NSTDA Academy
JAV010 : JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application:
การพ ัฒนาภาษา JAVA Web Application ทีท
่ างานบน Server ระด ับที่ 1 - การสร้าง Web Application
้ งต้น
เบือ
หล ักการและเหตุผล :
การทางานของ Web Server ต ้องอาศัยการทางานในลักษณะของ CGI หรือ Java Servlet และ ASP หรือ JSP
เพือ
่ ช่วยให ้การทางานในลักษณะ Server Side Application สามารถงานได ้อย่างดี และยังสามารถนาไปใช ้งานร่วมกับ
การทางานในลักษณะอืน
่ ได ้
ว ัตถุประสงค์ :
 มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับใช ้งานภาษา JSP และ Java Servlet
 สามารถเขียนภาษา JSP และ Java Servlet
 สามารถเขียน Script ในลักษณะต่าง ๆ เพือ
่ ควบคุมการทางาน
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู ้ทีด
่ แ
ู ลระบบงาน ทีม
่ ค
ี วามรู ้ Java Programming และ RDBMS มาแล ้ว
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้ความเข ้าใจในการใช ้งานโปรแกรม Windows 95/98/ME/XP/2000
 มีความเข ้าใจในการเขียนโปรแกรม Java
 มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการเขียนภาษา HTML
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 Advanced JAVA Servlet and JSP for Web Application Development (J2EE) Level II – Advanced Web
Application
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Servlet และ JSP
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Server / Client
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Request
 การทางานกับ HTTP Header
 ลักษณะการทางานของ Servlet Structure and Lifecycle
 การใช ้งาน Servlets
 การตรวจสอบข ้อผิดพลาด Debugging Servlets
 การ Creating, Deploying and Executing Servlet/JSP
 การทางานกับ Servlet Request
 การทางานกับ Servlet Response
 การทางานกับ HTTP Response
 การใช ้งาน HTTP Status Codes and Headers
 การใช ้งาน Servlet SessionTracking
 ความเข ้าใจเกีย
่ ว JSP
 การเขียนส่วนประกอบของ JSP
 การใช ้งาน JSP
 การใช ้งาน JSP debugging and Error Handling
 การใช ้งาน JSP Scripting/Page Directive
 ประเภทของ Script Elements ต่าง ๆ
 Expressions
 Script lets
 Declarations
 Common directives
 Implicit objects
 Different Scopes and Application
 Custom JSP Tag Libraries
 Components
 การทางานร่วมกับระบบฐานข ้อมูล
 การทางานด ้วย Query Database Efficiently From Servlet
 การใช ้งาน Using Servlets และ JSP
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