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As aplicações web modernas têm evoluído rapidamente. A
demanda por ferramentas capazes de entregar conteúdo
dinâmico como APIs REST e de frameworks para consumo de
dados como Angular.JS e similares é crescente. Nesse
contexto, frameworks modernos como o Laravel são
ferramentas indispensáveis para a produção de sistemas web
em tempo hábil, com qualidade e de fácil manutenção. No
livro Laravel para Ninjas são abordados temas como:
Instalação do ambiente para desenvolvimento no Windows,
MAC OS X e Linux.
Instalação e uso do Composer, um gerenciador de
dependências para PHP.
Instalação do framework Laravel e execução dos primeiros
testes.
Construção de modo incremental de um catálogo de produtos
com integração com o ORM Eloquent, sistema de paginação,
busca, upload de imagens, etc.
Construção de um aplicativo de página única com API Restful e integração do front-end com a
biblioteca JavaScript Angular.
Uma visão mais aprofundada do uso do ORM Eloquent.
Envio de e-mails com o Laravel usando serviços para envio de e-mails em massa.
Execução de testes unitários e de integração com o PHPUnit.
Publicação do seu aplicativo em servidor dedicado ou compartilhado.
Os exemplos são construídos de maneira incremental, de modo que ao longo do desenvolvimento o
leitor se familiarize com os recursos e o método de trabalho do framework de forma prática e
intuitiva. Os arquivos de código-fonte dos exemplos estão disponíveis no GitHub em duas versões
compatíveis com a versão mais atual do framework.
* O website do framework pode ser acessado em https://laravel.com a versão utilizada nos exemplos
do livro é a 5.2 compatível com a versão 5.3. Os códigos do exemplo 'Olá mundo' apresentado no
Capitulo 3 foram testados com a versão 5.4 e não houve nenhum problema de incompatibilidade. Os
projetos do livro são disponibilizados no GitHub em ambas as versões 5.2 e 5.4. A versão 5.3 foi
omitida por ser muito similar a versão 5.2.
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LARAVEL PARA NINJAS PDF - Are you looking for eBook Laravel para ninjas PDF? You will be
glad to know that right now Laravel para ninjas PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Laravel para ninjas or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Laravel para ninjas PDF may not make exciting reading, but Laravel para ninjas is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Laravel para ninjas PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Laravel para
ninjas PDF. To get started finding Laravel para ninjas, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LARAVEL PARA NINJAS PDF, click this link to download or
read online:
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 311
http://media.beebok.info/br-1464688328/the-seven-deadly-sins-capitulo-311.html

Para os Sete Pecados Capitais, as vitórias têm sempre um sabor agridoce... Um fantasma
que todos acharam ter sido deixado no passado se levanta, e medo, terror e destruição
estão a caminho. Ainda não acabou. A batalha interminável continua...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Duquesa Por Engano
http://media.beebok.info/br-1459006946/duquesa-por-engano.html

Outra das clássicas estórias de casamento por conveniência escrita por Cheryl Bolen Uma
inocente visita ao Duque de Aldridge para pedir uma doação para suas viúvas de guerra,
coloca Lady Elizabeth Upton no meio de um enorme escândalo... O Duque de...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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黑暗社会
http://media.beebok.info/br-1463853415/黑暗社会.html

...

[PDF]

F*deu Geral
http://media.beebok.info/br-1459175328/f-deu-geral.html

Do autor do mega-seller A sutil arte de ligar o f*da-se Vivemos em uma época
interessante. Materialmente, nunca estivemos melhor — temos mais liberdade, mais
saúde e mais riqueza do que em qualquer momento da história da humanidade. No
entanto, tudo ao redor parece...
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灵界之修仙
http://media.beebok.info/br-1463857422/灵界之修仙.html

...

[PDF]

猎人之光明
http://media.beebok.info/br-1463865063/猎人之光明.html

胡夫金字塔究竟是何人建造?尼斯湖水怪是什么生物? 百年难解百慕大三角之谜;爱琴海边的神
秘古堡;地下迷宫中的上古怪兽;希腊王者骑乘过的巨龙…… 大陆漂移学说竟源自古魔法时代
的禁咒战争……...
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风月天子2
http://media.beebok.info/br-1463850721/风月天子2.html

由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。

[PDF]

英雄探险队2
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http://media.beebok.info/br-1463849034/英雄探险队2.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。
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风月天子1
http://media.beebok.info/br-1463845373/风月天子1.html

由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。
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英雄探险队1
http://media.beebok.info/br-1463841860/英雄探险队1.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。
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幻之天2
http://media.beebok.info/br-1464657613/幻之天2.html

...
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小王爷
http://media.beebok.info/br-1461083122/小王爷.html

我无奈的遥遥头,我不是记得你,而是你的衣着告诉我你是皇帝,我很想这么告诉他,但是生怕他
因为再一次的打击而掐死我,所以我还是决定以后在告诉他好了……
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