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NOVIDADES 

“São abordados os seguintes temas: 
• O que é o Java e como se utiliza. 
• Descrição completa da sintaxe Java. 
• Filosofia de programação orientada a objectos. 
• Animação, interactividade e multimédia em páginas Web – 

Utilização de applets Java em páginas WWW. 
• Exemplos práticos de acompanhamento do texto. 
• Utilização avançada do Java: Servlets, JDBC, RMI, CORBA, 

Jana Beans. 
• J2EE e Enterprise Java Beans. 
• Java móvel: J2ME” 

“Esta obra cobre, de forma didáctica, a linguagem SQL, um standard 
internacional de acesso às bases de dados e está estruturada tanto 
para aprendizagem como para consulta.” 

“JavaScript: the definitive guide provides a thorough description of 
the core JavaScript language and both the legacy and standard 
DOMs implemented in web browsers. The book includes 
sophisticated examples that show you how to handle common tasks, 
such as validating form data, working with cookies, and creating 
portable DHTML animations. The book also contains detailed 
reference sections that cover the core JavaScript API, the legacy 
client-side API, and the W3C standard DOM API, documenting every 
JavaScript object, method, property, constructor, constant, function, 
and event handler in those APIs.” 
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“São abordados os seguintes temas: 
• Mastering Perl 5 data structures, including the new 

references 
• Creating CGI scripts with Perl. 
• Configuring your Web server for use with CGI scripts. 
• Handling command-line input 
• Understanding and using regular expressions. 
• Working with string processing. 
• Handling file I/O 
• Developing e-mail solutions. 
• Acessing Windows databases. 
• Creating objected-oriented programs. 
• Managing the Windows registry. 
• Linking a database to the Web. 
• Debugging your Perl scripts and programs.” 

“São focados os aspectos primários, que abrangem a adaptação às 
novas ferramentas de administração, a instalação e respectiva 
preparação, alguns aspectos sobre integração Windows NT/2000, o 
Active Directory (AD), bem como outros conceitos fundamentais, 
abrangendo os discos dinâmicos, algumas tecnologias usadas na 
internet, fault-tolerance, estruturação física da rede, domínios e 
florestas do AD, planeamento de estruturas de domínios, delegação 
da administração, configuração de domain controllers, gestão de 
quotas de disco, group policies e, como não poderia deixar de ser, o 
protocolo TCP/IP, que desempenha agora um papel muito importante, 
com grandes novidades ao nível do papel que desempenha na 
comunicação entre computadores, tendo beneficiado de relevantes 
alterações ao nível dos serviços DHCP e DNS.” 
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“Esta obra destina-se aos programadores em Visual Basic com alguma 
experiência que pretendam aperfeiçoar os seus conhecimentos, 
nomeadamente, no desenvolvimento de aplicações de acesso a bases 
de dados para ambientes win32, para ambientes cliente-servidor e 
para a Web.” 

“Technology and therefore end user expectations are changing at 
na accelerating rate. The business wants technology not only to 
deliver bisiness process efficiency but to deliver the competive 
edge. Yesterday the network had to work today it has to perform. 
Network managers have to meet these challenges head to or be 
swept aside by outsourcing.” 

“O livro é composto por duas grandes partes. A primeira está 
inteiramente dedicada aos conceitos do XML: história do XML, 
anotação descritiva, componentes, organização lógica, organização 
física, DTD, XML schemas, exemplos. A segunda introduz-nos o 
universo do processamento de documentos XML, focando 
principalmente uma abordagem declarativa baseada em XSL. Nesta 
parte, são abordados os seguintes temas: processamento 
estruturado de documentos, DSSSL, CSS, XSL e o processamento 
declarativo.” 
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Valente, D. A. (2014). Interpersonalogia: Introdução ao estudo da comunicação e 
relações interpessoais. [S. l.]: Domingos Antunes Valente 

 

“Protect your network with snort: the high-performance, open 
source IDS. 
Snort gives network administrators an open source intrusion 
detection system that outperforms proprietary alternatives. Now, 
Rafeeq Ur Rehman explains and simplifies. 

• An expert introduction to intrusion detection and the role of 
Snort. 

• Writing and updating Snort rules to reflect the latest attacks 
and exploits. 

• Contains detailed coverage of Snort plug-ins, preprocessors, 
and output modules. 

• Logging alerts to a MySQL database. 
• Using ACID to search, process, and analyze security alerts 
• Using SnortSnart to analyze Snort log files. 
• XML support for Snort via the Simple Network Markup 

Language (SNML).” 

• “Understand the fundamentals of the new Microsoft 
Management Console. 

• Master all the new and advanced features that SQL Server 
7.0 offers 

• Learn how to effectively use the latest tools and features 
by following practical, real-word examples. 

• Get expert tips from a leading authority on implementing 
SQL Server 7.0 in the corporate environment.” 

“O livro versa sobre o estudo da comunicação, relações interpessoais 
e aborda os seguintes temas: Comunicação e relacionamento; 
Assertividade; Percepção; Relação consigo; Relação com os demais; 
Chefia e interações individuais; Relações interpessoais e ainda como 
falar em público e questões de liderança.” 
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“Access and SQL Server developer’s handbook offers a pratical 
new approach to enterprise database applications development. 
At last, one volume shows how to build bulletproof SQL Server 
databases with intuitive Access user interfaces.” 

• “Discover effective database design structures. 
• Learn to use functions and clauses to query data. 
• Discover faster, easier methods for manipulating data. 
• Create tables and advanced queries with ease. 
• Learn to identify and solve common SQL errors. 
• Tune your database using stored procedures and triggers. 
• Gain valuable insight, tips, techniques, and advice from 

industry experts. 
• Gain an understanding of PL/SQL, transact SQL, and SQL* 

Plus.” 
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