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Wprowadzenie
do nauki j zyka Ruby

W tym rozdziale:

 Niezb dna sk adnia j zyka Ruby.

 Obja nienie podstawowych operacji
programistycznych j zyka Ruby: pisanie kodu,
zapisywanie, uruchamianie i sprawdzanie
programów pod k tem b dów.

 Omówienie instalacji j zyka Ruby.

 Mechanizmy rozszerze  j zyka Ruby.

 Standardowe narz dzie wiersza polece  j zyka
Ruby, w tym jego interaktywny interpreter (irb).

Ksi ka zapewni fundamenty j zyka Ruby, a rozdzia  ten stanowi przygotowanie do
tego. Celem rozdzia u jest wprowadzenie do nauki j zyka Ruby przez przekazanie
wiedzy i umiej tno ci wystarczaj cych do dalszego poznawania j zyka w atwy sposób.

Przyjrzymy si  podstawowej sk adni j zyka Ruby i zwi zanym z nim technikom,
a tak e sposobowi jego dzia ania. B dzie mowa o dzia aniach wykonywanych podczas
pisania kodu programu, metodach uruchamiania programu przez interpreter j zyka
Ruby oraz sposobie dzielenia programu na wi cej ni  jeden plik. Poznasz kilka prze-

czników zmieniaj cych sposób dzia ania interpretera j zyka Ruby (program o nazwie
ruby, do którego kierowane s  pliki programu w celu ich wykonania), a tak e dowiesz
si , jak u ywa  wa nych narz dzi pomocniczych maj cych za zadanie u atwienie pracy
programi cie korzystaj cemu z j zyka Ruby i zwi kszenie jej efektywno ci.
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Tre  rozdzia u bazuje na ogólnym obrazie ca o ci j zyka Ruby podzielonym na
nast puj ce trzy fundamentalne poziomy:

 Podstawowy j zyk: regu y projektowe, sk adnia i semantyka.
 Rozszerzenia i biblioteki do czone do j zyka Ruby oraz u atwienia s u ce do

dodawania rozszerze  we w asnym zakresie.
 Narz dzia wiersza polece  oferowane przez j zyk Ruby, w przypadku których

uruchamiany jest interpreter oraz kilka innych wa nych narz dzi.

Nie zawsze mo liwe jest osobne omawianie tych trzech poziomów, poniewa  jednak
stanowi  one cz  jednego systemu, w niniejszym rozdziale post pimy w ten sposób
w takim stopniu, w jakim jest to mo liwe. W ka dej sytuacji mo esz jednak pos u y
si  opisami tych trzech poziomów jak „wieszakami”, na których b d  zawieszane tematy
podrz dne po ich wprowadzeniu.

Ruby, ruby i... RUBY?!

Ruby to j zyk programowania. Mowa jest o takich poj ciach jak „nauka j zyka Ruby”.
Zadajemy nast puj ce pytania: „Czy znasz j zyk Ruby?”. Nazwa ruby zapisana ma ymi
literami dotyczy programu komputerowego, a dok adniej rzecz bior c, interpretera j zyka
Ruby, który wczytuje programy i uruchamia je. Nazwa ta b dzie u ywana w nast puj -
cych zdaniach: „Uruchomi em program ruby dla mojego pliku, ale nic si  nie sta o” lub
„Jaka jest pe na cie ka do pliku wykonywalnego ruby?”. I wreszcie: wyst puje nazwa
RUBY, ale w a ciwie nie powinna ona istnie . Nazwa Ruby nie jest akronimem, dlatego
nigdy nie b dzie poprawne zapisywanie jej za pomoc  wy cznie du ych liter. Wiele osób
tak post puje, podobnie jak (równie  niew a ciwie) w przypadku nazwy Perl, by  mo e
z tego powodu, e mia y do czynienia z nazwami j zyków takimi jak BASIC i COBOL. Ruby
nie jest tego rodzaju j zykiem. Nazwa Ruby dotyczy j zyka, a nazwa ruby odnosi si  do
jego interpretera.

Czy pierwszy rozdzia  pe ni wy cznie rol  przygotowania do dalszych rozdzia ów?
Tre  tego rozdzia u rz dzi si  swoim w asnymi prawami: poznasz w nim rzeczywiste
techniki zwi zane z j zykiem Ruby oraz wa ne kwestie dotycz ce struktury j zyka.
Celem jest przygotowanie Czytelnika. Jednak nawet ten proces b dzie obejmowa  bli -
sze omówienie niektórych kluczowych aspektów j zyka Ruby.

1.1. Ogólne wprowadzenie do j zyka Ruby
Celem niniejszego podrozdzia u jest zaznajomienie z j zykiem Ruby. Opiera si  to
na metodzie przegl dowej obejmuj cej omówienie ca ego cyklu poznawania wybranej
sk adni, pisania kodu i uruchamiania programów.

Na tym etapie wymagane jest zainstalowanie j zyka Ruby na komputerze.1 Przy-
k ady zamieszczone w ksi ce bazuj  na j zyku Ruby w wersji 2.1.0. Niezb dny jest
równie  edytor tekstu (mo esz skorzysta  z dowolnego preferowanego edytora, je li
jest on zwyk ym edytorem tekstu, a nie procesorem tekstu) oraz katalog (inaczej folder),
w którym b d  zapisywane pliki programów Ruby. Katalog ten mo e mie  nazw
                                                          
1 Kompletne i aktualne instrukcje instalacji j zyka Ruby dost pne s  pod adresem http://ruby-lang.org.
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kod_ruby lub przyk ady_ruby. Dowolna nazwa jest poprawna, pod warunkiem e odró -
nia ona katalog od innych katalogów roboczych, aby umo liwi  ledzenie plików progra-
mów s u cych do wicze .

Interaktywny program konsoli j zyka Ruby (irb)
— Twój nowy, najlepszy przyjaciel

Narz dzie irb wchodzi w sk ad j zyka Ruby. Jest to najpowszechniej u ywane narz dzie
wiersza polece  j zyka inne ni  sam interpreter. Po uruchomieniu tego narz dzia wprowa-
dzasz w nim kod Ruby, który nast pnie jest wykonywany. Na ko cu wy wietlana jest
warto  wynikowa.

W wierszu polece  wpisz polecenie irb i wprowad  przyk adowy kod znaleziony w tre ci
ksi ki. Oto przyk ad:

>> 100 + 32
=> 132

Otwarcie sesji narz dzia irb oznacza, e mo esz testowa  fragment kodu Ruby w dowol-
nym momencie i ilo ci. Wi kszo  projektantów programów Ruby uwa a to narz dzie
za niezast pione. W dalszej cz ci rozdzia u zamieszczono kilka przyk adów jego u ycia.

W przyk adach zastosowania narz dzia irb, które zawarto w ksi ce, u ywana b dzie opcja
--simple-prompt u atwiaj ca odczytanie danych wyj ciowych narz dzia.

irb --simple-prompt

Aby sprawdzi  efekt dzia ania tej opcji, spróbuj uruchomi  narz dzie irb z t  opcj  i bez
niej. Jak si  oka e, opcja powoduje, e zawarto  ekranu jest znacznie bardziej przej-
rzysta. W domy lnym wariancie (bez tej opcji) narz dzie irb wy wietla wi cej informacji,
takich jak licznik wierszy sesji interaktywnej. Jednak w przypadku analizowanych przy-
k adów opcja --simple-prompt jest wystarczaj ca.

Poniewa  irb to jedno z narz dzi wiersza polece  do czonych do j zyka Ruby, szcze-
gó owo zostanie omówione dopiero w punkcie 1.4.2. Mo esz ju  teraz przej  do niego
i zaznajomi  si  z jego tre ci . Jest to naprawd  proste zadanie.

Po zainstalowaniu j zyka Ruby i przygotowaniu rodowiska roboczego mo esz kon-
tynuowa  wprowadzenie do j zyka Ruby, aby zapewni  sobie podstawy przed dalszym
tworzeniem programów i eksplorowaniem j zyka. Niezb dne b dzie wcze niejsze
poznanie w wystarczaj cym stopniu podstawowej sk adni j zyka Ruby.

1.1.1. Niezb dna sk adnia j zyka Ruby

W zamieszczonych dalej trzech tabelach podsumowano wybrane funkcje j zyka Ruby,
które pomog  zrozumie  przyk ady zawarte w rozdziale, a tak e rozpocz  ekspery-
mentowanie za pomoc  j zyka Ruby. Nie musisz zapami tywa  funkcji, ale przejrzyj
je i w razie potrzeby wracaj do nich pó niej.

W tabeli 1.1 wyszczególniono niektóre podstawowe operacje j zyka Ruby. W tabeli
1.2 omówiono operacje pobierania podstawowych danych wprowadzonych za pomoc
klawiatury, wysy anie danych wyj ciowych na ekran oraz najprostsze instrukcje warun-
kowe. W tabeli 1.3 w skrócie opisano obiekty specjalne j zyka Ruby i sk adni  powi -
zan  z komentarzami.
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Tabela 1.1. Podstawowe operacje j zyka Ruby

Operacja Przyk ady Komentarze

Arytmetyczna 2 + 3 (dodawanie)
2 – 3 (odejmowanie)
2 * 3 (mno enie)
2 / 3 (dzielenie)
10.3 + 20.25
103 - 202.5
32.9 * 10
100.0 / 0.23

Wszystkie te operacje mog  by  wykonywane
na liczbach ca kowitych i zmiennopozycyjnych.

czenie ze sob  liczb ca kowitych
i zmiennopozycyjnych, tak jak ma to miejsce
w niektórych przyk adach, powoduje uzyskanie
wyniku w postaci liczby zmiennopozycyjnej.

Zauwa , e zamiast .23 musisz wpisa  0.23.

Przypisanie x = 1
string = "Witaj"

Operacja wi e zmienn  lokaln  (po lewej
stronie) z obiektem (po prawej stronie).
Na razie obiekt mo esz traktowa  jako
warto  reprezentowan  przez zmienn .

Porównywanie
dwóch warto ci

x == y Zauwa , e wyst puj  dwa znaki równo ci,
a nie jeden jak w przypisaniu.

Przekszta canie a cucha
liczbowego w liczb

x = "100".to_i
s = "100"
x = s.to_i

Aby wykona  operacj  arytmetyczn ,
musisz upewni  si , e dost pne s  liczby,
a nie a cuchy znakowe. Funkcja to_i dokonuje
przekszta cenia a cucha w liczb  ca kowit .

Tabela 1.2. Podstawowe metody danych wej ciowych i wyj ciowych oraz kontrola przep ywu
w j zyku Ruby

Operacja Przyk ady Komentarze

Wy wietlanie danych
na ekranie

print "Witaj"
puts "Witaj"
x = "Witaj"
puts x
x = "Witaj"
print x
x = "Witaj"
p x

Metoda puts dodaje znak nowego wiersza
do zwracanego a cucha, je li na jego ko cu
nie ma jeszcze tego znaku. Metoda print
nie dodaje takiego znaku. Metoda ta wy wietla
dok adnie takie dane, jakie jej kazano,
a nast pnie umieszcza kursor na ich ko cu
(uwaga: w przypadku niektórych platform
dodatkowy wiersz jest automatycznie
generowany na ko cu dzia ania programu).
Metoda p zwraca a cuch inspekcji,
który mo e zawiera  dodatkowe informacje
o wy wietlanych danych.

Pobieranie wiersza
danych wprowadzonych
za pomoc  klawiatury

gets
string = gets

Wiersz z wprowadzonymi danymi mo esz
przypisa  bezpo rednio do zmiennej
(zmienna string w drugim przyk adzie).

Wykonywanie
warunkowe

if x == y
  puts "Tak!"
else
  puts "Nie!"
end

Instrukcje warunkowe zawsze s  zako czone
s owem end. Wi cej informacji na ich temat
zamieszczono w rozdziale 6.

Kilka zasadniczych aspektów j zyka Ruby i jego sk adni jest zbyt z o onych, aby zesta-
wi  je w tabeli. Konieczne b dzie rozpoznawanie grupy ró nych identyfikatorów j zyka
Ruby, a przede wszystkim musisz zrozumie , czym jest obiekt w tym j zyku, a tak e
jak wygl da wywo anie metody. W dalszej cz ci rozdzia u przyjrzymy si  obu aspek-
tom j zyka.
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Tabela 1.3. Obiekty specjalne i komentarze w j zyku Ruby

Operacja Przyk ady Komentarze

Obiekty specjalne
jako warto ci

true
false
nil

Obiekty true i false cz sto pe ni  rol
warto ci zwracanych w przypadku wyra e
warunkowych. Obiekt nil to swego rodzaju
„nieobiekt” wskazuj cy na brak warto ci
lub wyniku. Obiekty false i nil powoduj
niepowodzenie wyra enia warunkowego.
Wszystkie inne obiekty (w tym oczywi cie
obiekt true, ale te  0 i a cuchy puste)
zapewniaj  pomy lne zako czenie takich
wyra e . Wi cej informacji na ten temat
zamieszczono w rozdziale 7.

Obiekt domy lny self S owo kluczowe self odnosi si  do obiektu
domy lnego. S owo to okre la rol , jak
pe ni  ró ne obiekty, zale nie od kontekstu
wykonywania. Wywo ania metod, które
nie wyszczególniaj  obiektu wywo uj cego,
s  stosowane dla obiektu self. Wi cej
informacji na ten temat zamieszczono
w rozdziale 5.

Wstawianie komentarzy
w plikach kodu

# Komentarz A
x = 1 # Komentarz A

Komentarze s  ignorowane przez interpreter.

1.1.2. Ró norodno  identyfikatorów j zyka Ruby

J zyk Ruby zawiera niewielk  liczb  typów identyfikatorów, jakie trzeba b dzie od
razu rozpozna  i odró nia  od siebie. Oto struktura drzewa rodziny identyfikatorów:

 Zmienne:
 lokalne,
 instancji,
 klas,
 globalne.

 Sta e.
 S owa kluczowe.
 Nazwy metod.

Jest to niewielka grupa, któr  z atwo ci  mo na opanowa . W dalszej cz ci rozdzia u
dokonamy ich przegl du. Pami taj o tym, e celem lektury tego punktu jest nabycie
umiej tno ci rozpoznawania ró nych identyfikatorów. W ró nych miejscach ksi ki
dowiesz si  równie  znacznie wi cej o tym, jak i kiedy z nich korzysta . Na razie jest
to tylko pierwsza lekcja z zakresu identyfikatorów.

ZMIENNE

Nazwy zmiennych lokalnych rozpoczynaj  si  od ma ej litery lub znaku podkre lenia,
a ponadto sk adaj  si  z liter, znaków podkre lenia i/lub cyfr. x, string, abc, start_

value i firstName to poprawne nazwy zmiennych lokalnych. Zauwa  jednak, e
w przypadku tworzenia nazw zmiennych lokalnych przy u yciu wielu s ów konwencja
w j zyku Ruby okre la stosowanie znaków podkre lenia zamiast liter o ró nej wielko ci
(na przyk ad u ycie nazwy first_name zamiast nazwy firstName).
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Nazwy zmiennych instancji, które s u  do przechowywania informacji na potrzeby
poszczególnych obiektów, zawsze rozpoczynaj  si  od pojedynczego znaku @, po którym
wyst puje taki sam zestaw znaków co w przypadku zmiennych lokalnych (na przy-
k ad @age i @last_name). Cho  nazwa zmiennej lokalnej nie mo e zaczyna  si  od du ej
litery, w nazwie zmiennej instancji mo e ona wyst powa  na pierwszej pozycji po
znaku @ (jednak na tej pozycji nie mo na u y  cyfry). Znakiem stosowanym po znaku @
jest zwykle ma a litera.

Nazw zmiennych klas przechowuj cych informacje dla poszczególnych hierarchii
klas (i w tym przypadku nie przejmuj si  na razie semantyk ) dotycz  te same regu y
co nazw zmiennych instancji, z t  ró nic , e nazwy rozpoczynaj  si  od dwóch zna-
ków @ (na przyk ad @@running_total).

Nazwy zmiennych globalnych s  rozpoznawane za pomoc  umieszczonego na ich
pocz tku znaku $ (na przyk ad $population). Segmentu nast puj cego po tym znaku
nie dotycz  konwencje obowi zuj ce przy okre laniu nazw zmiennych lokalnych.
Zmienne globalne mog  mie  nazwy $:, $1 i $/, a tak e $stdin i $LOAD_PATH. Dopóki na
pocz tku nazwy jest znak $, jest to nazwa zmiennej globalnej. Z identyfikatorami zawie-
raj cymi w nazwie wy cznie inne znaki ni  alfanumeryczne spotkasz si  prawdopo-
dobnie wy cznie w postaci predefiniowanych nazw, dlatego nie ma potrzeby mar-
twienia si  tym, jakie znaki interpunkcji s  poprawne, a jakie nie.

W tabeli 1.4 podsumowano regu y nadawania nazw zmiennym w j zyku Ruby.

Tabela 1.4. Poprawne nazwy zmiennych w j zyku Ruby wed ug ich typu

Typ Konwencja nazewnicza j zyka Ruby Nazwy niezgodne z konwencj

Lokalne first_name firstName, _firstName, __firstName, name1

Instancji @first_name @First_name, @firstName, @name1

Klas @@first_name @@First_name, @@firstName, @@name1

Globalne $FIRST_NAME $first_name, $firstName, $name1

STA E

Nazwy sta ych rozpoczynaj  si  od du ej litery. A, String, FirstName i STDIN to poprawne
nazwy sta ych. W przypadku tworzenia nazw sta ych za pomoc  wielu s ów konwen-
cja nazewnicza j zyka Ruby okre la u ycie ró nej wielko ci liter (np. FirstName) lub
znaku podkre lenia, który rozdziela s owa z o one wy cznie z du ych liter (np.
FIRST_NAME).

S OWA KLUCZOWE

W j zyku Ruby wyst puje wiele s ów kluczowych: predefiniowane oraz zastrze one
terminy powi zane ze specyficznymi zadaniami i kontekstami programistycznymi.
S owa kluczowe obejmuj  s owa def (na potrzeby definicji metod), class (do definio-
wania klas), if (wykonywanie warunkowe) i __FILE__ (nazwa aktualnie wykonywanego
pliku). Istnieje oko o 40 s ów kluczowych. Zwykle s  one krótkimi identyfikatorami
z o onymi z jednego wyrazu (w przeciwie stwie do tworzonych z wykorzystaniem
znaku podkre lenia).
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NAZWY METOD

Nazw metod w j zyku Ruby dotycz  te same regu y i konwencje co zmiennych lokal-
nych (z tym wyj tkiem, e nazwy metod mog  by  zako czone znakami ?, ! lub =, któ-
rych znaczenie zostanie pó niej przedstawione). Z definicji metody nie zwracaj  na
siebie uwagi jako takie, lecz po prostu cz  si  ze struktur  programu w postaci wyra-
e , które zapewniaj  warto . W przypadku niektórych kontekstów samo przyjrze-

nie si  wyra eniu nie pozwala stwierdzi , czy masz do czynienia z nazw  zmiennej
lokalnej, czy metody. Jest to zamierzone.

Skoro mowa o metodach, to po ogólnym zaznajomieniu si  z identyfikatorami j zyka
Ruby powró my do jego semantyki, a w szczególno ci do bardzo wa nej roli obiektu
i jego metod.

1.1.3. Wywo ania metod, komunikaty i obiekty j zyka Ruby

W j zyku Ruby wszystkie struktury danych i warto ci, pocz wszy od prostych warto-
ci skalarnych (niepodzielnych), takich jak liczby ca kowite i a cuchy, a sko czywszy na

z o onych strukturach danych (np. tablice), s  traktowane jako obiekty. Ka dy obiekt
ma mo liwo  rozpoznania okre lonego zbioru komunikatów. Ka dy komunikat zro-
zumia y dla obiektu odpowiada bezpo rednio metodzie, czyli nazwanej procedurze
wykonywalnej, której wykonanie mo e by  wyzwolone przez obiekt.

Obiekty s  reprezentowane przez konstruktory litera u (np. znaki cudzys owu
w przypadku a cuchów) lub zmienne, z którymi zosta y powi zane. Wysy anie komu-
nikatu jest realizowane za po rednictwem specjalnego operatora kropki: komunikat
znajduj cy si  po jej prawej stronie jest wysy any do obiektu po lewej stronie kropki
(dost pne s  inne, bardziej specjalistyczne sposoby wysy ania komunikatów do obiek-
tów, ale znak kropki to najcz stszy i najbardziej podstawowy z nich). Przeanalizuj nast -
puj cy przyk ad z tabeli 1.1:
x = "100".to_i

Kropka oznacza, e komunikat to_i jest wysy any do a cucha "100", który jest wywo-
ywany przez odbiorc  komunikatu. Mo liwe jest równie  stwierdzenie, e metoda
to_i jest wywo ywana w a cuchu "100". Wynik wywo ania metody, czyli liczba ca -
kowita 100, pe ni rol  prawej strony przypisania do zmiennej x.

Sk d si  wzi a podwójna terminologia?

Dlaczego komplikuje si  wszystko, u ywaj c zarówno okre lenia „wysy anie komuni-
katu to_i”, jak i „wywo ywanie metody to_i”? Z jakiego powodu na dwa sposoby opisy-
wana jest ta sama operacja? Wynika to st d, e nie do ko ca operacje s  identyczne.
Przewa nie komunikat jest wysy any do obiektu odbieraj cego, który wykonuje odpo-
wiedni  metod . Jednak czasami nie istnieje odpowiednia metoda. Po prawej stronie
kropki mo esz umie ci  cokolwiek i nie ma gwarancji, e odbiorca b dzie zawiera
metod  pasuj c  do wysy anego komunikatu.

Je li wygl da to na chaos, tak nie jest, poniewa  obiekty mog  przechwytywa  nieznane
komunikaty i podejmowa  próby nadania im znaczenia. Na przyk ad rodowisko do pro-
jektowania aplikacji internetowych Ruby on Rails intensywnie korzysta z techniki polega-
j cej na wysy aniu do obiektów nieznanych komunikatów, przechwytywaniu ich i dyna-
micznemu nadawaniu im znaczenia na podstawie takich warunków dynamicznych jak
nazwy kolumn tabel bie cej bazy danych.
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Metody mog  pobiera  argumenty, które tak e s  obiektami (prawie wszystko w j zyku
Ruby ma posta  obiektu, cho  niektóre struktury syntaktyczne, które u atwiaj  two-
rzenie i modyfikowanie obiektów, same nie s  nimi). Oto wywo anie metody z argu-
mentem:
x = "100".to_i(9)

Wywo anie metody to_i w obiekcie 100 z argumentem 9 generuje dziesi tn  liczb
ca kowit  równoznaczn  liczbie 100 o podstawie 9: zmienna x jest równa warto ci dzie-
si tnej 81.

Powy szy przyk ad prezentuje równie  u ycie nawiasów okr g ych dla argumen-
tów metody. Nawiasy te s  zwykle opcjonalne, ale w bardziej z o onych przypadkach
mog  by  niezb dne do zapewnienia przejrzysto ci tego, co w przeciwnym razie mo-
g oby by  niejednoznaczne w sk adni. Tak po prostu dla pewno ci wielu programistów
korzysta z nawiasów okr g ych w wi kszo ci lub we wszystkich wywo aniach metod.

Ca a zawarto  programu Ruby to obiekty i wysy ane do nich komunikaty. Jako
programista u ywaj cy j zyka Ruby wi kszo  czasu sp dzisz na okre laniu dzia a ,
jakie mog  zosta  zrealizowane przez obiekty (przez definiowanie metod), lub daniu
od nich wykonania tych dzia a  (przez wysy anie im komunikatów).

Wszystko to zostanie znacznie obszerniej omówione w dalszej cz ci ksi ki. I tym
razem ten krótki przegl d stanowi jedynie cz  procesu wprowadzania do nauki j zyka
Ruby. Gdy ujrzysz kropk  w miejscu, które w innym razie by oby czym  niewyt u-
maczalnym, nale y interpretowa  to jako komunikat (po prawej stronie kropki) wysy-
any do obiektu (po lewej stronie kropki). Pami taj te  o tym, e niektóre wywo ania

metody przyjmuj  form  uproszczonych wywo a , takich jak wywo anie komunikatu
puts w nast puj cym przyk adzie:
puts "Witaj."

Pomimo braku w tym przypadku kropki oznaczaj cej wysy anie komunikatu oraz jego
jawnego odbiorcy ma miejsce wysy anie do obiektu komunikatu puts z argumentem
"Witaj.". Obiektem tym jest obiekt domy lny self. W czasie dzia ania programu
zawsze zdefiniowany jest obiekt self, cho  to, jaki obiekt jest tym obiektem, zmienia
si  zgodnie z okre lonymi regu ami. Znacznie wi cej informacji o obiekcie self zamiesz-
czono w rozdziale 5. Na razie miej wiadomo  tego, e uproszczone zapisy, takie jak
puts, mog  oznacza  wywo anie metody.

W j zyku Ruby najwa niejszym poj ciem jest obiekt. Blisko z nim powi zane i odgry-
waj ce istotn  dodatkow  rol  jest poj cie klasy.

POCHODZENIE OBIEKTÓW W KLASACH

Klasy definiuj  klastry zachowania lub funkcjonalno ci, a ka dy obiekt jest instancj
dok adnie jednej klasy. J zyk Ruby zapewnia du  liczb  klas wbudowanych, które
reprezentuj  wa ne podstawowe typy danych (s  to na przyk ad klasy String, Array
i Fixnum). Ka dorazowo podczas tworzenia obiektu a cuchowego tworzona jest instan-
cja klasy String.
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Mo liwe jest te  tworzenie w asnych klas. Mo esz nawet modyfikowa  istniej ce
klasy j zyka Ruby. Je li nie lubisz sposobu dzia ania a cuchów lub tablic, mo esz to
zmieni . Cho  prawie zawsze decydowanie si  na co  takiego nie jest dobrym pomy-
s em, j zyk Ruby umo liwia to (w rozdziale 13. przyjrzymy si  zaletom i wadom wpro-
wadzania zmian w klasach wbudowanych).

Wprawdzie ka dy obiekt j zyka Ruby jest instancj  klasy, ale poj cie klasy ma
mniejsze znaczenie ni  obiektu. Wynika to z tego, e obiekty mog  si  zmienia , zysku-
j c metody i zachowania, które nie zosta y zdefiniowane w ich klasie. Klasa odpowiada
za inicjowanie obiektu w ramach procesu okre lanego mianem tworzenia instancji.
Pó niej jednak obiekt staje si  niezale ny.

Mo liwo  adaptowania przez obiekty zachowa , jakie nie zosta y zapewnione przez
ich klas , to jedna z najwa niejszych zasad definiuj cych projekt Ruby jako j zyk. Jak
mo esz si  domy li , w ramach ró nych kontekstów cz sto b dziemy do tego wraca .
Na tym etapie b d  jedynie wiadom tego, e cho  ka dy obiekt ma klas , nie jest ona
jedynym wyznacznikiem mo liwo ci obiektu.

Gdy ju  dysponujesz podstawow  wiedz  na temat j zyka Ruby (w razie w tpli-
wo ci mo esz powróci  do przedstawionego wcze niej materia u), dokonajmy prze-
gl du kroków zwi zanych z uruchamianiem programu.

1.1.4. Tworzenie i zapisywanie prostego programu

Na tym etapie mo esz rozpocz  tworzenie plików programu w utworzonym wcze-
niej katalogu z przyk adowym kodem Ruby. Pierwszym programem b dzie konwer-

ter jednostek temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.

UWAGA Oczywi cie praktycznie wykorzystywany konwerter stopni tempera-
tury b dzie bazowa  na liczbach zmiennopozycyjnych. W danych wej ciowych
i wyj ciowych pozostaniemy przy liczbach ca kowitych, aby skoncentrowa  si
na kwestiach zwi zanych ze struktur  programu i jego wykonywaniem.

Poni szy przyk ad zostanie kilkakrotnie zastosowany. B dzie on stopniowy rozszerzany
i modyfikowany. W kolejnych iteracjach zostan  zrealizowane nast puj ce dzia ania:

 porz dkowanie danych wyj ciowych programu,
 akceptowanie danych wej ciowych wprowadzonych przez u ytkownika za pomoc

klawiatury,
 wczytywanie warto ci z pliku,
 zapisywanie wyniku programu w pliku.

Pierwsza wersja jest prosta. Skoncentrowano si  w niej na procesach tworzenia pliku
i uruchamiania programu, a nie na jakiejkolwiek wyszukanej logice programu.

TWORZENIE PIERWSZEGO PLIKU PROGRAMU

Za pomoc  zwyk ego edytora tekstu wpisz kod z listingu 1.1 w pliku tekstowym i zapisz
go pod nazw  c2f.rb w katalogu z przyk adowym kodem.
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Listing 1.1. Prosty konwerter jednostek temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie
Fahrenheita o ograniczonym zastosowaniu (plik c2f.rb)

celsius = 100
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "Oto wynik: "
puts fahrenheit
puts "."

UWAGA Zale nie do u ywanego systemu operacyjnego mo esz mie  mo liwo
autonomicznego uruchamiania plików programu Ruby, czyli korzysta  wy cz-
nie z nazwy pliku lub nazwy skróconej (np. c2f) bez rozszerzenia pliku. Miej
jednak wiadomo  tego, e rozszerzenie pliku .rb jest obowi zkowe w niektórych
sytuacjach. Przede wszystkim dotyczy to programów, które uwzgl dniaj  wi -
cej ni  jeden plik (wi cej na ten temat dowiesz si  w dalszej cz ci rozdzia u),
a ponadto wymagaj  mechanizmu wzajemnego znajdowania plików. W ksi ce
wszystkie nazwy plików programu Ruby zako czone s  rozszerzeniem .rb w celu
zapewnienia, e przyk ady b d  dzia a  w przypadku wielu platform, wymaga-
j c w jak najmniejszym stopniu dzia a  administracyjnych.

Dysponujesz teraz na dysku kompletnym (cho  niewielkim) programem Ruby, który
mo esz uruchomi .

1.1.5. Kierowanie programu do interpretera j zyka Ruby

Uruchamianie programu Ruby wi e si  z przekazaniem jego pliku ród owego (lub
plików) do interpretera j zyka Ruby o nazwie ruby. W pewnym sensie wykonasz teraz
tak  operacj . Przeka esz program do interpretera ruby, ale zamiast da  od niego
uruchomienia programu, poprosisz o sprawdzenie kodu programu pod k tem b dów
sk adni.

SPRAWDZANIE POD K TEM B DÓW SK ADNI

Je li we wzorze konwersji zamiast liczby 32 umie cisz liczb  31, wyst pi b d pro-
gramistyczny. Interpreter j zyka Ruby w dalszym ci gu bez adnych problemów
uruchomi program i zwróci b dny wynik. Je li jednak przypadkiem w drugim wier-
szu kodu programu pominiesz nawias domykaj cy, wyst pi b d sk adni i interpreter
nie wykona programu:
$ ruby broken_c2f.rb
broken_c2f.rb:5: syntax error, unexpected end-of-input, expecting ')'

B d zosta  zg oszony w pi tym, czyli ostatnim wierszu programu, poniewa  interpreter
j zyka Ruby oczekuje cierpliwie na stwierdzenie, czy w ogóle zamierzasz domkn
nawias, zanim uzna, e tak nie jest.

W wygodny sposób interpreter j zyka mo e sprawdza  programy pod k tem b dów
sk adni bez ich uruchamiania. Interpreter wczytuje plik i informuje o tym, czy sk ad-
nia jest poprawna. Aby dla pliku przeprowadzi  sprawdzanie sk adni, wykonaj nast -
puj ce polecenie:
$ ruby -cw c2f.rb
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Opcja wiersza polece  -cw stanowi zapis skrócony dwóch opcji: -c i -w. Opcja -c powo-
duje sprawdzanie pod k tem b dów sk adni. Opcja -w aktywuje wy szy poziom ostrze-
e : interpreter j zyka Ruby b dzie zg asza  zastrze enia, je li wykonano dzia ania

przez niego dopuszczane, ale budz ce w tpliwo ci z innych punktów widzenia ni
sk adnia.

Przy za o eniu, e poprawnie wpisano nazw  pliku, na ekranie powinien zosta
wy wietlony nast puj cy komunikat:
Syntax OK

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Aby uruchomi  program, przeka  jeszcze raz plik interpreterowi, lecz tym razem bez
po czonych opcji -c i -w:
$ ruby c2f.rb

Je li wszystko si  powiedzie, zostan  zwrócone dane wyj ciowe oblicze :
Oto wynik:
212
.

Wynik oblicze  jest poprawny, ale nie adnie wygl daj  dane wyj ciowe rozmieszczone
w trzech wierszach.

DRUGA ITERACJA KONWERTERA

Problem mo e zosta  sprowadzony do ró nicy mi dzy poleceniami puts i print. Pole-
cenie puts dodaje znak nowego wiersza na ko cu wy wietlonego a cucha, je li nie
jest on ju  zako czony takim znakiem. Z kolei polecenie print wy wietla dany a -
cuch, a nast pnie ko czy dzia anie. Polecenie nie powoduje automatycznego przej cia
do nast pnego wiersza.

Aby usun  ten problem, zmie  pierwsze dwa polecenia puts na polecenie print:
print "Oto wynik: "
print fahrenheit
puts "."

Zwró  uwag  na znak spacji po znaku dwukropka; zapewnia ona, e mi dzy dwukrop-
kiem i liczb  pojawi si  odst p. Dane wyj ciowe maj  teraz nast puj c  posta :
Oto wynik: 212.

puts to skrót od s ów put (wy wietl) string ( a cuch). Cho  s owo put mo e nie wskazywa
intuicyjnie przej cia do nast pnego wiersza, w a nie to powoduje polecenie puts. Podob-
nie jak polecenie print wy wietla ono dane dane, ale te  automatycznie zapewnia
przej cie do nast pnego wiersza. Je li za dasz od polecenia puts wy wietlenia wiersza,
który jest ju  zako czony znakiem nowego wiersza, nie doda ono takiego wiersza.

Je eli korzystano z narz dzi wy wietlania danych w j zykach, w których nie jest
automatycznie dodawany znak nowego wiersza (np. funkcja print w j zyku Perl), to
w przypadku j zyka Ruby mo e zdarzy  si , e napiszesz kod podobny do nast puj -
cego, aby wy wietli  warto  z wyst puj cym po niej znakiem nowego wiersza:
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print fahrenheit, "\n"

Nie b dzie to jednak prawie nigdy wymagane, poniewa  polecenie puts automatycz-
nie dodaje znak nowego wiersza. Z czasem przywykniesz do sposobu dzia ania tego
polecenia, a tak e do innych idiomów i konwencji zwi zanych z j zykiem Ruby.

OSTRZE ENIE W przypadku niektórych platform (dotyczy to zw aszcza sys-
temu Windows) na ko cu dzia ania programu wy wietlany jest dodatkowy
znak nowego wiersza. Oznacza to, e trudne b dzie do wykrycia polecenie print,
które w rzeczywisto ci powinno by  zast pione poleceniem puts, poniewa
polecenie print b dzie dzia a  jak polecenie puts. wiadomo  ró nicy wyst -
puj cej mi dzy tymi poleceniami, a ponadto wybranie tego z nich, które jest
wymagane na podstawie zwyk ego sposobu dzia ania, powinno by  wystarcza-
j ce do zapewnienia uzyskania danych wyników.

Po przyjrzeniu si  danym wyj ciowym prezentowanym na ekranie rozszerzmy troch
operacje wej cia-wyj cia w celu uwzgl dnienia danych wprowadzanych za pomoc  kla-
wiatury i operacji na plikach.

1.1.6. Operacje wej cia-wyj cia zwi zane z plikami i danymi
wprowadzanymi przy u yciu klawiatury

J zyk Ruby oferuje wiele metod odczytywania danych podczas wykonywania pro-
gramu, zarówno wprowadzonych z wykorzystaniem klawiatury, jak i znajduj cych si
w plikach na dysku. Metody te oka  si  przydatne, je li nie w przypadku pisania ka -
dej aplikacji, to prawie na pewno w trakcie tworzenia kodu Ruby. Metody umo liwi
w rodowisku roboczym wykonywanie operacji zwi zanych z konserwacj , konwer-
towaniem, porz dkowaniem lub wprowadzaniem zmian w inny sposób. W dalszej cz -
ci rozdzia u przyjrzymy si  niektórym metodom przetwarzania danych wej ciowych.

W rozdziale 12. w szerszym zakresie omówiono operacje wej cia-wyj cia.

DANE WPROWADZANE ZA POMOC  KLAWIATURY

Program, który bez ko ca informuje o tym, e stu stopniom Celsjusza odpowiada 212
stopni Fahrenheita, ma ograniczon  przydatno . Bardziej warto ciowy program pozwala
poda  temperatur  w stopniach Celsjusza i uzyska  odpowiadaj c  jej warto  wyra-
on  w stopniach Fahrenheita.

Modyfikowanie programu w celu zapewnienia takiej funkcjonalno ci obejmuje
dodanie kilku kroków oraz zastosowanie po jednej metodzie z tabel 1.1 i 1.2: gets
(pobiera wiersz danych wprowadzonych przy u yciu klawiatury) i to_i (dokonuje
konwersji na liczb  ca kowit ). Druga z tych metod zosta a ju  wcze niej przedstawiona.
Poniewa  jest to nowy program, a nie tylko modyfikacja, w nowym pliku umie  wer-
sj  kodu podan  w listingu 1.2. Plikowi nadaj nazw  c2fi.rb (i jest skrótem od s owa
interaktywny).
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Listing 1.2. Interaktywny konwerter temperatur (plik c2fi.rb)

print "Witaj. Prosz  poda  warto  w stopniach Celsjusza: "
celsius = gets
fahrenheit = (celsius.to_i * 9 / 5) + 32
print "Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi "
print fahrenheit
puts "."

Kilka przyk adowych uruchomie  demonstruje dzia anie nowego programu:
$ ruby c2fi.rb
Witaj. Prosz  poda  warto  w stopniach Celsjusza: 100
Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi 212.
$ ruby c2fi.rb
Witaj. Prosz  poda  warto  w stopniach Celsjusza: 23
Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi 73.

Skracanie kodu

Mo liwe jest znaczne skrócenie kodu z listingu 1.2 przez skonsolidowanie operacji zwi -
zanych z danymi wej ciowymi, obliczeniami i danymi wyj ciowymi. Bardziej zwi z y kod
po przebudowie ma nast puj c  posta :

print "Witaj. Prosz  poda  warto  w stopniach Celsjusza: "
print "Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi ", gets.to_i * 9 / 5 + 32, ".\n"

W tej wersji kodu dokonano oszcz dno ci kosztem zmiennych. Nie ma ju  adnych
zmiennych, ale wymagane jest prze ledzenie przez osob  czytaj c  kod bardziej
zwartego (lecz krótszego!) zestawu wyra e . W dowolnym programie wyst puje zwy-
kle kilka lub wiele miejsc, w przypadku których konieczne jest podj cie decyzji doty-
cz cej tego, czy kod b dzie d u szy (ale by  mo e bardziej przejrzysty?), czy krótszy
(ale raczej ma o zrozumia y). Czasami co  krótszego mo e by  bardziej przejrzyste.
Wszystko to stanowi cz  stylu tworzenia kodu w j zyku Ruby.

Dysponujemy teraz uogólnionym, je li nie cechuj cym si  szczególn  subtelno ci
rozwi zaniem problemu zwi zanego z konwersj  stopni Celsjusza na stopnie Fahren-
heita. Rozszerzmy rozwa ania o dane wej ciowe z pliku.

ODCZYT Z PLIKU

Odczytywanie danych z pliku w programie Ruby nie jest wiele trudniejsze, a przy-
najmniej w wielu przypadkach, ni  odczytywanie wiersza danych wprowadzonych za
pomoc  klawiatury. Nast pna wersja konwertera temperatur b dzie wczytywa  z pliku
jedn  liczb  i wykonywa  dla niej konwersj  ze stopni Celsjusza na stopnie Fahren-
heita.

Najpierw utwórz nowy plik o nazwie temp.dat (dane z temperatur ), który zawiera
jeden wiersz z jedn  liczb :
100

Utwórz trzeci plik programu o nazwie c2fdwe.rb (dwe to skrót od s ów dane wej ciowe),
którego zawarto  prezentuje listing 1.3.
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Listing 1.3. Konwerter temperatur korzystaj cy z danych wej ciowych pliku (plik
c2fin.rb)

puts "Odczytywanie warto ci temperatury w stopniach Celsjusza z pliku danych..."
num = File.read("temp.dat")
celsius = num.to_i
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "Liczba to " + num
print "Wynik: "
puts fahrenheit

Tym razem przyk adowe uruchomienie programu powoduje zwrócenie nast puj -
cych danych wyj ciowych:
$ ruby c2fin.rb
Odczytywanie warto ci temperatury w stopniach Celsjusza z pliku danych...
Liczba to 100
Wynik: 212

Je li zmienisz liczb  w pliku, to oczywi cie wynik b dzie inny.
A mo e by tak zapisa  wynik oblicze  w pliku?

ZAPIS W PLIKU

Najprostsza operacja zapisu w pliku jest tylko odrobin  bardziej wyszukana ni  naj-
prostsza operacja odczytu z pliku. Jak wida  w listingu 1.4, w przypadku zapisywania
w pliku podstawowym dodatkowym krokiem jest okre lenie trybu pliku. W tym
przypadku jest to tryb w (w to skrót od s owa write). Zapisz w pliku c2fdwy.rb wersj
programu z kodem z tego listingu, a nast pnie uruchom program.

Listing 1.4. Konwerter temperatur umieszczaj cy dane wyj ciowe w pliku
(plik c2fdwy.rb)

print "Witaj. Prosz  poda  warto  w stopniach Celsjusza: "
celsius = gets.to_i
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "Zapisywanie wyniku w pliku danych wyj ciowych temp.out"
fh = File.new("temp.out", "w")
fh.puts fahrenheit
fh.close

Wywo anie metody fh.puts fahrenheit powoduje zapisanie warto ci zmiennej fahrenheit
w pliku, dla którego obiekt fh to uchwyt operacji zapisu. Je li sprawdzisz plik temp.out,
powinno by  widoczne, e zawiera odpowiednik wyra ony w stopniach Fahrenheita
dla dowolnej wpisanej liczby.

W ramach wiczenia mo esz spróbowa  po czy  wcze niejsze przyk ady do postaci
programu Ruby, który odczytuje liczb  z pliku i zapisuje w innym pliku wynik kon-
wersji na stopnie Fahrenheita. Tymczasem po zaznajomieniu si  z podstawow  sk ad-
ni  j zyka Ruby w dalszej kolejno ci zajmiemy si  omówieniem jego instalacji. Z kolei
to pozwoli dowiedzie  si , jak w j zyku tym zarz dzane s  rozszerzenia i biblioteki.
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1.2. Anatomia instalacji j zyka Ruby
Zainstalowanie j zyka Ruby w systemie oznacza, e na dysku istnieje kilka katalogów
zawieraj cych wiele bibliotek i plików pomocniczych. Przewa nie interpreter j zyka
Ruby potrafi znale  to, czego potrzebuje, bez przekazywania mu dodatkowych infor-
macji. Jednak znajomo  przebiegu instalacji j zyka Ruby stanowi cz  odpowied-
niego zaznajomienia si  z podstawami dotycz cymi tego j zyka.

Sprawdzanie kodu ród owego j zyka Ruby

Oprócz dost pu do drzewa katalogowego instalacji j zyka Ruby mo esz te  mie  dost p
do umieszczonego na komputerze drzewa kodu ród owego tego j zyka. Je li taki dost p
nie istnieje, masz mo liwo  pobrania takiego kodu ze strony internetowej j zyka Ruby.
Drzewo kodu ród owego zawiera wiele plików j zyka Ruby trafiaj cych do ostatecznej
instalacji, a tak e mnóstwo plików j zyka C, które s  kompilowane do postaci plików
obiektów, a nast pnie instalowane. Ponadto drzewo to przechowuje pliki informacyjne,
takie jak ChangeLog (dziennik zmian) i licencje oprogramowania.

J zyk Ruby potrafi okre li  miejsce, w którym znajduj  si  jego pliki instalacyjne.
Aby uzyska  tak  informacj , gdy otwarto sesj  narz dzia irb, musisz w niej za ado-
wa  wcze niej pakiet bibliotek j zyka Ruby o nazwie rbconfig. Pakiet jest interfejsem
zapewniaj cym dost p do wielu uwzgl dnionych podczas kompilacji informacji kon-
figuracyjnych dotycz cych instalacji j zyka Ruby. W celu za adowania tych informacji
przez narz dzie irb u yj jego flagi wiersza polece  -r i nazwy pakietu:
$ irb --simple-prompt -rrbconfig

Mo esz teraz za da  informacji. Na przyk ad masz mo liwo  stwierdzenia, gdzie
zosta y zainstalowane pliki wykonywalne j zyka Ruby (w tym pliki interpretera ruby
i narz dzia irb):
>> RbConfig::CONFIG["bindir"]

RbConfig::CONFIG to sta a odnosz ca si  do tablicy asocjacyjnej (ang. hash; rodzaj
struktury danych), w której w przypadku j zyka Ruby s  przechowywane informacje
konfiguracyjne. a cuch "bindir" to klucz tablicy asocjacyjnej. Odpytywanie tablicy
asocjacyjnej przy u yciu tego klucza pozwala uzyska  odpowiadaj c  mu warto  tablicy,
która jest nazw  katalogu instalacyjnego z plikami binarnymi.

Reszta informacji o konfiguracji jest udost pniana w ten sam sposób, czyli w postaci
warto ci znajduj cych si  wewn trz struktury danych konfiguracyjnych, które s
dost pne za pomoc  konkretnych kluczy tablicy asocjacyjnej. Aby uzyska  dodatkowe
informacje konfiguracyjne, w poleceniu irb musisz zast pi  a cuch bindir innymi
terminami. Jednak za ka dym razem u ywana jest ta sama podstawowa formu a:
rbConfig::CONFIG["termin"]. W tabeli 1.5 wyszczególniono terminy i katalogi, do których
si  one odwo uj .

Poni ej podsumowano g ówne katalogi instalacji oraz ich zawarto . Nie musisz ich
wszystkich pami ta , ale w razie potrzeby (lub je li masz zamiar przejrze  je i sprawdzi
wybrane przyk ady kodu Ruby) nale y wiedzie , jak je znale .
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Tabela 1.5. Kluczowe katalogi instalacji j zyka Ruby oraz powi zane z nimi terminy pakietu
RbConfig

Termin Zawarto  katalogu

rubylibdir Standardowe biblioteki j zyka Ruby.

bindir Narz dzia wiersza polece  j zyka Ruby.

archdir Rozszerzenia i biblioteki specyficzne dla architektury (skompilowane pliki binarne).

sitedir W asne lub zewn trzne rozszerzenia i biblioteki (utworzone w j zyku Ruby).

vendordir Zewn trzne rozszerzenia i biblioteki (utworzone w j zyku Ruby).

sitelibdir W asne rozszerzenia j zyka Ruby (utworzone w tym j zyku).

sitearchdir W asne rozszerzenia j zyka Ruby (utworzone w j zyku C).

1.2.1. Podkatalog standardowych bibliotek j zyka Ruby

W katalogu rubylibdir znajdziesz pliki programów napisanych w j zyku Ruby. Pliki
te udost pniaj  narz dzia standardowych bibliotek, które mog  by  wymagane przez
Twoje programy, je li potrzebne b d  zapewniane przez nie funkcje.

Oto niektóre pliki znajduj ce si  w tym katalogu:

 cgi.rb. Narz dzia u atwiaj ce programowanie z wykorzystaniem interfejsu CGI.
 fileutils.rb. Narz dzia pozwalaj ce na atwe modyfikowanie plików programów

Ruby.
 tempfile.rb. Mechanizm automatyzacji tworzenia plików tymczasowych.
 drb.rb. Narz dzie u ywane na potrzeby programowania rozproszonego z wyko-

rzystaniem j zyka Ruby.

Niektóre spo ród bibliotek standardowych, takie jak biblioteka drb (wymieniona jako
ostatnia na powy szej li cie), z o one s  z wi cej ni  jednego pliku. W katalogu ruby-
libdir znajdziesz zarówno plik drb.rb, jak i ca y podkatalog drb zawieraj cy kompo-
nenty biblioteki drb.

Przejrzenie katalogu rubylibdir pozwoli si  dobrze zorientowa  (je li nawet pocz t-
kowo b dzie to przyt aczaj ce), dla jak wielu zada  j zyk Ruby zapewnia narz dzia
programistyczne. Cho  wi kszo  programistów korzysta jedynie z podzbioru tych
narz dzi, nawet taka cz  ogromnej kolekcji bibliotek programistycznych oferuje wiele
mo liwo ci podczas pracy.

1.2.2. Katalog rozszerze  j zyka C (RbConfig::CONFIG[archdir])

Katalog archdir, który zwykle zlokalizowany jest jeden poziom ni ej ni  katalog rubylibdir,
zawiera rozszerzenia i biblioteki specyficzne dla architektury. Pliki w tym katalogu
maj  zazwyczaj nazwy zako czone rozszerzeniami .so, .dll lub .bundle (zale nie od
u ywanego sprz tu i systemu operacyjnego). Pliki te s  rozszerzeniami j zyka C,
czyli plikami binarnymi adowanymi w rodowisku wykonawczym, które s  genero-
wane przy u yciu kodu rozszerze  j zyka C utworzonego w j zyku Ruby. Pliki s  kom-
pilowane do postaci binarnej w ramach procesu instalacji j zyka Ruby.

Podobnie jak jest w przypadku plików programów j zyka Ruby w katalogu ruby-
libdir, pliki w katalogu archdir zawieraj  komponenty standardowych bibliotek, które
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mog  by  adowane we w asnych programach (w katalogu znajdziesz mi dzy innymi
plik rozszerzenia rbconfig u ywanego wraz z narz dziem irb do ujawniania nazw kata-
logów). Cho  pliki te nie maj  formatu mo liwego do odczytania przez u ytkownika,
interpreter j zyka Ruby potrafi za adowa  je, gdy zostanie to od niego za dane.
Z punktu widzenia programisty korzystaj cego z j zyka Ruby wszystkie standardowe
biblioteki s  w równym stopniu przydatne, niezale nie od tego, czy utworzono je
w j zyku Ruby, czy w j zyku C, a nast pnie skompilowano do postaci binarnej.

Pliki instalowane w katalogu archdir ró ni  si  w przypadku poszczególnych insta-
lacji, zale nie od tego, jakie rozszerzenia zosta y skompilowane. Z kolei to jest zale ne
od tego, czego za da a osoba przeprowadzaj ca kompilacj , a tak e od tego, jakie roz-
szerzenia interpreter j zyka Ruby by  w stanie skompilowa .

1.2.3. Katalogi site_ruby (RbConfig::CONFIG[sitedir])
 i vendor_ruby (RbConfig::CONFIG[vendordir])

Instalacja j zyka Ruby obejmuje podkatalog o nazwie site_ruby, w którym programi-
sta i/lub administrator systemu przechowuj  zewn trzne rozszerzenia i biblioteki.
Cz  z nich mo e zawiera  napisany przez Ciebie kod, a cz  mo e by  narz dziami
pobranymi z witryn innych osób oraz archiwami bibliotek j zyka Ruby.

Katalog site_ruby stanowi analogi  dla g ównego katalogu instalacji j zyka Ruby
w tym sensie, e zawiera w asne podkatalogi przeznaczone dla rozszerze  j zyków
Ruby i C (s  to odpowiednio katalogi sitelibdir i sitearchdir w terminach RbConfig:

:CONFIG). Gdy za dasz rozszerzenia, interpreter j zyka Ruby sprawdza, czy znajduje
si  ono w tych podkatalogach katalogu site_ruby, a tak e w katalogach rubylibdir
i archdir.

Oprócz katalogu site_ruby znajdziesz katalog vendor_ruby. Niektóre rozszerzenia
zewn trzne automatycznie instaluj  si  w tym katalogu. Po raz pierwszy katalog poja-
wi  si  w wersji 1.9 j zyka Ruby. W dalszym ci gu rozwijana jest standardowa metoda
okre laj ca, w którym z tych dwóch katalogów zostan  umieszczone poszczególne
pakiety.

1.2.4. Katalog gems

Narz dzie RubyGems zapewnia standardow  metod  tworzenia pakietów bibliotek
j zyka Ruby i dystrybuowania ich. Podczas instalacji pakietów gem pliki bibliotek
wy czone z pakunku trafiaj  do katalogu gems. Katalog ten nie jest wyszczególniony
w strukturze danych konfiguracyjnych, ale zwykle znajduje si  na tym samym poziomie
co katalog site_ruby. Je li uda o si  znale  ten katalog, sprawd , co jeszcze innego
zosta o obok niego zainstalowane. W punkcie 1.4.5 zamieszczono wi cej informacji
o pakietach gem.

Przyjrzyjmy si  teraz mechanizmom i semantyce zwi zanym z tym, jak j zyk Ruby
korzysta z w asnych rozszerze , a tak e z tych, które mo esz sam utworzy  lub zain-
stalowa .
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1.3. Rozszerzenia i biblioteki programistyczne j zyka Ruby
Pierwsza wa na uwaga, o jakiej trzeba pami ta  w trakcie lektury tego podrozdzia u,
dotyczy tego, e nie pe ni on roli zestawienia standardowych bibliotek. Jak wspo-
mniano we wprowadzeniu, ksi ka nie ma na celu dokumentowania j zyka Ruby. Ma
ona umo liwi  nauk  tego j zyka i stanie si  cz onkiem zwi zanej z nim spo eczno ci,
aby mo liwe by o ci g e poszerzanie w asnych horyzontów.

A zatem celem niniejszego podrozdzia u jest zaprezentowanie sposobu dzia ania
rozszerze , a tak e tego, jak spowodowa  uruchomienie przez interpreter j zyka Ruby
jego rozszerze . Ponadto wyja niono ró nice mi dzy umo liwiaj cymi to metodami
oraz omówiono architektur , która pozwala tworzy  w asne rozszerzenia i biblioteki.

Rozszerzenia do czone do j zyka Ruby s  zwykle okre lane zbiorczo jako standar-
dowa biblioteka. Obejmuje ona rozszerzenia przeznaczone dla bardzo ró nych pro-
jektów i zada , takich jak zarz dzanie bazami danych, obs uga sieci, specjalistyczne
operacje matematyczne, przetwarzanie danych XML itp. Dok adna zawarto  stan-
dardowej biblioteki zazwyczaj si  zmienia, przynajmniej w niewielkim stopniu, przy
okazji ka dej nowej wersji j zyka Ruby. Jednak wi kszo  powszechnie u ywanych
bibliotek raczej pozostaje, gdy potwierdz  swoj  przydatno .

Kluczem do zastosowania rozszerze  i bibliotek jest metoda require wraz z blisko
powi zan  z ni  metod  load. Metody te umo liwiaj  adowanie rozszerze  w rodo-
wisku wykonawczym, w tym w asnor cznie utworzonych rozszerze . Najpierw przyj-
rzymy si  im ogólnie, a nast pnie poszerzymy omówienie o wykorzystanie metod do
adowania rozszerze  wbudowanych.

1.3.1. adowanie plików i rozszerze  zewn trznych

Przechowywanie programu w jednym pliku mo e by  por czne, ale zaczyna by  raczej
utrudnieniem ni  korzy ci , gdy kod liczy setki, tysi ce albo setki tysi cy wierszy.
Rozdzielenie gdzie  w obr bie kodu programu na osobne pliki nabiera sporego sensu.
J zyk Ruby u atwia ten proces za pomoc  metod require i load. Zajmiemy si  naj-
pierw metod  load, która w porównaniu z drug  metod  ma prostsz  konstrukcj .

Sk adnik, rozszerzenie lub biblioteka?

Dane adowane w programie w czasie jego dzia ania s  okre lane przy u yciu kilku ró -
nych nazw. Sk adnik to termin najbardziej abstrakcyjny i rzadko spotykany, z wy cze-
niem specjalistycznych zastosowa  wymagaj cych sk adnika (w tym przypadku stoso-
wana jest metoda require). Biblioteka to bardziej konkretny i cz ciej u ywany termin.
Odwo uje si  on do faktycznego kodu, a tak e do podstawowego faktu okre laj cego, e
istnieje zestaw narz dzi programistycznych, które mog  by  adowane. Rozszerzenie
mo e odnosi  si  do dowolnej biblioteki dodatkowej mo liwej do za adowania, ale cz sto
termin ten identyfikuje bibliotek  j zyka Ruby napisan  za pomoc  j zyka programo-
wania C, a nie j zyka Ruby. Je li powiesz komu , e utworzy e  rozszerzenie j zyka
Ruby, prawdopodobnie ta osoba przyjmie, e masz na my li to, e zosta o ono napisane
w j zyku C.

Aby sprawdzi  poni sze przyk ady, niezb dny b dzie program podzielony na dwa pliki.
Pierwszy plik o nazwie loaddemo.rb powinien zawiera  nast puj cy kod Ruby:
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puts "To jest pierwszy (g ówny) plik programu."
load "loadee.rb"
puts "I z powrotem do pierwszego pliku."

Gdy interpreter j zyka Ruby napotka wywo anie metody load, wczytuje drugi plik.
Zawarto  tego pliku o nazwie loadee.rb powinna by  nast puj ca:
puts "> To jest drugi plik."

Dwa pliki powinny znajdowa  si  w tym samym katalogu (prawdopodobnie w katalogu
z przyk adowym kodem). Po uruchomieniu programu loaddemo.rb z poziomu wiersza
polece  zostan  wy wietlone nast puj ce dane wyj ciowe:
To jest pierwszy (g ówny) plik programu.
> To jest drugi plik.
I z powrotem do pierwszego pliku.

Dane wyj ciowe pozwalaj  stwierdzi , jakie wiersze kodu z poszczególnych plików s
wykonywane, a tak e w jakiej kolejno ci.

Wywo anie metody load w pliku loaddemo.rb zawiera nazw  pliku loadee.rb jako
argument tej metody:
load "loadee.rb"

Je li adowany plik znajduje si  w bie cym katalogu roboczym, interpreter j zyka
Ruby b dzie w stanie znale  go przy u yciu nazwy. W przeciwnym razie interpreter
poszuka pliku w cie ce adowania.

1.3.2. adowanie pliku okre lonego w domy lnej cie ce adowania

cie ka adowania interpretera j zyka Ruby jest list  katalogów, w których szukane
s  pliki do za adowania. W celu wy wietlenia nazw tych katalogów nale y sprawdzi
zawarto  specjalnej zmiennej globalnej $:. Udost pniona zawarto  zale y od u ywa-
nej platformy. Dane uzyskane podczas inspekcji typowej cie ki adowania w systemie
Mac OS X s  podobne do przedstawionych w poni szym przyk adzie uwzgl dniaj -
cym katalog .rvm, w którym narz dzie Ruby Version Manager przechowuje wybrane
wersje j zyka Ruby:
$ ruby -e 'puts $:'
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/site_ruby/2.1.0
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/site_ruby/2.1.0/x86_64-
darwin12.0
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/site_ruby
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/vendor_ruby/2.1.0
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/vendor_ruby/2.1.0/x86_64-
darwin12.0
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/vendor_ruby
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/2.1.0
/Users/dblack/.rvm/rubies/ruby-2.1.0/lib/ruby/2.1.0/x86_64-darwin12.0

Cho  w przypadku u ywanego komputera cz  cie ki widoczna po lewej stronie a cu-
cha ruby-2.1.0 mo e by  inna (np. /usr/local/lib/), podstawowy wzorzec podkatalogów
pozostanie taki sam. Podczas adowania pliku interpreter j zyka Ruby szuka go w ka -
dym z wyszczególnionych katalogów, od góry do do u listy.

Flaga -e wskazuje, e interpreterowi przekazujesz skrypt wstawiany
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UWAGA Bie cy katalog roboczy reprezentowany zwykle przez znak kropki
w rzeczywisto ci nie jest uwzgl dniany w cie ce adowania. Polecenie aduj ce
dzia a tak, jakby ten znak by  obecny, ale jest to szczególny przypadek progra-
mistyczny.

Nawigacja dotycz ca katalogów wzgl dnych w poleceniu load jest mo liwa za pomoc
tradycyjnego symbolu z o onego z dwóch kropek, który powoduje przej cie w gór
hierarchii katalogów:
load "../extras.rb"

Zauwa , e je li w czasie dzia ania programu zostanie zmieniony bie cy katalog, zmie-
ni  si  równie  odwo ania katalogów wzgl dnych.

UWAGA Pami taj o tym, e load to metoda wykonywana w momencie napotka-
nia jej w pliku przez interpreter j zyka Ruby. Szukaj c dyrektyw aduj cych,
interpreter nie przeszukuje ca ego pliku. Natrafia na nie w trakcie dzia ania.
Oznacza to, e mo esz adowa  pliki, których nazwy s  okre lane dynamicznie
podczas pracy programu. Masz nawet mo liwo  opakowania wywo ania metody
load za pomoc  instrukcji warunkowej. W tym przypadku wywo anie zostanie
wykonane tylko wtedy, gdy warunek b dzie prawdziwy.

Mo liwe jest te  wymuszenie znalezienia pliku przez metod  load, niezale nie od zawar-
to ci cie ki adowania. W tym celu nale y zapewni  metodzie pe n  cie k  do pliku:
load "/home/users/dblack/book/code/loadee.rb"

Jest to oczywi cie mniej elastyczne rozwi zanie ni  zastosowanie cie ki adowania
lub wzgl dnych cie ek katalogów, ale mo e okaza  si  przydatne zw aszcza wtedy,
gdy cie ka bezwzgl dna jest przechowywana jako a cuch w zmiennej, a ponadto ma
zosta  za adowany reprezentowany przez ni  plik.

Wywo anie metody load zawsze powoduje za adowanie danego pliku, niezale nie
od tego, czy plik ten zosta  ju  za adowany, czy nie. Je li pomi dzy operacjami ado-
wania plik ulegnie zmianie, priorytet ma jego nowa wersja, która nadpisuje cokolwiek
w oryginalnej wersji. Mo e to by  przydatne szczególnie wtedy, gdy otwarta jest sesja
narz dzia irb podczas jednoczesnego modyfikowaniu pliku w edytorze, a ponadto
po dane jest natychmiastowe sprawdzenie efektów zmian.

Druga metoda s u ca do adowania plików  require  równie  przeszukuje
katalogi podane w domy lnej cie ce adowania. Jednak ta metoda oferuje kilka opcji,
których pozbawiona jest metoda load.

1.3.3. danie sk adnika

G ówn  ró nic  mi dzy metodami load i require jest to, e w przypadku wywo ania
wi cej ni  raz z tymi samymi argumentami druga z nich nie aduje ponownie plików,
które zosta y ju  za adowane. Interpreter j zyka Ruby ledzi, jakie pliki zosta y za -
dane, i nie duplikuje dzia a .
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Metoda require jest bardziej abstrakcyjna ni  metoda load. Mówi c wprost, nie
dasz pliku, lecz sk adnika. Zwykle odbywa si  to nawet bez podawania rozszerzenia

nazwy pliku. Aby przekona  si , jak to dzia a, nast puj cy wiersz w pliku loaddemo.rb:
load "loadee.rb"

zmie  do postaci:
require "./loadee.rb"

Po uruchomieniu pliku loaddemo.rb uzyskasz taki sam wynik jak wcze niej, nawet
pomimo tego, e nie zosta a podana pe na nazwa pliku do za adowania.

Postrzegaj c loadee jako sk adnik, a nie jako plik, metoda require umo liwia trakto-
wanie rozszerze  napisanych w j zyku Ruby w taki sam sposób, w jaki s  traktowane
rozszerzenia utworzone w j zyku C. Inaczej mówi c, pliki zako czone rozszerzeniem
.rb mog  by  traktowane identycznie jak pliki z rozszerzeniem .so, .dll lub .bundle.

Okre lanie katalogu roboczego

Metoda require nie ma informacji na temat bie cego katalogu roboczego (.). Mo esz
go okre li  jawnie w nast puj cy sposób:

require "./loadee.rb"

Mo liwe jest te  do czenie tego katalogu do cie ki adowania za pomoc  tablicowego
operatora do czania:

$: << "."

Oznacza to, e nie jest konieczne podawanie bie cego katalogu roboczego w wywo aniach
metody require:

require "loadee.rb"

Istnieje te , tak jak w przypadku metody load, mo liwo  przekazania metodzie require
pe nej cie ki. Metoda ta pobierze plik/sk adnik. Mo liwy jest wariant mieszany. Na
przyk ad zaprezentowana poni ej sk adnia zadzia a nawet pomimo tego, e czy specy-
fikacj  cie ki statycznej z bardziej abstrakcyjn  sk adni  sk adnika na ko cu cie ki:
require "/home/users/dblack/book/code/loadee.rb"

Cho  metoda load jest przydatna, a zw aszcza w przypadku zamiaru za adowania pliku
wi cej ni  raz, metoda require zapewnia stosowane na co dzie  rozwi zanie, które
pos u y do adowania rozszerze  i bibliotek j zyka Ruby, zarówno tych standardowych,
jak i innych. adowanie sk adników standardowych bibliotek nie jest w adnym
stopniu trudniejsze ni  adowanie pliku loadee. Wystarczy za da  wymaganych danych.
Gdy to nast pi, i oczywi cie w zale no ci od tego, czym jest rozszerzenie, dost pne
b d  nowe klasy i metody. Oto kompletny przyk ad w sesji narz dzia irb:
>> "David Black".scanf("%s%s")
NoMethodError: undefined method `scanf' for "David Black":String
>> require "scanf"
=> true
>> "David Black".scanf("%s%s")
=> ["David", "Black"]
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Pierwsze wywo anie metody scanf ko czy si  b dem . Jednak po wywo aniu metody
require , a ponadto bez adnej dodatkowej interwencji ze strony programisty
obiekty a cuchowe (np. "David Black") odpowiadaj  na komunikat metody scanf.
W tym przyk adzie  damy wyodr bnienia z oryginalnego a cucha dwóch kolejnych
a cuchów ze znakiem odst pu jako niejawnym operatorem.

1.3.4. Polecenie require_relative

Trzeci sposób adowania plików zapewnia polecenie require_relative. aduje ono
sk adnik, przeprowadzaj c wyszukiwanie wzgl dem katalogu zawieraj cego plik, z któ-
rego polecenie zosta o wywo ane. A zatem wynik z poprzedniego przyk adu mo esz
uzyska  w nast puj cy sposób:
require_relative "loadee"

Nie wymaga to modyfikowania cie ki adowania w celu uwzgl dnienia bie cego kata-
logu. Polecenie require_relative jest wygodne przy nawigacji w obr bie lokalnej hie-
rarchii katalogów. Oto przyk ad:
require_relative "lib/music/sonata"

Rozdzia  zako czymy omówieniem narz dzi wiersza polece  do czonych do j zyka
Ruby.

1.4. Standardowe narz dzia i aplikacje j zyka Ruby
Po zainstalowaniu j zyka Ruby uzyskujesz zestaw wa nych narz dzi wiersza polece ,
które s  instalowane w dowolnym katalogu skonfigurowanym jako katalog danych binar-
nych. Zwykle jest to katalog /usr/local/bin, /usr/bin lub /opt (w celu potwierdzenia tego
mo esz u y  polecenia require "rbconfig" i sprawdzi  sta  RbConfig::CONFIG["bindir"]).
S  to nast puj ce narz dzia:

 ruby — interpreter.
 irb — interaktywny interpreter j zyka Ruby.
 rdoc i ri — narz dzia dokumentacji j zyka Ruby.
 rake — odpowiednik narz dzia make w j zyku Ruby s u cy do zarz dzania

zadaniami.
 gem — narz dzie do zarz dzania pakietami aplikacji i bibliotek j zyka Ruby.
 erb — system tworzenia szablonów.
 testrb — narz dzie wysokiego poziomu u ywane na potrzeby rodowiska testo-

wania kodu Ruby.

W tym podrozdziale przyjrzymy si  wszystkim tym narz dziom, z wyj tkiem narz -
dzi erb i testrb. S  one przydatne w okre lonych sytuacjach, ale nie s  najwa niejsze
podczas zdobywania podstawowych umiej tno ci zwi zanych z korzystaniem z j zyka
Ruby.

Nie musisz od razu zapami tywa  wszystkich metod przedstawionych w podroz-
dziale. Zamiast tego po prostu go przeczytaj, aby zorientowa  si  ogólnie w ich prze-
znaczeniu. Wkrótce b dziesz cz sto korzysta  z cz ci zamieszczonego tutaj materia u
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(dotyczy to zw aszcza wybranych opcji wiersza polece  oraz narz dzia ri). Cz  tre ci
podrozdzia u b dzie stopniowo stawa  si  przydatna w miar  coraz lepszego poznawa-
nia j zyka Ruby.

1.4.1. Opcje wiersza polece  interpretera

Przy uruchamianiu interpretera j zyka Ruby z poziomu wiersza polece  mo esz poda
nie tylko nazw  pliku programu, ale te  co najmniej jedn  opcj , co ju  zosta o zapre-
zentowane w rozdziale. Wybrane opcje nakazuj  interpreterowi dzia anie w okre lony
sposób i/lub wykonywanie konkretnych operacji.

J zyk Ruby oferuje ponad 20 opcji wiersza polece . Niektóre z nich s  rzadko u y-
wane, natomiast inne codziennie przez wielu programistów korzystaj cych z tego j zyka.
W tabeli 1.6 zestawiono najcz ciej u ywane opcje.

Tabela 1.6. Podsumowanie cz sto stosowanych opcji wiersza polece  j zyka Ruby

Opcja Opis Przyk ad u ycia

-c Powoduje sprawdzenie sk adni kodu
w pliku programu bez uruchamiania
go.

ruby -c c2f.rb

-w Wy wietla komunikaty ostrze enia
podczas wykonywania programu.

ruby -w c2f.rb

-e Powoduje wykonanie kodu podanego
w znakach cudzys owu w wierszu
polece .

ruby -e 'puts "Demo kodu!"'

-l Tryb wiersza: powoduje wy wietlenie
znaku nowego wiersza po ka dym
wierszu danych wyj ciowych.

ruby -le 'print "+ znak nowego wiersza!"'

-rnazwa Opcja wymaga podania sk adnika
z nazw .

ruby -rprofile

-v Wy wietla informacje o wersji j zyka
Ruby, a ponadto powoduje wykonanie
programu w trybie szczegó owych
informacji.

ruby -v

--version Wy wietla informacje o wersji j zyka
Ruby.

ruby --version

-h Wy wietla informacje o wszystkich
opcjach wiersza polece  interpretera.

ruby -h

Omówmy bardziej szczegó owo ka d  z powy szych opcji.

SPRAWDZANIE SK ADNI (-C)

Opcja -c nakazuje interpreterowi j zyka Ruby sprawdzenie kodu w co najmniej jed-
nym pliku pod k tem dok adno ci sk adniowej bez wykonywania kodu. Opcja jest
zwykle stosowana w po czeniu z opcj  -w.

W CZANIE OSTRZE E  (-W)

Uruchamianie programu z opcj  -w powoduje za adowanie go przez interpreter w try-
bie ostrze e . Oznacza to, e na ekranie wy wietlanych jest wi cej ostrze e  ni
w innych przypadkach. Ostrze enia zwracaj  uwag  na miejsca w programie, które
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cho  nie zawieraj  b dów sk adni, wzbudzaj  podejrzenia z punktu widzenia styli-
stycznego lub logicznego. W ten sposób w j zyku Ruby przekazuje si  nast puj ce
informacje: „To, co zosta o wykonane, jest poprawne sk adniowo, ale wygl da dziwnie.
Czy na pewno co  takiego mia o zosta  osi gni te?”. Nawet bez tej opcji interpreter
j zyka Ruby generuje okre lone ostrze enia, ale mniej ni  w przypadku pe nego trybu
ostrze e .

WYKONYWANIE WPROWADZONEGO SKRYPTU Z KODEM (-E)

Opcja -e informuje interpreter o tym, e wiersz polece  zawiera kod Ruby uj ty
w znaki cudzys owu, który powinien wykona  w podanej postaci, a nie jako kod umiesz-
czony w pliku. Mo e to by  przydatne przy szybkim wykonywaniu zada  skrypto-
wych, w przypadku których wprowadzanie kodu do pliku i uruchamianie dla niego
interpretera ruby mo e nie by  warte zachodu.

Dla przyk adu za ó my, e chcesz zobaczy  na ekranie swoje imi  zapisane odwrot-
nie. Oto jedno polecenie pozwalaj ce szybko to osi gn  z wykorzystaniem opcji -e:
$ ruby -e 'puts "Jan A. Nowak".reverse'
kawoN .A naJ

To, co zosta o uj te w znaki cudzys owu, stanowi ca y (cho  krótki) program Ruby.
Aby opcji -e przekaza  program licz cy wi cej ni  jeden wiersz, wewn trz minipro-
gramu mo esz u y  znaków podzia u wiersza (przez naci ni cie klawisza Enter):
$ ruby -e 'print "Wprowad  nazw : "
puts gets.reverse'
Wprowad  nazw : Jan A. Nowak
kawoN .A naJ

Wiersze mo esz te  oddzieli  rednikami:
$ ruby -e 'print "Wprowad  nazw : "; print gets.reverse'

UWAGA Dlaczego wyst puje pusty wiersz mi dzy kodem programu i danymi
wyj ciowymi w przyk adzie u ycia metody reverse z dwoma wierszami? Ponie-
wa  wiersz wprowadzany za pomoc  klawiatury zako czony jest znakiem nowego
wiersza, w przypadku odwracania danych wej ciowych nowy a cuch rozpoczyna
si  znakiem nowego wiersza! Interpreter j zyka Ruby traktuje bardzo dos ownie

danie u ytkownika dotycz ce przetwarzania i wy wietlania danych.

URUCHAMIANIE W TRYBIE WIERSZY (-L)

Opcja -l powoduje, e ka dy a cuch zwracany przez program umieszczany jest
w swoim w asnym wierszu, nawet je li standardowo nie ma to miejsca. Oznacza to
zwykle, e wiersze wy wietlane przez polecenie print, a nie za pomoc  polecenia puts,
które nie s  automatycznie zako czone znakiem nowego wiersza, po zastosowaniu tej
opcji b d  mia y na ko cu znak nowego wiersza.

Wykorzystali my ró nic  mi dzy poleceniami print i puts, aby zapewni , e pro-
gram do konwersji temperatury nie wstawi dodatkowych znaków nowego wiersza
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w rodku swoich danych wyj ciowych (zajrzyj do punktu 1.1.5). Opcja -l umo liwia
uzyskanie odwrotnego efektu: powoduje ona, e nawet dane wy wietlane przez pole-
cenie print pojawiaj  si  w osobnych wierszach. Oto ró nica:
$ ruby c2f-2.rb
Oto wynik: 212.
$ ruby -l c2f-2.rb
Oto wynik:
212
.

W tym przypadku wynik uzyskany po zastosowaniu opcji -l jest dok adnie taki, jakiego
nie dano. Przyk ad ten ilustruje jednak efekt u ycia opcji.

Je li wiersz jest ju  zako czony znakiem nowego wiersza, zastosowanie dla niego
opcji -l zako czy si  dodaniem kolejnego takiego znaku. Ogólnie rzecz bior c, opcja
ta nie jest powszechnie wykorzystywana lub spotykana. Wynika to g ównie z mo li-
wo ci zapewnienia przez polecenie puts dzia ania powoduj cego w razie potrzeby
dodanie nowego wiersza. Dobrze jednak wiedzie  o istnieniu opcji –l, a ponadto mie
mo liwo  rozpoznania efektów jej u ycia.

WYMAGANIE PLIKU LUB ROZSZERZENIA Z NAZW  (-RNAZWA)

Opcja -r powoduje wywo anie metody require dla w asnego argumentu. Polecenie
ruby -rscanf b dzie wymaga  u ycia pliku scanf podczas uruchamiania interpretera.
W pojedynczym wierszu polece  opcj  –r mo esz umie ci  wi cej ni  raz.

URUCHAMIANIE W TRYBIE SZCZEGÓ OWYCH INFORMACJI (-V, --VERBOSE)

Uruchamianie programu z opcj  -v powoduje wykonanie dwóch dzia a : wy wietle-
nie informacji o u ywanej wersji j zyka Ruby, a nast pnie aktywowanie mechanizmu
ostrze e  tego samego co w przypadku opcji -w. Najcz stszym zastosowaniem opcji -v
jest znajdowanie numeru wersji j zyka Ruby:
$ ruby -v
ruby 2.1.0p0 (2013-12-25 revision 44422) [x86_64-darwin12.0]

W tym przypadku u ywana jest wersja 2.1.0 j zyka Ruby (poziom poprawek 0) opubliko-
wana 25 grudnia 2013 r. i skompilowana dla komputera z procesorem i686 i systemem
Mac OS X. Poniewa  nie okre lono adnego programu lub kodu do uruchomienia, inter-
preter j zyka Ruby zako czy dzia anie od razu po wy wietleniu informacji o wersji.

WY WIETLANIE WERSJI J ZYKA RUBY (--VERSION)

Opcja ta powoduje wy wietlenie przez interpreter j zyka Ruby a cucha z informa-
cjami o wersji, a nast pnie zako czenie pracy. W przypadku tej opcji nie jest wyko-
nywany aden kod, nawet je li podano kod lub nazw  pliku. By  mo e pami tasz, e
opcja -v wy wietla informacje o wersji, po czym uruchamia kod (je li go podano)
w trybie szczegó owych informacji. Mo na powiedzie , e opcja -v w ukryty sposób
powi zana jest zarówno z wersj , jak i z trybem szczegó owych informacji, natomiast
opcja --version dotyczy tylko wersji.
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WY WIETLANIE NIEKTÓRYCH INFORMACJI POMOCY (-H, --HELP)

Opcje te zapewniaj  zestawienie w postaci tabeli z wszystkimi dost pnymi opcjami
wiersza polece , a tak e podsumowuj  ich przeznaczenie.

Oprócz u ycia pojedynczych opcji w ramach jednego wywo ania interpretera j zyka
Ruby mo esz te  czy  dwie lub wi ksz  liczb  opcji.

CZENIE OPCJI (-CW)

Zaprezentowano ju  kombinacj  opcji -cw, która powoduje sprawdzenie sk adni pliku
bez uruchamiania go, a jednocze nie wy wietlenie ostrze e :
$ ruby -cw nazwa_pliku

Inna kombinacja, z jak  cz sto si  spotkasz, z o ona jest z opcji -v i -e. Umo liwiaj
one wy wietlenie u ywanej wersji j zyka Ruby, a nast pnie wykonanie kodu uj tego
w znaki cudzys owu. Kombinacja ta b dzie obecna w wielu dyskusjach zwi zanych
z j zykiem Ruby, na listach adresowych i w ró nych innych miejscach. Osoby korzy-
staj  z tych opcji, aby zademonstrowa , jak ten sam kod mo e dzia a  inaczej w ró -
nych wersjach j zyka Ruby. Aby na przyk ad pokaza  wyra nie, e metoda a cuchowa
o nazwie start_with? nie by a obecna w wersji 1.8.6 j zyka Ruby, ale istnieje w wersji
2.1.0, mo esz uruchomi  przyk adowy program, u ywaj c najpierw pierwszej wersji
j zyka, a nast pnie drugiej:
$ ruby-1.8.6-p399 -ve "puts 'abc'.start_with?('a')"
ruby 1.8.6 (2010-02-05 patchlevel 399) [x86_64-linux]
-e:1: undefined method `start_with?' for "abc":String (NoMethodError)
$ ruby-2.1.0p0 -ve "puts 'abc'.start_with?('a')"
ruby 2.1.0p0 (2013-12-25 revision 44422) [x86_64-linux]
true

Oczywi cie w systemie musz  by  zainstalowane obie wersje j zyka Ruby. Komunikat
undefined method 'start_with?'  uzyskany przy pierwszym uruchomieniu (z wyko-
rzystaniem wersji 1.8.6) oznacza, e podj to prób  wykonania nazwanej operacji, która
nie istnieje. Jednak w przypadku uruchomienia tego samego fragmentu kodu Ruby
za pomoc  wersji 2.1.0 j zyka Ruby operacja dzia a : wy wietlana jest warto  true.
Jest to wygodny sposób udost pniania informacji i formu owania pyta  dotycz cych
zmian w dzia aniu j zyka Ruby mi dzy jego poszczególnymi wersjami.

W tym miejscu cofniemy si  i przyjrzymy dok adniej interaktywnemu interprete-
rowi j zyka Ruby o nazwie irb. By  mo e zajrza e  ju  do tego punktu, gdy wspomniano
o nim na pocz tku rozdzia u. Je li nie, masz teraz mo liwo  uzyskania wi cej infor-
macji o tym wyj tkowo przydatnym narz dziu j zyka Ruby.

Okre lanie opcji

Do interpretera j zyka Ruby mo esz przekazywa  opcje osobno w nast puj cy sposób:

$ ruby -c –w

lub

$ ruby -v -e "puts 'abc'.start_with?('a')"

Cz st  sytuacj  jest jednak podawanie ich razem, tak jak to zaprezentowano w tre ci
rozdzia u.
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1.4.2. Omówienie interaktywnego interpretera j zyka Ruby irb

Jak ju  wspomniano, irb to interaktywny interpreter j zyka Ruby. Oznacza to, e zamiast
przetwarzania pliku zajmuje si  tym, co zostanie wpisane w trakcie trwania sesji. irb
to znakomite narz dzie s u ce do testowania kodu Ruby oraz nauki j zyka Ruby.

Aby rozpocz  sesj  narz dzia irb, u yj polecenia irb. Spowoduje ono wy wietlenie
swojej zach ty:
$ irb
2.1.0 :001 >

Jak ju  pokazano, mo esz te  zastosowa  opcj  --simple-prompt w celu skrócenia danych
wyj ciowych narz dzia irb:
$ irb --simple-prompt
>>

Po uruchomieniu narz dzia irb mo esz wprowadza  polecenia j zyka Ruby. Mo liwe
jest nawet uruchomienie wersji programu do konwersji stopni Celsjusza na stopnie
Fahrenheita. Jak si  oka e w omawianym przyk adzie, pod wzgl dem dzia ania narz dzie
irb przypomina kieszonkowy kalkulator: wykonuje obliczenia dla wszystkiego, co zostanie
wprowadzone, i wy wietla wynik. Nie musisz u ywa  polecenia print lub puts:
>> 100 * 9 / 5 + 32
=> 212

Aby dowiedzie  si , z ilu minut sk ada si  rok (je li nie masz pod r k  p yty CD z odpo-
wiednim przebojem z musicalu Rent), wpisz nast puj ce wyra enie z operacj  mno-
enia:

>> 365 * 24 * 60
=> 525600

Oczywi cie narz dzie irb b dzie równie  przetwarza  wszystkie wprowadzone instruk-
cje j zyka Ruby. Aby na przyk ad przypisa  do zmiennych liczby dni, godzin i minut,
a nast pnie pomno y  te zmienne, w narz dziu irb mo esz to zrealizowa  w nast pu-
j cy sposób:
>> days = 365
=> 365
>> hours = 24
=> 24
>> minutes = 60
=> 60
>> days * hours * minutes
=> 525600

Ostatnie obliczenie jest tym, czego mo na oczekiwa . Spójrz jednak na pierwsze trzy
wiersze z widocznych powy ej. Po wpisaniu przypisania days = 365 w odpowiedzi
narz dzie irb wy wietla liczb  365. Dlaczego tak jest?

Wyra enie days = 365 to wyra enie przypisania: warto  365 przypisujesz zmiennej
o nazwie days. G ównym celem takiego wyra enia jest przypisanie warto ci zmien-
nej, aby mo liwe by o pó niej u ycie zmiennej. Wyra enie przypisania (ca y wiersz
days = 365) ma jednak warto . Warto  wyra enia przypisania widoczna jest po jego
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prawej stronie. Gdy narz dzie irb napotka dowolne wyra enie, wy wietla jego warto .
A zatem gdy narz dzie to natrafi na wyra enie days = 365, wy wietli warto  365. Cho
mo e si  to wyda  przesadnym dzia aniem, stanowi nieod czn  cz  przetwarzania
wyra e . Jest to identyczne dzia anie, które pozwala wpisa  wyra enie 2 + 2 w narz -
dziu irb i zobaczy  wynik bez potrzeby jawnego u ywania instrukcji print.

Nawet z wywo aniem metody puts powi zana jest warto  zwracana, czyli nil. Je li
wpiszesz instrukcj  puts w narz dziu irb, zostanie ona przez nie od razu wykonana,
a ponadto zostanie wy wietlona warto  zwracana tej instrukcji:
$ irb --simple-prompt
>> puts "Witaj"
Witaj
=> nil

Istnieje mo liwo  ograniczenia ilo ci danych wyj ciowych generowanych przez narz -
dzie irb; zapewnia to opcja --noecho. Dzia anie tej opcji jest nast puj ce:
$ irb --simple-prompt --noecho
>> 2 + 2
>> puts "Cze "
Cze

Dzi ki opcji --noecho wyra enie sumy nie zwraca swojego wyniku. Polecenie puts jest
wykonywane (dlatego pojawia si  a cuch "Cze "), ale nie jest wy wietlana jego warto
zwracana (nil).

Przerywanie dzia ania narz dzia irb

Mo liwe jest zawieszenie wykonywania p tli w narz dziu irb lub wyst pienie braku odpo-
wiedzi ze strony sesji (cz sto oznacza to, e wpisano otwieraj cy znak cudzys owu, lecz
nie znak domykaj cy, lub co  innego w obr bie wierszy). To, w jaki sposób odzyskasz
ponownie kontrol  nad wykonywaniem kodu, w pewnym stopniu zale y od systemu.
W przypadku wi kszo ci systemów kombinacja klawiszy Ctrl+C oka e si  skuteczna.
W innych systemach mo e by  konieczne u ycie kombinacji klawiszy Ctrl+Z. Najlepszym
rozwi zaniem jest wykorzystanie bezpo rednio w odniesieniu do narz dzia irb wszel-
kich ogólnych informacji o operacji przerywania pracy programów, która mo e zosta
wykonana w u ywanym systemie. Oczywi cie, je li narz dzie irb naprawd  ca kowicie
si  zawiesi, mo esz skorzysta  z narz dzi zarz dzaj cych procesami lub zadaniami, aby
zako czy  proces narz dzia irb.

W celu zako czenia dzia ania narz dzia irb w normalny sposób mo esz wpisa  polece-
nie exit. W wielu systemach sprawdzi si  równie  kombinacja klawiszy Ctrl+D.

Sporadycznie narz dzie irb mo e zupe nie skapitulowa  (czyli zg osi  b d krytyczny i samo
zako czy  dzia anie). Przewa nie jednak narz dzie wychwytuje w asne b dy i pozwala
kontynuowa  prac .

Po zaznajomieniu si  ze sposobem wy wietlania przez narz dzie irb warto ci wszyst-
kiego, a tak e sposobem zamykania go, gdy oka e si  to konieczne, stwierdzisz, e jest
to niezmiernie przydatne narz dzie (i „zabawka”).

Kod ród owy Ruby jest oznaczany w sposób zapewniaj cy mo liwo  automa-
tycznego generowania dokumentacji. ri i Rdoc to narz dzia niezb dne do interpreto-
wania i wy wietlania takiej dokumentacji. Pora im si  przyjrze .
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1.4.3. Narz dzia ri i Rdoc

Narz dzia ri (Ruby Index) i RDoc (Ruby Documentation), które oryginalnie zosta y
stworzone przez Dave’a Thomasa, to blisko powi zana para programów s u cych do
udost pniania dokumentacji dotycz cej programów Ruby. ri to narz dzie wiersza
polece . System RDoc obejmuje narz dzie wiersza polece  rdoc. ri i rdoc s  progra-
mami autonomicznymi uruchamianymi z poziomu wiersza polece  (mo esz te  skorzy-
sta  z rozwi za  zapewnianych w obr bie programów Ruby, cho  nie b dziemy w tym
miejscu zajmowa  si  tym zagadnieniem).

RDoc to system dokumentacji. Je li w plikach programu (napisanego w j zyku
Ruby lub C) umie cisz komentarze w ustalonym formacie RDoc, narz dzie rdoc prze-
prowadzi skanowanie plików, wyodr bni komentarze, uporz dkuje jej w inteligentny
sposób (komentarze s  indeksowane zgodnie z tym, czego dotycz ) i na ich podstawie
utworzy adnie sformatowan  dokumentacj . Znaczniki systemu RDoc s  obecne w wielu
plikach ród owych (utworzonych zarówno za pomoc  j zyka Ruby, jak i j zyka C),
w drzewie kodu ród owego Ruby, a tak e w wielu plikach wchodz cych w sk ad insta-
lacji j zyka Ruby.

Narz dzie ri wspó gra z systemem RDoc: umo liwia ono wy wietlanie informacji
wyodr bnionych i uporz dkowanych przez ten system. Dok adniej rzecz bior c, narz -
dzie ri jest skonfigurowane pod k tem wy wietlania informacji systemu RDoc z pli-
ków ród owych Ruby (po dostosowaniu narz dzie mo e jednak s u y  nie tylko do
tego). Oznacza to, e w dowolnym systemie z pe n  instalacj  j zyka Ruby mo esz
uzyska  szczegó owe informacje o nim, u ywaj c zwyk ego wywo ania narz dzia ri
z poziomu wiersza polece .

Oto przyk ad dania informacji o metodzie upcase obiektów a cuchowych:
$ ri String#upcase

Polecenie to zwraca nast puj ce dane wyj ciowe:
= String#upcase
(from ruby core)
------------------------------------------------------------------------------
  str.upcase   -> new_str
------------------------------------------------------------------------------
Returns a copy of str with all lowercase letters replaced with their
uppercase counterparts. The operation is locale insensitive---only characters
``a'' to ``z'' are affected. Note: case replacement is effective only in
ASCII region.
  "wItaJ".upcase   #=> "WITAJ"

Znak # znajduj cy si  mi dzy obiektem String i metod  upcase w poleceniu ri wska-
zuje, e w odró nieniu od metody klasy szukana jest metoda instancji. W przypadku
metody klasy nale a oby u y  separatora :: zamiast znaku #. W rozdziale 3. zajmiemy
si  odró nianiem metody klasy i metody instancji. W tym miejscu wa ne jest to, e
z poziomu wiersza polece  masz dost p do du ej ilo ci dokumentacji.

WSKAZÓWKA Domy lnie polecenie ri przetwarza swoje dane wyj ciowe za
pomoc  narz dzia stronicuj cego (np. narz dzie more w systemie Unix). Narz -
dzie to mo e wstrzyma  prac  przy ko cu danych wyj ciowych, oczekuj c na
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naci ni cie przez u ytkownika klawisza spacji lub innego klawisza w celu wy wie-
tlenia nast pnego ekranu z informacjami lub ca kowitego zako czenia dzia a-
nia narz dzia, je li wszystkie informacje zosta y pokazane. To, co dok adnie ma
zosta  naci ni te w tym przypadku, zale y od u ywanego systemu operacyjnego
i narz dzia stronicuj cego. Równie dobrze mo e to by  klawisz spacji, klawisz
Enter lub Esc albo kombinacje klawiszy Ctrl+C, Ctrl+D i Ctrl+Z. Aby pole-
cenie ri zapisa o dane wyj ciowe bez filtrowania ich za pomoc  narz dzia stro-
nicuj cego, mo esz u y  opcji wiersza polece  -T (ri -T temat).

rake to nast pne z narz dzi wiersza polece  j zyka Ruby.

1.4.4. Narz dzie do zarz dzania zadaniami rake

Jak sugeruje nazwa narz dzia rake (skrót od s ów Ruby make), jest to narz dzie do
zarz dzania zadaniami inspirowane narz dziem make. Narz dzie rake zosta o napisane
przez Jima Weiricha. Podobnie jak narz dzie make wczytuje ono zadania zdefiniowane
w pliku Rakefile i je wykonuje. Jednak w przeciwie stwie do narz dzia make do defi-
niowania swoich zada  narz dzie rake u ywa sk adni j zyka Ruby.

Listing 1.5 prezentuje plik Rakefile. Je li zawarto  listingu zapiszesz w pliku
o nazwie Rakefile, mo esz nast pnie z poziomu wiersza polece  wykona  polecenie:
$ rake admin:clean_tmp

Polecenie rake wykonuje zadanie clean_tmp zdefiniowane w obr bie przestrzeni nazw
admin.

Listing 1.5. Plik Rakefile definiuj cy zadania clean_tmp w przestrzeni nazw admin

namespace :admin do
  desc "Interaktywne usuwanie wszystkich plików w katalogu /tmp"
  task :clean_tmp do
    Dir["/tmp/*"].each do |f|
      next unless File.file?(f)
      print "Czy usun  plik #{f}? "
      answer = $stdin.gets
      case answer
      when /^y/
        File.unlink(f)
      when /^q/
        break
      end
    end
  end
end

Zdefiniowane w tym przypadku zadanie narz dzia rake stosuje kilka technik j zyka
Ruby, których jeszcze nie omawiano, ale podstawowy algorytm jest naprawd  prosty:

 1. Wykonanie p tli dla ka dej pozycji katalogu /tmp .
 2. Pomini cie bie cej iteracji p tli, je li dana pozycja nie jest plikiem. Zauwa ,

e ukryte pliki nie s  usuwane, poniewa  operacja wy wietlania zawarto ci kata-
logu nie uwzgl dnia ich .

Deklaruje zadanie clean_tmp
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 3. Wy wietlenie pytania o usuni cie pliku .
 4. Je li u ytkownik wpisze liter  y (lub dowolny a cuch zaczynaj cy si  od niej), plik
jest usuwany .
 5. Je li u ytkownik wpisze liter  q, nast puje przerwanie p tli. Zadanie jest zatrzy-
mywane .

Podstawowa logika programistyczna bazuje na wykonywaniu p tli dla listy pozycji
katalogu (przeczytaj tre  ramki „U ycie instrukcji each do wykonywania p tli dla
kolekcji”), a tak e na instrukcji case, czyli strukturze wykonywania warunkowego (obie
techniki zostan  szczegó owo przedstawione w rozdziale 6.).

U ycie instrukcji each do wykonywania p tli dla kolekcji

Wyra enie Dir["/tmp/*"].each do |f| to wywo anie metody each tablicy wszystkich nazw
pozycji katalogu. Ca y blok kodu zaczynaj cy si  od instrukcji do i zako czony instruk-
cj  end (jest to ta, która ma identyczne wci cie jak instrukcja Dir) jest jednokrotnie
wykonywany dla ka dego elementu tablicy. Ka dorazowo w trakcie wykonywania kodu
bie cy element jest wi zany z parametrem f. Takie znaczenie ma cz  |f| wyra enia.
W kolejnych rozdzia ach metoda each pojawi si  kilkakrotnie. Zostanie ona szczegó owo
omówiona podczas prezentowania iteratorów (metody, które automatycznie dokonuj
przej cia przez kolekcje) w rozdziale 9.

Polecenie desc znajduj ce si  powy ej definicji zadania zapewnia jego opis. Jest to
przydatne nie tylko podczas przegl dania pliku, ale te  wtedy, gdy trzeba wy wietli
wszystkie zadania, które w dowolnym czasie mog  zosta  wykonane przez narz dzie
rake. Przejd  do katalogu zawieraj cego plik Rakefile (listing 1.5) i wykonaj nast puj ce
polecenie:
$ rake --tasks

Zostanie wy wietlony listing wszystkich zdefiniowanych zada :
$ rake --tasks
(in /Users/ruby/hacking)
rake admin:clean_tmp # Interaktywne usuwanie wszystkich plików w katalogu /tmp

Na potrzeby przestrzeni nazw i zada  narz dzia rake mo esz zastosowa  dowolne nazwy.
Przestrze  nazw nie jest nawet wymagana. Zadanie mo esz zdefiniowa  w przestrzeni
nazw najwy szego poziomu:
task :clean_tmp do
  # itp.
end

Wywo aj nast pnie zadanie za pomoc  samej jego nazwy:
$ rake clean_tmp

U ycie dla zada  przestrzeni nazw jest jednak dobrym pomys em, a zw aszcza wtedy,
gdy znacznie zwi ksza si  liczba definiowanych zada . Przestrze  nazw mo e mie
dowoln  g boko . Poprawna jest na przyk ad nast puj ca struktura:
namespace :admin do
  namespace :clean do
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    task :tmp do
      # itp.
    end
  end
end

Zdefiniowane powy ej zadanie jest wywo ywane w nast puj cy sposób:
$ rake admin:clean:tmp

Jak prezentuje przyk ad czyszczenia zawarto ci katalogu, zadania narz dzia rake nie
musz  by  ograniczone do dzia a  powi zanych z programowaniem w j zyku Ruby.
W przypadku tego narz dzia masz do dyspozycji wszystkie mo liwo ci j zyka Ruby,
z których mo esz skorzysta  podczas tworzenia dowolnych wymaganych zada .

Nast pne omawiane narz dzie to polecenie gem, które bardzo upraszcza instalacj
zewn trznych pakietów j zyka Ruby.

1.4.5. Instalowanie pakietów za pomoc  polecenia gem

Biblioteka RubyGems i kolekcja narz dzi obejmuj  rozwi zania u atwiaj ce tworze-
nie pakietów oraz instalowanie bibliotek i aplikacji j zyka Ruby. Nie b dziemy tutaj
omawia  tworzenia pakietu za pomoc  narz dzia gem, ale przyjrzymy si  instalacji takiego
pakietu i korzystaniu z niego.

Instalowanie pakietu przy u yciu narz dzia gem mo e, i zwykle tak jest, sprowadza
si  do wykonania prostego polecenia install:
$ gem install prawn

Takie polecenie zwraca dane wyj ciowe podobne do przedstawionych poni ej (zale -
nie od tego, jakie zosta y zainstalowane pakiety narz dzia gem i jakie zale no ci musz
zosta  spe nione przy instalacji nowych pakietów):
Fetching: Ascii85-1.0.2.gem (100%)
Fetching: ruby-rc4-0.1.5.gem (100%)
Fetching: hashery-2.1.0.gem (100%)
Fetching: ttfunk-1.0.3.gem (100%)
Fetching: afm-0.2.0.gem (100%)
Fetching: pdf-reader-1.3.3.gem (100%)
Fetching: prawn-0.12.0.gem (100%)
Successfully installed Ascii85-1.0.2
Successfully installed ruby-rc4-0.1.5
Successfully installed hashery-2.1.0
Successfully installed ttfunk-1.0.3
Successfully installed afm-0.2.0
Successfully installed pdf-reader-1.3.3
Successfully installed prawn-0.12.0
7 gems installed

Po tego rodzaju raportach statusu nast puje kilka wierszy wskazuj cych, e instalo-
wana jest dokumentacja narz dzi ri i RDoc dla ró nych pakietów narz dzia gem (insta-
lacja dokumentacji obejmuje przetwarzanie plików ród owych pakietów narz dzia
gem za po rednictwem systemu RDoc, dlatego nale y by  cierpliwym; cz sto jest to
najd u ej trwaj ca faza instalacji pakietów narz dzia gem).
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W trakcie procesu instalacji pakietów narz dzia gem w razie potrzeby pobiera ono
pliki pakietów z witryny rubygems.org (http://www.rubygems.org/). Pliki te, z rozsze-
rzeniem .gem, s  zapisywane w podkatalogu pami ci podr cznej katalogu pakietów
narz dzia gem. Mo liwe jest te  zainstalowanie pakietu z pliku .gem znajduj cego si
lokalnie na dysku twardym lub innym no niku. Podaj instalatorowi nazw  pliku:
$ gem install /home/me/mygems/ruport-1.4.0.gem

W przypadku podania nazwy pakietu narz dzia gem bez rozszerzenia (np. ruport) szuka
ono pliku pakietu w bie cym katalogu, a tak e w lokalnej pami ci podr cznej utrzy-
mywanej przez system biblioteki RubyGems. W instalacjach lokalnych nadal ma miej-
sce zdalne wyszukiwanie zale no ci, chyba e w poleceniu gem podano opcj  wiersza
polece  -l (lokalne), która ogranicza wszystkie operacje do domeny lokalnej. Aby zosta y
zainstalowane wy cznie zdalne pakiety narz dzia gem, w tym zale no ci, mo esz u y
opcji -r (zdalne). W celu odinstalowania pakietu narz dzia gem zastosuj polecenie gem
uninstall nazwa_pakietu_gem.

Po zainstalowaniu pakietu mo esz go u y  za pomoc  metody require.

ADOWANIE I STOSOWANIE PAKIETÓW NARZ DZIA GEM

Je li pakietów narz dzia gem nie ma w pocz tkowej cie ce adowania ($:), mo liwe
jest jednak za danie ich za pomoc  metody require i za adowanie. Oto przyk ad u y-
cia tej metody dla pakietu hoe (narz dzie u atwiaj ce tworzenie w asnych pakietów
narz dzia gem) przy za o eniu, e zainstalowano ten pakiet:
>> require "hoe"
=> true

Na tym etapie w cie ce adowania pojawi si  odpowiedni katalog hoe, co mo esz
sprawdzi , wy wietlaj c warto  cie ki $: i wynik polecenia grep (umo liwia wybór
za pomoc  wzorca dopasowywania) u ytego dla wzorca "hoe":
>> puts $:.grep(/hoe/)
/Users/dblack/.rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/hoe-3.8.1/lib

Je li dla okre lonej biblioteki zainstalowano wi cej ni  jeden pakiet narz dzia gem,
a ponadto ma zosta  wymuszone u ycie pakietu innego ni  najnowszy, mo esz skorzy-
sta  z metody gem (zauwa , e nie jest ona tym samym co narz dzie wiersza polece
o nazwie gem). Oto przyk ad prezentuj cy, w jaki sposób mo esz wymusi  zastosowanie
mniej aktualnej wersji pakietu hoe:
>> gem "hoe", "3.8.0"
=> true
>> puts $:.grep(/hoe/)
/Users/dblack/.rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/hoe-3.8.0/lib

Oczywi cie przewa nie wskazane b dzie u ycie najnowszych wersji pakietów narz -
dzia gem. System obs uguj cy te pakiety zapewnia jednak w razie potrzeby narz dzia
s u ce do dostosowywania sposobu korzystania z pakietów.

W przypadku u ycia metody gem nie ma potrzeby
stosowania metody require
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64 ROZDZIA  1. Wprowadzenie do nauki j zyka Ruby

Po wspomnieniu o bibliotece RubyGems mo emy zako czy  bie ce omówienie
zwi zane z katalogiem /bin. W dalszej kolejno ci zajmiemy si  bli ej podstawowymi
elementami j zyka.

1.5. Podsumowanie
W rozdziale dokonali my przegl du kilku wa nych i fundamentalnych zagadnie  zwi -
zanych z j zykiem Ruby. Oto one:

 Ró nica mi dzy terminami Ruby (j zyk) i ruby (interpreter j zyka Ruby).
 Typografia zwi zana ze zmiennymi j zyka Ruby (wszystkie z nich b d  znów

prezentowane i dok adniej analizowane).
 Podstawowe operatory i wbudowane konstrukcje j zyka Ruby.
 Zapisywanie, przechowywanie i uruchamianie pliku programu Ruby.
 Dane wprowadzane za pomoc  klawiatury i dane wyj ciowe na ekranie.
 Modyfikowanie bibliotek j zyka Ruby za pomoc  metod require i load.
 Anatomia instalacji j zyka Ruby.
 Narz dzia wiersza polece  do czone do j zyka Ruby.

Dysponujesz teraz dobrym planem prezentuj cym sposób dzia ania j zyka Ruby oraz
narz dzia zapewniane w jego rodowisku programowania. Zaznajomi e  si  z kilkoma
wa nymi technikami zwi zanymi z j zykiem Ruby i sprawdzi e  je w praktyce. Jeste
przygotowany do systematycznego poznawania j zyka Ruby.
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A

analiza argumentów metody, 80
analizator kodu, 197
anatomia instalacji, 45
argumenty, 38

metody, 80, 91
obiektu Proc, 494
opcjonalne, 80
wymagane, 80

ASCII, 275
asercje

wsteczne, 405
wyprzedzaj ce, 404
wyra e  regularnych, 403

atrybuty, 108
automatyzowanie tworzenia atrybutów, 108

B
biblioteka, 48

Active Support, 471
drb, 46
open3, 519

biblioteki
programistyczne, 48
standardowe, 46

bloki kodu, 209, 218, 487
b dy, 221

operacji wej cia-wyj cia, 432
Errno, 432
sk adni, 40

C
cechy charakterystyczne symboli, 283
czas, 292
czyszczenie tablicy asocjacyjnej, 322

D
dane

ledzenia stosu, 546
wprowadzane z klawiatury, 42

data, 292
definiowanie

metody najwy szego poziomu, 187
operatorów, 236
wielokrotne metody, 138
zachowania obiektu, 68

delegowanie, 525
destrukcyjno , 241
dodatki, 518
dodawanie

metod klasy, 473
modu u do klasy, 131, 151
obiektu do zbioru, 332

dokument miejscowy, 267
do czanie, 528

danych, 237
modu u, 457
wielokrotne modu u, 140
symboli, 285

domkni cia, 491, 493
domy lny odbiorca komunikatów, 162
dopasowania, 201

podrz dne, 392
warunkowe, 405

dopasowanie
pomy lne, 394
zako czone niepowodzeniem, 394

doprecyzowania, 475
dost p do metody, 156, 182
dostosowywanie operatorów

jednoargumentowych, 238
dostrajanie wyra e  regularnych, 398
druga iteracja konwertera, 41
dynamika j zyka, 449
dzia ania niedozwolone, 85
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dzia anie
enumeratorów, 377
narz dzia irb, 58

dziedziczenie, 111, 126, 151
dziedziczenie pojedyncze, 113

E
elementy tablicy, 308
enumeratory, 364, 380

leniwe, 380

F
fa sz, 253
FIFO, First In, First Out, 129
filtrowanie kolekcji, 301
flaga FNM_DOTMATCH, 438
formatowanie daty i czasu, 296
funkcje anonimowe, 484

G
generowanie nowego zasi gu lokalnego, 172
gra w kamie , papier i no yce, 513

H
haki, 523, 524
hermetyzowanie zachowa , 129
hierarchia

dziedziczenia, 462
klas, 111, 178

I
identyfikator, 35
identyfikatory liczbowe, 78
identyfikowanie obiektów, 77
iloczyn zbiorów, 332
implementowanie

metody SYMBOL#TO_PROC, 490
metody times, 213
narz dzia MicroTest, 551
podklasy, 478

indeksowanie obiektów wyliczeniowych, 377
indywidualizacja obiektów, 451
informacje o pliku, 435

inicjowanie
elementów tablicy, 305
obiektu, 102

inspekcja mo liwo ci obiektów, 258
instalowanie

j zyka, 45
pakietów, 62

instancje, 96, 124
instrukcja

case, 200, 202, 203, 204
each, 61, 431
if, 192, 193, 196
prepend, 141, 142
unless, 195
when, 202

interpolacja a cuchów, 73, 271
interpreter j zyka, 40, 57
interpretowanie zapyta , 535
introspekcja, 258, 523

zmiennych i sta ych, 543
iteratory, 209

J
jednowymiarowo , 263

K
katalog

archdir, 46
gems, 47
rubylibdir, 46
site_ruby, 47
vendor_ruby, 47

katalogi instalacji j zyka, 46
klasa

ArgumentList, 486
BasicObject, 114, 137, 138, 476, 478
CALLERTOOLS::CALL, 546
CALLERTOOLS::STACK, 547
CargoHold, 133, 151
Class, 116, 127, 138
CodeBlock, 486
Dir, 436, 439
Enumerator, 337
Errno, 433
Fiber, 507
File, 428, 434
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File::Stat, 435
IO, 420
Object, 113, 128, 138
Pathname, 442
Proc, 484
Rainbow, 339
RPS, 514
Stack, 131, 132, 133
String, 260
StringIO, 444
StringScanner, 413
Suitcase, 133
TCPServer, 510

klasy, 95, 96, 124
jako obiekty, 115, 126
liczbowe, 290
pojedynczych obiektów, 453, 456
wyj tków, 226, 228
wyliczeniowe, 340
znaków, 390, 391

klauzula
ensure, 227
rescue, 221, 223, 225
when, 201

klawiatura, 423
klucze tablicy asocjacyjnej, 286
kodowanie

ASCII, 280
a cuchów, 280, 281

pliku ród owego, 280
UTF-8, 280

kolejka
FIFO, 129
LIFO, 129

kolejno
kodów znaków, 275
parametrów i argumentów, 82
sortowania, 363

kolekcje, 301, 335
komentarze, 35
komunikacja dwukierunkowa, 519
komunikat puts, 38
komunikaty, 37
komunikaty do obiektów, 66, 79
konstruktor, 96

->, 494
Date.today, 293
hash.new, 316
lambda ->, 495

konstruktory
litera ów, 234, 304
tablic %I I %I, 307
tablic %W I %W, 307

kontenery, 301
konwencja nazewnicza, 36
konwersja

daty i czasu, 297
liczb, 247
a cucha, 243, 279

tablic, 246
konwerter temperatur, 40, 43, 44
konwertowanie konwertera, 119
kwantyfikatory, 398, 400

L
lambda, 484
leniwe enumeratory, 380
LIFO, Last In, First Out, 129
lista

argumentów, 85
metod pojedynczego obiektu, 541
metod prywatnych, 537
warto ci, 209

litera y, 234
logika

klasy Person, 148
w czenia do zakresów, 328

lukier sk adniowy, 237

adowanie
pakietów, 63
plików, 48, 49
rozszerze  zewn trznych, 48

a cuchy, 263, 264
czenie

a cuchów, 270, 271
opcji, 56
tablic, 311
tablic asocjacyjnych, 320
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M
metaklasy, 462
metoda, 65, 68

[], 316
Array, 304, 306
Array.new, 304
attr_accessor, 110
caller, 544
capture_block, 488
cards, 372
Class#inherited, 531
class_eval, 503
concat, 311
cover?, 328
cycle, 354
display, 245
drop, 350
dup, 91
each, 214, 216, 338, 342, 368, 370
each.with_index, 352
each_cons, 353
each_slice, 353
each_with_index, 352
encode, 281
end_with?, 273
entries, 436
Enumerator.new, 368
eval, 499, 500, 501
extend, 472, 474, 530
File.new, 430
File.open, 431
find, 343
find_all, 345
first, 348
float, 248
freeze, 91
grep, 345, 415
group_by, 347
hash, 317
include, 128, 272
include?, 329
included, 529
index, 274
initialize, 102
inject, 355
inspect, 244
instance_eval, 501
instance_exec, 502

instance_methods, 260
Integer, 248
Kernel#rand, 349
Kernel#test, 435
lambda, 494
load, 49, 50
load_and_report, 134
loop, 205
makes, 473
map, 216, 356, 357
map!, 358
match, 199
max, 350
method_added, 533
method_missing, 145, 525, 528
min, 350
Module#const_missing, 532
most_expensive, 117
my_each, 216
my_times, 216
new, 96, 119, 304
object_id, 77
open, 518
Open3.popen3, 518, 519
ord, 274
partition, 347
Person.method_missing, 149
pojedynczego obiektu, 117
proc, 485
Proc.new, 486
public_send, 80
REGEXP#MATCH, 464
require, 48, 51
respond_to, 78
respond_to?, 527
respond_to_missing?, 527
reverse_each, 352
second, 295
select, 321
send, 79
set_age, 527
singleton_class, 461
singleton_method_added, 533
singleton_methods, 541
sort_by, 364
stack, 130
start_with?, 273
store, 317
strftime, 296
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String#gsub!, 465
String#scan, 411
String#split, 412
Symbol#to_proc, 490
system, 515, 516
take, 350, 367
tap, 466
times, 213
to_a, 246
to_ary, 249
to_f, 247
to_i, 247
to_proc, 489
to_str, 249
to_sym, 282
try_convert, 308
unload, 134
using, 475
with_index, 303, 377

metody
attr_*, 108, 111
chronione, 186, 537
formatuj ce dat  i czas, 296
instancji, 97, 120
jako obiekty, 496
klasy, 120
klasy File, 428
konwersji, 262
konwersji daty i czasu, 297
najwy szego poziomu, 187
niebezpieczne, 239
o takiej samej nazwie, 140
obiektu pojedynczego, 184, 452
odczytuj ce, 110
odpytuj ce tablice, 314
pobieraj ce argumenty, 69
prywatne, 182, 184, 537
przyjmuj ce role, 248
to_*, 248
ustawiaj ce, 103, 106, 184
wbudowane, 242
z notacj  wywo ania, 237

modu , 113, 127
CallerTools, 548
Comparable, 256, 275, 362
DRYRUN, 442
Enumerable, 302, 337, 338, 340, 382, 540
FileTest, 434

FileUtils, 440, 442
hermetyzuj cy, 129
NOWRITE, 442
open-uri, 446
Stacklike, 130, 131, 134

modyfikatory, 398, 406
modyfikatory warunkowe, 195
modyfikowanie

elementów zbioru, 331
funkcjonalno ci, 463
katalogów, 436, 439
klasy pojedynczych obiektów, 454
kluczy w tków, 512
a cuchów, 268

metody regexp#match, 464
modu ów, 463
podstawowych klas, 463
sta ych, 123
zachowania funkcjonalno ci, 474

N
nadzbiory, 334
narz dzia

plikowe, 440
standardowe, 52

narz dzie
erb, 52
gem, 52, 63
gsub, 414
irb, 33, 51
MicroTest, 551
rake, 52, 60
rdoc, 52, 59
ri, 52, 59
ruby, 52
Ruby Version Manager, 49
sub, 414
testrb, 52

nawiasy
klamrowe, 211
kwadratowe, 316
okr g e, 303, 392, 402, 405

nazwy
metod, 37, 104
z wykrzyknikiem, 239, 242
zmiennych, 36, 102

niejawne tworzenie enumeratorów, 369
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notacja
%w{...}, 304
class <<, 455
def obj.meth, 455
a cuchów, 264

z wykrzyknikiem, 239, 242

O
obiekt, 37, 65, 87

Class, 116
domy lny, 155
false, 252
File, 433
IO, 433
MatchData, 199, 392, 394, 397
Method, 496
nil, 250, 254
STDERR, 422
STDIN, 422
STDOUT, 422
true, 252

obiekt self, 38, 109, 156
a zasi g lokalny, 171
jako domy lny odbiorca komunikatów, 162
najwy szego poziomu, 158
okre lanie zmiennych instancji, 164
w definicjach klas i modu ów, 159
w definicjach metod instancji, 160
w definicjach metod pojedynczego

obiektu, 160
obiektowo , 66
obiekty

boolowskie, 250
Fiber, 507
IO, 421
klasy, 116
kolekcji, 337
liczbowe, 289
ogólne, 77
podstawowe, 77
Proc, 484, 487, 491
skalarne, 263
specjalne, 35
wyliczeniowe, 343, 421
ze stanem, 102

obs uga
b dów, 221
symboli wieloznacznych, 437

ochrona obiektów, 372
odbiorcy komunikatów, 115
odczytywanie plików, 424–426, 428
odpytywanie

katalogów, 439
a cuchów, 272

obiektów
daty i czasu, 295
File, 433
IO, 433
klas, 260

tablic, 314
tablic asocjacyjnych, 322

odwo ania, 87, 91
w przypisaniu do zmiennej, 89

odwracanie tablicy asocjacyjnej, 322
odwrotno  przes aniania, 370
odwrócone apostrofy, 515, 517
ograniczanie

dopasowa , 398
wywo ania zwrotnego, 532

ogranicznik EOM, 267
okre lanie

obiektu self, 158
sta ych, 173
zasi gu, 166
zmiennych instancji, 164

opcje wiersza polece , 53
operacja XOR, 378
operacje, 34

alternatywy wykluczaj cej, 378
arytmetyczne, 290
arytmetyczne daty i czasu, 297
na plikach, 419, 424
rozszerzania, 529
wej cia-wyj cia, 42, 419, 420
wyliczeniowe, 348

operator
negacji, 194
równo ci, 198, 345
równo ci przypadków, 237

operatory
arytmetyczne, 237
bitowe, 237
jednoargumentowe, 238
porównywania, 237
skrótów, 130

organizacja programu, 127
otwieranie klas, 98
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P
parametry

bloku, 218
obiektu Proc, 494

pary klucz i warto , 317
p tla, 205
plik

cgi.rb, 46
drb.rb, 46
fileutils.rb, 46
loaddemo.rb, 49
loadee.rb, 49
Rakefile, 60
tempfile.rb, 46

pliki
.bundle, 46
.dll, 46
.so, 46
kopiowanie, 441
przenoszenie, 441
usuwanie, 441

pobieranie
danych, 237
pod a cuchów, 269
warto ci z tablicy asocjacyjnej, 318

pocz tek tablicy, 310
podzbiory, 334
polecenia systemowe, 515, 518
polecenie

cat, 518
desc, 61
gem, 62
irb, 33
require_relative, 52

porównanie
dwóch obiektów, 255
a cuchów, 275
a cuchów i symboli, 288

metod, 120
tablic i tablic asocjacyjnych, 302

PRAWDA, 253
problem

FizzBuzz, 381
loaddemo.rb, 49

proste dopasowywanie, 388
przechwycenia nazwane, 396

przechwytywanie
bloku kodu, 487
dziedziczenia, 531
nierozpoznanych komunikatów, 525
obiektów Method, 496
operacji rozszerzania, 529
pod a cuchów, 392
wyj tku, 225

przes anianie metod, 97
przes oni cia modu u enumerable, 540
przetwarzanie kolekcji, 304
przodkowie obiektów, 113
przypisanie, 105

dla sta ej, 123
do zmiennej, 85, 89
zmiennej lokalnej, 197

Q
quazi-obiekty wyliczeniowe, 359

R
relacje mi dzy klasami, 462
rozszerzanie funkcjonalno ci obiektu, 472
rozszerzenie, 48
równoleg e wykonywanie, 505
równo

a cuchów, 275
obiektów, 78

ró nica zbiorów, 332
Ruby, 32
rzeczywisty wiat, 67
rzutowanie typów, 248

S
scalanie kolekcji, 333
semantyka enumeratorów, 369
serwer

dat z w tkami, 508
rozmów sieciowych, 509

skalar, 263
sk adnia, 33
sk adnia przypisania, 197
sk adnik, 48
skracanie kodu, 43, 73
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s owo kluczowe, 36
do, 212
else, 193
elsif, 193
end, 212
not, 194
rescue, 222
return, 495
super, 143, 145
unless, 194
until, 208
when, 201
while, 206

sortowanie
obiektów wyliczeniowych, 360, 362
zwi z e, 364

specyfikatory formatu daty i czasu, 296
sposoby uzyskiwania przechwyce , 395
sprawdzanie

kodu ród owego, 45
obiektu self, 159
sk adni, 53

sta e, 120, 126, 173
sta e predefiniowane, 122
stan obiektu, 100
stany boolowskie, 250
sterowanie p tl , 206
stosowanie

cudzys owów, 265
pakietów, 63

suma zbiorów, 332
superklasy, 126, 152, 462
symbole, 263, 282

jako argumenty metody, 286
jako klucze tablicy asocjacyjnej, 286
niezmienno , 283
unikalno , 283
wieloznaczne, 437

szukanie pozycji w pliku, 427

cie ka
bezwzgl dna sta ej, 174
wyszukiwania metod, 456

ledzenie wykonywania kodu, 544
rodowisko MiniTest, 549

T
tablice, 302
tablice asocjacyjne, 302, 315

argumenty nazwane, 324
czyszczenie, 322

czenie, 320
odpytywanie, 322
odwracanie, 322
okre lanie domy lnych warto ci, 319
ostatnie argumenty metody, 323
para klucz i warto , 317
pobieranie warto ci, 318
transformacje, 321
tworzenie, 315
wybieranie elementów, 321
zast powanie, 322

techniki
delegowania, 526
przep ywu sterowania, 191

testowanie
do czenia symboli, 285
plikowych danych, 445
równo ci, 255
w czenia do zakresu, 329

transformacje
formatowania, 277
a cuchów, 276

tablic, 312
tablic asocjacyjnych, 321
wielko ci znaków, 276
zawarto ci, 278

transkodowanie, 281
tworzenie

atrybutów, 108, 110
enumeratorów, 365, 369
funkcji, 494
a cucha metod enumeratora, 375

metod najwy szego poziomu, 187
metody klasy, 119
modu ów, 128
obiektów

daty i czasu, 293, 294
klasy, 95, 115

obiektu biletu, 72
obiektu ogólnego, 67
pierwszego pliku programu, 39
programu, 39
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serwera rozmów sieciowych, 509
tablicy, 304

asocjacyjnej, 315
asocjacyjnej litera u, 316

wyra e  regularnych, 387
wzorca, 389
zakresu, 327
zbiorów, 331

U
uchwyty plików, 425
uruchamianie programu, 41

w trybie
szczegó owych informacji, 55
wierszy, 54

ustawianie
danych, 237
pod a cuchów, 269

usuwanie
obiektu do zbioru, 332
odwo ania, 89
par tablic asocjacyjnych, 317

UTF-8, 280
utrzymywanie stanu klas, 180
uzyskiwanie przechwyce , 395
u ycie

doprecyzowa , 475
klasy BasicObject, 476
klasy Person, 146
klauzuli rescue, 223
metod jako obiektów, 497
metod najwy szego poziomu, 187
metody

class_eval, 503
display, 245
each enumeratora, 370
new, 304
Open3.popen3, 519
Symbol#to_proc, 490

modu u callertools, 548
modu ów, 128
obiektów proc, 488
obiektu self, 161
przechwyce , 414
s owa kluczowego super, 144
zaawansowane modu ów, 133
zmiennych klasy, 177

W
warto ci

boolowskie, 74, 254
domy lne argumentów, 81

warto
instrukcji if, 196
zwracana metody, 70

warunkowe wykonywanie
kodu, 192
p tli, 206

wa no  metody each, 214
w tki, 505, 511

ko czenie dzia ania, 506
uruchamianie, 506
zatrzymywanie, 506

wbudowane
klasy, 231
metody najwy szego poziomu, 188
modu y, 231
zachowania obiektu, 76
zmienne globalne, 167

widoczno , 155
wiersz polece , 53
w asne klasy wyj tków, 228
w czanie ostrze e , 53
wstawianie, 528
wybieranie

dopasowa , 345
elementów z tablicy, 321
obiektów wyliczeniowych, 343

wyj tek, 221
ArgumentError, 222, 227
Errno::b d, 222
IOError, 222
NameError, 222
NoMethodError, 222
RuntimeError, 222
TypeError, 222

wykonywanie
p tli, 209
polece  systemowych, 515
programów systemowych, 516
skryptu, 54
warunkowe, 191

wykorzystanie enumeratorów, 373
wyliczanie, 374
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wymaganie pliku lub rozszerzenia, 55
wymuszanie cie ki bezwzgl dnej sta ej, 174
wyra enia

arytmetyczne, 290
regularne, 385, 386

asercje, 403
idiomy, 408
konkretna liczba powtórze , 402
konwersja a cuchów, 408
kwantyfikatory, 398
metody, 411
modyfikatory, 398, 406
proste dopasowywanie, 388
przej cie do a cucha, 410
tworzenie wzorca, 389
zakotwiczenia, 398, 403

warunkowe, 197
wyra enie <<EOM, 267
wysy anie

komunikatów do obiektów, 68, 79
wyszukiwanie

metod, 135, 143
obiektów wyliczeniowych, 343

wy wietlanie
informacji pomocy, 56
listy metod, 259, 261
listy zmiennych, 543
metod

chronionych, 537
nieprywatnych, 535
pojedynczego obiektu, 541
prywatnych, 537

wersji j zyka, 55
wzorców, 387

wywo ania
metod, 37, 116, 210
programów systemowych, 517
zwrotne, 523, 524

extended, 530
included, 530
inherited, 532

wywo anie Class.new, 116
wyzwalanie wywo ania zwrotnego, 530
wzorzec, 387

pojedynczego obiektu, 463

Z
zachowanie tablic asocjacyjnych, 319
zagnie d anie modu ów i klas, 153
zakotwiczenia, 398
zakresy, 326

testowanie w czenia, 328, 329
wsteczne, 330

zapisywanie
metod, 121
programu, 39
w plikach, 44, 429

zapytania
boolowskie, 272, 340
dotycz ce tre ci, 273

zarz dzanie zadaniami, 60
zasi g, 155, 156, 166

globalny, 166
lokalny, 169
operacji na plikach, 430
procesu wyszukiwania, 137
zmiennych, 218

zast pienia
globalne, 414
pojedyncze, 414

zastosowanie
enumeratorów, 369
a cuchów, 264

sta ych, 121
symboli, 282

zbiory, 330
zg aszanie

wyj tków, 221
jawne, 224
ponowne, 226

zmiany
addytywne, 469
z przekazaniem, 469

zmienne, 87, 511
globalne, 166

operacji wej cia-wyj cia, 422
przechwycenia, 415
$~, 398
wbudowane, 167
zalety i wady, 167
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instancji, 36, 100
klasy, 175, 178
zalety i wady, 179
lokalne, 35, 65, 85, 92

znak
!, 194, 239
@, 36
gwiazdki, 246, 437
kropki, 327
odwróconego apostrofu, 515
plusa, 236
procentu, 105
równo ci, 104, 106, 242
spacji, 41
wieloznaczny kropki, 390

znaki
konstruktorów litera ów, 235
litera u, 389

danie sk adnika, 50
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