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Pages henvender sig til dig, der gerne vil lære at programmere interaktive websider ved hjælp af Java.

Bogen gennemgår bl.a.:

* Interaktive websider og formularer
* Java Server Pages 2.0 og JSP Standard Tag Library 1.1

* Servletter og opsætning af webserveren
* Databaser, SQL og strategier til databaseadgang

* Javabønner
* Sende E-post fra websider

* Model-View-Controller-arkitekturen
* XML og hvordan man bruger det i sine websider
* RSS - Import af nyheder fra andre websteder

* Webtjenester (Web Services) og kald over netværket
* Opsætning af HTTPS - krypteret kommunikation med SSL

* Adgangskontrol - både containerstyret og hvordan man selv programmerer det
* Sikkerhed og hacking af websider

* Dynamisk skalering og generering af billeder
* J2EE og Enterprise JavaBeans

* Internationale (flersprogede) websider

Et vist forhåndskendskab til Java og HTML er nødvendigt for at få det fulde udbytte af bogen.
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