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O NodeJS é uma poderosa plataforma para construir de forma rápida e fácil aplicações de rede escaláveis. Utiliza um
modelo de single thread, faz I/O não bloqueante e por isso trabalha sempre de forma assíncrona.u003cbr/u003e
Construindo aplicações com NodeJS abrange:u003cbr/u003e
•O que é o NodeJS e o que pode ser feito com essa plataforma.u003cbr/u003e
•Conceitos de bancos de dados relacionais como modelagem e formas normais.u003cbr/u003e
•Conceitos de REST e boas práticas para um bom design de API.u003cbr/u003e
•Como construir, testar e documentar uma API RESTful com NodeJS.u003cbr/u003e
Você aprenderá a construir uma API RESTful funcional, com testes unitários e documentação dos endpoints, que
estará pronta para ser publicada seguindo boas práticas e otimizações. Será utilizada uma estrutura robusta, testável
e expansível, que poderá servir como base para implementar outras aplicações HTTP com NodeJS.

Popular ebook you should read is Construindo Aplicações Com Nodejs Ebooks 2019. You can Free
download it to your laptop through easy steps. GLOBASTUDY.COM in easy step and you can Free PDF it
now.
We’re the leading free Ebooks for the world. Site is a high quality resource for free Kindle books.Give
books away. Get books you want. You can easily search by the title, author and subject.Download in PDF,
and you can also check out ratings and reviews from other users.The globastudy.com is home to
thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print books. These books are compatible for
Kindles, Nooks, iPads and most e-readers.
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