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plicações como chats online, jogos mul-
tiplayer, i n t eg rações com aplicativos 
desktop, informações em tempo real e 
projetos que necessitam de muitas requi
s i ções s i m u l t â n e a s agora podem ser 

desenvolvidas sem preocupações . O Node.JS (wwwjtodejs.org) é 
uma biblioteca JavaScript desenvolvida há pouco mais de dois 
anos pelo americano Ryan Dahl, que tem como objetivo prin
cipal permitir a cr iação de sistemas que necessitem de muitos 
acessos concorrentes. "Quando ele criou o NodeJS, seu objetivo 
era atender apl icações de rede com grande demanda de cone
xões s imultâneas . Essa filosofia ajuda a atender mais usuár ios 
com menos recursos computacionais. Por conta dessa aborda
gem, o NodeJS tornou-se uma ótima opção - não a única - para 
desenvolver aplicações em tempo real (realtime)", diz Emerson 
Macedo, arquiteto de software da Globo.com. 

Devido ao pouco tempo de existência e ao enorme potencial, 
o NodeJS passa por um período de avaliação e experimento por 
parte dos desenvolvedores, mas ainda n ã o atinge grande parte 
deles devido a detalhes bastante determinantes, segundo Diego 
Nunes, gerente de desenvolvimento e líder de soluções tecnoló
gicas da Micro wave Digital Works. "Apesar do boom' que ele tem 
sofrido nos círculos de desenvolvimento, a adoção real do Node. 
JS ainda é muito t ímida por uma série de fatores, como limita
ção de plataforma de execução, já que atualmente não roda no 
Windows oficialmente, imaturidade de muitas libraries básicas, 
falta de entendimento da linguagem por parte dos programado
res que vieram do mundo orientado a objetos etc. O NodeJS é um 
interpretador da linguagem JavaScript que fornece uma série de 
libraries para trabalhar com o sistema de arquivos, fluxo de rede, 
bancos de dados... É algo parecido com o que o Python pode for
necer com suas libs de I/O baseadas em eventos. Entendido isso, 
a explicação simples é que o JavaScript tem uma natureza assín
crona que foi transportada para as libs do NodeJS. Nele, os traba
lhos mais pesados são feitos 'em background' e disparam uma 
função especificada por você ao final da execução. O Node.JS é 
um potencial substituto para uma miríade enorme de casos, mas 
ele foi desenvolvido tendo em mente aplicações com acessos de 
longa duração. Aplicações com sockets em geral, rotinas execu
tadas periodicamente e com uma grande quantidade de acessos 
simultâneos são alguns dos casos em que o NodeJS parece uma 
resposta muito óbvia", diz. 

Você pode ver o resultado de algumas aplicações desenvol
vidas em NodeJS nos cases apresentados nas próximas páginas 
desta reportagem, que mostram sistemas de mensagem instan
tânea, games multiplayers, sistemas remotos, entre outros. As 
gigantes t a m b é m estão atentas ao poder da biblioteca e já a uti
lizam em suas ferramentas, como fez a Google, utilizando Node. 
JS e CoffeeScript para desenvolver o Google+Scraper (github. 
com/fhcmberger/googleplus-icraper), funcionalidade da nova 
rede social que visa recuperar dados do perfil dos usuários caso 

haja m u d a n ç a s no HTML. 
Um exemplo de uso do Node.JS em uma ap l icação brasi

leira é a sala de aula virtual Treina TOM (www.treinatom.com.br), 
desenvolvida pela equipe da e-Genial (www.egeniai.pro) "Apesar 
de se tratar de uma tecnologia emergente, com Node.JS conse
guimos criar muito mais apl icações , inclusive para desktop, 
mobile, setboxes/games, tablets etc. Na e-Genial estamos 
migrando para Node.JS o nosso produto Treina TOM, que per
mite ministrar cursos, eventos e treinamentos em tempo real 
pela internet. Com ele, conseguiremos reduzir nosso n ú m e r o 
de l icenças de Flash Media Server e escalar com muito mais 
facilidade e a um custo pelo menos 80% mais barato que uma 
licença do Flash Media", declara Carlos Eduardo, diretor de tec
nologia e inovação da e-Genial, que oferece um curso online de 
Node.JS (www.egenial.com.br/nodeis) 

Como o NodeJS funciona 
Por ser um framework server-side JavaScript para p rodução de 
aplicativos web que fazem muitas requests ou m a n t ê m a cone
xão aberta para carregar mais dados, o NodeJS altera a forma 
que o servidor trabalha, possibilitando, assim, a criação de apli
cativos altamente escaláveis , com códigos que manipulam 
muitas conexões simultâneas em uma única máquina física, de 
forma a economizar o uso de diversos servidores. "O Node.JS é 
um servidor escrito em C, C++ e a sua API para os programadores 
utiliza JavaScript. O Node pega as operações que envolvem I/O 
bloqueante (rede e disco) e as envia para um Thread Pool, que é 
implementado usando libeio. Dessa forma, o fluxo de execução 
do programa continua, e quando essa operação bloqueante ter
mina o fluxo é direcionado para o handler desse evento, usando 
um listener de eventos ou uma função de callback, dependendo 
da i m p l e m e n t a ç ã o do programador", explica Emerson. Para 
execução de JavaScript no servidor, o Node.JS utiliza a engine 
V8, que é o interpretador de JavaScript criado pelo Google para 
o navegador Chrome. "O JavaScript é uma linguagem interpre
tada. Ryan Dahl usou o V8 e criou uma série de libraries otimiza
das para ele. O NodeJS consiste em vários componentes, mas o 
cérebro por trás de tudo é praticamente o mesmo V8 que roda 
no Google Chrome. O fato de o NodeJS executar JavaScript no 
servidor traz uma série de diferenças para o JavaScript com que 
estamos acostumados a lidar no browser: você pode escrever 
código para acessar banco de dados, manipular arquivos, fazer 
requisições web arbitrárias... Muitas das limitações que os nave
gadores impõem caem por terra e o JavaScript pode ser usado 
em todo o seu potencial", diz Diego. 

O V8 acaba com o transtorno de o JavaScript ser interpretado 
de diferentes maneiras de acordo com cada browser. "É interes
sante notar que o JavaScript sempre foi uma linguagem muito 
poderosa, mas que ganhou uma fama ruim entre os desenvolve
dores porque existem diferentes interpretadores de JavaScript -
cada navegador escreveu o seu. Obviamente, por mais que haja 
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um pad rão por trás da linguagem - o ECMA 262 -. muita coisa 
funciona de forma inconsistente: o mesmo código JavaScript se 
comporta de maneira diferente no Opera e no Firefox, por exem
plo. No Node JS não há essa preocupação , porque só existe u m 
interpretador da linguagem. Além disso, o V8 está sempre sendo 
atualizado e você pode utilizar sem problemas alguns recursos 
de JavaScript que ainda n ã o es tão disponíveis para todos os 
navegadores", explica Diego. 

Infraestrutura não bloqueante, baseada em eventos 
Para suportar uma boa quantidade de conexões simultâneas, 
o Node.JS trata as operações de I/O bloqueantes de forma dife
rente das n ã o bloqueantes. "O fato de usar um Event Loop em 
vez de criar uma thread por requisição é um fator fundamental 
para seu modelo escalar muito bem, permitindo um n ú m e r o 
bastante alto de conexões s imultâneas de maneira bem mais 
simples de implementar do que outros modelos, como, por 
exemplo, o de um thread por request", diz Emerson. Ele tam
b é m explica como essa maneira simplificada de permissão de 
conexões funciona: "A maior vantagem da infraestrutura não 
bloqueante do NodeJS é não precisar aguardar a latência de 
rede para realizar outra tarefa. Em um modelo bloqueante, a 
thread corrente precisa aguardar a operação de I/O terminar, 
consumindo, portanto, recursos computacionais importantes. 
No caso do Node, que é single thread, não existe esse bloqueio, a 
não ser que o programador assim faça. Geralmente, o consumo 
de memór ia é sensivelmente menor e o servidor consegue 
atender a mais conexões simultâneas." 
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O n ú m e r o de conexões simultâneas permitido com o NodeJS é 
alto, mas não deixa de ter um limite. "O limite de conexões passa 
a ser o estabelecido pelo sistema operacional e pelas limitações 
de recursos da máquina, como fluxo de rede, processamento etc. 
O NodeJS permite isso graças à sua característica assíncrona e a 
seu código baseado em um loop de eventos. Em vez de receber 
uma conexão, manter essa conexão aberta' e 'em espera' durante 
a execução para, ao final, responder, o NodeJS recebe a conexão, 
deixa-a 'no canto' enquanto processa e, ao final, dispara dados 
para ela. A conexão, enquanto não está sendo ativamente utili
zada para trafegar dados, praticamente não consome recursos 
da máquina, diferentemente do que acontece no Apache, por 
exemplo. O NodeJS não aloca os recursos assim que recebe a 
conexão, o que permite que uma grande quantidade de cone
xões simultâneas não gere um impacto considerável na perfor
mance do servidor, explica Diego. 

Os princípios do NodeJS podem ser confundidos com a 
função exercida pelo Apache. Diego compara os dois e mostra 
para que cada um é mais adequado: "O NodeJS pode ser usado 
para fazer parte do serviço do Apache, mas há muitas diferen
ças. O Apache atende a um propósi to bem definido e único: 
servir requisições HTTP e HTTPS. Ele vem pronto para isso, 
enquanto o NodeJS pode fazer muito mais, mas, em essência, 
não faz nada. O Apache seria a estátua dentro do Kinder Ovo -
ele vem pronto e só faz uma coisa -, enquanto o NodeJS é uma 
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caixa de Lego - você precisa montar para que se transforme em 
alguma coisa. É possível utilizar o NodeJS para rodar PHP, por 
exemplo, assim como no Apache. De fato, é possível reproduzir 
em Node boa parte da funcionalidade do Apache, senão toda. 
Obviamente, isso elimina boa parte das vantagens do NodeJS e 
faz pouco sentido, mas serve de ilustração." 

Vale enfatizar que o NodeJS não trabalha necessariamente 
com o protocolo HTTP, que é o que se usa, por exemplo, para 
acessar um site ou um arquivo qualquer na internet. "O NodeJS 
funciona 'abaixo' dessa camada de abstração e pode lidar com 
sockets TCP ou UDPs crus ou implementar qualquer protocolo 
que funcione sobre TCP ou UDP (HTTP, FTP, IRC, IMAP, XMPP...). 
A natureza assíncrona das libraries do NodeJS facilita que uma 
aplicação seja escalável porque é muito mais fácil distribuir a 
execução de um código baseado em eventos. Quando seu pro
jeto cresce e precisa escalar, as al terações serão menores e mais 
fáceis em Node", declara Diego Nunes. 

Adotando o NodeJS 
Para entrar no mundo das aplicações que necessitam de muitas 
requisições simultâneas, o desenvolvedor deve ter uma sim
ples base de conhecimento: "Acho que muita gente ainda não 
se deu conta de que NodeJS é uma tecnologia puramente ser-
ver-side. Para aprender NodeJS, o desenvolvedor precisa ape
nas ter uma boa base de programação e conhecer a linguagem 
JavaScript", declara Emerson Macedo. 

Quanto mais conhecimento sobre JavaScript, melhor, porém 
ter noções de algumas outras linguagens de programação e 

manter um código organizado pode ajudar, na opinião de Diego 
Nunes. "Também é importante ter algum conhecimento sobre 
desenvolvimento fora da web, como Python ou Ruby, para 
entender como funciona a lógica de uma aplicação que está 
constantemente rodando e baseia sua execução em eventos, 
diferentemente de um código em PHP, que tem um tempo de 
execução muito curto e bem definido - a requisição vem do 
navegador, é processada e termina. No NodeJS seu aplicativo 
fica sempre rodando, aguardando algum evento disparar uma 
ação, então suas variáveis, por exemplo, ficam no aplicativo para 
sempre'. Há o Garbage Collector, claro, mas a preocupação com 
um bom código, mais limpo, deve ser bem maior do que em PHP." 

Se o principal é saber JavaScript, Diego sugere os seguin
tes materiais de apoio: "Com a a tenção que o NodeJS vem 
ganhando, muito conteúdo de ótima qualidade sobre JavaScript 
foi criado nos últimos tempos. Para quem está mais avançado, 
há uma excelente lista, chamada JavaScript Weekly (www.javas-
iziptweekiy.com). que envia semanalmente uma série de links 
relevantes compilados por Peter Cooper (www.peterc.org) Há 
links sobre JavaScript, CoffeeScript - a nova onda do momento 
-, NodeJS, jQuery etc. E você escolhe quais categorias de conte
údo quer receber. Especificamente sobre NodeJS, temos o How 
to Node (wwwJiowtonode.org), que, apesar do design controverso, 
possui um con teúdo muito bom, gerado por quem trabalha dire
tamente no desenvolvimento do Node. Além disso, o IRC é um 
canal ótimo para esse tipo de tecnologia 'underground'. O #Node. 
JS, na rede Freenode, conta com a presença de vários desenvol
vedores muito experientes. O Ryan Dahl está sempre online por 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://www.javas-
http://iziptweekiy.com
http://www.peterc.org
http://wwwJiowtonode.org


A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



PARA DESENVOLVER COM O CALIPSO, DEVE-SE ESTAR ATENTO 

AOS SEGUINTES PRERREQUISITOS: 

- Ter o Node JS instalado, a partir da versão 0.42; 
- Ter o NPM (wwwjipmjs.org) instalado; 
- Ter o MongoDB (wwwjnongodb.org) instalado; 
- Ter as bibliotecas libexpatl-dev e libbsd-dev instaladas; 
- Ser usuário do git para acessar o código fonte no Github. 

Calip.so instalado, você poderá desenvolver qualquer tipo de 
sistema com o CMS. "É possível desenvolver praticamente qual
quer coisa com o Calip.so, mas seu uso ideal é para os sites base
ados em con teúdo gerenciável dinamicamente, como blogs, 
sites de revistas/editorias, catálogos, pequenos portais de con
teúdo... É importante lembrar, porém, que um CMS n ã o é como 
um framework. Os frameworks, em sua maioria, seguem algum 
tipo de padrão de funcionamento. O modelo MVC é muito 
popular e a lguém que já programou em Rails consegue se virar 
facilmente utilizando CakePHP, Codelgniter, Django, Pylons, 
Web2Py etc. Já um CMS tem um funcionamento todo específico 
e muito particular. Você não aprende PHP para mexer com o 
Drupal: você aprende Drupal. Com o Calip.so, não é diferente: há 
um conhecimento muito específico que precisa ser adquirido 
para utilizá-lo em todo o seu potencial, en tão existe uma curva 
de aprendizado relativamente longa mesmo para programado
res já experientes em Node.JS e JavaScript", alerta Diego. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://wwwjipmjs.org
http://wwwjnongodb.org
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 60-66, set./ out. 2011.




