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ΙστορικήΙστορική ΑναδρομήΑναδρομή

H Ruby H Ruby είναιείναι αντικειμενοστραντικειμενοστρεεφήςφής γλώσσαγλώσσα σεναρίωνσεναρίων. . 
ΟΟ δημιουργόςδημιουργός τηςτης είναιείναι οο Yukihiro MatsumotoYukihiro Matsumoto ««MatzMatz»»
ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης ξεκίνησεξεκίνησε τοτο ΦεβρουάριοΦεβρουάριο τουτου 1993 1993 καικαι ηη πρώτηπρώτη έκδοσηέκδοση
ανακοινώθηκεανακοινώθηκε τοτο ΔεκέμβρηΔεκέμβρη τουτου 1994.1994.

ΠλατφόρμεςΠλατφόρμες στιςστις οποίεςοποίες μπορείμπορεί νανα τρέξειτρέξει::
Mac OS XMac OS X, , είναιείναι ήδηήδη εγκατεστημένηεγκατεστημένη..
ΣτιςΣτις διάφορεςδιάφορες εκδόσειςεκδόσεις LinuxLinux είτεείτε είναιείναι ήδηήδη εγκατεστημένηεγκατεστημένη είτεείτε έχειέχει εύκολήεύκολή
εγκατάστασηεγκατάσταση.  .  
ΣεΣε UnixUnix, , DosDos, , BeOSBeOS, , OS/2OS/2 καικαι Windows Windows μπορείμπορεί νανα εγκατασταθείεγκατασταθεί
κατεβάζονταςκατεβάζοντας τοντον πηγαίοπηγαίο κώδικακώδικα καικαι έπειταέπειτα μεταγλωττίζονταςμεταγλωττίζοντας τοντον.  .  

ΕναλλακτικέςΕναλλακτικές επιλογέςεπιλογές μεμε κοινάκοινά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά::
Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, Lisp, and Python.Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, Lisp, and Python.



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα

ΕίναιΕίναι απλήαπλή καικαι συνεπήςσυνεπής. . ΤαΤα προγράμματαπρογράμματα κάνουνκάνουν αυτόαυτό πουπου πρέπειπρέπει νανα
κάνουνκάνουν..
ΟΟ προγραμματισμόςπρογραμματισμός είναιείναι πιοπιο εύκολοςεύκολος, , πιοπιο γρήγοροςγρήγορος καικαι πιοπιο απλόςαπλός απόαπό
άλλεςάλλες γλώσσεςγλώσσες όπωςόπως ηη CC..
ΜικρόςΜικρός σεσε έκτασηέκταση κώδικαςκώδικας..
ΚάποιοςΚάποιος μεμε βασικέςβασικές γνώσειςγνώσεις σεσε προγραμματισμόπρογραμματισμό μπορείμπορεί νανα μάθειμάθει τηντην RubyRuby
πολύπολύ γρήγοραγρήγορα..
ΕίναιΕίναι δωρεάνδωρεάν γιαγια νανα τηντην χρησιμοποιήσειςχρησιμοποιήσεις, , νανα τηντην τροποποιήσειςτροποποιήσεις καικαι μπορείμπορεί
νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί γιαγια εμπορικέςεμπορικές εφαρμογέςεφαρμογές..



ΜειονεκτήματαΜειονεκτήματα

ΔενΔεν είναιείναι πολύπολύ διαδεδομένηδιαδεδομένη καικαι δενδεν έχειέχει ευρέοςευρέος χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί σταστα πλαίσιαπλαίσια
τηςτης βιομηχανίαςβιομηχανίας..
ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει επαρκήςεπαρκής τεκμηρίωσητεκμηρίωση σεσε σχέσησχέση μεμε άλλεςάλλες γλώσσεςγλώσσες
ΈχειΈχει προβλήματαπροβλήματα απόδοσηςαπόδοσης
ΠροςΠρος τοτο παρώνπαρών δενδεν μπορείμπορεί νανα αξιοποιήσειαξιοποιήσει πολλαπλούςπολλαπλούς πυρήνεςπυρήνες. . 



ΑνταλλαγέςΑνταλλαγές -- TradeoffsTradeoffs

ΔενΔεν έχουμεέχουμε ρητήρητή δήλωσηδήλωση μεταβλητώνμεταβλητών::
ΚαταλαβαίνειΚαταλαβαίνει τοντον τύποτύπο τωντων μεταβλητώνμεταβλητών απόαπό μόνημόνη τηςτης. . ΑυτόΑυτό οδηγείοδηγεί σεσε
λιγότερηλιγότερη τεκμηρίωσητεκμηρίωση όσοόσο αφοράαφορά τιςτις μεταβλητέςμεταβλητές, , αλλάαλλά μπορείμπορεί πολύπολύ εύκολαεύκολα
νανα οδηγήσειοδηγήσει σεσε λάθλάθηη όσοόσο αφοράαφορά τατα ονόματαονόματα τωντων μεταβλητώνμεταβλητών.   .   

ΈχουμεΈχουμε δυναμικούςδυναμικούς τύπουςτύπους μεταβλητώνμεταβλητών::
ΣεΣε αντίθεσηαντίθεση μεμε γλώσσεςγλώσσες μεμε στατικέςστατικές μεταβλητέςμεταβλητές χρειάζεταιχρειάζεται λιγότερηλιγότερη δουλείαδουλεία
στηστη δημιουργίαδημιουργία κώδικακώδικα. . ΑυτόΑυτό όμωςόμως οδηγείοδηγεί σεσε σφάλματασφάλματα όπωςόπως ηη λάθοςλάθος
χρήσηχρήση αντικειμένωναντικειμένων χωρίςχωρίς νανα γίνεταιγίνεται αντιληπτόαντιληπτό μέχριμέχρι τηντην εκτέλεσηεκτέλεση, , 
οδηγώνταςοδηγώντας στηνστην ανάγκηανάγκη γιαγια περαιτέρωπεραιτέρω έλεγχοέλεγχο τουτου προγράμματοςπρογράμματος. . 



ΕγκατάστασηΕγκατάσταση εργαλείουεργαλείου

ΒήματαΒήματα γιαγια εγκατάστασηεγκατάσταση::
1.1. ΚατεβάσετεΚατεβάσετε τοντον πηγαίοπηγαίο κώδικακώδικα

ΤελευταίαΤελευταία έκδοσηέκδοση είναιείναι Ruby 1.8.6Ruby 1.8.6--p111p111
2.2. ΣταΣτα λειτουργικάλειτουργικά Windows Windows καικαι Mac OS Mac OS ηη εγκατάστασηεγκατάσταση μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει μόνομόνο μεμε έναένα

κλικκλικ στοστο ανάλογοανάλογο εκτελέσιμοεκτελέσιμο αρχείοαρχείο..
3.3. ΣταΣτα λειτουργικάλειτουργικά LinuxLinux καικαι Mac OSMac OS πρέπειπρέπει οο πηγαίοςπηγαίος κώδικαςκώδικας νανα μεταγλωττιστείμεταγλωττιστεί μεμε

τηντην εντολήεντολή
././installinstall LinuxLinux
port install rubyport install ruby Mac OSMac OS

ΤοΤο πηγαίοπηγαίο κώδικακώδικα καικαι τοτο εκτελέσιμοεκτελέσιμο αρχείοαρχείο μπορείτεμπορείτε νανα τοτο προμηθευτείτεπρομηθευτείτε απόαπό
τηντην επίσημηεπίσημη ιστοσελίδαιστοσελίδα τηςτης γλώσσαςγλώσσας RubyRuby: : 

http://www.rubyhttp://www.ruby--lang.orglang.org



ΕγκατάστασηΕγκατάσταση εργαλείουεργαλείου

ΥπάρχουνΥπάρχουν τρειςτρεις διαφορετικοίδιαφορετικοί τρόποιτρόποι γιαγια νανα τρέξειςτρέξεις έναένα rubyruby πρόγραμμαπρόγραμμα

ΑπόΑπό αρχείοαρχείο
IRB (ruby IRB (ruby κέλυφοςκέλυφος μεμε αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση))
ΩςΩς εκτελέσιμοεκτελέσιμο

ΓιαΓια τηντην παρουσίασηπαρουσίαση τωντων τριώντριών αυτώναυτών μεθόδωνμεθόδων χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε τοτο παράδειγμαπαράδειγμα
προγράμματοςπρογράμματος πουπου εμφανίζειεμφανίζει τοτο μήνυμαμήνυμα ““Hello wordHello word””



ΕγκατάστασηΕγκατάσταση εργαλείουεργαλείου ––
ΤρέξιμοΤρέξιμο προγράμματοςπρογράμματος απόαπό αρχείοαρχείο
ΒήματαΒήματα πουπου πρέπειπρέπει νανα

ακολουθήσετεακολουθήσετε::
ΔημιουργούμεΔημιουργούμε έναένα αρχείοαρχείο,, γιαγια
παράδειγμαπαράδειγμα firstExample.rbfirstExample.rb
ΠροσθέτουμεΠροσθέτουμε τοντον κώδικακώδικα πουπου
παρουσιάζουμεπαρουσιάζουμε στηνστην ΕικόναΕικόνα 11
ΈπειταΈπειτα τρέχουμετρέχουμε τοτο αρχείοαρχείο μεμε
τηντην εντολήεντολή rubyruby
ΤοΤο αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης εκτέλεσηςεκτέλεσης
παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται στηστη ΕικόναΕικόνα 2 2 

#!/usr/bin/env ruby

#this is a commend
puts “Hello Word”

> ruby firstExample.rb
>Hello word 

Εικόνα 1

Εικόνα 2



ΕγκατάστασηΕγκατάσταση εργαλείουεργαλείου ––
ΤρέξιμοΤρέξιμο προγράμματοςπρογράμματος μέσωμέσω τουτου IRBIRB
ΜεΜε τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση τουτου rubyruby έχουμεέχουμε καικαι τοτο

πρόγραμμαπρόγραμμα IRBIRB. . ΤοΤο πρόγραμμάπρόγραμμά αυτόαυτό παίρνειπαίρνει
τηντην εντολήεντολή πουπου θέλειςθέλεις νανα εκτελεστείεκτελεστεί καικαι
παρουσιάζειπαρουσιάζει τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα τηςτης εκτέλεσηςεκτέλεσης
στηνστην οθόνηοθόνη..

ΠωςΠως τοτο ανοίγουμεανοίγουμε::
ΑνΑν χρησιμοποιείςχρησιμοποιείς Mac OS XMac OS X άνοιξεάνοιξε τοτο
τερματικότερματικό καικαι πληκτρολόγησεπληκτρολόγησε irbirb καικαι
πάτησεπάτησε EnterEnter
ΑνΑν χρησιμοποιείςχρησιμοποιείς LinuxLinux άνοιξεάνοιξε τοτο κέλυφοςκέλυφος
καικαι πληκτρολόγησεπληκτρολόγησε irbirb καικαι πάτησεπάτησε EnterEnter
ΑνΑν χρησιμοποιείςχρησιμοποιείς WindowsWindows, , άνοιξεάνοιξε τοτο fxri fxri απόαπό
τοτο Ruby section Ruby section τουτου Start Menu. Start Menu. 

ΕκτέλεσηΕκτέλεση εντολήςεντολής::
ΌπωςΌπως φαίνεταιφαίνεται καικαι στηνστην ΕικόναΕικόνα 2 2 δίνονταςδίνοντας τηντην

εντολήεντολή καικαι πατώνταςπατώντας Enter Enter τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα
παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται στηνστην οθόνηοθόνη.  .  

irb(main):001:0>

irb(main):002:0> puts "Hello World"
Hello World
=> nil

Εικόνα 1

Εικόνα 2



ΕγκατάστασηΕγκατάσταση εργαλείουεργαλείου ––
ΤρέξιμοΤρέξιμο προγράμματοςπρογράμματος ωςως εκτελέσιμοεκτελέσιμο
ΒήματαΒήματα πουπου πρέπειπρέπει νανα

ακολουθήσετεακολουθήσετε::
ΔημιουργούμεΔημιουργούμε έναένα αρχείοαρχείο,, γιαγια
παράδειγμαπαράδειγμα firstExample.rbfirstExample.rb
ΠροσθέτουμεΠροσθέτουμε τοντον κώδικακώδικα πουπου
παρουσιάζουμεπαρουσιάζουμε στηνστην ΕικόναΕικόνα 11
ΑλλάζουμεΑλλάζουμε τατα δικαιώματαδικαιώματα
πρόσβασηςπρόσβασης γιαγια νανα μπορείμπορεί νανα
εκτελεστεκτελεστείεί. . ΈπειταΈπειτα τοτο τρέχουμετρέχουμε
ωςως εκτελέσεκτελέσιιμομο ΕικόναΕικόνα 2.2.

#!/usr/bin/env ruby

#this is a commend
put “Hello Word”

> chmod a+x firstExample.rb 
>./firstExample.rb
>Hello word 

Εικόνα 1

Εικόνα 2



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΤύποιΤύποι μεταβλητώνμεταβλητών ((Local, GlobalLocal, Global))

$k
i0 = 1 
loop { 

i1 = 2 
print defined?(i0), "\n" # true; "i0" was initialized in the ascendant block 
print defined?(i1), "\n" # true; "i1" was initialized in this block 
print defined?($k), "\n" # true; “k" was initialized in global scope 
break 

} 
print defined?(i0), "\n" # true; "i0 was initialized in this block 
print defined?(i1), "\n" # false; "i1" was initialized in the loop

Ξεκινούν με Τύπος μεταβλητής
$ A global variable
@ An instance variable
[a-z] ή _ A local variable
[A-Z] A constant
@@ A class variable



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΤύποιΤύποι μεταβλητώνμεταβλητών ((Class, InstanceClass, Instance))

class Polygon 
@@sides = 10 
def self.sides 
@@sides 

end 
end 

puts Polygon.sides # => 10

class Triangle < Polygon 
@@sides = 3 

end 

puts Triangle.sides # => 3 
puts Polygon.sides # => 3

class Polygon 
def set_foo(n)

@foo = n
end

end

class Triangle < Polygon 
end

i = Polygon .new
j = Triangle.new
puts Polygon.foo
# => NoMethodError: undefined method foo
i.set_foo(2)  #=> 2
j.set_foo(4)  #=> 4



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΒρόγχοιΒρόγχοι

for value in 1..4 
puts "hello #{value.to_s} times" 

end

10.times do 
puts "hello" 

end

i = 0 
while i < 10 

puts "hello" 
i += 1 

end

i = 0 
until i == 10 

puts "hello \n" 
i += 1 

end



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
Factorial Factorial 

# Program to find the factorial of a number
# Save this as fact.rb

def fact(n)
if n == 0
1

else
n * fact(n-1)

end
end

puts fact(ARGV[0].to_i)
% ruby fact.rb 1
1
% ruby fact.rb 5
120



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
Multiple Return ValuesMultiple Return Values

# if you give return multiple parameters, 
# the method returns them in an array 
# The times method of the Integer class iterate
s block num times, 
# passing in values from zero to num-1 

def mtdarry 
10.times do |num| 
square = num * num 
return num, square if num > 5 

end
end

# using parallel assignment to collect the return
value 
num, square = mtdarry 
puts num 
puts square 

%ruby p019mtdarry.rb 
6 
36 
%Exit code: 0 



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΚληρονομικότηταΚληρονομικότητα στιςστις κλάσειςκλάσεις

class Mammal
def breathe

puts "inhale and exhale"
end

end

class Cat<Mammal
def speak

puts "Meow"
end

end

tama = Cat.new
tama.breathe 
tama.speak 

% ruby inheritance.rb
inhale and exhale
Meow



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΚανονικέςΚανονικές ΕΕκφράσειςκφράσεις
# p064regexp.rb 
string = "My phone number is (123) 555-1234."
phone_re = /\((\d{3})\)\s+(\d{3})-(\d{4})/ #with () separate the #

#match string
m = phone_re.match(string) # find in “string” the matching  

#patterns of “phone_re”
unless m  

puts "There was no match..."
exit 

end
print "The whole string we started with: "
puts m.string #print all the string that 
match               
print "The entire part of the string that matched: "
puts m[0] 
puts "The three captures: "
3.times do |index| 

puts "Capture ##{index + 1}:"
puts m[index] 

end



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΚανονικέςΚανονικές ΕΕκφράσειςκφράσεις ((συνέχειασυνέχεια))

>ruby p064regexp.rb 
The whole string we started with: My phone number is (1
23) 555-1234. 
The entire part of the string that matched: (123) 555-
1234 
The three captures: 
Capture #1: 123 
Capture #2: 555 
Capture #3: 1234 
>Exit code: 0 



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
Exception Handling Exception Handling 

#exceptionHandle .rb
def first_line( filename )
begin

file = open(filename)
# process the file …
rescue
puts “file not exist”
filename = "STDIN"
retry

ensure 
puts “this is always execute”
file.close

end
end

first_line(“my_file.txt”)

%ruby exceptionHandle.rb
file not exist
this is always execute 
%Exit code: 0



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
TCPServer, TCPSocket Classes TCPServer, TCPSocket Classes 

require ‘socket’
server = TCPServer.new(“127.0.0.1”, 80) 
loop do

socket = server.accept 
while socket.gets.chop.length > 0 
end 
socket.puts “HTTP/1.1 200 OK”
socket.puts “Content-type: text/html”
socket.puts “” socket.puts “<html>”
socket.puts “<body>”
socket.puts “<div>”
socket.puts “<b>Yay!Your first networking application!</b>”
socket.puts “</div>”
socket.puts “</body>”
socket.puts “</html>”
socket.close 
end



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
GUI GUI χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας TCL/TKTCL/TK

require 'tk' 
root = TkRoot.new 
do 

title "Hello world!" 
minsize(250,250) 

end 
TkLabel.new(root) 
do 

text 'Hello world!' 
background 'blue' 
pack { padx 15; pady 15; side ‘left’} 

end 
Tk.mainloop



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΑλλαγήΑλλαγή ονόματοςονόματος αρχείωναρχείων

require 'fileutils'
include FileUtils

if ARGV.length !=1
puts "useage: prepend \"string to add to filenames\"\n"
exit

end

strPrepend = ARGV[0]

#get list of files
fileList = Dir.entries(".")



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΑλλαγήΑλλαγή ονόματοςονόματος αρχείωναρχείων ((συνέχειασυνέχεια))
#adds string to beginning of file names
begin
for i in fileList
if(File.directory?(i) == false)

newName = strPrepend + i
if(i != newName and File.exists?(newName) == false)

File.rename(i, newName)
end

end
end

#If an error occurs, print a notice
rescue Exception
$stderr.print "\nAn Error has occured while processing file " + i 

+ "\n\n"
$stderr.print "Exiting Program \n"

end



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση αρχείωναρχείων
require 'optparse'
require 'fileutils'
include FileUtils

fileList = Dir.entries(".");
letters= ‘A’..’Z’

begin
for i in letters

if(File.directory?(i) == false)
Dir.mkdir(i)

end
end

if(File.directory?("0-9") == false)
Dir.mkdir("0-9")

end



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση αρχείωναρχείων ((συνέχειασυνέχεια))
#Exit if there is an error

rescue Exception
$stderr.write "\n An Error occured while creating directories 

\n\nExiting Program\n"
exit

end

#sorts the files into directories
begin

for j in letters
for i in fileList

if(File.directory?(i) == false)
#Sort files that start with a letter
if(i.upcase.index(j) == 0)

if(File.exist?(File.join(j, i)) == false)
cp(i, File.join(j, i))
rm(i)

end
end



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα σεσε Ruby Ruby ––
ΤαξινόμησηΤαξινόμηση αρχείωναρχείων ((συνέχειασυνέχεια))
#sort files that start with a digit

if(i.index(/[0123456789]/) == 0)
if(File.exist?(File.join("0-9", i)) == false)
cp(i, File.join("0-9", i))
rm(i)

end
end

end
end

end

#Exit program if there is an error
rescue Exception
$stderr.print "\nAn Error has occured while processing file " + i + "\n\n"
$stderr.print "Exiting Program \n"
exit

end
end



Συμπεράσματα

Η Ruby έχει απλή σύνταξη.
Γνωρίζοντας βασικό προγραμματισμό μπορείς εύκολα να την
χρησιμοποιήσεις.
Συνδυάζει script language και object oriented. Με το συνδυασμό αυτό
παράγουμε μικρό σε μέγεθος κώδικα και εύκολα συντηρήσιμο.
Παρέχει ένα μεγάλο αριθμό από μεθόδους για κάθε αντικείμενο
καθιστώντας πιο εύκολη την δουλεία του προγραμματιστή. 



Βιβλιογραφία

Ruby home page: http://www.ruby-lang.org/en/
A Ruby introduction was presented to the New York City CTO Club: 
http://www.io.com/~jimm/downloads/rubytalk
CMSC 330: Organization of Programming Languages “Introduction to Ruby”
http://www.cs.umd.edu/class/spring2008/cmsc330/lectures/02-ruby.pdf
Meshplex the tutorial database 
http://www.meshplex.org/wiki/Ruby/Ruby_on_Rails_programming_tutorials
I.M. Testy: Disadvantages of Ruby for Test Automation
http://blogs.msdn.com/imtesty/archive/2006/06/08/621755.aspx
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programming_language)

http://www.ruby-lang.org/en/
http://www.io.com/~jimm/downloads/rubytalk
http://www.cs.umd.edu/class/spring2008/cmsc330/lectures/02-ruby.pdf
http://www.meshplex.org/wiki/Ruby/Ruby_on_Rails_programming_tutorials
http://blogs.msdn.com/imtesty/archive/2006/06/08/621755.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programming_language)
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