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Resumo

Esteartigo tratade um resumodascaracterísticasprincipaisda linguagemRuby, desdea suaarquiteturaatéa
suasintaxe. Abordandoprincipalmente temasrelativosaocontexto deLinguagensdeProgramaçãoépossível avaliar
umalinguagemdeformacorreta.Esteartigotentafazeristodeumaformaneutra,avaliandocadapontodalinguagem
Ruby, comoseustiposdedados, formacomovariáveise subprogramassãoimplementados, etc...,paraqueo leitor
do artigopossaconhecera linguagemeavaliar o usodamesmapararesoluçãodealgumdeterminadoproblema.
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1 INTR ODUÇÃO

Rubyéumalinguagemdeprogramaçãointerpretadaeorientadaàobjetospura,implementadaporYukihiro Matsumoto
(matz@netlab.jp). Yukihiro é um programador quetrabalhaparaumaempresajaponesavoltadaao opensource,a
NetLab. Yukihiro é umdosgrandesnomesdosoftwarelivrenoJapão.

A linguagempossuimuitascaracterísticaspeculiares,descritasnaspróximasseções.A linguagempossuirecursos
nativos paraprogramação com os mais diversostipos de aplicativos (processamentode arquivos texto, aplicações
multithreadede aplicaçõesqueutilizamsocketssãoalguns exemplos).

É umalinguagemrelativamentenova (atualmente estána versão1.67), tendosido implementadaoriginalmente
paraambientes*nix, sendoportada posteriormentetambémparaambientesWindowsatravésdousodecygwin.

A linguagem Rubyé umalinguagem free,mesmoparausocomercial. A existência demuitasbibliotecastorna
a programaçãosimples. Além disso,existe umacompatibilidade entretodasasversõesda linguagem, desdeo seu
início.

ExisteminterfacesparaPython,PerleJava,ouseja,programasexistentesemoutraslinguagenspodemserreutili-
zados atravésdestaticbinding.

Esteartigotema intençãodedemonstrarasprincipaiscaracterísticasdaarquiteturadalinguagemedemostrarum
overview sobrea sintaxe do Ruby. Na última seção,algunscódigos fontesestãodisponíveisparaqueo leitor deste
artigosaibacomo queseparecea sintaxedoRuby.

Paramaioresinformaçõessobrea linguagem, recomendoo site da linguagem,www.ruby-lang.org. Tem muita
informaçãolá, tantoparaquemquercomeçara desenvolver comoosquejá possuemum conhecimentoaprofundado
dalinguageme desejamajudarnoprojetodedesenvolvimentodalinguagem.
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2 CARACTERÍSTICAS DA LINGU AGEM

2.1 Estrutura Geral
� Rubyé umalinguageminterpretada. Sendoassim,nãoé necessáriorecompilar osprogramasparaexecutá-los

novamente,bastaexecutá-lo atravésdo interpretador. Isto podeserbom do ponto de vista da facilidade do
programador nahoradaimplementaçãoefasedetestes,masdiminui aperformancedeumprogramacomplexo,
devido à interpretaçãodocódigofontecadavezquealguma instruçãoé chamada.

� Comoo Rubyé umalinguagemorientada à objetos pura, seucriador decidiutrabalharsomentecomobjetos,
ou seja,tudonalinguagem é tratadocomoobjetos. Inteiros, strings,estruturasdedecisão,blocos decontrole,
loops,tudoé feito atravésdemensagensentreobjetos,assimcomonalinguagemSmalltalk.

� A sintaxedoRubyé fortementeinfluenciadapelasintaxedalinguagemEiffel. Do pontodevistadoaprendiza-
do,isto facilitamuitoavidadoprogramador, poiscomoasintaxeémuitosimplesvocêescreveprogramasmais
legíveisdeumaforma maiselegantee fica fácil deoutro programador fazermanutençãodecódigo posterior-
mente.

� Expressõesregularespodem serutilizadasparao processamentode textos, exatamente comoé feito na lin-
guagem Perl. Grandes facilidadesnestesentidotornama vida do programadorquenãoseadaptouàsbizarras
expressõesregularesemPerltrabalhar comelasfacilmenteutilizandoRuby.

� Rubyé altamenteportável, isto significaqueum programaRubyexecuta semnenhumamudançaemqualquer
plataforma. É claro que isto somenteé verdade se vocênãoestiver utilizando modulos específicosde uma
plataforma,comoalgumasGUIsparaUNIX ouWinGKR (Win32GUI Kit for Ruby). Isto trazcomovantagens
ummenorcusto,porqueapenasumprogramadevesergerenciadoe umamaiordistribuiçãodoprograma,além
delepoderserexecutadoemváriasplataformas.

2.2 Tiposde Dados
� Números: Ruby divide os númerosem dois tipos: fixnum (inteiros)e bignum(float). Os fixnum podem ser

númerosna faixade
�������

até
�	�
���

. Qualquer número fora destafaixaé atribuídoà classebignum. Devido à
grandefaixadenúmerosatribuídosàclassebignum, suaimplementaçãoéfeitaatravésdeumaseqüênciadebits
dinâmica, permitindo quecálculos comnúmerosextremamentegrandespossamserfeitos,comopor exemplo
fatorial(400) (desdequehajamemória suficienteparaarmazenar o número). Paraarmazenarum número,são
gastos2 longs+ 1 int bytes.

� Strings:Stringssãoseqüênciasdebytesarmazenadosdinamicamentesemum limite fixo pré-determinado(so-
menteo limite físico dememória). Sãogastos4 long + 1 pointer+ tamdastring* 1 charparaarmazenar uma
string.

� Arrays: Arrays,emRuby, sãoconjuntosdeobjetos(nãonecessariamente do mesmotipo) quepodemseraces-
sadosatravésde um índiceinteiro, conforme a inserçãono array. Devido à heterogeneidadedosarrays,não
existem"structs"emRuby, somentearraysquepodemconter elementosdequalquer tipo. Na seção3.2 exis-
temmaioresexplicaçõessobrearrays emRuby. Sãogastos4 long + 1 pointer + tamdo array* 1 pointerpara
armazenar umarray.

� Hashes:Rubytrazumaimplementaçãonativadetabelashash,assimcomoemPerlouJava. Vocêpodeconstruir
tabelashashparaaceleraroacessoaosseusdados,atravésdaespecificaçãodevalores/chavesparaosseusdados.
Existemalgumasrestriçõesquealinguagemfaznaconstruçãodetabelashash.A primeiraéqueapósconstruída
a tabelaosvaloresdaschaves nãopodemseralterados.Outrarestriçãoé queaschavessejamtodas do mesmo
tipo.

� Ranges:A linguagempermite quetrabalhemoscomfaixasdevalorescomoseestivéssemostrabalhando com
um objetoqualquer. Isto permite umagrandeflexibilidadenahoradecodificação. Faixasdevaloressão,por
exemplo, a..z,A..Z, etc...
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2.3 Orientaçãoà Objetos
� Característicasbásicasdelinguagemorientadasà objetoscomoo conceitodeherança, classes,métodos, poli-

morfismoe encapsulamentosãoimplementadasemsuatotalidadenalinguagemRuby.

� SomenteherençassimplespodemserfeitasnalinguagemRuby(apesardisto,existeum conceitodecomparti-
lhamentodemétodos entreclasses,permitindo destamaneiraumaherençamúltipla forçada).

� O encapsulamentoé feito atravésde trêsconstruçõesbásicas:private,protectede public. Um método private
somentepode serchamadonasuaclassededefinição. Um método protectedpodeserchamado somentepela
suaclassede definiçãoe suassubclasses.Um método public é acessadopor qualquer método. Algo que
deve sermencionadoaquié queestasverificaçõessãofeitasdinamicamenteemtempodeexecução. Isto leva
programadoresmenos experientesà run-timeerrorsmaisfreqüentemente.

� Outrorecursointeressanteé a possibilidadededinamicamenteexpandir osparâmetrosformaisdeum método
atravésdeum array. Comoarrays sãoheterogêneos,osparâmetrosadicionadosdinamicamentepodemserde
qualquer tipo. Observeo seguintetrechodecódigo queexemplifica bemesterecurso:

def varargs(ar g1, *rest)
"Got #{arg1} and #{rest.joi n(’, ’)}"

end
varargs(" one") » "Got one only "
varargs(" one", "two") » "Got one and two"
varargs(" one", "two", "three") » "Got one and (two, three)"

2.4 Métodos
� Métodos sãoossubprogramasdaslinguagensorientadas à objetos. Seusparâmetrosformaissãochamadosde

protocolos,masa formadeimplementaçãonãodiferemuitoentreosdoisparadigmas.

� Nalinguagem Ruby, a procuraporummétodochamadoparaserexecutadoé realizadadeforma dinâmica. Isto
significaquequando um método nãoé encontradoemsuaclasseatual,o próximo lugara serprocuradoseráa
suaclassepai,e assimsucessivamente,atéchegarmosnasuperclasse.

� Osmétodosconseguemretornar somenteum objeto,nãoimportandoquetipo deobjeto. Isto significaqueum
métodopode retornar qualquercoisa,devido àcapacidade dosarrays seremheterogêneos.

2.5 Variáveis
� Variáveis sãosomentereferênciasparaobjetos.Nadamais.Nãoexistemponteiros. Apesardestalacuna,aliases

deobjetospodemserfeitos,comoemJava.

� As variáveisnalinguagemRubynãopossuemtipo,assimcomoemSmalltalk,BASIC OuPython. Istosignifica
queconforme as variáveis sãoutilizadasno programaelasvão tendoo seutipo atribuído. No contexto de
LinguagensdeProgramaçãoistoéchamadodeatribuiçãodetiposdinâmica. Conseqüentemente,asverificações
de tipos de variáveis durante a interpretação do código sãominimizadas, tornando assima linguagemnão
fortementetipificada.

� As variáveis nãoprecisamserdeclaradasantesdeseremutilizadas.Conformeo nomedavariável o interpre-
tadorsabequalo escopodavariável utilizada.No contexto delinguagensdeprogramação,estasvariáveissão
chamadasde variáveis heap-dinâmicasimplícitas. Na seção3.1 vocêpode ver umatabelaqueexplica como
controlar o escopodevariáveis atravésdoseunome.

� A atribuiçãodevaloresàvariáveis é feitaatravésdereferênciasàobjetos. Istosignificaqueaoatribuir umvalor
(lembre-sedequeum valor tambémé um objetona linguagemRuby)à um objeto,estevalor nãoprecisaser
copiado e instanciadonovamente,somente umareferênciaparao valorqueestásendoatribuído écriada.
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2.6 Gerenciamentoda Memória
� O gerenciamentodememória doRubyétodofeitoautomaticamentepelopróprio interpretador. Periodicamente,

a linguagemRubyalocapequenosblocosdememóriaparaquenuncafaltememóriaparaum scriptqueesteja
rodando,automatizandoassimo processodealocácãodememória.Um garbagecollectorencarrega-sedetodos
objetosquenãosãoreferenciadosà bastantetempo, facilitandoassima vida do programador, quenãoprecisa
desalocarblocosdememóriasparaobjetos.

� Apesardisto, instruçõesespecíficasdealocação/desalocaçãoimplementadasnativamentepossibilitamaopro-
gramador gerenciar casosespecíficosaondeo gerenciamentoautomático nãoseaplica.

� Uma grande vantagem do garbagecollectoré quedesaparecemos memory leak, acontecem poucos errosou
travamentos. Isto tornaaprogramaçãomaisrápidaemenoscomplicada,porquenãoénecessáriofazero geren-
ciamentodememória manual. Infelizmenteperde-sevelocidade(aproximadamente 10%),mascomoRubyé
umalinguageminterpretada10%torna-seumaquantiainsignificativa.

2. 7 Tratamentode Exceções
� O tratamento deexceçõesnoRubyfuncionadamesmamaneira quenalinguagemJava.

� UmaclassechamadaException conseguetratarexceçõesdeduas maneirasdistintas,cadaqualcomsuafinali-
dadeespecífica.Numamaneiravocêconseguecapturarerrosmaséobrigadoaabandonaraaplicação.Naoutra
maneira,quefuncionaatravésdoscomandoscatch/throw, vocêpodetratarexceçõesemblocos,comonoJava.

� Comoqualqueroutraclassena linguagemRuby, a classeException podeseralteradaparasatisfazernecessi-
dadesespecíficas,geralmente atravésdacriaçãodenovas exceções ou do usodo polimorfismoemmétodos já
existentes.

� A linguagemRubypermite queo programador "simule"umaexceção, atravésdaschamadastraps.

2. 8 Thr eads
� NalinguagemRuby, vocêpodeexecutartarefassimultâneasatravésdemúltiplasthreadsouatravésdemúltiplos

processos.Umaclassethreadspossuitodasasconstruçõesparatrabalharmoscomaplicaçõesmultithreaded,sem
a necessidade denenhumabibliotecaexterna,comoemC porexemplo.

� A linguagemimplementathreads totalmenteemnível deusuário,o quea tornaindependente desistemaope-
racional. Isto trazà linguagemRubyumagrandeportabilidade,mastraztambémalgumasdesvantagens.Uma
grande desvantagemdeutilizarmos threads emnível deusuárioé queelascompartilhamo escalonamentodo
processoao contrario de threadsde sistemaquecompartilhamo processadorcom os outros processos.Usar
threadsem ruby nunca faz o programaexecutar maisrapidoe sim maislento por causado custoda trocade
contexto. Maspermiteexecuçãoconcorrentecompartilhandoummesmoespacodememória.

� A sincronizaçãoentrethreads cooperantes/competidorasé feita atravésde seçõescríticas,implementadasem
umaclassechamadaMutex. Além disso,existematributosprópriosdaclasseThreadquepodeserutilizadopara
criar "seçõescríticas"decódigosqueprecisamseratômicos,sema necessidadedeutilizar a classeMutex.

� A criaçãodenovosprocessosé feita atravésdemétodosdaclassekernel, quenada maissãodo quechamadas
desistemanativasdo ambiente*nix (fork/execou system,por exemplo). Comissovocênãotemmuitaporta-
bilidade,masapesardissoganhaumagrandeflexibilidade aotrabalharcomo sistemadeprocessosnativosdo
*nix.

2.9. GUI
� ApesardalinguagemnãopossuirnenhumaclasseparaimplementaçãodeGUI nativa,existemváriasbibliotecas

quepodemserutilizadasjuntocomo Ruby. ComoexemplopoderíamoscitarTk, OpenGL eGTK, entreoutros.
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2.10 ProgramaçãoDistrib uída
� Atravésdeumabibliotecacriadacomospróprios comandosdalinguagemRuby(cercade200linhas,segundo

o autor)épossível teramesmafuncionalidadedoRMI utilizando o queéchamadodentrodocontexto doRuby
deDistributedRubyoudrb(nome dabiblioteca).

2.11 Ferramentas de Desenvolvimento
� A distribuiçãopadrãode Ruby contémferramentasúteis junto com o interpretadore as bibliotecaspadrão:

depuradores,"profilers", "irb (espéciede um interpretadorinterativo)" e um ruby-mode paraEmacs. Estas
ferramentasajudamvocêadepurar emelhorar seusprogramasRuby.

� Casosejanecessárioacessarbancode dados (comoPostgreSQLou MySQL) ou utilizar um toolkit GUI não
padrão comoQt, Gtk, FOX, etc., vocêpode buscarrecursos no Arquivo de Aplicações Ruby (RAA). Neste
arquivo podem serencontradosumasériede programasRuby, bibliotecas,documentaçãoe pacotesbinários
compiladosparaplataformasespecíficas.VocêpodeacessarRAA em<http://www.ruby-lang.org/en/raa.html>.
RAA continua delongemenorqueCPAN daPerl,maseleestácrescendo todososdias.

3. A SINTAXE DA LINGU AGEM RUBY

3.1 Primeir os Passos

O propósito geraldesteartigo é dar umanoçãogeralsobrea linguagem Ruby, e comonãopoderia deixarde ser,
devemostambémabordarcomoé a sintaxe da linguagemRuby. Nestemini-tutorial sobrea linguagemjá dápra ter
umanoçãodecomoéa sintaxeeo quãofácil é programaremRuby.

Vamoscomeçarcomumsimplesexemplo. Vamosescreverummétodo queretornaumastring,adicionandoàesta
stringumaoutrastringpassadacomoparâmetro.

def sayHello(n ame)
result = "Hello, " + name
return result

end

# Hello World!
puts sayGoodni ght("World" )

Antesdetudo,vamosfazeralgumasobservações.Primeiro, asintaxedoRubyémuitosimples.Pontoe vírgulacomo
terminadoresnãosãonecessários.Comentários sãolinhascomeçadaspor#.

Métodos sãodefinidos pelapalavra reservada def,seguido pelonomedométodoe seusparâmetrosentreparênte-
ses.O método do exemplo acimaé simplese é totalmente compreensível paraalguémquepossuiconhecimentoem
qualquerlinguagemdeprogramaçãoestruturada. Valeobservarquenãoénecessáriodeclararvariáveis.

Métodosnãopodemserdeclaradosforadeclasses,comonoexemplo acima.Entretanto,pormotivosdebrevidade,
nãodeclareinenhumaclasse.

Além disto,vocêpodechamaro método sayHellodediversasformas,comomostradoabaixo:

puts sayHello "World"
puts sayHello( "World")
puts(sayH ello "World")
puts(sayH ello("World "))

Esteexemplo tambémmostracomocriar um objetoda classeString. Existemmuitasmaneiras de criar um objeto
String,masprovavelmentea maissimplesé utilizar umapalavraentreaspasatribuídaaoobjeto quedesejamoscriar.

No Ruby, todasaquelasseqüênciasdecaracteresbemconhecidasdosprogramadoresC/C++quecomeçamcom\
sãoválidas,comoporexemplo \n, \t, etc...

O Rubyutiliza umaconvençãoparavariáveisparaajudarnalegibilidadedo código, assimcomoemPerl. O pri-
meirocaracterdecadanomedevariável indicao seutipo. Variáveislocais,métodoseseusparâmetrosdevemcomeçar
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comletrasminúsculasou o símbolo_. Variáveis globaissãoiniciadaspor $, enquanto queinstânciasdeobjetosco-
meçamcom@. NomesdeClasses,móduloseconstantesdevemcomeçarcomletrasmaiúsculas.Vejaa tabelaabaixo
queclarificaumpoucoascoisascomalgunsexemplos:

VariáveisLocais Globais Instâncias Classes Constantes

nome $debug @cidadao @@pc PI
x_axis $soma @prisma @@objeto Tamanho
_altura $i @objeto @@linha Lines
_idade $arq @carro @@estrada E

3.2 Array s e Hashes

Arrays e Hashesno Rubysãocoleçõesindexadasdeobjetos. Ambos armazenamobjetosutilizandoumachave como
acesso.Nosarrays, aschavessãonúmeros inteiros,comoemqualquer outralinguagem.Hashessuportamqualquer
objetocomochave. Ambosaumentam de tamanhoconforme necessário.Uma observaçãointeressanteé quetanto
arrays quantohashespodemguardarqualquertipo deobjeto(inclusivedediferentestipos).

Vocêpodecriare inicializararraysdeclarando-os literalmente- umconjuntodeelementosentrechaves,porexem-
plo. Como arraycriado,vocêpode acessarseuselementos atravésde índices,comoemqualquer outralinguagem,
comonoexemploabaixo:

a = [ 1, ’cat’, 3.14 ] # array com três elementos
# acessa o primeiro elemento
a[0] » 1
# armazen a nil na segunda posição do array
a[2] = nil
# o array após essas operações
a » [1, "cat", nil]

Um arrayvaziopode sercriadodeduasmaneiras,conformemostrado abaixo:

empty1 = []
empty2 = Array.new

Às vezescriarumarraydepalavraspodeserumatarefadehércules,comtodasaquelasaspasevírgulas,Nalinguagem
Ruby, existeumaoutramaneira deisto serfeito:

a = %w{ ant bee cat dog elk }
a[0] » "ant"
a[3] » "dog"

Hashessãomuitoparecidascomarrays.Umadeclaraçãoliteralutilizachavesaoinvésdecolchetes,conformeilustrado
abaixo:

instSecti on = {
’cello’ => ’string’ ,
’clarin et’ => ’woodwin d’,
’drum’ => ’percuss ion’,
’oboe’ => ’woodwin d’,
’trumpe t’ => ’brass’,
’violin ’ => ’string’

}

Parateracessoaoselementos,utilize a chavedeclarada:

instSecti on[’oboe’] » "woodwind"
instSecti on[’cello’] » "string"
instSecti on[’bassoon ’] » nil
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Comono último exemplo, umahashretornanil quando umachave indexadanãoé encontrada. Normalmenteesta
soluçãonãocausamuitoproblema,maspodemostambémmudarestevalordefault. Isto é facilmente feito atravésdo
construtordaclasseHash,conformeilustradoabaixo:

histogram = Hash.new (0)
histogram [’key1’] » 0
histogram [’key1’] = histogram[’ key1’] + 1
histogram [’key1’] » 1

Existemumasériede métodos paramanipulaçãodestasestruturasde dadosjá implementadosnasclassesArray e
Hash,mascomoestaseçãotem comoobjetivo somenteum overall da linguagem, casonecessitealgo mais sério
pararemosporaqui.

3.3 Estruturas de Controle

A linguagemRubypossuitodasasestruturasdecontrolepadrõesdaslinguagenspopulareshojeemdia, comoifs e
whiles. A únicadiferençaé queo Rubynãousachaves e sim a palavra reservada endparaacabarumaestrutura. Por
exemplo:

if count > 10
puts "Tente novamente"

elsif tries == 3
puts "Você perdeu"

else
puts "Digite um número"

end

Damesmamaneira, umwhile terminacomumend,comonoexemplo abaixo:

while weight < 100 and numPalle ts <= 30
pallet = nextPalle t()
weight += pallet.w eight
numPall ets += 1

end

Parafacilitar a legibilidade do código (ou não) existemasconstruçõespodemserfeitasdemaneirasum poucodife-
rentes.Vejanoexemplo abaixo o exemplo deumif simples:

#uma construçã o padrão
if radiat ion > 3000

puts "Danger , Will Robinson"
end
#agora reescre vendo a construçã o
puts "Danger, Will Robins on" if radiation > 3000

Damesmaforma,umwhile poderiaserfeito daseguinteforma:

#da forma padrão
while square < 1000

square = square*s quare
end
#modifica ndo a construção
square = square*squa re while square < 1000

Isto é muito comum na linguagemPerl, e comoa linguagemRuby tem comoum dosseusobjetivos principais o
processamentodepalavras,estasconstruçõestornam-seúteisnodia-a-dia.
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3.4 Expressõesregulares

A maioria dasconstruçõesdoRubyéfamiliarparaamaioriadosprogramadores.Expressõesregulares,emborasejam
construçõesdeaparência bizarra, sãoumapoderosaferramentaparao programador quetrabalhacomprocessamento
detextos.

Livros inteirostratando somentedeexpressõesregularesforamescritos,portanto nãoentraremos muito a fundo
nesteassunto,somenteo necessárioparaqueo leitor doartigotenhaumanoçãodopoderdasexpressõesregularesem
Ruby.

Uma expressãoregular é somenteumamaneirade especificarum padrãode caracteresa ser reconhecido. Na
lingaugemRuby, vocêtipicamentecria padrõesentrebarras(/padrão/).

Porexemplo, vocêpoderiaescrever um padrãoparareconhecimentodeumastringquecontémasstringsPerlou
Python utilizando a seguinteexpressãoregular:

/Perl|Pyt hon/

As barrasexternar delimitamo padrão. O caracterpipe(|) indicaou. Outraformadeescreverestepadrãoseria:

/P(erl|yt hon)/

Vocêtambémpode especificarrepetiçõesnospadrões.Porexemplo, /ab*c/uma seguido dezerooumaisb´sseguido
deumc. /(ab)+c/ permiteou(ab)ou(c).

As maisbizarrasconstruçõespodemserfeitas,eumprogramador experientenousodeexpressõesregularespode
simplificarmuitoa suavidanahoradeconstruirparsersououtrotipo deprocessamentodetextos.

Paramaioresdetalhessobreexpressõesregulares,consultaamanpagedocomandoegrepouleiao livro Mastering
RegularExpression.

4. CARBONE - UMA MÁQUINA VIRTUAL PARA RUBY

Carbone, baseadoem Vmgen,é umaeficienteVM paraRuby. Ela tem comoalvo compatibilidade, performance e
portabilidade.

Vmgen, deAntonErtl, é originalmentea ferramentadeconstruçãoparaa Gforth,a maisrápidae portável imple-
mentaçãodeForth. ElaproduzVMs queusamcódigo multi-threadeforneceváriasotimizaçõesquefazemaexecução
deumamáquina virtual menos virtual (i.e. maisrápida).

Existemvários ganhosdeflexibilidadeusandoVmgen, masa demaior importância é queinstruçõesVM podem
sercodificadasemC.

Osseguintesitemsjá funcionamnaCarbone VM:

� sending;

� chamada defunçõesgenéricasdeC;

� partesdosistemadeobjetos doRuby;

� definirclasses;

� definirmétodos;

� definirprocs;

� chamarmétodos e procs;

� instanciarvariáveisparaclasses;

� Fixnum;

Proposta:

� vmgen4rb- Rubyparserparavmgenarquivos.vmbe Rubywriter paraestesarquivos(entrealgumasestruturas
dedadosRuby)
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� rb2ctradutorbaseadonoCarbone (necessário.vmgparserfeito emRuby)

� Garbage Collection- nova geraçãode frontendparao BoehmCollector. Isto podesermaisgenérico do que
visandoapenasaCarboneVM; medindo performancedeumCopying Collector;Write Barrier;

� Framework parabuiltins quesãoescritosemC - elespodemserfornecidosinline dentrodaVM, mastambém
podemserbibliotecascarregadasdinâmicamente.Podemserusadosportodosbuiltins escritosemC,entãotudo
podeser"left out" quandosecompila a Carbone.

Características:

� códigodirectthread;

� vmgen(topof stackcaching, profiling, disasembling, superinstructions)

� chamadasrápidasdefunçõesgenéricasdeC;

� cachedeclass-métodos configuráveis;

� pequeno tamanhodapartenãootimizadadaVM;

� linguagemintermediária dealtonível (LGram);

� layoutdeinstanciação dememória contínuo;

Característicasfuturas:

� compilador escritoemRuby(exceto o último passodacompilação: geraçãodasinstruções)

� recompilaçãodinâmica

A linguagem de entrada- primeira linguagem nativa da Carbone - é parecida com Lisp e correspondea um sub-
conjuntodeLGramlevel 1.

Quando o parserdeRubyfuncionare o compilador for escritoemRubya linguagemdeentradadaCarbonevai
serumtipo dedadointernoformatado.

Quantoà velocidade,o Carbone é capazdeexecutar atésetevezesmaisrápidodo quea RubyMachineoriginal
(emumPentiumIII) . Istoaconteceespecialmentecomcódigos quenãousammuitosbuiltins (como Fixnum#+, ...).

Istoporqueapesardosbuiltins seremfeitosemC compilado, elesutilizamcódigo recursivo ouchamadasà outros
métodosquesãoimplementadosemRuby. Porumarazãoóbvia o fatordemelhoramencionadovai parazeroquando
estásegastandotodoo tempoembuiltins.

O Carboneatualmente é um pré-release apenasparadesenvolvedores. Ainda não existe um compilador para
usuários finais.Nemcompatibilidadepassadae futura estágarantida.

ExistesomenteversãodoCarboneparaLinux. O autordaCarboneé Markus Liedl <markus.lado@gmx.de>eela
pode serbaixadaemhttp://www.nongnu.org/carbone/.

5. COMPARAĆÃO DO RUBY COM OUTRAS LINGU AGENS INTERPRETADAS

5.1 Fibonacci (n = 32)

Linguagem CPU(seg) Mem(kb) LinhasdeCódigo

Python 19.68 1260 9
Perl 20.64 1156 8
Ruby 24.95 1356 9
Tcl 64.89 1040 10
PHP 72.63 1320 8
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5.2 Instanciaçãode Objetos (n = 1000000)

Linguagem CPU(seg) Mem(kb) LinhasdeCódigo

Ruby 19.98 2204 43
Guile 40.29 1788 32

Python 50.59 1268 42
Perl 90.99 1300 52

5.3 HeapSort (n = 80000)

Linguagem CPU(seg) Mem(kb) LinhasdeCódigo

Perl 9.08 3800 46
Python 10.13 3828 46
Ruby 16.83 3276 43
Tcl 23.34 8924 61
PHP 33.76 8740 46

6. EXEMPLOS DE CÓDIGO EM RUBY

6.1 Fibonacci

# calcula te Fibonacc i(20)
def fib(n)

if n<2
n

else
fib(n-2)+f ib(n-1)

end
end
print(fib (20), "\n");

6.2 Dining PhilosophersProblem

#
# The Dining Philoso phers - thread exampl e
#
require "threa d"

srand
N=9 # number of philos ophers
$forks = []
for i in 0..N-1

$forks[ i] = Mutex.new
end
$state = "-o"*N

def wait
sleep rand(2 0)/10.0

end

def think(n)
wait

end
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def eat(n)
wait

end

def philosophe r(n)
while TRUE

think n
$forks[n]. lock
if not $forks[(n +1)%N].try_ lock

$forks[n ].unlock # avoid deadloc k
next

end
$state[n*2 ] = ?|;
$state[(n+ 1)%N*2] = ?|;
$state[n*2 +1] = ?*;
print $state, "\n"
eat(n)
$state[n*2 ] = ?-;
$state[(n+ 1)%N*2] = ?-;
$state[n*2 +1] = ?o;
print $state, "\n"
$forks[n]. unlock
$forks[(n+ 1)%N].unloc k

end
end

for n in 0..N-1
Thread. start(n){|i | philosoph er(i)}
sleep 0.1

end

sleep

6.3 Calcula PI

k, a, b, a1, b1 = 2, 4, 1, 12, 4

while TRUE
# Next approximati on
p, q, k = k*k, 2*k+1, k+1
a, b, a1, b1 = a1, b1, p*a+q*a1, p*b+q* b1
# Print common digits
d = a / b
d1 = a1 / b1
while d == d1

print d
$stdout.fl ush
a, a1 = 10*(a%b) , 10*(a1%b1 )
d, d1 = a/b, a1/b1

end
end
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