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Wprowadzenie
do nauki jÚzyka Ruby

W tym rozdziale:
Q
Q

NiezbĊdna skáadnia jĊzyka Ruby.
ObjaĞnienie podstawowych operacji
programistycznych jĊzyka Ruby: pisanie kodu,
zapisywanie, uruchamianie i sprawdzanie
programów pod kątem báĊdów.

Q

Omówienie instalacji jĊzyka Ruby.

Q

Mechanizmy rozszerzeĔ jĊzyka Ruby.

Q

Standardowe narzĊdzie wiersza poleceĔ jĊzyka
Ruby, w tym jego interaktywny interpreter (irb).

KsiÈĝka zapewni fundamenty jÚzyka Ruby, a rozdziaï ten stanowi przygotowanie do
tego. Celem rozdziaïu jest wprowadzenie do nauki jÚzyka Ruby przez przekazanie
wiedzy i umiejÚtnoĂci wystarczajÈcych do dalszego poznawania jÚzyka w ïatwy sposób.
Przyjrzymy siÚ podstawowej skïadni jÚzyka Ruby i zwiÈzanym z nim technikom,
a takĝe sposobowi jego dziaïania. BÚdzie mowa o dziaïaniach wykonywanych podczas
pisania kodu programu, metodach uruchamiania programu przez interpreter jÚzyka
Ruby oraz sposobie dzielenia programu na wiÚcej niĝ jeden plik. Poznasz kilka przeïÈczników zmieniajÈcych sposób dziaïania interpretera jÚzyka Ruby (program o nazwie
ruby, do którego kierowane sÈ pliki programu w celu ich wykonania), a takĝe dowiesz
siÚ, jak uĝywaÊ waĝnych narzÚdzi pomocniczych majÈcych za zadanie uïatwienie pracy
programiĂcie korzystajÈcemu z jÚzyka Ruby i zwiÚkszenie jej efektywnoĂci.
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TreĂÊ rozdziaïu bazuje na ogólnym obrazie caïoĂci jÚzyka Ruby podzielonym na
nastÚpujÈce trzy fundamentalne poziomy:
Q
Q

Q

Podstawowy jÚzyk: reguïy projektowe, skïadnia i semantyka.
Rozszerzenia i biblioteki doïÈczone do jÚzyka Ruby oraz uïatwienia sïuĝÈce do
dodawania rozszerzeñ we wïasnym zakresie.
NarzÚdzia wiersza poleceñ oferowane przez jÚzyk Ruby, w przypadku których
uruchamiany jest interpreter oraz kilka innych waĝnych narzÚdzi.

Nie zawsze moĝliwe jest osobne omawianie tych trzech poziomów, poniewaĝ jednak
stanowiÈ one czÚĂÊ jednego systemu, w niniejszym rozdziale postÈpimy w ten sposób
w takim stopniu, w jakim jest to moĝliwe. W kaĝdej sytuacji moĝesz jednak posïuĝyÊ
siÚ opisami tych trzech poziomów jak „wieszakami”, na których bÚdÈ zawieszane tematy
podrzÚdne po ich wprowadzeniu.
Ruby, ruby i... RUBY?!
Ruby to jĊzyk programowania. Mowa jest o takich pojĊciach jak „nauka jĊzyka Ruby”.
Zadajemy nastĊpujące pytania: „Czy znasz jĊzyk Ruby?”. Nazwa ruby zapisana maáymi
literami dotyczy programu komputerowego, a dokáadniej rzecz biorąc, interpretera jĊzyka
Ruby, który wczytuje programy i uruchamia je. Nazwa ta bĊdzie uĪywana w nastĊpujących zdaniach: „Uruchomiáem program ruby dla mojego pliku, ale nic siĊ nie staáo” lub
„Jaka jest peána ĞcieĪka do pliku wykonywalnego ruby?”. I wreszcie: wystĊpuje nazwa
RUBY, ale wáaĞciwie nie powinna ona istnieü. Nazwa Ruby nie jest akronimem, dlatego
nigdy nie bĊdzie poprawne zapisywanie jej za pomocą wyáącznie duĪych liter. Wiele osób
tak postĊpuje, podobnie jak (równieĪ niewáaĞciwie) w przypadku nazwy Perl, byü moĪe
z tego powodu, Īe miaáy do czynienia z nazwami jĊzyków takimi jak BASIC i COBOL. Ruby
nie jest tego rodzaju jĊzykiem. Nazwa Ruby dotyczy jĊzyka, a nazwa ruby odnosi siĊ do
jego interpretera.

Czy pierwszy rozdziaï peïni wyïÈcznie rolÚ przygotowania do dalszych rozdziaïów?
TreĂÊ tego rozdziaïu rzÈdzi siÚ swoim wïasnymi prawami: poznasz w nim rzeczywiste
techniki zwiÈzane z jÚzykiem Ruby oraz waĝne kwestie dotyczÈce struktury jÚzyka.
Celem jest przygotowanie Czytelnika. Jednak nawet ten proces bÚdzie obejmowaÊ bliĝsze omówienie niektórych kluczowych aspektów jÚzyka Ruby.

1.1. Ogólne wprowadzenie do jĊzyka Ruby
Celem niniejszego podrozdziaïu jest zaznajomienie z jÚzykiem Ruby. Opiera siÚ to
na metodzie przeglÈdowej obejmujÈcej omówienie caïego cyklu poznawania wybranej
skïadni, pisania kodu i uruchamiania programów.
Na tym etapie wymagane jest zainstalowanie jÚzyka Ruby na komputerze.1 Przykïady zamieszczone w ksiÈĝce bazujÈ na jÚzyku Ruby w wersji 2.1.0. NiezbÚdny jest
równieĝ edytor tekstu (moĝesz skorzystaÊ z dowolnego preferowanego edytora, jeĂli
jest on zwykïym edytorem tekstu, a nie procesorem tekstu) oraz katalog (inaczej folder),
w którym bÚdÈ zapisywane pliki programów Ruby. Katalog ten moĝe mieÊ nazwÚ
1

Kompletne i aktualne instrukcje instalacji jÚzyka Ruby dostÚpne sÈ pod adresem http://ruby-lang.org.
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kod_ruby lub przykïady_ruby. Dowolna nazwa jest poprawna, pod warunkiem ĝe odróĝnia ona katalog od innych katalogów roboczych, aby umoĝliwiÊ Ăledzenie plików programów sïuĝÈcych do Êwiczeñ.
Interaktywny program konsoli jĊzyka Ruby (irb)
— Twój nowy, najlepszy przyjaciel
NarzĊdzie irb wchodzi w skáad jĊzyka Ruby. Jest to najpowszechniej uĪywane narzĊdzie
wiersza poleceĔ jĊzyka inne niĪ sam interpreter. Po uruchomieniu tego narzĊdzia wprowadzasz w nim kod Ruby, który nastĊpnie jest wykonywany. Na koĔcu wyĞwietlana jest
wartoĞü wynikowa.
W wierszu poleceĔ wpisz polecenie irb i wprowadĨ przykáadowy kod znaleziony w treĞci
ksiąĪki. Oto przykáad:
>> 100 + 32
=> 132
Otwarcie sesji narzĊdzia irb oznacza, Īe moĪesz testowaü fragment kodu Ruby w dowolnym momencie i iloĞci. WiĊkszoĞü projektantów programów Ruby uwaĪa to narzĊdzie
za niezastąpione. W dalszej czĊĞci rozdziaáu zamieszczono kilka przykáadów jego uĪycia.
W przykáadach zastosowania narzĊdzia irb, które zawarto w ksiąĪce, uĪywana bĊdzie opcja
--simple-prompt uáatwiająca odczytanie danych wyjĞciowych narzĊdzia.
irb --simple-prompt
Aby sprawdziü efekt dziaáania tej opcji, spróbuj uruchomiü narzĊdzie irb z tą opcją i bez
niej. Jak siĊ okaĪe, opcja powoduje, Īe zawartoĞü ekranu jest znacznie bardziej przejrzysta. W domyĞlnym wariancie (bez tej opcji) narzĊdzie irb wyĞwietla wiĊcej informacji,
takich jak licznik wierszy sesji interaktywnej. Jednak w przypadku analizowanych przykáadów opcja --simple-prompt jest wystarczająca.
PoniewaĪ irb to jedno z narzĊdzi wiersza poleceĔ doáączonych do jĊzyka Ruby, szczegóáowo zostanie omówione dopiero w punkcie 1.4.2. MoĪesz juĪ teraz przejĞü do niego
i zaznajomiü siĊ z jego treĞcią. Jest to naprawdĊ proste zadanie.

Po zainstalowaniu jÚzyka Ruby i przygotowaniu Ărodowiska roboczego moĝesz kontynuowaÊ wprowadzenie do jÚzyka Ruby, aby zapewniÊ sobie podstawy przed dalszym
tworzeniem programów i eksplorowaniem jÚzyka. NiezbÚdne bÚdzie wczeĂniejsze
poznanie w wystarczajÈcym stopniu podstawowej skïadni jÚzyka Ruby.
1.1.1. NiezbĊdna skáadnia jĊzyka Ruby

W zamieszczonych dalej trzech tabelach podsumowano wybrane funkcje jÚzyka Ruby,
które pomogÈ zrozumieÊ przykïady zawarte w rozdziale, a takĝe rozpoczÈÊ eksperymentowanie za pomocÈ jÚzyka Ruby. Nie musisz zapamiÚtywaÊ funkcji, ale przejrzyj
je i w razie potrzeby wracaj do nich póěniej.
W tabeli 1.1 wyszczególniono niektóre podstawowe operacje jÚzyka Ruby. W tabeli
1.2 omówiono operacje pobierania podstawowych danych wprowadzonych za pomocÈ
klawiatury, wysyïanie danych wyjĂciowych na ekran oraz najprostsze instrukcje warunkowe. W tabeli 1.3 w skrócie opisano obiekty specjalne jÚzyka Ruby i skïadniÚ powiÈzanÈ z komentarzami.
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Tabela 1.1. Podstawowe operacje jĊzyka Ruby
Operacja

Przykáady

Komentarze

Arytmetyczna

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

Wszystkie te operacje mogą byü wykonywane
na liczbach caákowitych i zmiennopozycyjnych.
àączenie ze sobą liczb caákowitych
i zmiennopozycyjnych, tak jak ma to miejsce
w niektórych przykáadach, powoduje uzyskanie
wyniku w postaci liczby zmiennopozycyjnej.

Przypisanie

x = 1
string = "Witaj"

Operacja wiąĪe zmienną lokalną (po lewej
stronie) z obiektem (po prawej stronie).
Na razie obiekt moĪesz traktowaü jako
wartoĞü reprezentowaną przez zmienną.

Porównywanie
dwóch wartoĞci

x == y

ZauwaĪ, Īe wystĊpują dwa znaki równoĞci,
a nie jeden jak w przypisaniu.

Przeksztaácanie áaĔcucha
liczbowego w liczbĊ

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

Aby wykonaü operacjĊ arytmetyczną,
musisz upewniü siĊ, Īe dostĊpne są liczby,
a nie áaĔcuchy znakowe. Funkcja to_i dokonuje
przeksztaácenia áaĔcucha w liczbĊ caákowitą.

ZauwaĪ, Īe zamiast .23 musisz wpisaü 0.23.

Tabela 1.2. Podstawowe metody danych wejĞciowych i wyjĞciowych oraz kontrola przepáywu
w jĊzyku Ruby
Operacja

Przykáady

Komentarze

WyĞwietlanie 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 áaĔcucha, jeĞli na jego koĔcu
nie ma jeszcze tego znaku. Metoda print
nie dodaje takiego znaku. Metoda ta wyĞwietla
dokáadnie takie dane, jakie jej kazano,
a nastĊpnie umieszcza kursor na ich koĔcu
(uwaga: w przypadku niektórych platform
dodatkowy wiersz jest automatycznie
generowany na koĔcu dziaáania programu).
Metoda p zwraca áaĔcuch inspekcji,
który moĪe zawieraü dodatkowe informacje
o wyĞwietlanych danych.

Pobieranie wiersza
danych wprowadzonych
za pomocą klawiatury

gets
string = gets

Wiersz z wprowadzonymi danymi moĪesz
przypisaü bezpoĞrednio do zmiennej
(zmienna string w drugim przykáadzie).

Wykonywanie
warunkowe

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

Instrukcje warunkowe zawsze są zakoĔczone
sáowem end. WiĊcej informacji na ich temat
zamieszczono w rozdziale 6.

Kilka zasadniczych aspektów jÚzyka Ruby i jego skïadni jest zbyt zïoĝonych, aby zestawiÊ je w tabeli. Konieczne bÚdzie rozpoznawanie grupy róĝnych identyfikatorów jÚzyka
Ruby, a przede wszystkim musisz zrozumieÊ, czym jest obiekt w tym jÚzyku, a takĝe
jak wyglÈda wywoïanie metody. W dalszej czÚĂci rozdziaïu przyjrzymy siÚ obu aspektom jÚzyka.
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Tabela 1.3. Obiekty specjalne i komentarze w jĊzyku Ruby
Operacja

Przykáady

Komentarze

Obiekty specjalne
jako wartoĞci

true
false
nil

Obiekty true i false czĊsto peánią rolĊ
wartoĞci zwracanych w przypadku wyraĪeĔ
warunkowych. Obiekt nil to swego rodzaju
„nieobiekt” wskazujący na brak wartoĞci
lub wyniku. Obiekty false i nil powodują
niepowodzenie wyraĪenia warunkowego.
Wszystkie inne obiekty (w tym oczywiĞcie
obiekt true, ale teĪ 0 i áaĔcuchy puste)
zapewniają pomyĞlne zakoĔczenie takich
wyraĪeĔ. WiĊcej informacji na ten temat
zamieszczono w rozdziale 7.

Obiekt domyĞlny

self

Sáowo kluczowe self odnosi siĊ do obiektu
domyĞlnego. Sáowo to okreĞla rolĊ, jaką
peánią róĪne obiekty, zaleĪnie od kontekstu
wykonywania. Wywoáania metod, które
nie wyszczególniają obiektu wywoáującego,
są stosowane dla obiektu self. WiĊcej
informacji na ten temat zamieszczono
w rozdziale 5.

Wstawianie komentarzy
w plikach kodu

# Komentarz A
x = 1 # Komentarz A

Komentarze są ignorowane przez interpreter.

1.1.2. RóĪnorodnoĞü identyfikatorów jĊzyka Ruby

JÚzyk Ruby zawiera niewielkÈ liczbÚ typów identyfikatorów, jakie trzeba bÚdzie od
razu rozpoznaÊ i odróĝniaÊ od siebie. Oto struktura drzewa rodziny identyfikatorów:
Q

Q
Q
Q

Zmienne:
Q lokalne,
Q instancji,
Q klas,
Q globalne.
Staïe.
Sïowa kluczowe.
Nazwy metod.

Jest to niewielka grupa, którÈ z ïatwoĂciÈ moĝna opanowaÊ. W dalszej czÚĂci rozdziaïu
dokonamy ich przeglÈdu. PamiÚtaj o tym, ĝe celem lektury tego punktu jest nabycie
umiejÚtnoĂci rozpoznawania róĝnych identyfikatorów. W róĝnych miejscach ksiÈĝki
dowiesz siÚ równieĝ znacznie wiÚcej o tym, jak i kiedy z nich korzystaÊ. Na razie jest
to tylko pierwsza lekcja z zakresu identyfikatorów.
ZMIENNE

Nazwy zmiennych lokalnych rozpoczynajÈ siÚ od maïej litery lub znaku podkreĂlenia,
a ponadto skïadajÈ siÚ z liter, znaków podkreĂlenia i/lub cyfr. x, string, abc, start_
´value i firstName to poprawne nazwy zmiennych lokalnych. Zauwaĝ jednak, ĝe
w przypadku tworzenia nazw zmiennych lokalnych przy uĝyciu wielu sïów konwencja
w jÚzyku Ruby okreĂla stosowanie znaków podkreĂlenia zamiast liter o róĝnej wielkoĂci
(na przykïad uĝycie nazwy first_name zamiast nazwy firstName).
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Nazwy zmiennych instancji, które sïuĝÈ do przechowywania informacji na potrzeby
poszczególnych obiektów, zawsze rozpoczynajÈ siÚ od pojedynczego znaku @, po którym
wystÚpuje taki sam zestaw znaków co w przypadku zmiennych lokalnych (na przykïad @age i @last_name). ChoÊ nazwa zmiennej lokalnej nie moĝe zaczynaÊ siÚ od duĝej
litery, w nazwie zmiennej instancji moĝe ona wystÚpowaÊ na pierwszej pozycji po
znaku @ (jednak na tej pozycji nie moĝna uĝyÊ cyfry). Znakiem stosowanym po znaku @
jest zwykle maïa litera.
Nazw zmiennych klas przechowujÈcych informacje dla poszczególnych hierarchii
klas (i w tym przypadku nie przejmuj siÚ na razie semantykÈ) dotyczÈ te same reguïy
co nazw zmiennych instancji, z tÈ róĝnicÈ, ĝe nazwy rozpoczynajÈ siÚ od dwóch znaków @ (na przykïad @@running_total).
Nazwy zmiennych globalnych sÈ rozpoznawane za pomocÈ umieszczonego na ich
poczÈtku znaku $ (na przykïad $population). Segmentu nastÚpujÈcego po tym znaku
nie dotyczÈ konwencje obowiÈzujÈce przy okreĂlaniu nazw zmiennych lokalnych.
Zmienne globalne mogÈ mieÊ nazwy $:, $1 i $/, a takĝe $stdin i $LOAD_PATH. Dopóki na
poczÈtku nazwy jest znak $, jest to nazwa zmiennej globalnej. Z identyfikatorami zawierajÈcymi w nazwie wyïÈcznie inne znaki niĝ alfanumeryczne spotkasz siÚ prawdopodobnie wyïÈcznie w postaci predefiniowanych nazw, dlatego nie ma potrzeby martwienia siÚ tym, jakie znaki interpunkcji sÈ poprawne, a jakie nie.
W tabeli 1.4 podsumowano reguïy nadawania nazw zmiennym w jÚzyku Ruby.
Tabela 1.4. Poprawne nazwy zmiennych w jĊzyku Ruby wedáug ich typu
Typ

Konwencja nazewnicza jĊzyka Ruby

Nazwy niezgodne z konwencją

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

STAàE

Nazwy staïych rozpoczynajÈ siÚ od duĝej litery. A, String, FirstName i STDIN to poprawne
nazwy staïych. W przypadku tworzenia nazw staïych za pomocÈ wielu sïów konwencja nazewnicza jÚzyka Ruby okreĂla uĝycie róĝnej wielkoĂci liter (np. FirstName) lub
znaku podkreĂlenia, który rozdziela sïowa zïoĝone wyïÈcznie z duĝych liter (np.
FIRST_NAME).
SàOWA KLUCZOWE

W jÚzyku Ruby wystÚpuje wiele sïów kluczowych: predefiniowane oraz zastrzeĝone
terminy powiÈzane ze specyficznymi zadaniami i kontekstami programistycznymi.
Sïowa kluczowe obejmujÈ sïowa def (na potrzeby definicji metod), class (do definiowania klas), if (wykonywanie warunkowe) i __FILE__ (nazwa aktualnie wykonywanego
pliku). Istnieje okoïo 40 sïów kluczowych. Zwykle sÈ one krótkimi identyfikatorami
zïoĝonymi z jednego wyrazu (w przeciwieñstwie do tworzonych z wykorzystaniem
znaku podkreĂlenia).
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NAZWY METOD

Nazw metod w jÚzyku Ruby dotyczÈ te same reguïy i konwencje co zmiennych lokalnych (z tym wyjÈtkiem, ĝe nazwy metod mogÈ byÊ zakoñczone znakami ?, ! lub =, których znaczenie zostanie póěniej przedstawione). Z definicji metody nie zwracajÈ na
siebie uwagi jako takie, lecz po prostu ïÈczÈ siÚ ze strukturÈ programu w postaci wyraĝeñ, które zapewniajÈ wartoĂÊ. W przypadku niektórych kontekstów samo przyjrzenie siÚ wyraĝeniu nie pozwala stwierdziÊ, czy masz do czynienia z nazwÈ zmiennej
lokalnej, czy metody. Jest to zamierzone.
Skoro mowa o metodach, to po ogólnym zaznajomieniu siÚ z identyfikatorami jÚzyka
Ruby powróÊmy do jego semantyki, a w szczególnoĂci do bardzo waĝnej roli obiektu
i jego metod.
1.1.3. Wywoáania metod, komunikaty i obiekty jĊzyka Ruby

W jÚzyku Ruby wszystkie struktury danych i wartoĂci, poczÈwszy od prostych wartoĂci skalarnych (niepodzielnych), takich jak liczby caïkowite i ïañcuchy, a skoñczywszy na
zïoĝonych strukturach danych (np. tablice), sÈ traktowane jako obiekty. Kaĝdy obiekt
ma moĝliwoĂÊ rozpoznania okreĂlonego zbioru komunikatów. Kaĝdy komunikat zrozumiaïy dla obiektu odpowiada bezpoĂrednio metodzie, czyli nazwanej procedurze
wykonywalnej, której wykonanie moĝe byÊ wyzwolone przez obiekt.
Obiekty sÈ reprezentowane przez konstruktory literaïu (np. znaki cudzysïowu
w przypadku ïañcuchów) lub zmienne, z którymi zostaïy powiÈzane. Wysyïanie komunikatu jest realizowane za poĂrednictwem specjalnego operatora kropki: komunikat
znajdujÈcy siÚ po jej prawej stronie jest wysyïany do obiektu po lewej stronie kropki
(dostÚpne sÈ inne, bardziej specjalistyczne sposoby wysyïania komunikatów do obiektów, ale znak kropki to najczÚstszy i najbardziej podstawowy z nich). Przeanalizuj nastÚpujÈcy przykïad z tabeli 1.1:
x = "100".to_i

Kropka oznacza, ĝe komunikat to_i jest wysyïany do ïañcucha "100", który jest wywoïywany przez odbiorcÚ komunikatu. Moĝliwe jest równieĝ stwierdzenie, ĝe metoda
to_i jest wywoïywana w ïañcuchu "100". Wynik wywoïania metody, czyli liczba caïkowita 100, peïni rolÚ prawej strony przypisania do zmiennej x.
Skąd siĊ wziĊáa podwójna terminologia?
Dlaczego komplikuje siĊ wszystko, uĪywając zarówno okreĞlenia „wysyáanie komunikatu to_i”, jak i „wywoáywanie metody to_i”? Z jakiego powodu na dwa sposoby opisywana jest ta sama operacja? Wynika to stąd, Īe nie do koĔca operacje są identyczne.
PrzewaĪnie komunikat jest wysyáany do obiektu odbierającego, który wykonuje odpowiednią metodĊ. Jednak czasami nie istnieje odpowiednia metoda. Po prawej stronie
kropki moĪesz umieĞciü cokolwiek  i nie ma gwarancji, Īe odbiorca bĊdzie zawieraü
metodĊ pasującą do wysyáanego komunikatu.
JeĞli wygląda to na chaos, tak nie jest, poniewaĪ obiekty mogą przechwytywaü nieznane
komunikaty i podejmowaü próby nadania im znaczenia. Na przykáad Ğrodowisko do projektowania aplikacji internetowych Ruby on Rails intensywnie korzysta z techniki polegającej na wysyáaniu do obiektów nieznanych komunikatów, przechwytywaniu ich i dynamicznemu nadawaniu im znaczenia na podstawie takich warunków dynamicznych jak
nazwy kolumn tabel bieĪącej bazy danych.
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Metody mogÈ pobieraÊ argumenty, które takĝe sÈ obiektami (prawie wszystko w jÚzyku
Ruby ma postaÊ obiektu, choÊ niektóre struktury syntaktyczne, które uïatwiajÈ tworzenie i modyfikowanie obiektów, same nie sÈ nimi). Oto wywoïanie metody z argumentem:
x = "100".to_i(9)

Wywoïanie metody to_i w obiekcie 100 z argumentem 9 generuje dziesiÚtnÈ liczbÚ
caïkowitÈ równoznacznÈ liczbie 100 o podstawie 9: zmienna x jest równa wartoĂci dziesiÚtnej 81.
Powyĝszy przykïad prezentuje równieĝ uĝycie nawiasów okrÈgïych dla argumentów metody. Nawiasy te sÈ zwykle opcjonalne, ale w bardziej zïoĝonych przypadkach
mogÈ byÊ niezbÚdne do zapewnienia przejrzystoĂci tego, co w przeciwnym razie mogïoby byÊ niejednoznaczne w skïadni. Tak po prostu dla pewnoĂci wielu programistów
korzysta z nawiasów okrÈgïych w wiÚkszoĂci lub we wszystkich wywoïaniach metod.
Caïa zawartoĂÊ programu Ruby to obiekty i wysyïane do nich komunikaty. Jako
programista uĝywajÈcy jÚzyka Ruby wiÚkszoĂÊ czasu spÚdzisz na okreĂlaniu dziaïañ,
jakie mogÈ zostaÊ zrealizowane przez obiekty (przez definiowanie metod), lub ĝÈdaniu
od nich wykonania tych dziaïañ (przez wysyïanie im komunikatów).
Wszystko to zostanie znacznie obszerniej omówione w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. I tym
razem ten krótki przeglÈd stanowi jedynie czÚĂÊ procesu wprowadzania do nauki jÚzyka
Ruby. Gdy ujrzysz kropkÚ w miejscu, które w innym razie byïoby czymĂ niewytïumaczalnym, naleĝy interpretowaÊ to jako komunikat (po prawej stronie kropki) wysyïany do obiektu (po lewej stronie kropki). PamiÚtaj teĝ o tym, ĝe niektóre wywoïania
metody przyjmujÈ formÚ uproszczonych wywoïañ, takich jak wywoïanie komunikatu
puts w nastÚpujÈcym przykïadzie:
puts "Witaj."

Pomimo braku w tym przypadku kropki oznaczajÈcej wysyïanie komunikatu oraz jego
jawnego odbiorcy ma miejsce wysyïanie do obiektu komunikatu puts z argumentem
"Witaj.". Obiektem tym jest obiekt domyĂlny self. W czasie dziaïania programu
zawsze zdefiniowany jest obiekt self, choÊ to, jaki obiekt jest tym obiektem, zmienia
siÚ zgodnie z okreĂlonymi reguïami. Znacznie wiÚcej informacji o obiekcie self zamieszczono w rozdziale 5. Na razie miej ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe uproszczone zapisy, takie jak
puts, mogÈ oznaczaÊ wywoïanie metody.
W jÚzyku Ruby najwaĝniejszym pojÚciem jest obiekt. Blisko z nim powiÈzane i odgrywajÈce istotnÈ dodatkowÈ rolÚ jest pojÚcie klasy.
POCHODZENIE OBIEKTÓW W KLASACH

Klasy definiujÈ klastry zachowania lub funkcjonalnoĂci, a kaĝdy obiekt jest instancjÈ
dokïadnie jednej klasy. JÚzyk Ruby zapewnia duĝÈ liczbÚ klas wbudowanych, które
reprezentujÈ waĝne podstawowe typy danych (sÈ to na przykïad klasy String, Array
i Fixnum). Kaĝdorazowo podczas tworzenia obiektu ïañcuchowego tworzona jest instancja klasy String.
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Moĝliwe jest teĝ tworzenie wïasnych klas. Moĝesz nawet modyfikowaÊ istniejÈce
klasy jÚzyka Ruby. JeĂli nie lubisz sposobu dziaïania ïañcuchów lub tablic, moĝesz to
zmieniÊ. ChoÊ prawie zawsze decydowanie siÚ na coĂ takiego nie jest dobrym pomysïem, jÚzyk Ruby umoĝliwia to (w rozdziale 13. przyjrzymy siÚ zaletom i wadom wprowadzania zmian w klasach wbudowanych).
Wprawdzie kaĝdy obiekt jÚzyka Ruby jest instancjÈ klasy, ale pojÚcie klasy ma
mniejsze znaczenie niĝ obiektu. Wynika to z tego, ĝe obiekty mogÈ siÚ zmieniaÊ, zyskujÈc metody i zachowania, które nie zostaïy zdefiniowane w ich klasie. Klasa odpowiada
za inicjowanie obiektu w ramach procesu okreĂlanego mianem tworzenia instancji.
Póěniej jednak obiekt staje siÚ niezaleĝny.
MoĝliwoĂÊ adaptowania przez obiekty zachowañ, jakie nie zostaïy zapewnione przez
ich klasÚ, to jedna z najwaĝniejszych zasad definiujÈcych projekt Ruby jako jÚzyk. Jak
moĝesz siÚ domyĂliÊ, w ramach róĝnych kontekstów czÚsto bÚdziemy do tego wracaÊ.
Na tym etapie bÈdě jedynie Ăwiadom tego, ĝe choÊ kaĝdy obiekt ma klasÚ, nie jest ona
jedynym wyznacznikiem moĝliwoĂci obiektu.
Gdy juĝ dysponujesz podstawowÈ wiedzÈ na temat jÚzyka Ruby (w razie wÈtpliwoĂci moĝesz powróciÊ do przedstawionego wczeĂniej materiaïu), dokonajmy przeglÈdu kroków zwiÈzanych z uruchamianiem programu.
1.1.4. Tworzenie i zapisywanie prostego programu

Na tym etapie moĝesz rozpoczÈÊ tworzenie plików programu w utworzonym wczeĂniej katalogu z przykïadowym kodem Ruby. Pierwszym programem bÚdzie konwerter jednostek temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.
UWAGA OczywiĂcie praktycznie wykorzystywany konwerter stopni temperatury bÚdzie bazowaÊ na liczbach zmiennopozycyjnych. W danych wejĂciowych
i wyjĂciowych pozostaniemy przy liczbach caïkowitych, aby skoncentrowaÊ siÚ
na kwestiach zwiÈzanych ze strukturÈ programu i jego wykonywaniem.

Poniĝszy przykïad zostanie kilkakrotnie zastosowany. BÚdzie on stopniowy rozszerzany
i modyfikowany. W kolejnych iteracjach zostanÈ zrealizowane nastÚpujÈce dziaïania:
Q
Q

Q
Q

porzÈdkowanie danych wyjĂciowych programu,
akceptowanie danych wejĂciowych wprowadzonych przez uĝytkownika za pomocÈ
klawiatury,
wczytywanie wartoĂci z pliku,
zapisywanie wyniku programu w pliku.

Pierwsza wersja jest prosta. Skoncentrowano siÚ w niej na procesach tworzenia pliku
i uruchamiania programu, a nie na jakiejkolwiek wyszukanej logice programu.
TWORZENIE PIERWSZEGO PLIKU PROGRAMU

Za pomocÈ zwykïego edytora tekstu wpisz kod z listingu 1.1 w pliku tekstowym i zapisz
go pod nazwÈ c2f.rb w katalogu z przykïadowym 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 "."

Zaleĝnie do uĝywanego systemu operacyjnego moĝesz mieÊ moĝliwoĂÊ
autonomicznego uruchamiania plików programu Ruby, czyli korzystaÊ wyïÈcznie z nazwy pliku lub nazwy skróconej (np. c2f) bez rozszerzenia pliku. Miej
jednak ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe rozszerzenie pliku .rb jest obowiÈzkowe w niektórych
sytuacjach. Przede wszystkim dotyczy to programów, które uwzglÚdniajÈ wiÚcej niĝ jeden plik (wiÚcej na ten temat dowiesz siÚ w dalszej czÚĂci rozdziaïu),
a ponadto wymagajÈ mechanizmu wzajemnego znajdowania plików. W ksiÈĝce
wszystkie nazwy plików programu Ruby zakoñczone sÈ rozszerzeniem .rb w celu
zapewnienia, ĝe przykïady bÚdÈ dziaïaÊ w przypadku wielu platform, wymagajÈc w jak najmniejszym stopniu dziaïañ administracyjnych.
UWAGA

Dysponujesz teraz na dysku kompletnym (choÊ niewielkim) programem Ruby, który
moĝesz uruchomiÊ.
1.1.5. Kierowanie programu do interpretera jĊzyka Ruby

Uruchamianie programu Ruby wiÈĝe siÚ z przekazaniem jego pliku ěródïowego (lub
plików) do interpretera jÚzyka Ruby o nazwie ruby. W pewnym sensie wykonasz teraz
takÈ operacjÚ. Przekaĝesz program do interpretera ruby, ale zamiast ĝÈdaÊ od niego
uruchomienia programu, poprosisz o sprawdzenie kodu programu pod kÈtem bïÚdów
skïadni.
SPRAWDZANIE POD KĄTEM BàĉDÓW SKàADNI

JeĂli we wzorze konwersji zamiast liczby 32 umieĂcisz liczbÚ 31, wystÈpi bïÈd programistyczny. Interpreter jÚzyka Ruby w dalszym ciÈgu bez ĝadnych problemów
uruchomi program i zwróci bïÚdny wynik. JeĂli jednak przypadkiem w drugim wierszu kodu programu pominiesz nawias domykajÈcy, wystÈpi bïÈd skïadni i interpreter
nie wykona programu:
$ ruby broken_c2f.rb
broken_c2f.rb:5: syntax error, unexpected end-of-input, expecting ')'

BïÈd zostaï zgïoszony w piÈtym, czyli ostatnim wierszu programu, poniewaĝ interpreter
jÚzyka Ruby oczekuje cierpliwie na stwierdzenie, czy w ogóle zamierzasz domknÈÊ
nawias, zanim uzna, ĝe tak nie jest.
W wygodny sposób interpreter jÚzyka moĝe sprawdzaÊ programy pod kÈtem bïÚdów
skïadni bez ich uruchamiania. Interpreter wczytuje plik i informuje o tym, czy skïadnia jest poprawna. Aby dla pliku przeprowadziÊ sprawdzanie skïadni, wykonaj nastÚpujÈce polecenie:
$ ruby -cw c2f.rb
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Opcja wiersza poleceñ -cw stanowi zapis skrócony dwóch opcji: -c i -w. Opcja -c powoduje sprawdzanie pod kÈtem bïÚdów skïadni. Opcja -w aktywuje wyĝszy poziom ostrzeĝeñ: interpreter jÚzyka Ruby bÚdzie zgïaszaÊ zastrzeĝenia, jeĂli wykonano dziaïania
przez niego dopuszczane, ale budzÈce wÈtpliwoĂci z innych punktów widzenia niĝ
skïadnia.
Przy zaïoĝeniu, ĝe poprawnie wpisano nazwÚ pliku, na ekranie powinien zostaÊ
wyĂwietlony nastÚpujÈcy komunikat:
Syntax OK

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Aby uruchomiÊ program, przekaĝ jeszcze raz plik interpreterowi, lecz tym razem bez
poïÈczonych opcji -c i -w:
$ ruby c2f.rb

JeĂli wszystko siÚ powiedzie, zostanÈ zwrócone dane wyjĂciowe obliczeñ:
Oto wynik:
212
.

Wynik obliczeñ jest poprawny, ale nieïadnie wyglÈdajÈ dane wyjĂciowe rozmieszczone
w trzech wierszach.
DRUGA ITERACJA KONWERTERA

Problem moĝe zostaÊ sprowadzony do róĝnicy miÚdzy poleceniami puts i print. Polecenie puts dodaje znak nowego wiersza na koñcu wyĂwietlonego ïañcucha, jeĂli nie
jest on juĝ zakoñczony takim znakiem. Z kolei polecenie print wyĂwietla ĝÈdany ïañcuch, a nastÚpnie koñczy dziaïanie. Polecenie nie powoduje automatycznego przejĂcia
do nastÚpnego wiersza.
Aby usunÈÊ ten problem, zmieñ pierwsze dwa polecenia puts na polecenie print:
print "Oto wynik: "
print fahrenheit
puts "."

ZwróÊ uwagÚ na znak spacji po znaku dwukropka; zapewnia ona, ĝe miÚdzy dwukropkiem i liczbÈ pojawi siÚ odstÚp. Dane wyjĂciowe majÈ teraz nastÚpujÈcÈ postaÊ:
Oto wynik: 212.

puts to skrót od sïów put (wyĂwietl) string (ïañcuch). ChoÊ sïowo put moĝe nie wskazywaÊ
intuicyjnie przejĂcia do nastÚpnego wiersza, wïaĂnie to powoduje polecenie puts. Podobnie jak polecenie print wyĂwietla ono ĝÈdane dane, ale teĝ automatycznie zapewnia
przejĂcie do nastÚpnego wiersza. JeĂli zaĝÈdasz od polecenia puts wyĂwietlenia wiersza,

który jest juĝ zakoñczony znakiem nowego wiersza, nie doda ono takiego wiersza.
Jeĝeli korzystano z narzÚdzi wyĂwietlania danych w jÚzykach, w których nie jest
automatycznie dodawany znak nowego wiersza (np. funkcja print w jÚzyku Perl), to
w przypadku jÚzyka Ruby moĝe zdarzyÊ siÚ, ĝe napiszesz kod podobny do nastÚpujÈcego, aby wyĂwietliÊ wartoĂÊ z wystÚpujÈcym po niej znakiem nowego wiersza:
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print fahrenheit, "\n"

Nie bÚdzie to jednak prawie nigdy wymagane, poniewaĝ polecenie puts automatycznie dodaje znak nowego wiersza. Z czasem przywykniesz do sposobu dziaïania tego
polecenia, a takĝe do innych idiomów i konwencji zwiÈzanych z jÚzykiem Ruby.
OSTRZEĩENIE W przypadku niektórych platform (dotyczy to zwïaszcza systemu Windows) na koñcu dziaïania programu wyĂwietlany jest dodatkowy
znak nowego wiersza. Oznacza to, ĝe trudne bÚdzie do wykrycia polecenie print,
które w rzeczywistoĂci powinno byÊ zastÈpione poleceniem puts, poniewaĝ
polecenie print bÚdzie dziaïaÊ jak polecenie puts. ¥wiadomoĂÊ róĝnicy wystÚpujÈcej miÚdzy tymi poleceniami, a ponadto wybranie tego z nich, które jest
wymagane na podstawie zwykïego sposobu dziaïania, powinno byÊ wystarczajÈce do zapewnienia uzyskania ĝÈdanych wyników.

Po przyjrzeniu siÚ danym wyjĂciowym prezentowanym na ekranie rozszerzmy trochÚ
operacje wejĂcia-wyjĂcia w celu uwzglÚdnienia danych wprowadzanych za pomocÈ klawiatury i operacji na plikach.
1.1.6. Operacje wejĞcia-wyjĞcia związane z plikami i danymi
wprowadzanymi przy uĪyciu klawiatury

JÚzyk Ruby oferuje wiele metod odczytywania danych podczas wykonywania programu, zarówno wprowadzonych z wykorzystaniem klawiatury, jak i znajdujÈcych siÚ
w plikach na dysku. Metody te okaĝÈ siÚ przydatne, jeĂli nie w przypadku pisania kaĝdej aplikacji, to prawie na pewno w trakcie tworzenia kodu Ruby. Metody umoĝliwiÈ
w Ărodowisku roboczym wykonywanie operacji zwiÈzanych z konserwacjÈ, konwertowaniem, porzÈdkowaniem lub wprowadzaniem zmian w inny sposób. W dalszej czÚĂci rozdziaïu przyjrzymy siÚ niektórym metodom przetwarzania danych wejĂciowych.
W rozdziale 12. w szerszym zakresie omówiono operacje wejĂcia-wyjĂcia.
DANE WPROWADZANE ZA POMOCĄ KLAWIATURY

Program, który bez koñca informuje o tym, ĝe stu stopniom Celsjusza odpowiada 212
stopni Fahrenheita, ma ograniczonÈ przydatnoĂÊ. Bardziej wartoĂciowy program pozwala
podaÊ temperaturÚ w stopniach Celsjusza i uzyskaÊ odpowiadajÈcÈ jej wartoĂÊ wyraĝonÈ w stopniach Fahrenheita.
Modyfikowanie programu w celu zapewnienia takiej funkcjonalnoĂci obejmuje
dodanie kilku kroków oraz zastosowanie po jednej metodzie z tabel 1.1 i 1.2: gets
(pobiera wiersz danych wprowadzonych przy uĝyciu klawiatury) i to_i (dokonuje
konwersji na liczbÚ caïkowitÈ). Druga z tych metod zostaïa juĝ wczeĂniej przedstawiona.
Poniewaĝ jest to nowy program, a nie tylko modyfikacja, w nowym pliku umieĂÊ wersjÚ kodu podanÈ w listingu 1.2. Plikowi nadaj nazwÚ c2fi.rb (i jest skrótem od sïowa
interaktywny).
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Listing 1.2. Interaktywny konwerter temperatur (plik c2fi.rb)

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

Kilka przykïadowych uruchomieñ demonstruje dziaïanie nowego programu:
$ ruby c2fi.rb
Witaj. Proszú podaè wartoħè w stopniach Celsjusza: 100
Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi 212.
$ ruby c2fi.rb
Witaj. Proszú podaè wartoħè w stopniach Celsjusza: 23
Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi 73.
Skracanie kodu
MoĪliwe jest znaczne skrócenie kodu z listingu 1.2 przez skonsolidowanie operacji związanych z danymi wejĞciowymi, obliczeniami i danymi wyjĞciowymi. Bardziej zwiĊzáy kod
po przebudowie ma nastĊpującą postaü:
print "Witaj. Proszú podaè wartoħè w stopniach Celsjusza: "
print "Odpowiednik w stopniach Fahrenheita wynosi ", gets.to_i * 9 / 5 + 32, ".\n"
W tej wersji kodu dokonano oszczĊdnoĞci kosztem zmiennych. Nie ma juĪ Īadnych
zmiennych, ale wymagane jest przeĞledzenie przez osobĊ czytającą kod bardziej
zwartego (lecz krótszego!) zestawu wyraĪeĔ. W dowolnym programie wystĊpuje zwykle kilka lub wiele miejsc, w przypadku których konieczne jest podjĊcie decyzji dotyczącej tego, czy kod bĊdzie dáuĪszy (ale byü moĪe bardziej przejrzysty?), czy krótszy
(ale raczej maáo zrozumiaáy). Czasami coĞ krótszego moĪe byü bardziej przejrzyste.
Wszystko to stanowi czĊĞü stylu tworzenia kodu w jĊzyku Ruby.

Dysponujemy teraz uogólnionym, jeĂli nie cechujÈcym siÚ szczególnÈ subtelnoĂciÈ
rozwiÈzaniem problemu zwiÈzanego z konwersjÈ stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita. Rozszerzmy rozwaĝania o dane wejĂciowe z pliku.
ODCZYT Z PLIKU

Odczytywanie danych z pliku w programie Ruby nie jest wiele trudniejsze, a przynajmniej w wielu przypadkach, niĝ odczytywanie wiersza danych wprowadzonych za
pomocÈ klawiatury. NastÚpna wersja konwertera temperatur bÚdzie wczytywaÊ z pliku
jednÈ liczbÚ i wykonywaÊ dla niej konwersjÚ ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita.
Najpierw utwórz nowy plik o nazwie temp.dat (dane z temperaturÈ), który zawiera
jeden wiersz z jednÈ liczbÈ:
100

Utwórz trzeci plik programu o nazwie c2fdwe.rb (dwe to skrót od sïów dane wejĂciowe),
którego zawartoĂÊ prezentuje listing 1.3.
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Listing 1.3. Konwerter temperatur korzystający z danych wejĞciowych pliku (plik
c2fin.rb)

puts "Odczytywanie wartoħci 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 przykïadowe uruchomienie programu powoduje zwrócenie nastÚpujÈcych danych wyjĂciowych:
$ ruby c2fin.rb
Odczytywanie wartoħci temperatury w stopniach Celsjusza z pliku danych...
Liczba to 100
Wynik: 212

JeĂli zmienisz liczbÚ w pliku, to oczywiĂcie wynik bÚdzie inny.
A moĝe by tak zapisaÊ wynik obliczeñ w pliku?
ZAPIS W PLIKU

Najprostsza operacja zapisu w pliku jest tylko odrobinÚ bardziej wyszukana niĝ najprostsza operacja odczytu z pliku. Jak widaÊ w listingu 1.4, w przypadku zapisywania
w pliku podstawowym dodatkowym krokiem jest okreĂlenie trybu pliku. W tym
przypadku jest to tryb w (w to skrót od sïowa write). Zapisz w pliku c2fdwy.rb wersjÚ
programu z kodem z tego listingu, a nastÚpnie uruchom program.
Listing 1.4. Konwerter temperatur umieszczający dane wyjĞciowe w pliku
(plik c2fdwy.rb)

print "Witaj. Proszú podaè wartoħè w stopniach Celsjusza: "
celsius = gets.to_i
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
puts "Zapisywanie wyniku w pliku danych wyjħciowych temp.out"
fh = File.new("temp.out", "w")
fh.puts fahrenheit
fh.close

Wywoïanie metody fh.puts fahrenheit powoduje zapisanie wartoĂci zmiennej fahrenheit
w pliku, dla którego obiekt fh to uchwyt operacji zapisu. JeĂli sprawdzisz plik temp.out,
powinno byÊ widoczne, ĝe zawiera odpowiednik wyraĝony w stopniach Fahrenheita
dla dowolnej wpisanej liczby.
W ramach Êwiczenia moĝesz spróbowaÊ poïÈczyÊ wczeĂniejsze przykïady do postaci
programu Ruby, który odczytuje liczbÚ z pliku i zapisuje w innym pliku wynik konwersji na stopnie Fahrenheita. Tymczasem po zaznajomieniu siÚ z podstawowÈ skïadniÈ jÚzyka Ruby w dalszej kolejnoĂci zajmiemy siÚ omówieniem jego instalacji. Z kolei
to pozwoli dowiedzieÊ siÚ, jak w jÚzyku tym zarzÈdzane sÈ rozszerzenia i biblioteki.
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1.2. Anatomia instalacji jĊzyka Ruby
Zainstalowanie jÚzyka Ruby w systemie oznacza, ĝe na dysku istnieje kilka katalogów
zawierajÈcych wiele bibliotek i plików pomocniczych. Przewaĝnie interpreter jÚzyka
Ruby potrafi znaleěÊ to, czego potrzebuje, bez przekazywania mu dodatkowych informacji. Jednak znajomoĂÊ przebiegu instalacji jÚzyka Ruby stanowi czÚĂÊ odpowiedniego zaznajomienia siÚ z podstawami dotyczÈcymi tego jÚzyka.
Sprawdzanie kodu Ĩródáowego jĊzyka Ruby
Oprócz dostĊpu do drzewa katalogowego instalacji jĊzyka Ruby moĪesz teĪ mieü dostĊp
do umieszczonego na komputerze drzewa kodu Ĩródáowego tego jĊzyka. JeĞli taki dostĊp
nie istnieje, masz moĪliwoĞü pobrania takiego kodu ze strony internetowej jĊzyka Ruby.
Drzewo kodu Ĩródáowego zawiera wiele plików jĊzyka Ruby trafiających do ostatecznej
instalacji, a takĪe mnóstwo plików jĊzyka C, które są kompilowane do postaci plików
obiektów, a nastĊpnie instalowane. Ponadto drzewo to przechowuje pliki informacyjne,
takie jak ChangeLog (dziennik zmian) i licencje oprogramowania.

JÚzyk Ruby potrafi okreĂliÊ miejsce, w którym znajdujÈ siÚ jego pliki instalacyjne.
Aby uzyskaÊ takÈ informacjÚ, gdy otwarto sesjÚ narzÚdzia irb, musisz w niej zaïadowaÊ wczeĂniej pakiet bibliotek jÚzyka Ruby o nazwie rbconfig. Pakiet jest interfejsem
zapewniajÈcym dostÚp do wielu uwzglÚdnionych podczas kompilacji informacji konfiguracyjnych dotyczÈcych instalacji jÚzyka Ruby. W celu zaïadowania tych informacji
przez narzÚdzie irb uĝyj jego flagi wiersza poleceñ -r i nazwy pakietu:
$ irb --simple-prompt -rrbconfig

Moĝesz teraz zaĝÈdaÊ informacji. Na przykïad masz moĝliwoĂÊ stwierdzenia, gdzie
zostaïy zainstalowane pliki wykonywalne jÚzyka Ruby (w tym pliki interpretera ruby
i narzÚdzia irb):
>> RbConfig::CONFIG["bindir"]

RbConfig::CONFIG to staïa odnoszÈca siÚ do tablicy asocjacyjnej (ang. hash; rodzaj

struktury danych), w której w przypadku jÚzyka Ruby sÈ przechowywane informacje
konfiguracyjne. añcuch "bindir" to klucz tablicy asocjacyjnej. Odpytywanie tablicy
asocjacyjnej przy uĝyciu tego klucza pozwala uzyskaÊ odpowiadajÈcÈ mu wartoĂÊ tablicy,
która jest nazwÈ katalogu instalacyjnego z plikami binarnymi.
Reszta informacji o konfiguracji jest udostÚpniana w ten sam sposób, czyli w postaci
wartoĂci znajdujÈcych siÚ wewnÈtrz struktury danych konfiguracyjnych, które sÈ
dostÚpne za pomocÈ konkretnych kluczy tablicy asocjacyjnej. Aby uzyskaÊ dodatkowe
informacje konfiguracyjne, w poleceniu irb musisz zastÈpiÊ ïañcuch bindir innymi
terminami. Jednak za kaĝdym razem uĝywana jest ta sama podstawowa formuïa:
rbConfig::CONFIG["termin"]. W tabeli 1.5 wyszczególniono terminy i katalogi, do których
siÚ one odwoïujÈ.
Poniĝej podsumowano gïówne katalogi instalacji oraz ich zawartoĂÊ. Nie musisz ich
wszystkich pamiÚtaÊ, ale w razie potrzeby (lub jeĂli masz zamiar przejrzeÊ je i sprawdziÊ
wybrane przykïady kodu Ruby) naleĝy wiedzieÊ, jak je znaleěÊ.
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Tabela 1.5. Kluczowe katalogi instalacji jĊzyka Ruby oraz powiązane z nimi terminy pakietu
RbConfig
Termin

ZawartoĞü katalogu

rubylibdir

Standardowe biblioteki jĊzyka Ruby.

bindir

NarzĊdzia wiersza poleceĔ jĊzyka Ruby.

archdir

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

sitedir

Wáasne lub zewnĊtrzne rozszerzenia i biblioteki (utworzone w jĊzyku Ruby).

vendordir

ZewnĊtrzne rozszerzenia i biblioteki (utworzone w jĊzyku Ruby).

sitelibdir

Wáasne rozszerzenia jĊzyka Ruby (utworzone w tym jĊzyku).

sitearchdir

Wáasne rozszerzenia jĊzyka Ruby (utworzone w jĊzyku C).

1.2.1. Podkatalog standardowych bibliotek jĊzyka Ruby

W katalogu rubylibdir znajdziesz pliki programów napisanych w jÚzyku Ruby. Pliki
te udostÚpniajÈ narzÚdzia standardowych bibliotek, które mogÈ byÊ wymagane przez
Twoje programy, jeĂli potrzebne bÚdÈ zapewniane przez nie funkcje.
Oto niektóre pliki znajdujÈce siÚ w tym katalogu:
Q
Q

Q
Q

cgi.rb. NarzÚdzia uïatwiajÈce programowanie z wykorzystaniem interfejsu CGI.
fileutils.rb. NarzÚdzia pozwalajÈce na ïatwe modyfikowanie plików programów
Ruby.
tempfile.rb. Mechanizm automatyzacji tworzenia plików tymczasowych.
drb.rb. NarzÚdzie uĝywane na potrzeby programowania rozproszonego z wykorzystaniem jÚzyka Ruby.

Niektóre spoĂród bibliotek standardowych, takie jak biblioteka drb (wymieniona jako
ostatnia na powyĝszej liĂcie), zïoĝone sÈ z wiÚcej niĝ jednego pliku. W katalogu rubylibdir znajdziesz zarówno plik drb.rb, jak i caïy podkatalog drb zawierajÈcy komponenty biblioteki drb.
Przejrzenie katalogu rubylibdir pozwoli siÚ dobrze zorientowaÊ (jeĂli nawet poczÈtkowo bÚdzie to przytïaczajÈce), dla jak wielu zadañ jÚzyk Ruby zapewnia narzÚdzia
programistyczne. ChoÊ wiÚkszoĂÊ programistów korzysta jedynie z podzbioru tych
narzÚdzi, nawet taka czÚĂÊ ogromnej kolekcji bibliotek programistycznych oferuje wiele
moĝliwoĂci podczas pracy.
1.2.2. Katalog rozszerzeĔ jĊzyka C (RbConfig::CONFIG[archdir])

Katalog archdir, który zwykle zlokalizowany jest jeden poziom niĝej niĝ katalog rubylibdir,
zawiera rozszerzenia i biblioteki specyficzne dla architektury. Pliki w tym katalogu
majÈ zazwyczaj nazwy zakoñczone rozszerzeniami .so, .dll lub .bundle (zaleĝnie od
uĝywanego sprzÚtu i systemu operacyjnego). Pliki te sÈ rozszerzeniami jÚzyka C,
czyli plikami binarnymi ïadowanymi w Ărodowisku wykonawczym, które sÈ generowane przy uĝyciu kodu rozszerzeñ jÚzyka C utworzonego w jÚzyku Ruby. Pliki sÈ kompilowane do postaci binarnej w ramach procesu instalacji jÚzyka Ruby.
Podobnie jak jest w przypadku plików programów jÚzyka Ruby w katalogu rubylibdir, pliki w katalogu archdir zawierajÈ komponenty standardowych bibliotek, które

Kup książkę

Poleć książkę

1.2. Anatomia instalacji jÚzyka Ruby

47

mogÈ byÊ ïadowane we wïasnych programach (w katalogu znajdziesz miÚdzy innymi
plik rozszerzenia rbconfig uĝywanego wraz z narzÚdziem irb do ujawniania nazw katalogów). ChoÊ pliki te nie majÈ formatu moĝliwego do odczytania przez uĝytkownika,
interpreter jÚzyka Ruby potrafi zaïadowaÊ je, gdy zostanie to od niego zaĝÈdane.
Z punktu widzenia programisty korzystajÈcego z jÚzyka Ruby wszystkie standardowe
biblioteki sÈ w równym stopniu przydatne, niezaleĝnie od tego, czy utworzono je
w jÚzyku Ruby, czy w jÚzyku C, a nastÚpnie skompilowano do postaci binarnej.
Pliki instalowane w katalogu archdir róĝniÈ siÚ w przypadku poszczególnych instalacji, zaleĝnie od tego, jakie rozszerzenia zostaïy skompilowane. Z kolei to jest zaleĝne
od tego, czego zaĝÈdaïa osoba przeprowadzajÈca kompilacjÚ, a takĝe od tego, jakie rozszerzenia interpreter jÚzyka Ruby byï w stanie skompilowaÊ.
1.2.3. Katalogi site_ruby (RbConfig::CONFIG[sitedir])
i vendor_ruby (RbConfig::CONFIG[vendordir])

Instalacja jÚzyka Ruby obejmuje podkatalog o nazwie site_ruby, w którym programista i/lub administrator systemu przechowujÈ zewnÚtrzne rozszerzenia i biblioteki.
CzÚĂÊ z nich moĝe zawieraÊ napisany przez Ciebie kod, a czÚĂÊ moĝe byÊ narzÚdziami
pobranymi z witryn innych osób oraz archiwami bibliotek jÚzyka Ruby.
Katalog site_ruby stanowi analogiÚ dla gïównego katalogu instalacji jÚzyka Ruby
w tym sensie, ĝe zawiera wïasne podkatalogi przeznaczone dla rozszerzeñ jÚzyków
Ruby i C (sÈ to odpowiednio katalogi sitelibdir i sitearchdir w terminach RbConfig:
´:CONFIG). Gdy zaĝÈdasz rozszerzenia, interpreter jÚzyka Ruby sprawdza, czy znajduje
siÚ ono w tych podkatalogach katalogu site_ruby, a takĝe w katalogach rubylibdir
i archdir.
Oprócz katalogu site_ruby znajdziesz katalog vendor_ruby. Niektóre rozszerzenia
zewnÚtrzne automatycznie instalujÈ siÚ w tym katalogu. Po raz pierwszy katalog pojawiï siÚ w wersji 1.9 jÚzyka Ruby. W dalszym ciÈgu rozwijana jest standardowa metoda
okreĂlajÈca, w którym z tych dwóch katalogów zostanÈ umieszczone poszczególne
pakiety.
1.2.4. Katalog gems

NarzÚdzie RubyGems zapewnia standardowÈ metodÚ tworzenia pakietów bibliotek
jÚzyka Ruby i dystrybuowania ich. Podczas instalacji pakietów gem pliki bibliotek
wyïÈczone z pakunku trafiajÈ do katalogu gems. Katalog ten nie jest wyszczególniony
w strukturze danych konfiguracyjnych, ale zwykle znajduje siÚ na tym samym poziomie
co katalog site_ruby. JeĂli udaïo siÚ znaleěÊ ten katalog, sprawdě, co jeszcze innego
zostaïo obok niego zainstalowane. W punkcie 1.4.5 zamieszczono wiÚcej informacji
o pakietach gem.
Przyjrzyjmy siÚ teraz mechanizmom i semantyce zwiÈzanym z tym, jak jÚzyk Ruby
korzysta z wïasnych rozszerzeñ, a takĝe z tych, które moĝesz sam utworzyÊ lub zainstalowaÊ.
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1.3. Rozszerzenia i biblioteki programistyczne jĊzyka Ruby
Pierwsza waĝna uwaga, o jakiej trzeba pamiÚtaÊ w trakcie lektury tego podrozdziaïu,
dotyczy tego, ĝe nie peïni on roli zestawienia standardowych bibliotek. Jak wspomniano we wprowadzeniu, ksiÈĝka nie ma na celu dokumentowania jÚzyka Ruby. Ma
ona umoĝliwiÊ naukÚ tego jÚzyka i stanie siÚ czïonkiem zwiÈzanej z nim spoïecznoĂci,
aby moĝliwe byïo ciÈgïe poszerzanie wïasnych horyzontów.
A zatem celem niniejszego podrozdziaïu jest zaprezentowanie sposobu dziaïania
rozszerzeñ, a takĝe tego, jak spowodowaÊ uruchomienie przez interpreter jÚzyka Ruby
jego rozszerzeñ. Ponadto wyjaĂniono róĝnice miÚdzy umoĝliwiajÈcymi to metodami
oraz omówiono architekturÚ, która pozwala tworzyÊ wïasne rozszerzenia i biblioteki.
Rozszerzenia doïÈczone do jÚzyka Ruby sÈ zwykle okreĂlane zbiorczo jako standardowa biblioteka. Obejmuje ona rozszerzenia przeznaczone dla bardzo róĝnych projektów i zadañ, takich jak zarzÈdzanie bazami danych, obsïuga sieci, specjalistyczne
operacje matematyczne, przetwarzanie danych XML itp. Dokïadna zawartoĂÊ standardowej biblioteki zazwyczaj siÚ zmienia, przynajmniej w niewielkim stopniu, przy
okazji kaĝdej nowej wersji jÚzyka Ruby. Jednak wiÚkszoĂÊ powszechnie uĝywanych
bibliotek raczej pozostaje, gdy potwierdzÈ swojÈ przydatnoĂÊ.
Kluczem do zastosowania rozszerzeñ i bibliotek jest metoda require wraz z blisko
powiÈzanÈ z niÈ metodÈ load. Metody te umoĝliwiajÈ ïadowanie rozszerzeñ w Ărodowisku wykonawczym, w tym wïasnorÚcznie utworzonych rozszerzeñ. Najpierw przyjrzymy siÚ im ogólnie, a nastÚpnie poszerzymy omówienie o wykorzystanie metod do
ïadowania rozszerzeñ wbudowanych.
1.3.1. àadowanie plików i rozszerzeĔ zewnĊtrznych

Przechowywanie programu w jednym pliku moĝe byÊ porÚczne, ale zaczyna byÊ raczej
utrudnieniem niĝ korzyĂciÈ, gdy kod liczy setki, tysiÈce albo setki tysiÚcy wierszy.
Rozdzielenie gdzieĂ w obrÚbie kodu programu na osobne pliki nabiera sporego sensu.
JÚzyk Ruby uïatwia ten proces za pomocÈ metod require i load. Zajmiemy siÚ najpierw metodÈ load, która w porównaniu z drugÈ metodÈ ma prostszÈ konstrukcjÚ.
Skáadnik, rozszerzenie lub biblioteka?
Dane áadowane w programie w czasie jego dziaáania są okreĞlane przy uĪyciu kilku róĪnych nazw. Skáadnik to termin najbardziej abstrakcyjny i rzadko spotykany, z wyáączeniem specjalistycznych zastosowaĔ wymagających skáadnika (w tym przypadku stosowana jest metoda require). Biblioteka to bardziej konkretny i czĊĞciej uĪywany termin.
Odwoáuje siĊ on do faktycznego kodu, a takĪe do podstawowego faktu okreĞlającego, Īe
istnieje zestaw narzĊdzi programistycznych, które mogą byü áadowane. Rozszerzenie
moĪe odnosiü siĊ do dowolnej biblioteki dodatkowej moĪliwej do zaáadowania, ale czĊsto
termin ten identyfikuje bibliotekĊ jĊzyka Ruby napisaną za pomocą jĊzyka programowania C, a nie jĊzyka Ruby. JeĞli powiesz komuĞ, Īe utworzyáeĞ rozszerzenie jĊzyka
Ruby, prawdopodobnie ta osoba przyjmie, Īe masz na myĞli to, Īe zostaáo ono napisane
w jĊzyku C.

Aby sprawdziÊ poniĝsze przykïady, niezbÚdny bÚdzie program podzielony na dwa pliki.
Pierwszy plik o nazwie loaddemo.rb powinien zawieraÊ nastÚpujÈcy kod Ruby:
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puts "To jest pierwszy (gđówny) plik programu."
load "loadee.rb"
puts "I z powrotem do pierwszego pliku."

Gdy interpreter jÚzyka Ruby napotka wywoïanie metody load, wczytuje drugi plik.
ZawartoĂÊ tego pliku o nazwie loadee.rb powinna byÊ nastÚpujÈca:
puts "> To jest drugi plik."

Dwa pliki powinny znajdowaÊ siÚ w tym samym katalogu (prawdopodobnie w katalogu
z przykïadowym kodem). Po uruchomieniu programu loaddemo.rb z poziomu wiersza
poleceñ zostanÈ wyĂwietlone nastÚpujÈce dane wyjĂciowe:
To jest pierwszy (gđówny) plik programu.
> To jest drugi plik.
I z powrotem do pierwszego pliku.

Dane wyjĂciowe pozwalajÈ stwierdziÊ, jakie wiersze kodu z poszczególnych plików sÈ
wykonywane, a takĝe w jakiej kolejnoĂci.
Wywoïanie metody load w pliku loaddemo.rb zawiera nazwÚ pliku loadee.rb jako
argument tej metody:
load "loadee.rb"

JeĂli ïadowany plik znajduje siÚ w bieĝÈcym katalogu roboczym, interpreter jÚzyka
Ruby bÚdzie w stanie znaleěÊ go przy uĝyciu nazwy. W przeciwnym razie interpreter
poszuka pliku w Ăcieĝce ïadowania.
1.3.2. àadowanie pliku okreĞlonego w domyĞlnej ĞcieĪce áadowania

¥cieĝka ïadowania interpretera jÚzyka Ruby jest listÈ katalogów, w których szukane
sÈ pliki do zaïadowania. W celu wyĂwietlenia nazw tych katalogów naleĝy sprawdziÊ
zawartoĂÊ specjalnej zmiennej globalnej $:. UdostÚpniona zawartoĂÊ zaleĝy od uĝywanej platformy. Dane uzyskane podczas inspekcji typowej Ăcieĝki ïadowania w systemie
Mac OS X sÈ podobne do przedstawionych w poniĝszym przykïadzie uwzglÚdniajÈcym katalog .rvm, w którym narzÚdzie Ruby Version Manager przechowuje wybrane
wersje jÚzyka Ruby:
Flaga -e wskazuje, Īe interpreterowi przekazujesz skrypt wstawiany
$ 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_64darwin12.0
/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_64darwin12.0
/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

ChoÊ w przypadku uĝywanego komputera czÚĂÊ Ăcieĝki widoczna po lewej stronie ïañcucha ruby-2.1.0 moĝe byÊ inna (np. /usr/local/lib/), podstawowy wzorzec podkatalogów
pozostanie taki sam. Podczas ïadowania pliku interpreter jÚzyka Ruby szuka go w kaĝdym z wyszczególnionych katalogów, od góry do doïu listy.
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BieĝÈcy katalog roboczy reprezentowany zwykle przez znak kropki
w rzeczywistoĂci nie jest uwzglÚdniany w Ăcieĝce ïadowania. Polecenie ïadujÈce
dziaïa tak, jakby ten znak byï obecny, ale jest to szczególny przypadek programistyczny.

UWAGA

Nawigacja dotyczÈca katalogów wzglÚdnych w poleceniu load jest moĝliwa za pomocÈ
tradycyjnego symbolu zïoĝonego z dwóch kropek, który powoduje przejĂcie w górÚ
hierarchii katalogów:
load "../extras.rb"

Zauwaĝ, ĝe jeĂli w czasie dziaïania programu zostanie zmieniony bieĝÈcy katalog, zmieniÈ siÚ równieĝ odwoïania katalogów wzglÚdnych.
PamiÚtaj o tym, ĝe load to metoda wykonywana w momencie napotkania jej w pliku przez interpreter jÚzyka Ruby. SzukajÈc dyrektyw ïadujÈcych,
interpreter nie przeszukuje caïego pliku. Natrafia na nie w trakcie dziaïania.
Oznacza to, ĝe moĝesz ïadowaÊ pliki, których nazwy sÈ okreĂlane dynamicznie
podczas pracy programu. Masz nawet moĝliwoĂÊ opakowania wywoïania metody
load za pomocÈ instrukcji warunkowej. W tym przypadku wywoïanie zostanie
wykonane tylko wtedy, gdy warunek bÚdzie prawdziwy.
UWAGA

Moĝliwe jest teĝ wymuszenie znalezienia pliku przez metodÚ load, niezaleĝnie od zawartoĂci Ăcieĝki ïadowania. W tym celu naleĝy zapewniÊ metodzie peïnÈ ĂcieĝkÚ do pliku:
load "/home/users/dblack/book/code/loadee.rb"

Jest to oczywiĂcie mniej elastyczne rozwiÈzanie niĝ zastosowanie Ăcieĝki ïadowania
lub wzglÚdnych Ăcieĝek katalogów, ale moĝe okazaÊ siÚ przydatne zwïaszcza wtedy,
gdy Ăcieĝka bezwzglÚdna jest przechowywana jako ïañcuch w zmiennej, a ponadto ma
zostaÊ zaïadowany reprezentowany przez niÈ plik.
Wywoïanie metody load zawsze powoduje zaïadowanie ĝÈdanego pliku, niezaleĝnie
od tego, czy plik ten zostaï juĝ zaïadowany, czy nie. JeĂli pomiÚdzy operacjami ïadowania plik ulegnie zmianie, priorytet ma jego nowa wersja, która nadpisuje cokolwiek
w oryginalnej wersji. Moĝe to byÊ przydatne szczególnie wtedy, gdy otwarta jest sesja
narzÚdzia irb podczas jednoczesnego modyfikowaniu pliku w edytorze, a ponadto
poĝÈdane jest natychmiastowe sprawdzenie efektów zmian.
Druga metoda sïuĝÈca do ïadowania plików  require  równieĝ przeszukuje
katalogi podane w domyĂlnej Ăcieĝce ïadowania. Jednak ta metoda oferuje kilka opcji,
których pozbawiona jest metoda load.
1.3.3. ĩądanie skáadnika

GïównÈ róĝnicÈ miÚdzy metodami load i require jest to, ĝe w przypadku wywoïania
wiÚcej niĝ raz z tymi samymi argumentami druga z nich nie ïaduje ponownie plików,
które zostaïy juĝ zaïadowane. Interpreter jÚzyka Ruby Ăledzi, jakie pliki zostaïy zaĝÈdane, i nie duplikuje dziaïañ.
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Metoda require jest bardziej abstrakcyjna niĝ metoda load. MówiÈc wprost, nie
ĝÈdasz pliku, lecz skïadnika. Zwykle odbywa siÚ to nawet bez podawania rozszerzenia
nazwy pliku. Aby przekonaÊ siÚ, jak to dziaïa, nastÚpujÈcy wiersz w pliku loaddemo.rb:
load "loadee.rb"

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

Po uruchomieniu pliku loaddemo.rb uzyskasz taki sam wynik jak wczeĂniej, nawet
pomimo tego, ĝe nie zostaïa podana peïna nazwa pliku do zaïadowania.
PostrzegajÈc loadee jako skïadnik, a nie jako plik, metoda require umoĝliwia traktowanie rozszerzeñ napisanych w jÚzyku Ruby w taki sam sposób, w jaki sÈ traktowane
rozszerzenia utworzone w jÚzyku C. Inaczej mówiÈc, pliki zakoñczone rozszerzeniem
.rb mogÈ byÊ traktowane identycznie jak pliki z rozszerzeniem .so, .dll lub .bundle.
OkreĞlanie katalogu roboczego
Metoda require nie ma informacji na temat bieĪącego katalogu roboczego (.). MoĪesz
go okreĞliü jawnie w nastĊpujący sposób:
require "./loadee.rb"
MoĪliwe jest teĪ doáączenie tego katalogu do ĞcieĪki áadowania za pomocą tablicowego
operatora doáączania:
$: << "."
Oznacza to, Īe nie jest konieczne podawanie bieĪącego katalogu roboczego w wywoáaniach
metody require:
require "loadee.rb"

Istnieje teĝ, tak jak w przypadku metody load, moĝliwoĂÊ przekazania metodzie require
peïnej Ăcieĝki. Metoda ta pobierze plik/skïadnik. Moĝliwy jest wariant mieszany. Na
przykïad zaprezentowana poniĝej skïadnia zadziaïa nawet pomimo tego, ĝe ïÈczy specyfikacjÚ Ăcieĝki statycznej z bardziej abstrakcyjnÈ skïadniÈ skïadnika na koñcu Ăcieĝki:
require "/home/users/dblack/book/code/loadee.rb"

ChoÊ metoda load jest przydatna, a zwïaszcza w przypadku zamiaru zaïadowania pliku
wiÚcej niĝ raz, metoda require zapewnia stosowane na co dzieñ rozwiÈzanie, które
posïuĝy do ïadowania rozszerzeñ i bibliotek jÚzyka Ruby, zarówno tych standardowych,
jak i innych. adowanie skïadników standardowych bibliotek nie jest w ĝadnym
stopniu trudniejsze niĝ ïadowanie pliku loadee. Wystarczy zaĝÈdaÊ wymaganych danych.
Gdy to nastÈpi, i oczywiĂcie w zaleĝnoĂci od tego, czym jest rozszerzenie, dostÚpne
bÚdÈ nowe klasy i metody. Oto kompletny przykïad w sesji narzÚdzia 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 wywoïanie metody scanf koñczy siÚ bïÚdem . Jednak po wywoïaniu metody
require , a ponadto bez ĝadnej dodatkowej interwencji ze strony programisty
obiekty ïañcuchowe (np. "David Black") odpowiadajÈ na komunikat metody scanf.
W tym przykïadzie ĝÈdamy wyodrÚbnienia z oryginalnego ïañcucha dwóch kolejnych
ïañcuchów ze znakiem odstÚpu jako niejawnym operatorem.
1.3.4. Polecenie require_relative

Trzeci sposób ïadowania plików zapewnia polecenie require_relative. aduje ono
skïadnik, przeprowadzajÈc wyszukiwanie wzglÚdem katalogu zawierajÈcego plik, z którego polecenie zostaïo wywoïane. A zatem wynik z poprzedniego przykïadu moĝesz
uzyskaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
require_relative "loadee"

Nie wymaga to modyfikowania Ăcieĝki ïadowania w celu uwzglÚdnienia bieĝÈcego katalogu. Polecenie require_relative jest wygodne przy nawigacji w obrÚbie lokalnej hierarchii katalogów. Oto przykïad:
require_relative "lib/music/sonata"

Rozdziaï zakoñczymy omówieniem narzÚdzi wiersza poleceñ doïÈczonych do jÚzyka
Ruby.

1.4. Standardowe narzĊdzia i aplikacje jĊzyka Ruby
Po zainstalowaniu jÚzyka Ruby uzyskujesz zestaw waĝnych narzÚdzi wiersza poleceñ,
które sÈ instalowane w dowolnym katalogu skonfigurowanym jako katalog danych binarnych. Zwykle jest to katalog /usr/local/bin, /usr/bin lub /opt (w celu potwierdzenia tego
moĝesz uĝyÊ polecenia require "rbconfig" i sprawdziÊ staïÈ RbConfig::CONFIG["bindir"]).
SÈ to nastÚpujÈce narzÚdzia:
Q
Q
Q
Q

ruby — interpreter.
irb — interaktywny interpreter jÚzyka Ruby.
rdoc i ri — narzÚdzia dokumentacji jÚzyka Ruby.
rake — odpowiednik narzÚdzia make w jÚzyku Ruby sïuĝÈcy do zarzÈdzania

zadaniami.
Q
Q
Q

gem — narzÚdzie do zarzÈdzania pakietami aplikacji i bibliotek jÚzyka Ruby.
erb — system tworzenia szablonów.
testrb — narzÚdzie wysokiego poziomu uĝywane na potrzeby Ărodowiska testo-

wania kodu Ruby.
W tym podrozdziale przyjrzymy siÚ wszystkim tym narzÚdziom, z wyjÈtkiem narzÚdzi erb i testrb. SÈ one przydatne w okreĂlonych sytuacjach, ale nie sÈ najwaĝniejsze
podczas zdobywania podstawowych umiejÚtnoĂci zwiÈzanych z korzystaniem z jÚzyka
Ruby.
Nie musisz od razu zapamiÚtywaÊ wszystkich metod przedstawionych w podrozdziale. Zamiast tego po prostu go przeczytaj, aby zorientowaÊ siÚ ogólnie w ich przeznaczeniu. Wkrótce bÚdziesz czÚsto korzystaï z czÚĂci zamieszczonego tutaj materiaïu
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(dotyczy to zwïaszcza wybranych opcji wiersza poleceñ oraz narzÚdzia ri). CzÚĂÊ treĂci
podrozdziaïu bÚdzie stopniowo stawaÊ siÚ przydatna w miarÚ coraz lepszego poznawania jÚzyka Ruby.
1.4.1. Opcje wiersza poleceĔ interpretera

Przy uruchamianiu interpretera jÚzyka Ruby z poziomu wiersza poleceñ moĝesz podaÊ
nie tylko nazwÚ pliku programu, ale teĝ co najmniej jednÈ opcjÚ, co juĝ zostaïo zaprezentowane w rozdziale. Wybrane opcje nakazujÈ interpreterowi dziaïanie w okreĂlony
sposób i/lub wykonywanie konkretnych operacji.
JÚzyk Ruby oferuje ponad 20 opcji wiersza poleceñ. Niektóre z nich sÈ rzadko uĝywane, natomiast inne codziennie przez wielu programistów korzystajÈcych z tego jÚzyka.
W tabeli 1.6 zestawiono najczÚĂciej uĝywane opcje.
Tabela 1.6. Podsumowanie czĊsto stosowanych opcji wiersza poleceĔ jĊzyka Ruby
Opcja

Opis

Przykáad uĪycia

-c

Powoduje sprawdzenie skáadni kodu
w pliku programu bez uruchamiania
go.

ruby -c c2f.rb

-w

WyĞwietla komunikaty ostrzeĪenia
podczas wykonywania programu.

ruby -w c2f.rb

-e

Powoduje wykonanie kodu podanego
w znakach cudzysáowu w wierszu
poleceĔ.

ruby -e 'puts "Demo kodu!"'

-l

Tryb wiersza: powoduje wyĞwietlenie
znaku nowego wiersza po kaĪdym
wierszu danych wyjĞciowych.

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

-rnazwa

Opcja wymaga podania skáadnika
z nazwą.

ruby -rprofile

-v

WyĞwietla informacje o wersji jĊzyka
Ruby, a ponadto powoduje wykonanie
programu w trybie szczegóáowych
informacji.

ruby -v

--version

WyĞwietla informacje o wersji jĊzyka
Ruby.

ruby --version

-h

WyĞwietla informacje o wszystkich
opcjach wiersza poleceĔ interpretera.

ruby -h

Omówmy bardziej szczegóïowo kaĝdÈ z powyĝszych opcji.
SPRAWDZANIE SKàADNI (-C)

Opcja -c nakazuje interpreterowi jÚzyka Ruby sprawdzenie kodu w co najmniej jednym pliku pod kÈtem dokïadnoĂci skïadniowej bez wykonywania kodu. Opcja jest
zwykle stosowana w poïÈczeniu z opcjÈ -w.
WàĄCZANIE OSTRZEĩEē (-W)

Uruchamianie programu z opcjÈ -w powoduje zaïadowanie go przez interpreter w trybie ostrzeĝeñ. Oznacza to, ĝe na ekranie wyĂwietlanych jest wiÚcej ostrzeĝeñ niĝ
w innych przypadkach. Ostrzeĝenia zwracajÈ uwagÚ na miejsca w programie, które
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choÊ nie zawierajÈ bïÚdów skïadni, wzbudzajÈ podejrzenia z punktu widzenia stylistycznego lub logicznego. W ten sposób w jÚzyku Ruby przekazuje siÚ nastÚpujÈce
informacje: „To, co zostaïo wykonane, jest poprawne skïadniowo, ale wyglÈda dziwnie.
Czy na pewno coĂ takiego miaïo zostaÊ osiÈgniÚte?”. Nawet bez tej opcji interpreter
jÚzyka Ruby generuje okreĂlone ostrzeĝenia, ale mniej niĝ w przypadku peïnego trybu
ostrzeĝeñ.
WYKONYWANIE WPROWADZONEGO SKRYPTU Z KODEM (-E)

Opcja -e informuje interpreter o tym, ĝe wiersz poleceñ zawiera kod Ruby ujÚty
w znaki cudzysïowu, który powinien wykonaÊ w podanej postaci, a nie jako kod umieszczony w pliku. Moĝe to byÊ przydatne przy szybkim wykonywaniu zadañ skryptowych, w przypadku których wprowadzanie kodu do pliku i uruchamianie dla niego
interpretera ruby moĝe nie byÊ warte zachodu.
Dla przykïadu zaïóĝmy, ĝe chcesz zobaczyÊ na ekranie swoje imiÚ zapisane odwrotnie. Oto jedno polecenie pozwalajÈce szybko to osiÈgnÈÊ z wykorzystaniem opcji -e:
$ ruby -e 'puts "Jan A. Nowak".reverse'
kawoN .A naJ

To, co zostaïo ujÚte w znaki cudzysïowu, stanowi caïy (choÊ krótki) program Ruby.
Aby opcji -e przekazaÊ program liczÈcy wiÚcej niĝ jeden wiersz, wewnÈtrz miniprogramu moĝesz uĝyÊ znaków podziaïu wiersza (przez naciĂniÚcie klawisza Enter):
$ ruby -e 'print "Wprowadļ nazwú: "
puts gets.reverse'
Wprowadļ nazwú: Jan A. Nowak
kawoN .A naJ

Wiersze moĝesz teĝ oddzieliÊ Ărednikami:
$ ruby -e 'print "Wprowadļ nazwú: "; print gets.reverse'

UWAGA Dlaczego wystÚpuje pusty wiersz miÚdzy kodem programu i danymi
wyjĂciowymi w przykïadzie uĝycia metody reverse z dwoma wierszami? Poniewaĝ wiersz wprowadzany za pomocÈ klawiatury zakoñczony jest znakiem nowego
wiersza, w przypadku odwracania danych wejĂciowych nowy ïañcuch rozpoczyna
siÚ znakiem nowego wiersza! Interpreter jÚzyka Ruby traktuje bardzo dosïownie
ĝÈdanie uĝytkownika dotyczÈce przetwarzania i wyĂwietlania danych.
URUCHAMIANIE W TRYBIE WIERSZY (-L)

Opcja -l powoduje, ĝe kaĝdy ïañcuch zwracany przez program umieszczany jest
w swoim wïasnym wierszu, nawet jeĂli standardowo nie ma to miejsca. Oznacza to
zwykle, ĝe wiersze wyĂwietlane przez polecenie print, a nie za pomocÈ polecenia puts,
które nie sÈ automatycznie zakoñczone znakiem nowego wiersza, po zastosowaniu tej
opcji bÚdÈ miaïy na koñcu znak nowego wiersza.
WykorzystaliĂmy róĝnicÚ miÚdzy poleceniami print i puts, aby zapewniÊ, ĝe program do konwersji temperatury nie wstawi dodatkowych znaków nowego wiersza
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w Ărodku swoich danych wyjĂciowych (zajrzyj do punktu 1.1.5). Opcja -l umoĝliwia
uzyskanie odwrotnego efektu: powoduje ona, ĝe nawet dane wyĂwietlane przez polecenie print pojawiajÈ siÚ w osobnych wierszach. Oto róĝnica:
$ 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 dokïadnie taki, jakiego
nie ĝÈdano. Przykïad ten ilustruje jednak efekt uĝycia opcji.
JeĂli wiersz jest juĝ zakoñczony znakiem nowego wiersza, zastosowanie dla niego
opcji -l zakoñczy siÚ dodaniem kolejnego takiego znaku. Ogólnie rzecz biorÈc, opcja
ta nie jest powszechnie wykorzystywana lub spotykana. Wynika to gïównie z moĝliwoĂci zapewnienia przez polecenie puts dziaïania powodujÈcego w razie potrzeby
dodanie nowego wiersza. Dobrze jednak wiedzieÊ o istnieniu opcji –l, a ponadto mieÊ
moĝliwoĂÊ rozpoznania efektów jej uĝycia.
WYMAGANIE PLIKU LUB ROZSZERZENIA Z NAZWĄ (-RNAZWA)

Opcja -r powoduje wywoïanie metody require dla wïasnego argumentu. Polecenie
ruby -rscanf bÚdzie wymagaÊ uĝycia pliku scanf podczas uruchamiania interpretera.
W pojedynczym wierszu poleceñ opcjÚ –r moĝesz umieĂciÊ wiÚcej niĝ raz.
URUCHAMIANIE W TRYBIE SZCZEGÓàOWYCH INFORMACJI (-V, --VERBOSE)

Uruchamianie programu z opcjÈ -v powoduje wykonanie dwóch dziaïañ: wyĂwietlenie informacji o uĝywanej wersji jÚzyka Ruby, a nastÚpnie aktywowanie mechanizmu
ostrzeĝeñ tego samego co w przypadku opcji -w. NajczÚstszym zastosowaniem opcji -v
jest znajdowanie numeru wersji jÚzyka Ruby:
$ ruby -v
ruby 2.1.0p0 (2013-12-25 revision 44422) [x86_64-darwin12.0]

W tym przypadku uĝywana jest wersja 2.1.0 jÚzyka Ruby (poziom poprawek 0) opublikowana 25 grudnia 2013 r. i skompilowana dla komputera z procesorem i686 i systemem
Mac OS X. Poniewaĝ nie okreĂlono ĝadnego programu lub kodu do uruchomienia, interpreter jÚzyka Ruby zakoñczy dziaïanie od razu po wyĂwietleniu informacji o wersji.
WYĝWIETLANIE WERSJI JĉZYKA RUBY (--VERSION)

Opcja ta powoduje wyĂwietlenie przez interpreter jÚzyka Ruby ïañcucha z informacjami o wersji, a nastÚpnie zakoñczenie pracy. W przypadku tej opcji nie jest wykonywany ĝaden kod, nawet jeĂli podano kod lub nazwÚ pliku. ByÊ moĝe pamiÚtasz, ĝe
opcja -v wyĂwietla informacje o wersji, po czym uruchamia kod (jeĂli go podano)
w trybie szczegóïowych informacji. Moĝna powiedzieÊ, ĝe opcja -v w ukryty sposób
powiÈzana jest zarówno z wersjÈ, jak i z trybem szczegóïowych informacji, natomiast
opcja --version dotyczy tylko wersji.
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WYĝWIETLANIE NIEKTÓRYCH INFORMACJI POMOCY (-H, --HELP)

Opcje te zapewniajÈ zestawienie w postaci tabeli z wszystkimi dostÚpnymi opcjami
wiersza poleceñ, a takĝe podsumowujÈ ich przeznaczenie.
Oprócz uĝycia pojedynczych opcji w ramach jednego wywoïania interpretera jÚzyka
Ruby moĝesz teĝ ïÈczyÊ dwie lub wiÚkszÈ liczbÚ opcji.
àĄCZENIE OPCJI (-CW)

Zaprezentowano juĝ kombinacjÚ opcji -cw, która powoduje sprawdzenie skïadni pliku
bez uruchamiania go, a jednoczeĂnie wyĂwietlenie ostrzeĝeñ:
$ ruby -cw nazwa_pliku

Inna kombinacja, z jakÈ czÚsto siÚ spotkasz, zïoĝona jest z opcji -v i -e. UmoĝliwiajÈ
one wyĂwietlenie uĝywanej wersji jÚzyka Ruby, a nastÚpnie wykonanie kodu ujÚtego
w znaki cudzysïowu. Kombinacja ta bÚdzie obecna w wielu dyskusjach zwiÈzanych
z jÚzykiem Ruby, na listach adresowych i w róĝnych innych miejscach. Osoby korzystajÈ z tych opcji, aby zademonstrowaÊ, jak ten sam kod moĝe dziaïaÊ inaczej w róĝnych wersjach jÚzyka Ruby. Aby na przykïad pokazaÊ wyraěnie, ĝe metoda ïañcuchowa
o nazwie start_with? nie byïa obecna w wersji 1.8.6 jÚzyka Ruby, ale istnieje w wersji
2.1.0, moĝesz uruchomiÊ przykïadowy program, uĝywajÈc najpierw pierwszej wersji
jÚzyka, a nastÚpnie 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

OczywiĂcie w systemie muszÈ byÊ zainstalowane obie wersje jÚzyka Ruby. Komunikat
undefined method 'start_with?'
uzyskany przy pierwszym uruchomieniu (z wykorzystaniem wersji 1.8.6) oznacza, ĝe podjÚto próbÚ wykonania nazwanej operacji, która
nie istnieje. Jednak w przypadku uruchomienia tego samego fragmentu kodu Ruby
za pomocÈ wersji 2.1.0 jÚzyka Ruby operacja dziaïa : wyĂwietlana jest wartoĂÊ true.
Jest to wygodny sposób udostÚpniania informacji i formuïowania pytañ dotyczÈcych
zmian w dziaïaniu jÚzyka Ruby miÚdzy jego poszczególnymi wersjami.
W tym miejscu cofniemy siÚ i przyjrzymy dokïadniej interaktywnemu interpreterowi jÚzyka Ruby o nazwie irb. ByÊ moĝe zajrzaïeĂ juĝ do tego punktu, gdy wspomniano
o nim na poczÈtku rozdziaïu. JeĂli nie, masz teraz moĝliwoĂÊ uzyskania wiÚcej informacji o tym wyjÈtkowo przydatnym narzÚdziu jÚzyka Ruby.
OkreĞlanie opcji
Do interpretera jĊzyka Ruby moĪesz przekazywaü opcje osobno w nastĊpujący sposób:
$ ruby -c –w
lub
$ ruby -v -e "puts 'abc'.start_with?('a')"
CzĊstą sytuacją jest jednak podawanie ich razem, tak jak to zaprezentowano w treĞci
rozdziaáu.
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1.4.2. Omówienie interaktywnego interpretera jĊzyka Ruby irb

Jak juĝ wspomniano, irb to interaktywny interpreter jÚzyka Ruby. Oznacza to, ĝe zamiast
przetwarzania pliku zajmuje siÚ tym, co zostanie wpisane w trakcie trwania sesji. irb
to znakomite narzÚdzie sïuĝÈce do testowania kodu Ruby oraz nauki jÚzyka Ruby.
Aby rozpoczÈÊ sesjÚ narzÚdzia irb, uĝyj polecenia irb. Spowoduje ono wyĂwietlenie
swojej zachÚty:
$ irb
2.1.0 :001 >

Jak juĝ pokazano, moĝesz teĝ zastosowaÊ opcjÚ --simple-prompt w celu skrócenia danych
wyjĂciowych narzÚdzia irb:
$ irb --simple-prompt
>>

Po uruchomieniu narzÚdzia irb moĝesz wprowadzaÊ polecenia jÚzyka Ruby. Moĝliwe
jest nawet uruchomienie wersji programu do konwersji stopni Celsjusza na stopnie
Fahrenheita. Jak siÚ okaĝe w omawianym przykïadzie, pod wzglÚdem dziaïania narzÚdzie
irb przypomina kieszonkowy kalkulator: wykonuje obliczenia dla wszystkiego, co zostanie
wprowadzone, i wyĂwietla wynik. Nie musisz uĝywaÊ polecenia print lub puts:
>> 100 * 9 / 5 + 32
=> 212

Aby dowiedzieÊ siÚ, z ilu minut skïada siÚ rok (jeĂli nie masz pod rÚkÈ pïyty CD z odpowiednim przebojem z musicalu Rent), wpisz nastÚpujÈce wyraĝenie z operacjÈ mnoĝenia:
>> 365 * 24 * 60
=> 525600

OczywiĂcie narzÚdzie irb bÚdzie równieĝ przetwarzaÊ wszystkie wprowadzone instrukcje jÚzyka Ruby. Aby na przykïad przypisaÊ do zmiennych liczby dni, godzin i minut,
a nastÚpnie pomnoĝyÊ te zmienne, w narzÚdziu irb moĝesz to zrealizowaÊ w nastÚpujÈcy sposób:
>>
=>
>>
=>
>>
=>
>>
=>

days = 365
365
hours = 24
24
minutes = 60
60
days * hours * minutes
525600

Ostatnie obliczenie jest tym, czego moĝna oczekiwaÊ. Spójrz jednak na pierwsze trzy
wiersze z widocznych powyĝej. Po wpisaniu przypisania days = 365 w odpowiedzi
narzÚdzie irb wyĂwietla liczbÚ 365. Dlaczego tak jest?
Wyraĝenie days = 365 to wyraĝenie przypisania: wartoĂÊ 365 przypisujesz zmiennej
o nazwie days. Gïównym celem takiego wyraĝenia jest przypisanie wartoĂci zmiennej, aby moĝliwe byïo póěniej uĝycie zmiennej. Wyraĝenie przypisania (caïy wiersz
days = 365) ma jednak wartoĂÊ. WartoĂÊ wyraĝenia przypisania widoczna jest po jego
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prawej stronie. Gdy narzÚdzie irb napotka dowolne wyraĝenie, wyĂwietla jego wartoĂÊ.
A zatem gdy narzÚdzie to natrafi na wyraĝenie days = 365, wyĂwietli wartoĂÊ 365. ChoÊ
moĝe siÚ to wydaÊ przesadnym dziaïaniem, stanowi nieodïÈcznÈ czÚĂÊ przetwarzania
wyraĝeñ. Jest to identyczne dziaïanie, które pozwala wpisaÊ wyraĝenie 2 + 2 w narzÚdziu irb i zobaczyÊ wynik bez potrzeby jawnego uĝywania instrukcji print.
Nawet z wywoïaniem metody puts powiÈzana jest wartoĂÊ zwracana, czyli nil. JeĂli
wpiszesz instrukcjÚ puts w narzÚdziu irb, zostanie ona przez nie od razu wykonana,
a ponadto zostanie wyĂwietlona wartoĂÊ zwracana tej instrukcji:
$ irb --simple-prompt
>> puts "Witaj"
Witaj
=> nil

Istnieje moĝliwoĂÊ ograniczenia iloĂci danych wyjĂciowych generowanych przez narzÚdzie irb; zapewnia to opcja --noecho. Dziaïanie tej opcji jest nastÚpujÈce:
$ irb --simple-prompt --noecho
>> 2 + 2
>> puts "Czeħè"
Czeħè

DziÚki opcji --noecho wyraĝenie sumy nie zwraca swojego wyniku. Polecenie puts jest
wykonywane (dlatego pojawia siÚ ïañcuch "Czeħè"), ale nie jest wyĂwietlana jego wartoĂÊ
zwracana (nil).
Przerywanie dziaáania narzĊdzia irb
MoĪliwe jest zawieszenie wykonywania pĊtli w narzĊdziu irb lub wystąpienie braku odpowiedzi ze strony sesji (czĊsto oznacza to, Īe wpisano otwierający znak cudzysáowu, lecz
nie znak domykający, lub coĞ innego w obrĊbie wierszy). To, w jaki sposób odzyskasz
ponownie kontrolĊ nad wykonywaniem kodu, w pewnym stopniu zaleĪy od systemu.
W przypadku wiĊkszoĞci systemów kombinacja klawiszy Ctrl+C okaĪe siĊ skuteczna.
W innych systemach moĪe byü konieczne uĪycie kombinacji klawiszy Ctrl+Z. Najlepszym
rozwiązaniem jest wykorzystanie bezpoĞrednio w odniesieniu do narzĊdzia irb wszelkich ogólnych informacji o operacji przerywania pracy programów, która moĪe zostaü
wykonana w uĪywanym systemie. OczywiĞcie, jeĞli narzĊdzie irb naprawdĊ caákowicie
siĊ zawiesi, moĪesz skorzystaü z narzĊdzi zarządzających procesami lub zadaniami, aby
zakoĔczyü proces narzĊdzia irb.
W celu zakoĔczenia dziaáania narzĊdzia irb w normalny sposób moĪesz wpisaü polecenie exit. W wielu systemach sprawdzi siĊ równieĪ kombinacja klawiszy Ctrl+D.
Sporadycznie narzĊdzie irb moĪe zupeánie skapitulowaü (czyli zgáosiü báąd krytyczny i samo
zakoĔczyü dziaáanie). PrzewaĪnie jednak narzĊdzie wychwytuje wáasne báĊdy i pozwala
kontynuowaü pracĊ.

Po zaznajomieniu siÚ ze sposobem wyĂwietlania przez narzÚdzie irb wartoĂci wszystkiego, a takĝe sposobem zamykania go, gdy okaĝe siÚ to konieczne, stwierdzisz, ĝe jest
to niezmiernie przydatne narzÚdzie (i „zabawka”).
Kod ěródïowy Ruby jest oznaczany w sposób zapewniajÈcy moĝliwoĂÊ automatycznego generowania dokumentacji. ri i Rdoc to narzÚdzia niezbÚdne do interpretowania i wyĂwietlania takiej dokumentacji. Pora im siÚ przyjrzeÊ.
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1.4.3. NarzĊdzia ri i Rdoc

NarzÚdzia ri (Ruby Index) i RDoc (Ruby Documentation), które oryginalnie zostaïy
stworzone przez Dave’a Thomasa, to blisko powiÈzana para programów sïuĝÈcych do
udostÚpniania dokumentacji dotyczÈcej programów Ruby. ri to narzÚdzie wiersza
poleceñ. System RDoc obejmuje narzÚdzie wiersza poleceñ rdoc. ri i rdoc sÈ programami autonomicznymi uruchamianymi z poziomu wiersza poleceñ (moĝesz teĝ skorzystaÊ z rozwiÈzañ zapewnianych w obrÚbie programów Ruby, choÊ nie bÚdziemy w tym
miejscu zajmowaÊ siÚ tym zagadnieniem).
RDoc to system dokumentacji. JeĂli w plikach programu (napisanego w jÚzyku
Ruby lub C) umieĂcisz komentarze w ustalonym formacie RDoc, narzÚdzie rdoc przeprowadzi skanowanie plików, wyodrÚbni komentarze, uporzÈdkuje jej w inteligentny
sposób (komentarze sÈ indeksowane zgodnie z tym, czego dotyczÈ) i na ich podstawie
utworzy ïadnie sformatowanÈ dokumentacjÚ. Znaczniki systemu RDoc sÈ obecne w wielu
plikach ěródïowych (utworzonych zarówno za pomocÈ jÚzyka Ruby, jak i jÚzyka C),
w drzewie kodu ěródïowego Ruby, a takĝe w wielu plikach wchodzÈcych w skïad instalacji jÚzyka Ruby.
NarzÚdzie ri wspóïgra z systemem RDoc: umoĝliwia ono wyĂwietlanie informacji
wyodrÚbnionych i uporzÈdkowanych przez ten system. Dokïadniej rzecz biorÈc, narzÚdzie ri jest skonfigurowane pod kÈtem wyĂwietlania informacji systemu RDoc z plików ěródïowych Ruby (po dostosowaniu narzÚdzie moĝe jednak sïuĝyÊ nie tylko do
tego). Oznacza to, ĝe w dowolnym systemie z peïnÈ instalacjÈ jÚzyka Ruby moĝesz
uzyskaÊ szczegóïowe informacje o nim, uĝywajÈc zwykïego wywoïania narzÚdzia ri
z poziomu wiersza poleceñ.
Oto przykïad ĝÈdania informacji o metodzie upcase obiektów ïañcuchowych:
$ ri String#upcase

Polecenie to zwraca nastÚpujÈce dane wyjĂciowe:
= 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 # znajdujÈcy siÚ miÚdzy obiektem String i metodÈ upcase w poleceniu ri wskazuje, ĝe w odróĝnieniu od metody klasy szukana jest metoda instancji. W przypadku
metody klasy naleĝaïoby uĝyÊ separatora :: zamiast znaku #. W rozdziale 3. zajmiemy
siÚ odróĝnianiem metody klasy i metody instancji. W tym miejscu waĝne jest to, ĝe
z poziomu wiersza poleceñ masz dostÚp do duĝej iloĂci dokumentacji.
DomyĂlnie polecenie ri przetwarza swoje dane wyjĂciowe za
pomocÈ narzÚdzia stronicujÈcego (np. narzÚdzie more w systemie Unix). NarzÚdzie to moĝe wstrzymaÊ pracÚ przy koñcu danych wyjĂciowych, oczekujÈc na
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naciĂniÚcie przez uĝytkownika klawisza spacji lub innego klawisza w celu wyĂwietlenia nastÚpnego ekranu z informacjami lub caïkowitego zakoñczenia dziaïania narzÚdzia, jeĂli wszystkie informacje zostaïy pokazane. To, co dokïadnie ma
zostaÊ naciĂniÚte w tym przypadku, zaleĝy od uĝywanego systemu operacyjnego
i narzÚdzia stronicujÈcego. Równie dobrze moĝe to byÊ klawisz spacji, klawisz
Enter lub Esc albo kombinacje klawiszy Ctrl+C, Ctrl+D i Ctrl+Z. Aby polecenie ri zapisaïo dane wyjĂciowe bez filtrowania ich za pomocÈ narzÚdzia stronicujÈcego, moĝesz uĝyÊ opcji wiersza poleceñ -T (ri -T temat).
rake to nastÚpne z narzÚdzi wiersza poleceñ jÚzyka Ruby.

1.4.4. NarzĊdzie do zarządzania zadaniami rake

Jak sugeruje nazwa narzÚdzia rake (skrót od sïów Ruby make), jest to narzÚdzie do
zarzÈdzania zadaniami inspirowane narzÚdziem make. NarzÚdzie rake zostaïo napisane
przez Jima Weiricha. Podobnie jak narzÚdzie make wczytuje ono zadania zdefiniowane
w pliku Rakefile i je wykonuje. Jednak w przeciwieñstwie do narzÚdzia make do definiowania swoich zadañ narzÚdzie rake uĝywa skïadni jÚzyka Ruby.
Listing 1.5 prezentuje plik Rakefile. JeĂli zawartoĂÊ listingu zapiszesz w pliku
o nazwie Rakefile, moĝesz nastÚpnie z poziomu wiersza poleceñ wykonaÊ polecenie:
$ rake admin:clean_tmp

Polecenie rake wykonuje zadanie clean_tmp zdefiniowane w obrÚbie przestrzeni nazw
admin.
Listing 1.5. Plik Rakefile definiujący zadania clean_tmp w przestrzeni nazw admin

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

Zdefiniowane w tym przypadku zadanie narzÚdzia rake stosuje kilka technik jÚzyka
Ruby, których jeszcze nie omawiano, ale podstawowy algorytm jest naprawdÚ prosty:
1. Wykonanie pÚtli dla kaĝdej pozycji katalogu /tmp .
2. PominiÚcie bieĝÈcej iteracji pÚtli, jeĂli dana pozycja nie jest plikiem. Zauwaĝ,
ĝe ukryte pliki nie sÈ usuwane, poniewaĝ operacja wyĂwietlania zawartoĂci katalogu nie uwzglÚdnia ich .
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3. WyĂwietlenie pytania o usuniÚcie pliku .
4. JeĂli uĝytkownik wpisze literÚ y (lub dowolny ïañcuch zaczynajÈcy siÚ od niej), plik
jest usuwany .
5. JeĂli uĝytkownik wpisze literÚ q, nastÚpuje przerwanie pÚtli. Zadanie jest zatrzymywane .
Podstawowa logika programistyczna bazuje na wykonywaniu pÚtli dla listy pozycji
katalogu (przeczytaj treĂÊ ramki „Uĝycie instrukcji each do wykonywania pÚtli dla
kolekcji”), a takĝe na instrukcji case, czyli strukturze wykonywania warunkowego (obie
techniki zostanÈ szczegóïowo przedstawione w rozdziale 6.).
UĪycie instrukcji each do wykonywania pĊtli dla kolekcji
WyraĪenie Dir["/tmp/*"].each do |f| to wywoáanie metody each tablicy wszystkich nazw
pozycji katalogu. Caáy blok kodu zaczynający siĊ od instrukcji do i zakoĔczony instrukcją end (jest to ta, która ma identyczne wciĊcie jak instrukcja Dir) jest jednokrotnie
wykonywany dla kaĪdego elementu tablicy. KaĪdorazowo w trakcie wykonywania kodu
bieĪący element jest wiązany z parametrem f. Takie znaczenie ma czĊĞü |f| wyraĪenia.
W kolejnych rozdziaáach metoda each pojawi siĊ kilkakrotnie. Zostanie ona szczegóáowo
omówiona podczas prezentowania iteratorów (metody, które automatycznie dokonują
przejĞcia przez kolekcje) w rozdziale 9.

Polecenie desc znajdujÈce siÚ powyĝej definicji zadania zapewnia jego opis. Jest to
przydatne nie tylko podczas przeglÈdania pliku, ale teĝ wtedy, gdy trzeba wyĂwietliÊ
wszystkie zadania, które w dowolnym czasie mogÈ zostaÊ wykonane przez narzÚdzie
rake. Przejdě do katalogu zawierajÈcego plik Rakefile (listing 1.5) i wykonaj nastÚpujÈce
polecenie:
$ rake --tasks

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

Na potrzeby przestrzeni nazw i zadañ narzÚdzia rake moĝesz zastosowaÊ dowolne nazwy.
Przestrzeñ nazw nie jest nawet wymagana. Zadanie moĝesz zdefiniowaÊ w przestrzeni
nazw najwyĝszego poziomu:
task :clean_tmp do
# itp.
end

Wywoïaj nastÚpnie zadanie za pomocÈ samej jego nazwy:
$ rake clean_tmp

Uĝycie dla zadañ przestrzeni nazw jest jednak dobrym pomysïem, a zwïaszcza wtedy,
gdy znacznie zwiÚksza siÚ liczba definiowanych zadañ. Przestrzeñ nazw moĝe mieÊ
dowolnÈ gïÚbokoĂÊ. Poprawna jest na przykïad nastÚpujÈca struktura:
namespace :admin do
namespace :clean do
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task :tmp do
# itp.
end
end
end

Zdefiniowane powyĝej zadanie jest wywoïywane w nastÚpujÈcy sposób:
$ rake admin:clean:tmp

Jak prezentuje przykïad czyszczenia zawartoĂci katalogu, zadania narzÚdzia rake nie
muszÈ byÊ ograniczone do dziaïañ powiÈzanych z programowaniem w jÚzyku Ruby.
W przypadku tego narzÚdzia masz do dyspozycji wszystkie moĝliwoĂci jÚzyka Ruby,
z których moĝesz skorzystaÊ podczas tworzenia dowolnych wymaganych zadañ.
NastÚpne omawiane narzÚdzie to polecenie gem, które bardzo upraszcza instalacjÚ
zewnÚtrznych pakietów jÚzyka Ruby.
1.4.5. Instalowanie pakietów za pomocą polecenia gem

Biblioteka RubyGems i kolekcja narzÚdzi obejmujÈ rozwiÈzania uïatwiajÈce tworzenie pakietów oraz instalowanie bibliotek i aplikacji jÚzyka Ruby. Nie bÚdziemy tutaj
omawiaÊ tworzenia pakietu za pomocÈ narzÚdzia gem, ale przyjrzymy siÚ instalacji takiego
pakietu i korzystaniu z niego.
Instalowanie pakietu przy uĝyciu narzÚdzia gem moĝe, i zwykle tak jest, sprowadzaÊ
siÚ do wykonania prostego polecenia install:
$ gem install prawn

Takie polecenie zwraca dane wyjĂciowe podobne do przedstawionych poniĝej (zaleĝnie od tego, jakie zostaïy zainstalowane pakiety narzÚdzia gem i jakie zaleĝnoĂci muszÈ
zostaÊ speïnione 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 nastÚpuje kilka wierszy wskazujÈcych, ĝe instalowana jest dokumentacja narzÚdzi ri i RDoc dla róĝnych pakietów narzÚdzia gem (instalacja dokumentacji obejmuje przetwarzanie plików ěródïowych pakietów narzÚdzia
gem za poĂrednictwem systemu RDoc, dlatego naleĝy byÊ cierpliwym; czÚsto jest to
najdïuĝej trwajÈca faza instalacji pakietów narzÚdzia gem).
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W trakcie procesu instalacji pakietów narzÚdzia gem w razie potrzeby pobiera ono
pliki pakietów z witryny rubygems.org (http://www.rubygems.org/). Pliki te, z rozszerzeniem .gem, sÈ zapisywane w podkatalogu pamiÚci podrÚcznej katalogu pakietów
narzÚdzia gem. Moĝliwe jest teĝ zainstalowanie pakietu z pliku .gem znajdujÈcego siÚ
lokalnie na dysku twardym lub innym noĂniku. Podaj instalatorowi nazwÚ pliku:
$ gem install /home/me/mygems/ruport-1.4.0.gem

W przypadku podania nazwy pakietu narzÚdzia gem bez rozszerzenia (np. ruport) szuka
ono pliku pakietu w bieĝÈcym katalogu, a takĝe w lokalnej pamiÚci podrÚcznej utrzymywanej przez system biblioteki RubyGems. W instalacjach lokalnych nadal ma miejsce zdalne wyszukiwanie zaleĝnoĂci, chyba ĝe w poleceniu gem podano opcjÚ wiersza
poleceñ -l (lokalne), która ogranicza wszystkie operacje do domeny lokalnej. Aby zostaïy
zainstalowane wyïÈcznie zdalne pakiety narzÚdzia gem, w tym zaleĝnoĂci, moĝesz uĝyÊ
opcji -r (zdalne). W celu odinstalowania pakietu narzÚdzia gem zastosuj polecenie gem
uninstall nazwa_pakietu_gem.
Po zainstalowaniu pakietu moĝesz go uĝyÊ za pomocÈ metody require.
àADOWANIE I STOSOWANIE PAKIETÓW NARZĉDZIA GEM

JeĂli pakietów narzÚdzia gem nie ma w poczÈtkowej Ăcieĝce ïadowania ($:), moĝliwe
jest jednak zaĝÈdanie ich za pomocÈ metody require i zaïadowanie. Oto przykïad uĝycia tej metody dla pakietu hoe (narzÚdzie uïatwiajÈce tworzenie wïasnych pakietów
narzÚdzia gem) przy zaïoĝeniu, ĝe zainstalowano ten pakiet:
>> require "hoe"
=> true

Na tym etapie w Ăcieĝce ïadowania pojawi siÚ odpowiedni katalog hoe, co moĝesz
sprawdziÊ, wyĂwietlajÈc wartoĂÊ Ăcieĝki $: i wynik polecenia grep (umoĝliwia wybór
za pomocÈ wzorca dopasowywania) uĝytego dla wzorca "hoe":
>> puts $:.grep(/hoe/)
/Users/dblack/.rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/hoe-3.8.1/lib

JeĂli dla okreĂlonej biblioteki zainstalowano wiÚcej niĝ jeden pakiet narzÚdzia gem,
a ponadto ma zostaÊ wymuszone uĝycie pakietu innego niĝ najnowszy, moĝesz skorzystaÊ z metody gem (zauwaĝ, ĝe nie jest ona tym samym co narzÚdzie wiersza poleceñ
o nazwie gem). Oto przykïad prezentujÈcy, w jaki sposób moĝesz wymusiÊ zastosowanie
mniej aktualnej wersji pakietu hoe:
>> gem "hoe", "3.8.0"
W przypadku uĪycia metody gem nie ma potrzeby
=> true
stosowania metody require
>> puts $:.grep(/hoe/)
/Users/dblack/.rvm/gems/ruby-2.1.0/gems/hoe-3.8.0/lib

OczywiĂcie przewaĝnie wskazane bÚdzie uĝycie najnowszych wersji pakietów narzÚdzia gem. System obsïugujÈcy te pakiety zapewnia jednak w razie potrzeby narzÚdzia
sïuĝÈce do dostosowywania sposobu korzystania z pakietów.
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Po wspomnieniu o bibliotece RubyGems moĝemy zakoñczyÊ bieĝÈce omówienie
zwiÈzane z katalogiem /bin. W dalszej kolejnoĂci zajmiemy siÚ bliĝej podstawowymi
elementami jÚzyka.

1.5. Podsumowanie
W rozdziale dokonaliĂmy przeglÈdu kilku waĝnych i fundamentalnych zagadnieñ zwiÈzanych z jÚzykiem Ruby. Oto one:
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Róĝnica miÚdzy terminami Ruby (jÚzyk) i ruby (interpreter jÚzyka Ruby).
Typografia zwiÈzana ze zmiennymi jÚzyka Ruby (wszystkie z nich bÚdÈ znów
prezentowane i dokïadniej analizowane).
Podstawowe operatory i wbudowane konstrukcje jÚzyka Ruby.
Zapisywanie, przechowywanie i uruchamianie pliku programu Ruby.
Dane wprowadzane za pomocÈ klawiatury i dane wyjĂciowe na ekranie.
Modyfikowanie bibliotek jÚzyka Ruby za pomocÈ metod require i load.
Anatomia instalacji jÚzyka Ruby.
NarzÚdzia wiersza poleceñ doïÈczone do jÚzyka Ruby.

Dysponujesz teraz dobrym planem prezentujÈcym sposób dziaïania jÚzyka Ruby oraz
narzÚdzia zapewniane w jego Ărodowisku programowania. ZaznajomiïeĂ siÚ z kilkoma
waĝnymi technikami zwiÈzanymi z jÚzykiem Ruby i sprawdziïeĂ je w praktyce. JesteĂ
przygotowany do systematycznego poznawania jÚzyka Ruby.
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polecenia systemowe, 515, 518
polecenie
cat, 518
desc, 61
gem, 62
irb, 33
require_relative, 52
porównanie
dwóch obiektów, 255
ïañcuchów, 275
ïañcuchów i symboli, 288
metod, 120
tablic i tablic asocjacyjnych, 302
PRAWDA, 253
problem
FizzBuzz, 381
loaddemo.rb, 49
proste dopasowywanie, 388
przechwycenia nazwane, 396
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przechwytywanie
bloku kodu, 487
dziedziczenia, 531
nierozpoznanych komunikatów, 525
obiektów Method, 496
operacji rozszerzania, 529
podïañcuchów, 392
wyjÈtku, 225
przesïanianie metod, 97
przesïoniÚcia moduïu enumerable, 540
przetwarzanie kolekcji, 304
przodkowie obiektów, 113
przypisanie, 105
dla staïej, 123
do zmiennej, 85, 89
zmiennej lokalnej, 197

Q
quazi-obiekty wyliczeniowe, 359

R
relacje miÚdzy klasami, 462
rozszerzanie funkcjonalnoĂci obiektu, 472
rozszerzenie, 48
równolegïe wykonywanie, 505
równoĂÊ
ïañcuchów, 275
obiektów, 78
róĝnica zbiorów, 332
Ruby, 32
rzeczywisty Ăwiat, 67
rzutowanie typów, 248

S
scalanie kolekcji, 333
semantyka enumeratorów, 369
serwer
dat z wÈtkami, 508
rozmów sieciowych, 509
skalar, 263
skïadnia, 33
skïadnia przypisania, 197
skïadnik, 48
skracanie kodu, 43, 73
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sïowo 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
zwiÚzïe, 364
specyfikatory formatu daty i czasu, 296
sposoby uzyskiwania przechwyceñ, 395
sprawdzanie
kodu ěródïowego, 45
obiektu self, 159
skïadni, 53
staïe, 120, 126, 173
staïe predefiniowane, 122
stan obiektu, 100
stany boolowskie, 250
sterowanie pÚtlÈ, 206
stosowanie
cudzysïowów, 265
pakietów, 63
suma zbiorów, 332
superklasy, 126, 152, 462
symbole, 263, 282
jako argumenty metody, 286
jako klucze tablicy asocjacyjnej, 286
niezmiennoĂÊ, 283
unikalnoĂÊ, 283
wieloznaczne, 437
szukanie pozycji w pliku, 427

¥
Ăcieĝka
bezwzglÚdna staïej, 174
wyszukiwania metod, 456
Ăledzenie wykonywania kodu, 544
Ărodowisko MiniTest, 549
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T
tablice, 302
tablice asocjacyjne, 302, 315
argumenty nazwane, 324
czyszczenie, 322
ïÈczenie, 320
odpytywanie, 322
odwracanie, 322
okreĂlanie domyĂlnych wartoĂci, 319
ostatnie argumenty metody, 323
para klucz i wartoĂÊ, 317
pobieranie wartoĂci, 318
transformacje, 321
tworzenie, 315
wybieranie elementów, 321
zastÚpowanie, 322
techniki
delegowania, 526
przepïywu sterowania, 191
testowanie
doïÈczenia symboli, 285
plikowych danych, 445
równoĂci, 255
wïÈczenia do zakresu, 329
transformacje
formatowania, 277
ïañcuchów, 276
tablic, 312
tablic asocjacyjnych, 321
wielkoĂci znaków, 276
zawartoĂci, 278
transkodowanie, 281
tworzenie
atrybutów, 108, 110
enumeratorów, 365, 369
funkcji, 494
ïañcucha metod enumeratora, 375
metod najwyĝszego poziomu, 187
metody klasy, 119
moduïów, 128
obiektów
daty i czasu, 293, 294
klasy, 95, 115
obiektu biletu, 72
obiektu ogólnego, 67
pierwszego pliku programu, 39
programu, 39

Poleć książkę

565

Skorowidz

serwera rozmów sieciowych, 509
tablicy, 304
asocjacyjnej, 315
asocjacyjnej literaïu, 316
wyraĝeñ regularnych, 387
wzorca, 389
zakresu, 327
zbiorów, 331

U
uchwyty plików, 425
uruchamianie programu, 41
w trybie
szczegóïowych informacji, 55
wierszy, 54
ustawianie
danych, 237
podïañcuchów, 269
usuwanie
obiektu do zbioru, 332
odwoïania, 89
par tablic asocjacyjnych, 317
UTF-8, 280
utrzymywanie stanu klas, 180
uzyskiwanie przechwyceñ, 395
uĝycie
doprecyzowañ, 475
klasy BasicObject, 476
klasy Person, 146
klauzuli rescue, 223
metod jako obiektów, 497
metod najwyĝszego poziomu, 187
metody
class_eval, 503
display, 245
each enumeratora, 370
new, 304
Open3.popen3, 519
Symbol#to_proc, 490
moduïu callertools, 548
moduïów, 128
obiektów proc, 488
obiektu self, 161
przechwyceñ, 414
sïowa kluczowego super, 144
zaawansowane moduïów, 133
zmiennych klasy, 177
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W
wartoĂci
boolowskie, 74, 254
domyĂlne argumentów, 81
wartoĂÊ
instrukcji if, 196
zwracana metody, 70
warunkowe wykonywanie
kodu, 192
pÚtli, 206
waĝnoĂÊ metody each, 214
wÈtki, 505, 511
koñczenie dziaïania, 506
uruchamianie, 506
zatrzymywanie, 506
wbudowane
klasy, 231
metody najwyĝszego poziomu, 188
moduïy, 231
zachowania obiektu, 76
zmienne globalne, 167
widocznoĂÊ, 155
wiersz poleceñ, 53
wïasne klasy wyjÈtków, 228
wïÈczanie ostrzeĝeñ, 53
wstawianie, 528
wybieranie
dopasowañ, 345
elementów z tablicy, 321
obiektów wyliczeniowych, 343
wyjÈtek, 221
ArgumentError, 222, 227
Errno::bïÈd, 222
IOError, 222
NameError, 222
NoMethodError, 222
RuntimeError, 222
TypeError, 222
wykonywanie
pÚtli, 209
poleceñ systemowych, 515
programów systemowych, 516
skryptu, 54
warunkowe, 191
wykorzystanie enumeratorów, 373
wyliczanie, 374
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wymaganie pliku lub rozszerzenia, 55
wymuszanie Ăcieĝki bezwzglÚdnej staïej, 174
wyraĝenia
arytmetyczne, 290
regularne, 385, 386
asercje, 403
idiomy, 408
konkretna liczba powtórzeñ, 402
konwersja ïañcuchów, 408
kwantyfikatory, 398
metody, 411
modyfikatory, 398, 406
proste dopasowywanie, 388
przejĂcie do ïañcucha, 410
tworzenie wzorca, 389
zakotwiczenia, 398, 403
warunkowe, 197
wyraĝenie <<EOM, 267
wysyïanie
komunikatów do obiektów, 68, 79
wyszukiwanie
metod, 135, 143
obiektów wyliczeniowych, 343
wyĂwietlanie
informacji pomocy, 56
listy metod, 259, 261
listy zmiennych, 543
metod
chronionych, 537
nieprywatnych, 535
pojedynczego obiektu, 541
prywatnych, 537
wersji jÚzyka, 55
wzorców, 387
wywoïania
metod, 37, 116, 210
programów systemowych, 517
zwrotne, 523, 524
extended, 530
included, 530
inherited, 532
wywoïanie Class.new, 116
wyzwalanie wywoïania zwrotnego, 530
wzorzec, 387
pojedynczego obiektu, 463
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Z
zachowanie tablic asocjacyjnych, 319
zagnieĝdĝanie moduïów i klas, 153
zakotwiczenia, 398
zakresy, 326
testowanie wïÈczenia, 328, 329
wsteczne, 330
zapisywanie
metod, 121
programu, 39
w plikach, 44, 429
zapytania
boolowskie, 272, 340
dotyczÈce treĂci, 273
zarzÈdzanie zadaniami, 60
zasiÚg, 155, 156, 166
globalny, 166
lokalny, 169
operacji na plikach, 430
procesu wyszukiwania, 137
zmiennych, 218
zastÈpienia
globalne, 414
pojedyncze, 414
zastosowanie
enumeratorów, 369
ïañcuchów, 264
staïych, 121
symboli, 282
zbiory, 330
zgïaszanie
wyjÈtków, 221
jawne, 224
ponowne, 226
zmiany
addytywne, 469
z przekazaniem, 469
zmienne, 87, 511
globalne, 166
operacji wejĂcia-wyjĂcia, 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
równoĂci, 104, 106, 242
spacji, 41
wieloznaczny kropki, 390
znaki
konstruktorów literaïów, 235
literaïu, 389

¿
Īądanie skáadnika, 50
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