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Especialmente nos ultimos 5 anos, a web
tornou-se um ambiente extremamente
complexo do ponto de vista tecnico. E
claro que, em funcao disso, escrever boas
aplicacoes para esse ambiente tornou-se um
desafio interessante. Com o objetivo de
criar um ecossistema de desenvolvimento
mais saudavel e produtivo, surgiram, neste
periodo, diversas tecnologias (alem das ja
previamente existentes, como PHP, por
exemplo). A Microsoft fez sua parte e
colocou no mercado um framework
(respeitando um pattern ja antigo - MVC)
robusto para a construcao de aplicacoes
desta natureza, que privilegia a construcao
de boa arquitetura, a realizacao de testes,
seguranca e utilizacao de boas praticas.
Estamos falando do ASP.NET MVC.Este
livro apresentara conceitos iniciais acerca
do framework ASP.NET MVC (versao 4) e
guiara por todo o processo de seu
entendimento. Como funciona o ASP.NET
MVC? Como posso criar uma aplicacao
partindo do zero? Como utilizar jQuery e
chamadas assincronas? Como implementar
seguranca para as aplicacoes? O que e esse
tal de Razor e como utiliza-lo? Como
trabalhar com dados respeitando boas
praticas de desenvolvimento? HTML 5,
CSS, Bootstrap, NuGet Todos esses temas
e as respostas para essas perguntas sao
contempladas nesta obra. Entao, arregace
as mangas e bons estudos!Confira mais
livros
em
http://www.casadocodigo.com.br/.
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aplicativo Web com o Core MVC no macOS com 4 out. 2012 Inscreva-se para o exame 70-486 e veja os materiais de
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