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Faça o download ou leia online Introdução ao GraphQL
Eve Porcello & Alex Banks PDF grátis para e-book /
ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Por que o GraphQL é a tecnologia
mais inovadora para buscar dados desde o Ajax? Ao oferecer
uma linguagem de consulta para suas APIs e um runtime para
responder às consultas com seus dados, o GraphQL
representa uma alternativa ao REST e às arquiteturas ad hoc
dos web services. Com este guia prático, Alex Banks e Eve
Porcello apresentam um caminho de aprendizado objetivo aos
desenvolvedores web de frontend, engenheiros de backend e
gerentes de projeto e de produto que queiram começar a
trabalhar com o GraphQL.
Você explorará a teoria dos grafos, a estrutura de dados de
grafo e os tipos do GraphQL antes de aprender a construir um
esquema para uma aplicação de compartilhamento de fotos na
prática. Este livro também apresenta o Apollo Client: um
framework popular que pode ser usado para conectar o
GraphQL à sua interface de usuário.
- Explore a teoria dos grafos e analise exemplos conhecidos de grafos em uso nos dias de hoje.
- Saiba como o GraphQL aplica métodos de consulta de banco de dados à internet.
- Crie um esquema para uma aplicação PhotoShare, que servirá como um roteiro e um contrato
entre as equipes de frontend e de backend.
- Use JavaScript para implementar um serviço GraphQL totalmente funcional, e o Apollo para
implementar um cliente.
- Aprenda a preparar APIs GraphQL e os clientes para um ambiente de produção
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Faça o download ou leia online Introdução ao GraphQL Eve Porcello & Alex Banks PDF
grátis para e-book / ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for introdução ao graphql PDF?. If
you are areader who likes to download introdução ao graphql Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get introdução ao graphql Pdf and any kind of Ebook you want
downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading introdução ao graphql Pdf? You may
think better just to read introdução ao graphql Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read introdução ao graphql electronically, as you
are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
introdução ao graphql Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can
easily download introdução ao graphql Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas
print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download introdução ao graphql Pdf from our online library.
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