso framework Rails 
(RoR) para o mesmo principio. 

Outra novidade é a incorporação do editor visual ao NetBeans IDE 6.x,  tido  an-
tes como um pacote separado, para geração de aplicações Web que utilizam o 
framework JavaServer Faces. Seu nome foi rebatizado para Visual Web JavaServer 
Faces Applications e é mais uma das diversas facilidades que o desenvolvedor Java 
conta na construção de aplicações Web.

Para este livro, nesta nova edição, cerca de 50% do material foi reescrito e amplia-
do. O leitor agora tem em suas mãos informações que vão desde a construção de 
aplicações Web básicas, contendo páginas JSP e Servlets, como também o foco na 
utilização de JavaServer Faces, incluindo Facelets. O uso de JPA (Java Persistence 
API) e EJB 3 foram adicionados, tendo em vista os leitores que estão aproveitando 
as facilidades que ambos incorporam no desenvolvimento de aplicações Web. 
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O uso de Ruby on Rails foi adicionado, incluindo o JRuby on Rails para programa-
dores Java, focado na versão 2.0.2 do framework. Neste caso, não só um CRUD 
é feito através da IDE, mas também há muitas explicações sobre sua arquitetura e 
um exemplo com relacionamento.

A grande novidade neste livro está no aprimoramento dos capítulos sobre Visual 
Web JavaServer Faces. Para aqueles que desejam trabalhar com esta ferramenta, 
fora elaborado em dois capítulos um aplicativo completo, utilizando seus princi-
pais componentes com acesso a dados. E para aqueles que desejam utilizar JPA e 
Hibernate com Visual Web JavaServer Faces, um capítulo especial fora dedicado 
a este assunto, incluindo o uso de Spring.

Por fim, há no CD-ROM como brinde, diversos Capítulos Extras que contém o 
trabalho com Struts, criando um CRUD completo, a utilização do novíssimo plu-
gin iReport for NetBeans, integrando-se a ferramenta e facilitando a criação de 
relatórios JasperReports e dois estudos de caso completos, envolvendo o Visual 
Web JSF, incluindo o uso de DAO genérico, injeção de dependências com Spring 
Framework e a JPA com o Hibernate como provider.

QUEM DEVE LER ESTE LIVRO?

Este livro foi escrito para desenvolvedores com pouca ou nenhuma experiência na 
utilização do NetBeans IDE. Embora sejam apresentados alguns conceitos sobre 
as tecnologias Java, para a criação de aplicações Web, é de suma importância 
que o leitor tenha conhecimento de lógica e da estrutura da linguagem Java. O 
mesmo vale para os desenvolvedores que desejam trabalhar com aplicações Ruby 
on Rails, ao qual é necessário um prévio conhecimento de Ruby, facilitando assim 
sua compreensão.

É desejável também um conhecimento sobre o desenvolvimento Web com a lin-
guagem Java, tais como páginas JSP ou Servlets, assim como acesso e utilização de 
um banco de dados. 
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ANTES DE COMEÇAR

Em algumas partes desse livro você encontrará um símbolo, que o ajudará a en-
tender o código proposto e desenvolvido, mostrado a seguir:

... - Indica que acima ou abaixo contém mais código, mas que não está sendo exi-
bido por não ter sido alterado e que o mesmo pode ser acessado pelo CD-ROM, 
em anexo ao livro.

OS SOFTWARES REQUERIDOS

Os aplicativos criados nesse livro não exigem software proprietário. Portanto ao 
longo dos capítulos você não só aprenderá como usá-los como também onde 
encontrá-los na Internet, caso precise de uma atualização.

Esse livro não está focado especialmente em um sistema operacional, portanto a 
sua escolha é livre nesse ponto.

HARDWARE REQUERIDO

Uma boa configuração de hardware se faz necessário para trabalhar com aplica-
ções escritas em Java. Um computador para rodar bem o NetBeans na versão 6.0 
deve ter as seguintes configurações para uma confortável utilização, segundo o 
autor:

Processador: Pentium 4 ou similar (recomendo um Dual Core ou Core 2 Duo)

Memória: 1 GB de RAM mínimo (recomendo 2GB de RAM)

HD: 10GB de espaço livre

Monitor: 17 polegadas ou superior

Alguns testes foram executados em Pentium 4 com 1 GB de memória, no qual 
houve certa lentidão na inicialização da IDE, mas não a inviabilidade de seu uso.

O maior problema na utilização da IDE com relação à exigência do Hardware está 
no trabalho com o Visual Web JavaServer Faces e com servidores de aplicações 
como o Glassfish.
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Para a criação deste livro, um Core 2 Duo com 4 MB de cache e 2GB de RAM 
fora utilizado.

CÓDIGOS DOS EXEMPLOS CRIADOS NO LIVRO

Todos os códigos dos exemplos criados no livro, bem como a IDE e outros, se 
encontram no CD-ROM anexo. 

Caso não encontre algum exemplo, entre em contato com o autor pelo site http://
www.integrator.com.br.

VISÃO GERAL DOS CAPÍTULOS

Embora este livro esteja completamente focado no NetBeans IDE, ainda assim 
você terá ao longo do livro, muitos códigos para desenvolver. Todos os detalhes, 
em sua maioria, se encontram na íntegra, para que sejam digitados por você mes-
mo. Em todo caso, dúvidas poderão surgir, o que pode requerer a visão do arqui-
vo em geral. Para este caso, o CD-ROM em anexo possui o projeto com seu nome 
proposto em livro para ser analisado. 

ATENÇÃO: Em caso de erro, é recomendado a visualização dos exemplos conti-
dos no CD-ROM anexo ao livro, antes de entrar em contato com o autor. 

Com um conteúdo completamente ilustrado, o livro possui diversas imagens, es-
palhadas por todos os capítulos e sempre com foco em detalhes quando neces-
sário. Em seu longo, dicas são dadas para uma melhor produtividade do que está 
sendo feito, aproveitando melhor os recursos que a IDE tem a oferecer.

PARTE 1: INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB COM JAVA

CAPÍTULO 1: OBTENDO E INSTALANDO O NETBEANS IDE 6 – Como obter e instalar a Ne-
tBeans IDE na versão 6.x.

CAPÍTULO 2: SERVIDORES DE APLICAÇÕES E SERVLETS – Visão geral, uso e  aprofundamento 
do NetBeans IDE com o desenvolvimento de aplicações Web escritas em Java, uti-
lizando servidores de aplicações, monitoramento e distribuição para produção.
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVENDO PÁGINAS DINÂMICAS NO NETBEANS - Dedicado ao trabalho 
com páginas dinâmicas usando Java, envolvendo JSP, JSTL, Custom Tags, as confi-
guração da sua aplicação e o Deployment Descriptor usando o NetBeans IDE.

CAPÍTULO 4: TRABALHANDO COM BANCO DE DADOS – Desenvolvido para o contato ini-
cial com o banco de dados, usando JDBC, em aplicações Web através Servlets 
e páginas JSP, utilizando NetBeans IDE. Os padrões de desenvolvimento MVC e 
DAO são apresentados, integrando o JSP e JSTL com acesso a dados através do 
MySQL.

PARTE 2: JAVA EE5: AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB

CAPÍTULO 5: JAVASERVER FACES – Visão geral e técnica do framework JavaServer Faces 
trabalhado através do NetBeans IDE, com configurações e acesso a banco de da-
dos e Web 2.0 com Facelets.

CAPÍTULO 6: EJB 3 E JAVA PERSISTENCE API – Apresenta o desenvolvimento de aplica-
ções Enterprise utilizando o NetBeans.

CAPÍTULO 7: O VISUAL WEB JAVASERVER FACES – A primeira parte de um estudo de caso 
detalhado, ensinando o uso do Visual Web JSF através do desenvolvimento de 
uma aplicação, focando na etapa visual sem acesso a banco de dados. 

CAPÍTULO 8: DESENVOLVENDO NO VISUAL WEB JSF COM BANCO DE DADOS – Continuação 
do estudo de caso usando Visual Web JSF com acesso a dados, incluindo uma 
área administrativa.

CAPÍTULO 9: TRABALHANDO COM WEB SERVICES NO NETBEANS IDE – Desenvolve  e con-
some Web Services usando o NetBeans IDE, incluindo a integração com EJB 3, 
acesso a dados e o uso de Visual Web JavaServer Faces.

CAPÍTULO 10: VISUAL WEB JSF COM JPA, SPRING E HIBERNATE – Finaliza o trabalho com 
Visual Web JSF integrando um CRUD com Spring 2.5 e Hibernate 3, através do 
uso de Java Persistence API (JPA).

PARTE 3: DESENVOLVIMENTO COM LINGUAGENS DINÂMICAS E AJAX

CAPÍTULO 11: RAILS 2 COM NETBEANS IDE – Cria um estudo de caso usando o NetBe-
ans como ferramenta para desenvolver aplicações Ruby on Rails. 
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CAPÍTULO 12: JRUBY ON RAILS – Recria o projeto do Capítulo 11, adicionando as ca-
racterísticas individuais do JRuby, que roda sobre a Java Virtual Machine, incluin-
do acesso a dados via JDBC e deploy no Application Server GlassFish.

CAPÍTULO 13: TRABALHANDO COM AJAX NO NETBEANS IDE – Utiliza o NetBeans para 
trabalhar com AJAX através de plug-ins, integrando frameworks conhecidos como 
jMaki, GWT e ICEfaces.

APÊNDICE A: Ruby para desenvolvedores Java – Explica de forma comparativa a 
linguagem Ruby com Java para um suave entendimento.

NO CD-ROM

CAPÍTULO EXTRA 1: TRABALHANDO COM TOMCAT 5.5 – Introduz ao uso do Tomcat 5.5 
utilizando o NetBeans IDE.

CAPÍTULO EXTRA 2: APLICAÇÕES WEB COM ACESSO A DADOS SEM PADRÃO – Indicado para 
iniciantes com baixa experiência em aplicações Web Java, ensina a acessar dados 
via JDBC diretamente através de scriptlets sem o padrão DAO.

CAPÍTULO EXTRA 3: STRUTS - Visão geral e técnica do framework Struts trabalhado 
através do NetBeans IDE, com configurações e acesso a banco de dados.

CAPÍTULO EXTRA 4: DESENVOLVENDO RELATÓRIOS COM NETBEANS IDE – Utilização do plug-
in iReport for NetBeans para construir relatórios visualmente na IDE.

CAPÍTULO EXTRA 5: Estudo de caso completo com Visual Web JSF – Continua a apli-
cação criada no livro através dos capítulos 7 e 8, criando todos os relacionamentos 
e acesso ao banco de dados, incluindo o uso de novos componentes.

CAPÍTULO EXTRA 6: Estudo de caso completo com Visual Web JSF, Spring e Hiberna-
te utilizando JPA – Criação da mesma aplicação gerada através dos capítulos 7, 8 e 
Extra 5, criando todos os relacionamentos e acesso ao banco de dados, utilizando 
DAO genérico, Spring framework e Hibernate com JPA, incluindo o uso de novos 
componentes.

APÊNDICE B: O MYSQL – Explica o MySQL mais detalhadamente para desenvolve-
dores que não o conhecem.



SUMÁRIO

PARTE 1 - INTRODUÇÃO: DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB COM JAVA .................................. 1

Capítulo 1 - Obtendo e instalando o NetBeans IDE 6 ................................................. 3

Os pacotes ..................................................................................................................... 5

O pacote sem instalador e o JDK requerido ................................................................... 6

A instalação ................................................................................................................... 6

A desinstalação ............................................................................................................ 1 3

Capítulo 2 - Servidores de Aplicações e Servlets ....................................................... 1 5

Criando um projeto ..................................................................................................... 1 6

Visão geral do NetBeans IDE ........................................................................................ 2 0

Explorando seu projeto ................................................................................................ 2 1

Desenvolvendo Servlets ............................................................................................... 2 5

Como alterar o navegador no NetBeans ....................................................................... 3 4

Entendendo como funciona um Servlet ........................................................................ 3 6

Servidores de Aplicações Web ..................................................................................... 3 9

Monitorando transações HTTP ..................................................................................... 5 1

Distribuindo sua aplicação em arquivos WAR .............................................................. 5 4

Capítulo 3 - Desenvolvendo páginas dinâmicas no NetBeans ................................... 5 7

Trabalhando com páginas JSP ....................................................................................... 5 7

Um pouco mais sobre o Deployment Descriptor .......................................................... 5 9

A estrutura de JavaServer Pages .................................................................................... 6 1



XIV  ¦  DESENVOLVENDO APLICAÇÕES WEB COM NETBEANS IDE 6

Diretivas ...................................................................................................................... 6 1

O controle de erros configurado através da IDE ........................................................... 6 3

Recebendo dados de um formulário com JSP ............................................................... 6 8

O auto-completar do editor ......................................................................................... 7 1

Rodando uma página ou Servlet como inicial ............................................................... 7 2

Objetos implícitos  ....................................................................................................... 7 3

Criando JavaBeans ....................................................................................................... 7 5

Outros atalhos do Editor de Códigos do NetBeans IDE ................................................. 8 2

Utilizando JSTL em suas páginas .................................................................................. 8 7

Desenvolvendo tags customizadas ............................................................................. 111

Dinamizando Tag Files ............................................................................................... 116

Capítulo 4 - Trabalhando com Banco de Dados ...................................................... 119

Introdução ao JDBC ................................................................................................... 119

MySQL e o JDBC ....................................................................................................... 120

A instalação e utilização do MySQL ........................................................................... 120

Comandos básicos de utilização do MySQL ............................................................... 122

Acessando o banco de dados MySQL ........................................................................ 122

O comando CREATE .................................................................................................. 123

O comando USE  ....................................................................................................... 124

Criando tabelas .......................................................................................................... 124

O comando SHOW ................................................................................................... 125

Configurando usuários ............................................................................................... 125

Inserindo um registro ................................................................................................. 126



SUMÁRIO  ¦  XV

Baixando o driver JDBC ............................................................................................. 126

Utilizando o driver JDBC no NetBeans ....................................................................... 127

As APIs JDBC ............................................................................................................. 134

Os tipos de dados no Java e na SQL ........................................................................... 137

Utilizando o Design Query ........................................................................................ 140

Utilizando padrões de desenvolvimento ..................................................................... 141

O que é MVC? ........................................................................................................... 141

O Padrão DAO (Data Access Object) ......................................................................... 145

Pool de conexões ....................................................................................................... 186

O aperfeiçoamento .................................................................................................... 193

PARTE 2 - JAVA EE5: AVANÇANDO NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB ............................ 195

Capítulo 5 - JavaServer Faces ................................................................................... 197

Um projeto JavaServer Faces ...................................................................................... 198

Conhecendo melhor o JavaServer Faces ..................................................................... 213

As tags padrões de JavaServer Faces ........................................................................... 215

Criando um exemplo utilizando banco de dados e JSF ............................................... 222

Personalizando mensagens padrão do JavaServer Faces .............................................. 238

Facelets e Web 2.0 .................................................................................................... 241

Instalando um plugin com suporte a Facelets ............................................................. 242

Criando um CRUD nos padrões de Facelets ............................................................... 247



XVI  ¦  DESENVOLVENDO APLICAÇÕES WEB COM NETBEANS IDE 6

Capítulo 6 - EJB 3 e Java Persistence API ................................................................. 259

Criando um projeto Java EE 5 .................................................................................... 260

Seu primeiro EJB 3 ..................................................................................................... 263

Session Bean .............................................................................................................. 269

As interfaces EJB ........................................................................................................ 271

EJB 3 com acesso a dados .......................................................................................... 272

Utilizando JavaServer Faces para acessar o EJB ........................................................... 284

Capítulo 7 - O Visual Web JavaServer Faces ............................................................ 291

Criando uma aplicação .............................................................................................. 293

Definindo o layout da página principal ...................................................................... 296

A página de contato ................................................................................................... 302

Criando a primeira navegação ................................................................................... 314

Capítulo 8 - Desenvolvendo com Visual Web JSF usando banco de dados ............. 317

O acesso a banco de dados ....................................................................................... 317

Desenvolvendo uma área administrativa .................................................................... 326

O acesso a área administrativa ................................................................................... 346

Assegurando o acesso a área administrativa ................................................................ 355

Alterando as mensagens da sua aplicação .................................................................. 362

Adicionando o sistema de pesquisa no site ................................................................. 363

Adicionando Código a SessionBean1 ......................................................................... 366

Capítulo 9 - Trabalhando com Web Services no NetBeans IDE ............................... 371

Web Services ............................................................................................................. 371



SUMÁRIO  ¦  XVII

Entendendo a estrutura do documento WSDL ........................................................... 381

Consumindo o Web Service criado ............................................................................ 386

Um Web Service mais complexo ............................................................................... 390

Acessando o Web Service com Visual Web JSF ........................................................... 395

Criando um Data Provider ......................................................................................... 396

Capítulo 10 - Visual Web JSF com JPA, Spring e Hibernate ..................................... 401

A aplicação que será construída ................................................................................. 401

O Hibernate .............................................................................................................. 402

Onde baixar a última versão ...................................................................................... 403

O Spring .................................................................................................................... 404

O plugin do Spring Framework para o NetBeans ........................................................ 405

Criando o projeto Visual Web JSF com Spring Framework .......................................... 406

Criando o DAO genérico ........................................................................................... 410

Configurando o Spring através de applicationContext.xml .......................................... 415

Configurando o Spring no deployment descriptor ...................................................... 417

Criando a classe que controlará o CRUD ................................................................... 418

Configurando o Spring para trabalhar com JSF ........................................................... 419

Configurando o arquivo persistence.xml .................................................................... 422

O Log4j ..................................................................................................................... 424

Alterando a classe SessionBean1 ................................................................................ 427

Configurando o componente Table na página ............................................................ 429

Adicionando os métodos a Page1.java ....................................................................... 430



XVIII  ¦  DESENVOLVENDO APLICAÇÕES WEB COM NETBEANS IDE 6

PARTE 3 - DESENVOLVIMENTO COM LINGUAGENS DINÂMICAS E AJAX  ........................................ 439

Capítulo 11 - Rails 2 com NetBeans IDE  ................................................................. 441

O que é Ruby? ........................................................................................................... 442

O que é Ruby on Rails? .............................................................................................. 442

Onde baixar o Ruby .................................................................................................. 442

Configurando o Ruby no NetBeans IDE 6.0 ............................................................... 444

Desenvolvendo com Ruby on Rails  ........................................................................... 444

A Camada Modelo ..................................................................................................... 457

A Camada Controle ................................................................................................... 460

A Camada Apresentação ............................................................................................ 462

Adicionando relacionamentos .................................................................................... 463

Mais sobre Ruby on Rails ........................................................................................... 474

Capítulo 12 - JRuby on Rails  .................................................................................... 475

O que é JRuby? .......................................................................................................... 475

Baixando e instalando a última versão do JRuby ......................................................... 476

Configurando o JRuby no NetBeans ........................................................................... 477

Instalando os Ruby Gems  no NetBeans ..................................................................... 478

Criando um projeto JRuby on Rails ............................................................................ 481

Colocando sua aplicação Rails no Application Server ................................................. 484

Capítulo 13 - Trabalhando com AJAX no NetBeans IDE  .......................................... 491

AJAX .......................................................................................................................... 491

Utilizando a tecnologia jMaki ..................................................................................... 495



SUMÁRIO  ¦  XIX

Criando um projeto utilizando jMaki ......................................................................... 499

Mas o que é JSON? .................................................................................................... 501

Ajax com GWT .......................................................................................................... 511

Utilizando Ajax com Visual Web JSF .......................................................................... 525

Outros frameworks AJAX ............................................................................................ 530

Apêndice A - Ruby para desenvolvedores Java  ....................................................... 531

Recursos do Ruby ...................................................................................................... 531

Desenvolvendo com Ruby no NetBeans IDE .............................................................. 532

Conhecendo o básico sobre Ruby .............................................................................. 534

Bibliografia ............................................................................................................... 579

Capítulo Extra 1 – Trabalhando com Tomcat 5.5 .............................................CD-ROM

Capítulo Extra 2 – Aplicações Web com acesso a dados sem padrão  ............CD-ROM

Capítulo Extra 3 – Struts  .................................................................................CD-ROM

Capítulo Extra 4 – Desenvolvendo relatórios com NetBeans IDE  ...................CD-ROM

Capítulo Extra 5 – Estudo de caso completo com Visual Web JSF ...................CD-ROM

Capítulo Extra 6 – Estudo de caso completo com Visual Web JSF, Spring e  Hibernate uti-
lizando JPA .....................................................................................................CD-ROM

Apêndice B – O MySQL  ..................................................................................CD-ROM




