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Descricao:Cansado de tentar aprender a programar? Pronto para
REALMENTE aprender a programar?Se voc j tentou aprender a
programar no passado mas no teve muito sucesso, d uma chance ao
livro "e;Programando em JavaScript"e;. Ele lhe ensinar exatamente o
que voc precisa saber sobre programao na linguagem de script mais
amplamente utilizada no mundo atualmente. Vai lhe instruir partindo
do princpio e permitir seu desenvolvimento baseado naquilo que voc
aprendeu ao longo do caminho.Aprenda JavaScript uma vez, use

muitas e muitas vezes!Apesar do JavaScript ser de longe a linguagem
do lado cliente mais popular em uso atualmente, tambm pode e
usado do lado servidor. Node.js, Meteor, Wakanda, CouchDB e

MongoDB so apenas alguns exemplos de onde voc encontrar e poder
utilizar o JavaScript no lado servidor. O tempo que voc investir

aprendendo a utilizar o JavaScript pode ser duplamente
recompensador, j que o JavaScript continua adentrando em outras
reas da computao.Se voc est buscando alavancar sua carreira,

JavaScript uma inestimvel habilidade para se ter.H uma alta demanda
por habilidades em JavaScript e a necessidade por pessoas que



possam programar em JavaScript aumentar cada vez mais. Se voc est
buscando a insero no mercado de trabalho, qual melhor habilidade

para ter em seu currculo do que algo que pode ser utilizado
praticamente em todo lugar?Quer trabalhar no "e;front-end"e; de
sites? Aprenda JavaScript. Pronto para lidar com programao back-
end para aplicativos web de rede intensiva? Aprenda JavaScript.
Quer trabalhar com as mais recentes tecnologias em base de dados

disponveis atualmente? Ento, aprenda JavaScript. Aprenda
JavaScript da maneira certa - de uma vez por todas...No importa se
voc planeja utilizar o JavaScript no lado cliente em um navegador,

ou no lado servidor, ou mesmo em ambos; voc
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