
Spring ORM- Object Relational Mapping Utilizando JPA 
Crislaine da Silva Tripoli – cristripoli@gmail.com 

 
 
 
1. Introdução 
 
O Spring Framawork contém uma grande quantidade de funcionalidades que são 

organizadas em seis camadas bem definidas:  

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama ilustrando os módulos do Spring 

Fonte: http://static.springframework.org/spring/docs/2.5.x/reference/introduction.html 

 

 

Spring Core: a principal parte do framework, contém o IoC (inversão de controle) e a 

injeção de dependências. 

 

Spring Cotext: construído sob uma sólida base provida da camada core. Ele herda 

suas características a partir do pacote bean e adiciona suporte para a 



internacionalização (I18N) utilizando por exemplo resource bundles, event-

propagation e resource-loading. 

 

Spring DAO: Possibilita a utilização do JDBC (Java Database Connectivity) sem ter a 

necessidade de interfaces especiais, utilizando assim somente POJOs (Plain Old 

Java objetos). 

 

Spring ORM: provê o mapeamento objeto-relacional utlizando frameworks de 

persistência de dados como por exemplo hibernate, JPA, JDO,IBatis entre outros. 

 

Spring AOP: faz o uso de Orientação Programada à Aspecto,  nesta camada podem 

ser definidas os interceptors e pontos de atuação, permite maior clareza e limpeza 

do código pois faz ai a separação da lógica. 

 

Spring Web: responsável por interagir com funcionalidades de email, upload de 

arquivos e objetos remotos, na inicialização do container IoC é usado o servet-

listener e o application context orientado para web. Quando usamos Spring junto 

com Struts e WebWork é este pacote que fará a interação. Esta camada implementa 

a camada MVC. 

 

Spring MVC: provê a implementação do Model-View-Controller (MVC) para 

aplicações web. O MVC do Spring Framework não é somente uma velha 

implemetação. Ele provê uma clara separação entre o modelo de código de domínio 

e os formulário web e permite que você use todos os outro recursos do Spring 

Framework. 

 

Neste tutorial será focado apenas a camada ORM, pois é esta que nos interessa. O 

Spring Framework fornece integração com os seguintes frameworks de persistência: 

Hibernate, JDO, Oracle TopLink em termos de gestão de recursos, suporte à 

implementação da DAO e estratégias de transação. O seu fundamental mecanismo é 

o mapeamento de objetos para as tabelas do banco de dados (Object/Relational 

Mapping). Ao invés de fazer o acesso à banco de dados relacionais utilizando o 

tradicional JDBC/SQL, ele usa a persistência de objetos mapeando-os para as 

tabelas de dados. 

 



O Spring adiciona um suporte significativo quando se usa a camada O/R Mapping de 

sua escolha para se criar o acesso aos dados da aplicação. 

 

Este tutorial mostrará o uso do Spring ORM apenas utilizando o JPA com provider 

Hibernate. 

 

2. Spring ORM com JPA 

 

O Spring JPA (disponível dentro do pacote org.springframework.orm.jpa) 

oferece um abrangente suporte para o Java Persistence API (JPA) de forma similar a 

integração com Hibernate ou JDO. Fornece uma implementação básica a fim de 

proporcionar recursos adicionais para a aplicação. 

 

2.1 Configurando o JPA ao ambiente Spring 

O Spring oferece três diferentes maneiras para criação do 

EntityManagerFactory com o JPA utilizando: 

LocalEntityManagerFactoryBean, EntityManagerFactory para JNDI 

(Java Naming and Directory Interface) ou 

LocalContainerEntityManagerFactoryBean. 

 

2.1.1 Usando o LocalEntityManagerFactoryBean. 

O LocalEntityManagerFactoryBean cria um EntityManagerFactory 

adequado para ambientes onde o acesso de dados é feito exclusivamente com JPA. 

O factory bean irá usar o mecanismo de auto-detecção do JPA 

PersistenceProvider e na maioria dos casos requer apenas que seja 

especificado o nome do persistence unit, veja o exemplo abaixo: 

 

 

 



 

Esta é uma simples mas também limitada forma de implantação para o JPA, pois 

não é possível fazer link com um JDBC já existente e nenhum suporte para 

operações globais por exemplo. Em suma, esta opção só é recomendada para 

desenvolvimento de ambientes simples como aplicações standalone e integração de 

testes. 

 

2.1.2 Obtendo um EntityManagerFactory para o JNDI (Java Naming and 

Directory Interface) 

 
O JNDI é uma API que provê uma interface padrão para localizar e buscar objetos, 

serviços, usários, etc. Ele pode ser usado para compartilhamento do mesmo 

datasource com outros aplicativos que acessam o mesmo banco também. 

 

Para Obter um EntityManagerFactory para o JNDI (em um ambiente JAVA EE 

5, por exemplo) é necessário apenas alterar a configuração do XML. 

 

 

O Exemplo acima assume o padrão Java EE 5 bootstrapping. Com o Java EE server 

autodetectando o persistence unit (arquivo META-INF/persistence.xml) e o 

persistence-unit-ref colocado no arquivo web.xml no caso do JAVA EE 

define o nome do contexto para as unidades de persistência. 

O JDBC DataSource é definido através da localização do JNDI no arquivo 

persistence.xml. Transações com EntityManager são integradas com o servidor 

<beans> 

 

<bean id="entityManagerFactory"                                                         

class="org.springframework.orm.jpa.LocalEntityManagerFactoryBean"> 

 

       <property name="persistenceUnitName" value="myPersistenceUnit"/> 

 

     </bean> 

 

</beans> 

<beans> 
 
    <jee:jndi-lookup id="entityManagerFactory"  
         jndi-name="persistence/myPersistenceUnit"/> 
 
</beans> 



do subsistema JTA. O spring apenas utiliza o EntityManagerFactory obtido, 

passando para a aplicação via injeção de dependência e gerência as transações 

para ele geralmente através do JtaTransactionManager. 

 

Em caso de múltiplas persistence units usadas na mesma aplicação, o nome dos 

beans dos persistence units JNDI- retrieved devem coincidir com os nomes que a 

aplicação usa para se referir a eles, por exemplo, pode-se utilizar as annotations 

@PersistenceUnit e @PersistenceContext, isso também irá fazer com que o 

Spring procure todas as classes que contém essas annotations e fazer a injeção de 

dependência automaticamente. 

 

2.1.3 Usando o LocalContainerEntityManagerFactoryBean 

 

O LocalContainerEntityManagerFactoryBean fornece um completo 

controle sobre a configuração do EntityManagerFactory e ele é bastante 

apropriado para ambientes onde requer customizações fine-grained (controle de 

acesso refinado). O LocalContainerEntityManagerFactoryBean vai criar o 

PersistenceUnitInfo baseando-se no arquivo persistence.xml. É necessário 

que seja fornecido o dataSourceLookup e que seja especificado o 

loadTimeWeaver, isso possibilita trabalhar com DataSources customizados sem o 

JNDI. Veja o exemplo da configuração abaixo: 

 

 

Esta é a forma mais poderosa para configurar o JPA, ele tem suporte para conexão a 

JDBD DataSources já existentes, suporte para transações locais e globais, etc. 

<beans>   

    <bean id="entityManagerFactory"           

class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean"> 

<property name="dataSource" ref="someDataSource"/> 

<property name="loadTimeWeaver"> 

<bean   

class="org.springframework.instrument.classloading.Instrumentation

LoadTimeWeaver"/> 

</property> 

    </bean> 

</beans> 



Porém ele também impõe alguns requisitos para a execução do ambiente. Esta 

opção pode entrar em conflito com o com o servidor JAVA EE 5, desta forma quando 

estiver usando este server é preferível que seja objtido o EntityManagerFactory 

através do JNDI, é recomendável consultar a documentação para o seu tipo de 

servidor. 

 

A propriedade dataSource por default é utilizada as configurações de acesso 

inseridas no persistence.xml, desta forma esta propriedade só será utilizada quando 

se desejar ignorar o persistence.xml e deixar com que o Spring controle também seu 

dataSource. 

 

Essa opção deve ser utilizada em aplicações baseadas em Spring que utilizam a 

capacidade plena do JPA, tais como containers web, como o Tomcat, pode ser 

utilizado também por aplicações standalone e integração de testes sofisticados. 

 

 

2.1.4 Delegando o Controle de Transação do JPA para o Spring 

 

O Spring JPA permite a configuração do JpaTransactionManager para executar 

operações de serviços dentro de transações, possibilitando o controle de transação 

automático por parte do Spring, ele utiliza a API do JPA para o controle, segue o 

código de configuração abaixo : 

 

 

3. Construindo um Pequeno Exemplo 

 

Até agora foram citados e explicados apenas os principais conceitos e funcionalidade 

da integração entre JPA e Spring. A partir daqui iremos fazer um pequeno exemplo 

para entender na prática seu funcionamento. 

Neste exemplo utilizarei a versão do spring 2.5.6, hibernate-distribuition 3.3.1, 

hibernate-entitymanager 3.4 e hibernate-annotation 3.4, como IDE está sendo usado 

o Eclipse e como servidor o Tomcat.  

  <bean id="myTxManager"   
class="org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager"> 
    <property name="entityManagerFactory" ref="myEmf"/> 
  </bean> 



Abaixo segue a relação com os jars necessários. 

 

hibernate3.jar c3p0.jar 
antlr.jar  commons-beanutils-1.7.0.jar 
asm.jar commons-pool-1.4.jar 
asm-attrs.jar jstl.jar 
cglib.jar  jta.jar 
commons-collections.jar  oro.jar 
commons-logging.jar  slf4j-api.jar 
dom4j.jar  slf4j-simple.jar 
ehcache.jar  spring.jar 
javassist.jar spring-aop.jar 
jta.jar  spring-beans.jar 
hibernate-annotations.jar spring-context.jar 
hibernate-commons-annotations.jar  spring-context-support.jar 
hibernate-entitymanager.jar  spring-core.jar 
ejb3-persistence.jar  spring-orm.jar 
jboss-archive-browsing.jar  spring-tx.jar 
postgresql-8.2-504.jdbc4.jar spring-web.jar 

spring-webmvc.jar standard.jar 

 
 

No eclipse será criado um Web Dinamic Project, dentro do projeto criado será 

adicionado as libs no diretório WebContent -> WEB-INF -> lib: 
 

 

 

Primeiro será criado a classe Product que será a nossa Entidade, no método getId 

foram feitas todo mapeamento normal do JPA com Hibernate, indicando a chave 

primária e a sequence: 

 

 
 
 
 
 



@Entity 
public class Product { 
      
 
      private int id; 
 private String name; 
  
 public Product() { 
 } 
  
 @SequenceGenerator(name = "generator", sequenceName = "seq_product", 
allocationSize = 1) 
 @Id 
 @GeneratedValue(strategy = SEQUENCE, generator = "generator") 
 public int getId() { 
  return id; 
 } 
 
 public void setId(int id) { 
  this.id = id; 
 } 
 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
} 

 

 

 

Agora iremos configurar o arquivo persistence.xml normalmente, colocando toda a 

configuração do DataSource: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<persistence xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence"  
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 
http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_1_0.xsd"  
 version="1.0"> 
  
 <persistence-unit name="maindatabase" transaction-
type="RESOURCE_LOCAL"> 
  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>  
  <properties> 
   <property name="hibernate.connection.driver_class"        
value="org.postgresql.Driver" />  
   <property name="hibernate.connection.username" 
value="postgres" />  
   <property name="hibernate.connection.password" 
value="database" />  
   <property name="hibernate.connection.url" 
value="jdbc:postgresql://localhost:5432/exemplo" />  
   <property name="hibernate.dialect" 
value="org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect" />  
   <property name="hibernate.show_sql" value="true" />  
           </properties> 
 </persistence-unit> 
</persistence> 



Após isto configuraremos o arquivo web.xml: 

 

 

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" 
xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" 
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee 
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" 
version="2.5"> 
 
  <display-name>SpringORMJpa</display-name> 
   
  <servlet> 
    <servlet-name>jpa</servlet-name> 
    <servlet- class> 
       org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 
    <load-on-startup>1</load-on-startup> 
  </servlet> 
 
  <servlet-mapping> 
    <servlet-name>jpa</servlet-name> 
    <url-pattern>*.htm</url-pattern> 
  </servlet-mapping> 
   
  <context-param> 
 <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
 <param-value> 
  /WEB-INF/jpa-servlet.xml 
 </param-value> 
  </context-param> 
 
  <filter>   
     <filter-name>transactionFilter</filter-name>   
       <filter-class> 
           org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter 
       </filter-class>   
     </filter>   
        
  <filter-mapping>   
      <filter-name>transactionFilter</filter-name>   
         <url-pattern>/*</url-pattern>   
  </filter-mapping> 
   
  <listener>   
      <listener-class>   
          org.springframework.web.context.ContextLoaderListener   
      </listener-class>   
  </listener>   
    
  <listener>   
      <listener-class>   
           org.springframework.web.context.request.RequestContextListener   
      </listener-class>   
  </listener>   
 
  <welcome-file-list> 
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file> 
  </welcome-file-list> 
</web-app> 



No web.xml fazemos a configuração do servlet do Spring, fazemos o mapeamento da 

URL, neste caso qualquer URL terá a extensão .htm, configuramos os paramêtros do 

contexto </context-param> com o contextConfigLocation que indicará 

todos os arquivos que serão utilizados para as configurações dos beans, neste caso 

só teremos o jpa-servlet.xml, este poderia ter qualquer nome, configuramos os 

listeners que iniciam o ApplicationContext do Spring, e neste exemplo estamos 

utilizando o conceito "Open Session/EntityManager in View"  para que possa ser 

carregados relacionamentos do tipo LAZY, mesmo quando a transação já foi 

finalizada e para que não tenha de ser criada uma nova Hibernate Session para que 

esses dados sejam novamente carregados, ajudando assim a controlar o clico de 

transação, o Spring nos fornece este suporte atravéz do filter 

org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilt

er, ele faz com que exista apenas um Hibernate Session para cada thread ou 

request, ele junto com o JpaTransaction fazem todo o controle de transação 

necessário. 

 

Agora criaremos o nosso arquivo que utilizaremos para mapear nossos beans, este 

arquivo será o jap-servlet.xml, poderia ser dado qualquer outro nome a ele, por 

convenção o colocaremos dentro do diretório WEB-INF. 

 

 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"     
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" 
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd 
http://www.springframework.org/schema/tx 
http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.0.xsd 
http://www.springframework.org/schema/aop 
http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.0.xsd"> 

 
 <bean name="/hello.htm" class="orm.controller.Exemplo" > 
  <property name="productDAO" ref="productDAO" /> 
 </bean> 

 

 <bean id="viewResolver" 
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver"> 

<property name="viewClass"    
      value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView"> 
</property> 

  <property name="prefix" value="/WEB-INF/jsp/"></property> 
  <property name="suffix" value=".jsp"></property> 
 </bean> 



 

 
No Primeiro bean estamos configurando a nossa página hello.htm, indicando que 

quando ela for chamada iremos executar a classe denominada Exemplo, 

configuramos como property o bean productDAO pois temos um atributo dele na 

classe Exemplo.  

 

No bean viewResolver utilizamos o InternalResourceViewResolver  para que 

possamos ter acesso a internacionalização e para que possamos utilizar nomes 

lógicos para nossas páginas utilizando as propriedades sufixo e prefixo. 

 

Depois temos o bean entityManagerFactory que nos fornecerá nosso 

EntityManager, estamos utilizando o 

LocalContainerEntityManagerFactoryBean, que já foi citado e explicado 

anteriormente. 

 

Temos também o mapeamento da nossa classe DAO denominada ProductDAO. 

 

 <bean id="entityManagerFactory" class= 
"org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean"> 

  <property name="loadTimeWeaver"> 
   <bean class= 
"org.springframework.instrument.classloading.InstrumentationLoadTimeWeaver" 
/> 
  </property> 
 </bean> 
 
 <bean id="productDAO" class="orm.dataaccess.dao.ProductDAO" /> 
 
 <bean class= 
"org.springframework.orm.jpa.support.PersistenceAnnotationBeanPostProcessor" 
/>  
 <bean id="txManager" class= 

"org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager"> 
  <property name="entityManagerFactory" ref="entityManagerFactory" 
/> 
 </bean> 
 
 <tx:annotation-driven transaction-manager="txManager" proxy-target-
class="true" /> 
 
 
 <bean class= 
"org.springframework.dao.annotation.PersistenceExceptionTranslationPostProce
ssor"/> 
 
</beans> 



Para que possamos fazer a injeção de dependência automaticamente utilizaremos o 

PersistenceAnnotationBeanPostProcessor, desta forma só precisaremos 

indicar através de annotations onde queremos que seja injetada o nosso 

EntityManager, isso também tornará o nosso EntityManager do modo thread-safe. 

Estamos utilizando também o JpaTransactionManager, que como também já foi 

cidade e explicado acima fará todo o controle de transação. 

 

O annotation-driven nos possibilita usar annotations para declarar transações, 

estamos indicando também quem irá fazer nosso controle de transação. 

 

Por último configuramos o bean PersistenceExceptionTranslationPost 

Processor que vai nos permitir tratar exceções conhecidas do JPA para Spring, 

podendo assim ter sua causa mais especificada, para isso só precisamos colocar a 

annotation @Repository na classe desejada. 

 

Será criado a página include.jsp, que ficará no diretório WebContent -> WEB-INF 

-> jsp, que apenas será utilizada para colocarmos as taglibs que utilizaremos em 

todas as páginas: 

 

 

Agora iremos criar a nossa index.jsp, que apenas nos redirecionará para a página 

hello.jsp: 

 

 

Será criado então nossa classe de controle que chamará Exemplo.java: 

 

 

<%@ page session="false"%> 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 
<%@ taglib prefix="fmt" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %> 

<%@ include file="/WEB-INF/jsp/include.jsp" %> 

<body> 
  
 <c:redirect url="/hello.htm"/> 
</body> 



 

Estamos extendendo nossa classe de Controller que é a mais básica forma de 

controle com o Spring, esta implementação nos permitirá retornar um 

ModelAndView, que será responsável por mostrar informações na view. 

 

Nesta classe temos um log apenas para escrever informações no console, e um 

atributo da classe ProductDAO, veja que em nenhum momento instanciamos esta 

classe, pois ela é injetada pelo Spring, a qual configuramos o bean no arquivo 

anterior. Nesta classe então apenas criamos um produto, setamos um nome para ele 

e o inserimos no banco, esta parte, que aliás, nos interessa bastante será mostrada 

em detalhes quando for falado sobre a classe ProductDAO. Após isto é criada uma 

String que recebe a hora e a data de agora e é feito um log no console, depois 

criamos um HashMap e adicionamos a string now e na segunda posição 

public class Exemplo implements Controller{ 
 
 protected final Log logger = LogFactory.getLog(getClass()); 
 private ProductDAO productDAO; 
 
 
@Override 
 public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest arg0, 
   HttpServletResponse arg1) throws Exception { 
   
   
  Product product = new Product(); 
  product.setName("Caneta"); 
   
  productDAO.insert(product); 
   
            String now = (new Date()).toString(); 
            logger.info("Returning hello view with " + now); 
         
            Map<String, Object> myModel = new HashMap<String, Object>(); 
            myModel.put("now", now); 
            myModel.put("products", productDAO.findAll()); 
         
            return new ModelAndView("hello", "model", myModel); 
 } 
 
 public ProductDAO getProductDAO() { 
  return productDAO; 
 } 
 
 public void setProductDAO(ProductDAO productDAO) { 
  this.productDAO = productDAO; 
 } 
 
 public Log getLogger() { 
  return logger; 
 } 
} 



adicionamos um ArrayList com todos os produtos contidos no banco de dados, 

note que fazemos uma pesquisa retornando todos os produto cadastrados, esta parte 

também será detalhada na classe ProductDAO. Em seguida passamos para o 

ModelAndView três parâmetros que são eles o nome lógico da página que 

queremos mostrar nossas informações, o nome do nosso model e o próprio model 

que neste caso é o HashMap. E por fim os métodos getters and setters que 

serão utilizados pelo Spring. 

 

Agora chegou a hora da classe que mais nos interessa, a ProductDAO: 

 

 
 
A primeira coisa que podemos ver na nossa classe é que acima da sua declaração 

colocamos a annotation @Repository esta como já citada anteriormente será 

utilizada para “traduzir” as exceções conhecidas pelo JPA para o Spring utilizando o 

org.springframework.dao.annotation.PersistenceExceptionTranslat

ionPostProcessor, que foi declarado anteriormente no nosso jpa-servlet.xml. 

 

Podemos observar também que em nenhum momento criamos o 

EntityManagerFactory ou o EntityManager, e também em nossos métodos 

@Repository 
public class ProductDAO { 
  
 @PersistenceContext 
 private EntityManager _entityManager = null; 
  
 public ProductDAO() { 
 } 
  
 @Transactional 
 public void insert(Product product) { 
  _entityManager.persist(product); 
 } 
   
 @ Transactional 
 public ArrayList<Product> findAll() { 
  Query query = _entityManager.createQuery("from Product"); 
  return (ArrayList<Product>) query.getResultList(); 
 } 
 
 public EntityManager getEntityManager() { 
  return _entityManager; 
 } 
  
 public void setEntityManager(EntityManager entityManager) { 
  _entityManager = entityManager; 
 } 
} 



insert() e findAll() não iniciamos e nem finalizamos nenhuma transação ou 

damos um commit, apenas persisto o objeto e faço a query. Isto acontentece 

porque o filtro OpenEntityManagerInViewFilter declarado no web.xml com 

as annotations @Transactional que estão em nossos métodos fazem o trabalho 

de criar o EntityManager devidamente configurado e todo o escopo de transação, 

bem como todo o esquema de tratamento de exceções e rollback, desta forma a 

annotation @Transactional faz com que o JpaTransactionManager seja 

injetado no nosso código automaticamente gerenciando toda a transação. 

 

Podemos perceber que desta forma se tem o código mais limpo, e não 

precisamos nos preocupar com o controle da transação. 

 

Para finalizar será criada a página hello.jsp, é nela que mostraremos 

nossas informações, está pagina ficará dentro do diretório WebContent -> 

WEB-INF -> jsp: 

 

 

 

 

<%@ include file="/WEB-INF/jsp/include.jsp" %> 

<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-
1"> 
<title>Spring ORM - Object/Relational Mapping</title> 
</head> 
 
<body> 
    <h1>Hello - Spring Application - ORM </h1> 
    <p>Welcome, it is now <c:out value="${model.now}"/></p> 
     
    <h3>Products</h3> 
     
    <c:forEach items="${model.products}" var="prod"> 
      <c:out value="${prod.name}"/><br> 
    </c:forEach> 
     
</body> 
</html> 



Nesta página incluímos o arquivo  include.jsp, chamamos o nosso model que 

criamos na página Exemplo.java através da tag <c:out 

value="${model.now}"/> pegamos a data, e mais abaixo fazemos um for 

passando como itens a array de produto do model e para cada interação 

imprimimos o nome do produto. 

 

 

Minha tabela produto em meu banco de dados antes de inserir o item ‘Caneta’: 

 

 

 

 

A aplicação exemplo rodando: 
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