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O Spring é o principal concorrente da especificação JavaEE. Com uma plataforma muito estável e com integração fina
entre todas as suas extensões, fornece um ambiente muito propício para que o programador foque nas regras de
negócio e esqueça dos problemas de infraestrutura.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Durante o livro, será construída uma aplicação baseada na loja da Casa do Código e você terá a chance de utilizar
diversas das funcionalidades e integrações providas pelo framework. Usaremos o Spring MVC como alicerce da nossa
aplicação web e para implementar todas as funcionalidades, utilizaremos diversas integrações, como: Spring JPA, para
facilitar o acesso ao banco de dados; Spring Security, para segurança da aplicação; diferenciação de ambientes com a
parte de Profiles; respostas assíncronas para melhorarmos a escalabilidade; e ainda detalhes, como cache e suporte
às requisições, seguindo o estilo REST.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Tudo isso sem uma linha de XML, todas configurações serão feitas baseadas em anotações e código Java.

Nice ebook you must read is Spring Mvc Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone in
simple steps. BIKESACROSSTHE.US in simplestep and you can FREE Download it now.
Most popular website for free eBooks. Platform for free books is a high quality resource for free Books
books.As of today we have many PDF for you to download for free. You have the option to browse by
most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform is a volunteer
effort to create and share e-books online. No registration or fee is required, and books are available in
ePub, Kindle, HTML and simple text formats.The bikesacrossthe.us is home to thousands of free
audiobooks, including classics and out-of-print books. In the free section of our resources, you'll find a ton
of free e-books from a variety of genres.
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