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WST}P. CO TO TAKIEGO JEST NODE.JS?
Na poczÈtek wyjaĂnijmy, ĝe JavaScript jest jÚzykiem programowania rozumianym przez przeglÈdarki internetowe, takie jak Firefox czy Chrome. PrzeglÈdarki te majÈ wbudowane silniki zdolne do interpretowania i wykonywania
programów napisanych w tym jÚzyku. Silnik Firefoksa nosi nazwÚ SpiderMonkey,
a ten, którego uĝywa przeglÈdarka Chrome, jest nazywany po prostu V8.
Uruchamianie programów w ramach przeglÈdarki wiÈĝe siÚ z pewnymi
ograniczeniami. Nie moĝna na przykïad wchodziÊ w interakcje z elementami
innymi niĝ strony internetowe. Moĝna wykrywaÊ bïÚdy popeïniane przez uĝytkowników wypeïniajÈcych formularze, moĝna otwieraÊ nowe okna przeglÈdarki
i wyĂwietlaÊ komunikaty ostrzegawcze, ale nie moĝna sterowaÊ niczym spoza
przeglÈdarki.
Na szczÚĂcie istnieje teĝ inne rozwiÈzanie. JeĂli zainstalujesz sobie rozszerzenie JavaScriptu o nazwie Node.js, bÚdziesz mógï uruchamiaÊ programy
niezaleĝnie od jakiejkolwiek przeglÈdarki internetowej. (Bardzo czÚsto zamiast
peïnej nazwy Node.js uĝywana jest skrócona forma Node i ja takĝe bÚdÚ odtÈd
jÈ stosowaïa).
Node jest Ărodowiskiem uruchomieniowym JavaScriptu zbudowanym na
bazie silnika V8 i zaopatrzonym w biblioteki obsïugujÈce procesy wejĂcia-wyjĂcia
wraz z komunikacjÈ sieciowÈ. Umoĝliwia ono posïugiwanie siÚ JavaScriptem poza przeglÈdarkÈ internetowÈ w celu uruchamiania skryptów powïoki,
zarzÈdzania usïugami backendowymi i wykonywania skryptów bezpoĂrednio
na urzÈdzeniach docelowych.

Czego potrzebujesz, aby zrozumieÊ tÚ ksiÈĝkÚ?
Å ZnajomoĂci podstawowych pojÚÊ zwiÈzanych z programowaniem.
Å UmiejÚtnoĂci konfigurowania minikomputera Raspberry Pi i ïÈczenia go

z sieciÈ.
Å UmiejÚtnoĂci posïugiwania siÚ konsolÈ.
Å Elementarnej wiedzy na temat sudo, katalogów oraz tworzenia i edyto-

wania plików.
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