NSTDA Academy
JAV058 : JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development
หล ักการและเหตุผล :
การพัฒนาโปรแกรมในปั จจุบน
ั การเขียนโปรแกรมให ้ทางานในลักษณะ Service มีปริมาณเพิม
่ มากขึน
้ ซึง่ ในการ
พัฒนางานแบบ Service เดิมมีรูปแบบการจัดการทีไ่ ม่สะดวก จึงเกิดการพัฒนางาน Service ในแบบทีเ่ ป็ น Microservice
ทีใ่ ช ้ในคิด ของการท าเป็ น Service ย่อ ย ๆ แต่ล ะส่ว นอิส ระจากกัน สามารถ build และ deploy ได ้ด ้วยตัว เอง ท าให ้
สะดวกและง่ายกับงานประเภท Integrate
ว ัตถุประสงค์ :
 เรียนรู ้แนวคิดการพัฒนา Microservices
 เรียนรู ้วิธก
ี ารเขียนภาษา JavaScript และ Library เพือ
่ สร ้าง Microservice
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 Programmer
 นักวิเคราะห์ระบบ
 ผู ้ทีส
่ นใจทัว่ ไป
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้พืน
้ ฐานการพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript, Ract
 มีความรู ้เกีย
่ วกับ Database
้ หาหล ักสูตร :
เนือ































Microservices Architecture
Introduction to Microservices Architecture
Introduction to Seneca
Using Seneca
How to write a plugin
How to write unit tests
Understanding data entities
Understanding query syntax
Understanding prior actions
Seneca with promises
Creating Seneca Application
Communication
WebRTC
WebRTC Applications Using PeerJS
Introduction to Socket.IO
Functional Reactive Programming
Introduction to Reactive Programming
Functional Programming in a Nutshell
Using the FRP Library
Errors and Exception Handling
Bacon APIs
Using the Features of Bootstrap
Introduction to Bootstrap
Understanding the rem and em CSS Units
The Card Component
React and Flux
Understanding React
Getting Started with JSX
Flux and Flux.js
Introduction to React Router
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จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
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ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
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