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4 JavaScript w praktyce

WST P. CO TO TAKIEGO JEST NODE.JS?

Na pocz tek wyja nijmy, e JavaScript jest j zykiem programowania rozu-
mianym przez przegl darki internetowe, takie jak Firefox czy Chrome. Prze-
gl darki te maj  wbudowane silniki zdolne do interpretowania i wykonywania
programów napisanych w tym j zyku. Silnik Firefoksa nosi nazw  SpiderMonkey,
a ten, którego u ywa przegl darka Chrome, jest nazywany po prostu V8.

Uruchamianie programów w ramach przegl darki wi e si  z pewnymi
ograniczeniami. Nie mo na na przyk ad wchodzi  w interakcje z elementami
innymi ni  strony internetowe. Mo na wykrywa  b dy pope niane przez u yt-
kowników wype niaj cych formularze, mo na otwiera  nowe okna przegl darki
i wy wietla  komunikaty ostrzegawcze, ale nie mo na sterowa  niczym spoza
przegl darki.

Na szcz cie istnieje te  inne rozwi zanie. Je li zainstalujesz sobie roz-
szerzenie JavaScriptu o nazwie Node.js, b dziesz móg  uruchamia  programy
niezale nie od jakiejkolwiek przegl darki internetowej. (Bardzo cz sto zamiast
pe nej nazwy Node.js u ywana jest skrócona forma Node i ja tak e b d  odt d
j  stosowa a).

Node jest rodowiskiem uruchomieniowym JavaScriptu zbudowanym na
bazie silnika V8 i zaopatrzonym w biblioteki obs uguj ce procesy wej cia-wyj cia
wraz z komunikacj  sieciow . Umo liwia ono pos ugiwanie si  JavaScrip-
tem poza przegl dark  internetow  w celu uruchamiania skryptów pow oki,
zarz dzania us ugami backendowymi i wykonywania skryptów bezpo rednio
na urz dzeniach docelowych.

Czego potrzebujesz, aby zrozumie  t  ksi k ?
 Znajomo ci podstawowych poj  zwi zanych z programowaniem.

 Umiej tno ci konfigurowania minikomputera Raspberry Pi i czenia go
z sieci .

 Umiej tno ci pos ugiwania si  konsol .

 Elementarnej wiedzy na temat sudo, katalogów oraz tworzenia i edyto-
wania plików.
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