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Hoje em dia, é muito comum criar aplicações client-side para web e mobile que consomem dados de uma API
(Application Programming Interface), que são sistemas back-end focados apenas no processamento e envio de dados,
de forma centralizada. Isso permite que sejam desenvolvidas múltiplas aplicações clientes com interfaces específicas
para usuários mobile, desktop ou web. Desde 2010, o Node.js provou ser uma excelente plataforma escalável na
solução de diversos problemas, principalmente para construção de APIs RESTful.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Neste livro, Caio Ribeiro Pereira mostra na prática os motivos por que optar pelo Node.js, que é uma plataforma
altamente escalável e de baixo nível. Nele, você vai aprender boas práticas sobre como construir uma API utilizando
código ECMAScript 2015 (aka ES6) e frameworks populares como Express, Passport, Apidoc, Mocha e muito
mais.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
O projeto será integrado com banco de dados relacional através do Sequelize.js e, para finalizar, será construída uma
aplicação cliente web em formato SPA (Single Page Application) utilizando apenas o melhor do mais puro Vanilla
JavaScript.
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