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Bevezető

A Ruby nyelvvel még az egyetemi éveim alatt  ismerkedtem meg. Szükségem volt  egy 

olyan  programozási  nyelvre  a  beadandóim  elkészítéséhez,  amelyben  könnyen  tudok 

prototípusokat  írogatni  -  hiszen  a  beadandó  programoknak  nem  "tökéleteseknek"  kell 

lenniük, hanem egy jó megoldásnak a kitűzött feladatra. Az is fontos volt, hogy én Mac 

laptopon dolgozom,  így  az  itt  megírt  programokat  a  Windowst  vagy Linuxot  használó 

oktatók,  gyakvezérek  ki  tudják  próbálni  a  saját  gépeiken  is,  hiszen  ők  bírálják  el 

munkáimat és nem hátrány, ha náluk is fut a program mindenféle módosítás nélkül.

Hozzám mindig is közelebb álltak a dinamikus nyelvek. Szeretem a feladatokhoz írandó 

programot alakítgatni, kísérletezgetni, formálni olyanra, ami végül elnyeri a tetszésemet. 

Iskolás  koromban  BASIC-ben  találtam  ki  algoritmusok,  raktam  össze  prototípusokat, 

próbáltam ki ötleteket, melyeket aztán átírtam az adott gép assembly-jében, később C-ben. 

A C nyelv után következett egy másik számomra szép és fontos nyelv, az Objective-C, 

amely  ötvözte  a  C  imperatív  stílusát  a  Smalltalk  laza,  dinamikus  objektum-orientált 

világával.  Nem  tagadom,  mély  benyomást  tett  rám  ez  a  nyelv  és  a  köré  épített 

keretrendszer,  mely  a  kilencvenes  évek  elején  az  ún.  Object  Workstation-ök világának 

építőkövei voltak.

Ezután  jöttek  az  egyetemi  évek,  ahol  egyre-másra  kellett  készíteni  a  beadandókat 

viszonylag rövid határidőre. Kellett ehhez egy nyelv, melyben játékosan, könnyedén össze 

lehet dobni a feladatok vázát és még idő is marad a finomításukra, befejezésükre. Mindezt 

úgy, hogy nálam és évfolyam társaim gépén is fusson, illetve az oktató a Lovardában vagy 

saját  gépén is  meg tudja tekinteni a kész programot. Először Javára gondoltam, hiszen 

addigra  már  bőven volt  benne  tapasztalatom a  sok elvégzett  munka okán,  ugyanakkor 

visszatartott  az  a  tény,  hogy nincs  minden  gépen Java,  ill.  a  fejlesztő  környezete  igen 

tekintélyesre nőtte ki magát. Ágyúval verébre.

A másik szimpatikus választás a C, esetleg C++ lett volna. Itt viszont a nyelvek ridegsége, 

szigorúsága bizony igen  nagy hátrány.  Sok társamat  láttam éjt  nappallá  téve javítani  a 

kódját, csak hogy egyáltalán le tud fordítani vagy elinduljon a programja.

Ekkor fordultam a szkript nyelvek irányába. A programok azonnal kipróbálhatóak, mint 

régen  a  BASIC-ben.  Jónak  tűntek  feladataim  prototipizálásra.  Ezen  nyelvek  közül  is 

először a Python tűnt vonzónak. Az akkor még kísérleti stádiumban levő BitTorrent klienst 
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a szerző, Bram Cohen ebben írta meg és bizonyította be, hogy egy szkript nyelvben is lehet 

értelmes,  használható  programokat  írni,  nem csak  karbantartó  szkripteket  vagy  apróbb 

UNIX utility-ket.

A Ruby innen már csak egy apró lépés volt. Korábban már hallottam róla, hogy objektum-

orientált része erősen hasonlít az Objective-C-re, például rendelkezik azzal a fajta nyelvi 

elemmel,  amit  ott  kategória  bővítésnek hívnak,  Ruby-ban pedig  mixineknek.  Mivel  az 

előbbiben már sok tapasztalatom volt, ez egyenes utat mutatott a Ruby-hoz.

Első  Ruby  beadandóm  egy  ütemező  készítése  volt.  Az  egyetem  alatt  Pálmai  László 

társammal együtt nekiálltunk a Programming Ruby könyv lefordításának, amelyet ugyan 

azóta sem fejeztünk be, de a könyv fontosabbik, a nyelvet taglaló részével elkészültünk.

Aztán munkáimban is helyet követelt magának a nyelv, már évek óta webes alkalmazások 

írásából kerestem kenyeremet. Jól jött valami új, ami az akkor már széles körben használt 

Java  nehézkes  világát  kiváltotta.  Ekkor  ismerkedtem meg az  éppen előretörő  Ruby on 

Rails webalkalmazás-keretrendszerrel, amely száz százalékosan e nyelv köré lett építve. 

Projektek sora készült ebben a keretrendszerben.

A Ruby azóta is megmaradt kedvenc programozási nyelvemként.

Aki  programozott  már  valaha  életében,  az  egészen  biztosan  refaktorálta  már  kódját  - 

legfeljebb nem tudta, hogy így hívják. Az első main() függvény elkészítése után gyorsan 

meghízik  a  kód,  amelyet  elkezdünk  felszabdalni  további  függvényekre,  felismerünk 

újrahasznosítható darabokat, melyeket kiemelünk és csak hivatkozunk rá több helyről is. 

Ismerősek  lehet  számunkra  ezek  a  lépések,  melyekre  már  fel  sem figyelünk,  rutinunk 

részévé vált.

Ezt  ismerték fel  egyesek és kezdték először feltérképezni  az alkalmazott  eljárásokat  és 

motivációikat és katalógusba rendezték őket. Innen keletkezett  az az igény is,  hogy mi 

lenne,  ha  kedvenc  integrált  fejlesztői  környezetünk  nem  csak  egy  színes 

szövegszerkesztőként  funkcionálna,  amely  talán  még  a  kód  debuggolásában  tud 

segédkezni,  hanem  adna  még  további  hasznos  segítséget  a  kódolás  megkönnyítése 

érdekében. Segíthetne például a kód karbantartásában is. Ez sokat foglalkoztatott engem is, 

míg nem rátaláltam az Eclipse fejlesztői környezetre, amelybe éppen frissen mutatkozott 

be a refaktorálás támogatása. Akkortájt sokat foglalkoztam Java programozással és ezt a 

környezetet azóta is gyakran használom.
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Viszont sokáig Ruby-hoz ilyen segítségem nem volt. Eleinte tervezgettem, hogy elkezdek 

magam  ilyen  eszköz  megtervezéséhez,  de  ez  nem  haladt  túl  gyorsan,  hamar  komoly 

problémákba ütköztem. Ahogy haladt az idő, egy véletlen folytán rátaláltam az akkor még 

független projektként készülő RadRails keretrendszerre, mely célul tűzte ki a Ruby nyelv 

támogatását  Eclipse-hez,  amely  ugye  alapvetően  Javát  támogatott  akkortájt.  Azóta  a 

RadRails részévé vált az Aptana Studio nevű Eclipse alapú fejlesztő környezetnek, amely 

főleg a szkript alapú web alkalmazások fejlesztéséhez kíván támogatást nyújtani.

A dolgozat témájának ötlete  innen jött:  a refaktorálás még mindig újdonságnak számít, 

akkor mutassuk be konkrétan Ruby nyelven! Végül így született meg a három fő fejezete: a  

Ruby  nyelv  bemutatása,  bevezetés  a  refaktorálásba  egy  példán  keresztül  és  egy 

automatizált eljárás ismertetése. 

Úgy  vélem,  a  gépileg  támogatott  refaktorálás  előtt  még  hosszú  út  áll,  egyike  azon 

folyamatosan fejlődő hasznos eszközöknek,  melyekre egyre több fejlesztő támaszkodik 

munkája közben.
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Mi a Ruby? 

A Ruby egy dinamikus objektum-orientált szkript nyelv, amely egyaránt sokat kölcsönzött 

a Smalltalktól és a Perltől. Előbbitől kölcsönözte objektum-orientált felépítését, utóbbitól 

pedig szkript nyelvi szintaxisát. 

A nyelvben többféle programozási módszertan is megtalálható. Az objektum-orientáltság 

mellett ott a klasszikus imperatív, de a funkcionális és reflektív módszerek is helyet kaptak.  

Az interpretert eredetileg C-ben írták, azóta már több környezetre is átültették. Ezek közül 

a legnevesebb a JRuby projekt, amely Java VM-be integrálja a nyelvet, de ott van még az 

IronRuby .NET variáns, illetve  a Rubinius nevű önálló Ruby VM. Apple platformra készül 

még a MacRuby, amelyben a nyelv alaptípusait ráépítették a Mac OS X CoreFoundation 

keretrendszerre, szorosabb együttműködést biztosítva a nyelv és a Mac platform között. 

A Ruby  ma  már  minden  ismertebb  és  elterjedtebb  platformon  ott  van,  vagy  elérhető. 

Számos  Linux  disztribúció  tartalmazza  csomagolt  formában,  az  utóbbi  Mac  OS  X 

változatok meg nemcsak, hogy alapértelmezetten rendelkeznek Ruby interpreterrel, hanem 

szervesen  be  is  építették  azt.  Windows  változatokra  pedig  többféle  telepíthető  bináris 

csomag  is  elérhető,  a  FreeBSD  ports  csomagkezelője  és  karbantartó  eszközei  pedig 

egyenesen Ruby-ban van megírva. 

De ez a nyelv nem csak az otthoni gépeken tört magának utat, hanem az internet világában 

is. A ma oly népszerű Twitter közösségi oldal is Ruby-ban van megírva, hogy csak egy 

példát említsek. 

A fejlesztői  támogatás  is  megérkezett,  érdekes  módon  a  Java  világ  irányából.  A két 

legismertebb integrált  fejlesztői  környezet,  az Eclipse és a NetBeans támogatja a Ruby 

forráskódok szerkesztését és futtatását, újabban pedig elindult a refaktorálás támogatása is 

ezen IDÉ-kben.

A Ruby rövid története

A  nyelvet  egy  japán  programozó,  Yukihiro  Matsumoto,  becenevén  Matz  találta  ki. 

Szándékai  szerint  olyan  nyelvet  akart  írni,  amelyben  programozók  örömüket  lelik  és 
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élvezettel használják. Olyat, amely többet tud a Perlnél és objektum-orientáltabb, mint a 

Python. Ezért tervezett egy új nyelvet. 

Matz 1993 február 24-én kezdett dolgozni a Ruby-n, melyet a vörös drágakőről nevezett el 

(vö.  Perl  -  gyöngy).  Ez  év  nyarán  már  futott  az  első  "Hello  World"  program.  1995 

decemberében jelent meg az első publikus változat, a 0.95-ös, majd rá egy évvel az 1.0-ás. 

1999 környékén a Ruby Japánban lekörözi vetélytársát, a Perlt. 2000-től nyílik meg az első 

hírcsoport, majd jelennek meg a nyelvről szóló könyvek. 

2003-ban jelenik meg a mai is leggyakrabban használt verzió,  az 1.8-as ág, amit a pár 

hónapja megjelent és jelentősebb javításokon átesett 1.9 fog leváltani. 

A nyelv  igazán  akkor  szerzett  széleskörű  ismertséget,  amikor  2004  júliusában  David 

Heinemeier  Hansson,  a  37signals  fejlesztője  előrukkolt  egy  új  MVC  szemléletben  írt 

webalkalmazás-fejlesztő keretrendszerrel, a Ruby on Railsszel. Sikerét annak köszönhette, 

hogy ez  a  platform messze  könnyedebb,  mint  a  J2EE alkalmazások,  viszont  az  alapot 

képező  Ruby  nyelv  jócskán  túltesz  tudásban  és  képességekben  az  ultrakönnyű  webes 

platformok nyelvén a PHP-n. 

A  széleskörű  elterjedést  gyorsan  követte  a  felismerés,  hogy  a  Ruby  interpreter 

teljesítményén javítani kell. Így indultak el fűggetlenül a Java VM-re alapozott JRuby és 

egy saját  VM, a  Rubinius fejlesztései.  A frissen megjelent  1.9-es Ruby változat  már a 

YARV VM felett fut.

A futtatási környezetr� l  röviden

Ruby  nyelvű  forrásainkat  a  ruby  (Windowson  ruby.exe)  nevű  parancssoros  program 

segítségével tudjuk futtatni.

Írjuk bele a következő sort egy "rb" kiterjesztésű fájlba (pl. hello.rb): 

puts "Hello World"

Majd nyissunk meg egy parancssoros értelmezőt (Windowson cmd.exe, Linuxon xterm, 

Mac-en Terminal.app), és futtassuk le ezt a fájlt a ruby értelmezővel (Windowson ruby.exe, 

Mac-en és Unix variánsokon ruby): 
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ruby hello.rb

Ennek eredménye nem meglepő módon a következő lesz: 

Hello World

Az interpreter természetesen elfogad a standard bemenetről is programot, így paraméterek 

megadása  nélkül  elindítva  a  ruby-t  máris  gépelhetjük  be  programunkat  és  egy  Ctrl-D 

billentyű kombináció megadása után az interpreter azonnal nekiáll értelmezni sorainkat. 

Egy másik hasznos eszköz az Interactive Ruby Shell, röviden "irb" (Windowson irb.exe), 

mely  segítségével  interaktív  módon  próbálgathatjuk  Ruby  programjainkat  és  magát  a 

Ruby-t.  Aki pedig Ruby telepítése nélkül szeretné a nyelvet  kipróbálni,  látogasson el  a 

http://tryruby.sophrinix.com/ oldalra,  ahol  az  irb-hez  hasonló  módon  próbálgathatja  a 

nyelvet.

A Ruby a Perlhez hasonlóan saját csomagkezelőt kapott, melynek segítségével rengeteg 

hasznos Ruby nyelvű könyvtárat, programok, kiegészítőt telepíthetünk rendszerünkre. Ezt 

gemnek, magyarul drágakőnek hívják. 

A legújabb  1.9-es  Ruby  változat  már  integrálta  ezt  az  eredetileg  függetlenül  indult 

projektet. A projekt honlapja http://rubygems.org. 

A Ruby nyelv alapjai

Kicsit finomítsuk a fenti programunkat, tegyük egy kiirató függvénybe és azt hívjuk meg. 

def hello
puts "Hello World" 

end 
 

hello() 

Ennyi. Mentsük ki egy fájlba és próbáljuk ki.

Néhány dolgot azonnal észrevehetünk a programmal kapcsolatban: 

A Ruby-ban az utasítások után nincs pontosvessző. Illetve csak akkor van, ha több utasítást 

írunk egy sorba. De egynél nem kötelező kirakni. Egy utasítást akár több sorba is írhatunk 

sima sortörésekkel  elválasztva,  amíg az  értelmezhető az  interpreter  számára.  Függvény 
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deklarációnál nem kötelező kirakni a zárójeleket, ha nincs paraméter, továbbá függvény 

híváskor sem. Elég egyszerűen felsorolni a paramétereket vesszővel. Ez utóbbival érdemes 

csínján bánni, mert például egy "a = b" kifejezésnél nehéz szemmel eldönteni, hogy a b 

egy változó vagy egy paraméterek nélküli függvény.

A Ruby filozófiája  általában megengedi  a  lazaságot,  ugyanazon jelentésű  részprogram, 

kifejezés többféle megfogalmazását. Erre később még látunk példákat.

Kommentek

A Ruby interpretere sok szkript nyelvhez hasonlóan a # (kettőskereszt) jeltől kezdve nem 

értelmezi  a  sort.  Ide  írhatunk  tetszőleges  megjegyzéseket,  kommenteket.  Többsoros 

kommenteket a következő szerkezettel írhatunk: 

=begin
komment ide jön 
...

=end

Fontos, hogy a =begin és =end határoló szavak pontosan a sorok elején kezdődjenek! A 

Javadoc-hoz hasonlóan a Ruby is támogatja a kód dokumentálását kommentekben tárolva. 

Részleteket erről az rdoc parancssoros program dokumentációjában olvashatunk. 

A változók
   

Szkript nyelv lévén itt nincsenek változó deklarációk. Egy változó az első értékadásánál 

jön létre. 

alma 

Ez  a  kifejezés  egy  lokális  változó  vagy  (figyelem!)  metódus  hívás.  Ha  egy  változót 

nagybetűvel  kezdünk,  azt  a  Ruby  konstansnak  fogja  tekinteni  és  figyelmeztet,  ha 

mégegyszer értéket kívánunk neki adni.
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irb(main):001:0> Alma = 1 
=> 1 

irb(main):002:0> Alma = 1 
(irb):2: warning: already initialized constant Alma 

=> 1 

Konstansok a következő helyekről érhetőek el: 

• Osztály vagy modul deklarációs törzsben

• A konstansot tartalmazó osztály alosztályaiból 

• Modulban definiált konstanst az azt mixinként tartalmazó modulban, osztályban.  

Adott osztály vagy modul konstansait az erre specializált :: operátor segítségével érhetjük 

el, pl. UjOsztaly::ALMA.

A $ vagy dollár jellel kezdődő változók globálisak lesznek, a szimpla vagy dupla kukaccal 

kezdődők pedig objektum vagy osztály változók (lásd később). 

Ruby-ban létezik szimultán és parciális értékadás is. Egy példa a szimultán értékadásra:

irb(main):001:0> a, b, c = 1, 2, 3 
=> [1, 2, 3] 

irb(main):002:0> a 
=> 1

irb(main):003:0> b 
=> 2

irb(main):004:0> c 
=> 3 

irb(main):005:0> d, e, f = 1 
=> 1

irb(main):006:0> d 
=> 1

irb(main):007:0> e 
=> nil

irb(main):008:0> f 
=> nil

A második példán látható, hogy e és f változó nem kapott értéket, így ők automatikusan a 

nil (üres) értéket kapják. Parciálisan is adhatunk értéket:

a = if gyumolcs == "alma" 
1

elsif gyumolcs == "korte" 
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2
end 

Itt az a változó értéke 1 lesz, ha gyümölcs "alma" és 2, ha "korte". Más értékek esetén nil 

lesz,  mert  nincs rá feltétel.  Fontos megjegyezni,  hogy Ruby-ban mindig van visszatérő 

értéke a blokkoknak, függvényeknek, metódusoknak, ez pedig az utolsó kiértékelés értéke. 

Ha ilyen nincs, akkor ez a nil lesz. Esetünkben a feltételek magjaiban konstansok állnak, 

mint egyetlen kiértékelendő sorok, ezek értékei fognak az a változóhoz hozzárendelődni. A 

fenti parciális kiértékelés működik case..when..end elágazásra és blokkokra is. 

Végezetül néhány szó essen még a pszeudo-változókról. Ezek nem módosítható globális 

változók, amelyek a következők lehetnek: 

• self: a meghívott metódus tulajdonos példánya (objektum) 

• nil: üres objektum, egyetlen pédánya a NilClass-nak 

• true: igaz érték, egyetlen példánya a TrueClass-nak 

• false: hamis érték. egyetlen példánya a FalseClass-nak 

• __FILE__: az adott forráskód fájl neve 

• __LINE__: az aktuális programsor sorszáma a fájlon belül. 

Operátorok 

A  Ruby-ban  négyféle  operátor  csoportot  különböztetünk  meg.  Ezek  az  aritmetikai, 

hozzárendelési, összehasonlító és bitenkénti művelet operátorok. 

Az aritmetikai operátorok értelemszerűen szám típusokon értelmezendőek és a következők 

lehetnek: +, -, *, /, %, **. Az első négy az ismert alapművelet, az utolsó kettő pedig a 

modulus és a hatvány operátor. 

A hozzárendelő operátorok a fenti aritmetikai operátorok = jellel kiegészített változatai: 

+=, -=, *=, /=, %= és **=. A kettő operátor csoport között a következő az összefüggés: x 

+= y kifejezés megegyezik a x = x + y kifejezéssel. 

Az  összehasonlító  operátorok  hivatottak  eldönteni  két  változó  kapcsolatát.  Ezek  az 

alábbiak lehetnek:
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== Egyenlőség vizsgálata

eql? Az == operátor szinonimája

!= Nem egyenlő operátor

< Kisebb, mint operátor

> Nagyobb, mint operátor

<= Kisebb vagy egyenlő operátor

>= Nagyobb vagy egyenlő operátor

<=>

Kisebb,  egyenlő  vagy  nagyobb  operátor.  Ha  a  bal  oldali  kifejezés 

értéke a nagyobb, értéke 1. Ha egyenlőek, akkor 0. Ha a jobb oldali 

kifejezés a nagyobb, akkor -1

=~ Illeszkedés operátor (reguláris kifejezés illeszkedése szövegre)

A bitenkénti műveletek a következők lehetnek 

~ bitenkénti NEM (komplemens)

| bitenkénti VAGY

& bitenkénti ÉS

^ bitenkénti XOR (kizáró VAGY)

<< bitenkénti balra tolás eggyel

>> bitenkénti jobbra tolás eggyel

 

Vezérlési szerkezetek 

Kezdjük mindjárt a feltételes elágazással. Ennek a szintaxisa a következő:

if kifejezés [then] 
... 
[elsif kifejezés [then] 
...]... 

14



[else 
...] 
end 

A feltételeket nem kötelező zárójelbe tenni. Ha a feltétel után közvetlenül írjuk az adott ág 

alprogramját, akkor pontosvesszővel választjuk el a feltételtől. Úgy kell tenni, mintha két 

független utasítás lenne itt. Egy példa az egysoros feltételes elágazásra: 

if a>1; puts "hello"; end

Egysoros leágazás esetében a következő könnyített szintaxis is megengedett: 

puts "Hello" if a>1 

A Ruby-ban  létezik  az  if  fordítottja,  az  "unless"  is,  ami  az  if  feltételes  kifejezésének 

pontosan a negáltja esetén igaz. Ennek szintaxisa a következő:

unless kifejezés [then] 
... 
[else 
...] 
end 

Itt  egy  tipikus  példa  a  Ruby-ra,  amelyben  megengedett  ugyanazon  értelmű  kifejezés 

többféle  megfogalmazása.  Ahogy kényelmesebb  nekünk.  Tehát  a  fenti  egysoros  példát 

átírhatjuk a következő formában is: 

puts "Hello" unless a<=1 

A következő elágazási forma a  case..when..end, amely a C vagy Java nyelv  switch-case 

szerkezetének felel meg, csak egy kicsit eltér.

A szintaxis a következő: 

case kifejezés
when kifejezés [then …] 
when kifejezés

… 
[when kifejezés 

… 
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]
[else] 
end 

 

Egyik fontos különbség a switch-case-zel szemben, hogy itt nincs "fall through", azaz a 

when ágból nem folyik tovább a kód futtatása, hanem kiugrik belőle. Ezt intézzük break 

utasítással C-ben  és Javában. Ellenben Ruby-ban a when kifejezésben lehet felsorolás is, 

így vonhatunk több feltételt össze. A másik fontos különbség, ami inkább a Java változatot 

érinti,  hogy  a  case után  az  előbbiben  csak  primitív  (vagy  enum)  típusok  lehetnek, 

objektumok nem. Mivel Ruby-ban ugye minden objektum, ezért más lehetőség nincs is, 

mint hogy bármilyen típusú objektum szerepelhet a case után. 

Nézzük, mik állhatnak a when után. 

• Stringek: "a" 

• Számok 

• Reguláris kifejezések, pl. /^\d+/ 

• nil 

• Tartományok: 0..2 

• Objektumok felsorolása: "a", "b", … 

• Osztályok 

• Tetszőleges egyéb objektum 

A case után álló kifejezés értéke és az egyes when-ek mögött állók összehasonlítása az === 

operátorral történik, ami majdnem olyan, mint az ==. De csak majdnem. Ez az operátor 

kifejezetten  a  case..when..end szerkezet  számára  lett  kitalálva  és  megoldja  az 

összehasonlítást  minden fronton,  legyen  a  tárgy  egy szám,  szöveg,  reguláris  kifejezés, 

tartomány vagy akár egy osztály vagy maga a  nil  objektum.  Adattípusok esetén  ez  az 

operátor  tartalmi  összehasonlítást  végez,  ami  egyszerű  típusoknál  (számok,  szövegek) 

értelemszerűen  az  ==-nek  megfelelő  egyenlőség  vizsgálat.    Viszont  például  szám 

tartomány és egy adott szám között tartalmazást vizsgál:
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irb(main):001:0> (0..10) === 3 
=> true

irb(main):002:0> (0..10) === 11 
=> false

 
Egy példa a tartományokra.

score = 70 
result = case score 
  when 0..40 then "Fail" 
  when 41..60 then "Pass" 
  when 61..70 then "Pass with Merit" 
  when 71..100 then "Pass with Distinction" 
  else "Invalid Score" 
end 

puts result => "Pass with Merit" 

Reguláris kifejezés és szöveg esetén megegyezik ezen operátor jelentése a =~ illeszkedési 

operátor jelentésével:

/a/ === "a" 
=> true 

/a/ === "b" 
=> false 

/^a/ === "b" 
=> false 

/^a/ === "a" 
=> true 

Végezetül említsük meg, hogy a === operátor osztályok esetén jelentése megfelel az is_a? 

metódusnak,  azaz  megvizsgálja,  hogy  a  kérdéses  kifejezés  eredményeként  szolgáló 

objektum  osztálya  leszármazottja-e  az  operandus  osztálynak.  Java  nyelvben  ennek  az 

instanceof felel meg.

Ciklusok

Ruby-ban írhatunk "szokásos" ciklusokat, azonban a nyelvben elfogadottabb megoldás az 

iterátor - lamba kalkulus páros alkalmazása. Vegyük majd észre, hogy szemantikailag a for 

ciklus  is  iterátoros  megoldás.  Kezdjük  előbb  az  ismertebb  klasszikus  módokat,  majd 

megnézzük az iterátoros megoldásokat példákkal illusztrálva. Vegyük mindjárt elsőként a 

klasszikus for ciklust: 
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for v in range 
  … 
end 

Itt a range egy egész számokból álló tartomány típusú változó, melyet a kisebb végétől a 

nagyobbikig egyesével lépegető iterátor jár be és az egyes értékeket a v változóban tárolja, 

illetve  ezzel  paraméterezve  hívogatja  a  ciklus  magként  szolgáló  blokkot.  Az  explicit 

iterátoros átírást is megmutatjuk később. 

Ruby-ban ez az egy for ciklus fajta létezik. Most nézzük meg a while-t, melynek szintaxisa 

a következő. 

while expr [do] 
  … 
end 

 

Jelentése ugyanaz, mint más, while-t implementáló nyelvekben. A ciklusmag addig kerül 

futtatásra,  amíg  az  expr kifejezés  igaz  marad.  A ciklus  egy  soros  mag esetén  átírható 

egysorosra is.

expr while expr 
 

Létezik Ruby-ban a while "ellentettje", is az  until ciklus. Itt  a ciklusmag addig hívódik 

meg, amíg az expr feltétel igazzá nem válik, azaz hamis. 

until expr [do] 
  … 
end 

Természetesen  ezt  a  ciklus  formát  is  átírhatjuk  egysorosra.  A  while és  loop ciklusokat 

írhatjuk ún. hátultesztelős formában, azaz a feltételek nem a magként szolgáló blokk elején 

tesztelődnek, hanem a végükön. Ezeket a ciklusokat begin .. end keretbe zárjuk és mögéjük 

írjuk a while vagy until cilus feltétel tesztet. Egy példa erre: 
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begin 
  puts a 
  a=a+1 
end while a<=10 

 

Ezt lefutattva a következő eredményt kapjuk irb-ben:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
=> nil 

A Ruby nyelv legegyszerűbb ciklusa a feltétel nélküli loop. Itt nekünk kell gondoskodnunk 

a ciklus megszakításáról például a break parancs használatával.

loop do 
  … 
end 

Break, redo és next
 

A ciklusvezérlés  tartalmaz  break,  redo,  és  next  utasításokat,  amelyek  lehető  teszik  a 

normális ciklikus viselkedéstől való eltérést. A break megszakítja és azonnal bezárja a az 

adott ciklust, a program pedig a ciklus blokkját követő első utasítással folytatódik. A redo 

újrakezdi a ciklust  a feltétel  újraértékelése vagy a következő elem generálása nélkül. A 

next a ciklus végére ugrik, és kezdi a következő elem feldolgozását.

Iterátorok

Az iterátorok gyakran párban járnak a ciklus utasításokkal. Az első for ciklus példa explicit 

iterátoros átirata így néz ki: 
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range.each do |v| 
  …
end 

Az átirat rövid magyarázata annyi, hogy a tartomány (range) típusok ún. Enumerable, azaz 

felsorolható típusok, tehát rendelkeznek each iterátorral, amely bejárja őket. Gyakorlatilag 

a for ciklus is ugyanezt valósítja meg. 

A ciklusok  beváltabb  formája  Ruby-ban  az  iterátorok  köré  szervezettek.  Itt  röviden  a 

lényeg annyi, hogy iterátor segítségével bejárunk egy iterálható, azaz bejárható halmazt és 

az lépésenként meghívja a hozzárendelt program blokkot átadva neki az épp bejárt elemet. 

Ennek általános szerkezete így néz ki: 

iterable.iterator do |var| 
  … 
end 

 

A leggyakrabban használt iterátor az each, de ennek léteznek bizonyos típusoknál mások 

is, pl. a  reverse_each, amely visszafele járja be a halmazt, stb. A ciklusmagot a  do..end 

zárja körbe, az átadott elem pedig a var változóban van megadva. 

Egy egyszerű, iterátorral megírt ciklus lehet a következő példa:

3.times do 
  puts "Hello" 
end 

Ez a példa pont háromszor fogja kiírni a "Hello" szót. Itt most nem voltunk kíváncsi az 

iterátor biztosította paraméterre. Most nézzünk meg egy példát a paraméteres változatra is. 

 

3.times do |k| 
  puts "Hello #{k}" 
end 

Lefuttatva ezt a példát a következőt kapjuk: 
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Hello 0 
Hello 1 
Hello 2 

A szám típusokon vannak még további  iterátorok,  mint  az  upto(k),  downto(k),  melyek 

felfele vagy lefele lépdelnek, amíg k-t el nem érik. A step(k, s) iterátor pedig k-ig halad s 

lépésekben. Egy példa erre a következő: 

0.step(12, 3) {|x| print x, " " } 

Ezt lefuttatva a következő számokat kapjuk kiírva: 0 3 6 9 12. 

Számok után még említsük meg a bejárható halmazokat, esetünkben a tömböket is. 

[ 1, 1, 2, 3, 5 ].each {|val| print val, " " } 
 

Eredményként a fent felsorolt tömb elemeit kapjuk meg egymás után kiírva. 

Iterátorokat  még  sok  helyen  használhatunk  Ruby-ban,  például  hosszabb  szövegekben 

sorról sorra így lépkedhetünk.

A yield parancs

Ha saját iterátort írunk, akkor meg kell határoznunk egy vagy több pontot, ahol átadjuk a 

vezérlést annak a program blokknak, amely valamit majd kezd a bejárt halmazból kivett 

aktuális értékkel. Erre szolgál a yield. Itt egy igen egyszerű példa ennek alkalmazására:

class Periods 
  def each 
    yield "Classical" 
    yield "Jazz" 
    yield "Rock" 
  end 
end 
 
periods = Periods.new 
for genre in periods 
  print genre, " " 
end 
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A Periods osztály, mint halmaz három elemből áll. Ezen valósítjuk meg az each iterátort, 

amely igen egyszerű módon átadja egymás után a három elemet. Majd iterátorral bejárva 

ezt azt osztály kiírjuk a megkapott elemeket.

Blokkok

Blokkoknak  hívjuk  Ruby-ban  a  metódushíváskor  átadott  program  kód  részletet.  A 

leggyakrabban ezzel  iterátorok használata  során találkozunk, ahol  a hívás után kapcsos 

zárójelek vagy do … end szerkezetbe zárva programrészlet következik. Egy példa erre:

[ 1, 2, 3, 4, 5].select do |x| 
 x % 2 == 0 
end 

Eredménye: [2, 4] 

 

A fenti kis program a tömbben felsorolt  számok közül kigyűjti a páros számokat. Itt  a 

select  iterátort  használjuk  egy  program  blokkal  egyetemben,  amelyben  megadjuk  a 

szelektálási feltételt, amely true-t vagy false-t ad vissza. Kapcsos zárójelekkel, egy sorba 

átírva így néz ki: 

[ 1, 2, 3, 4, 5].select { |x| x % 2 == 0 } 

Egy blokk hívása az iterátorban a yield paranccsal történik, az átadandó paramétereket a 

blokk  nyitó  jele  után  álló  függőleges  jelek  között  soroljuk  fel.  A példában  egyetlen 

bemeneti változónk az x. A yield átveszi a blokk visszatérő értékét és azt természetesen az 

iterátor implementációjától függően felhasználhatja.

Típusok
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Tekintsük  át  a  Ruby  néhány  alaptípusát,  melyet  olyan  gyakran  fogunk  használni 

programjaink  írása  során.  Mivel  a  Ruby  igazi  objektum-orientált  nyelv,  itt  minden 

objektum. Nincsenek primitív típusok!

Stringek

A  Ruby  sztringek  egyszerűen  8  bit  hosszú  bájtok  sorozatai.  Általában  olvasható 

karaktereket tartalmaznak, de ez nem kötelező, sztring  tartalmazhat bináris adatot is. A 

sztringek osztálya a String.

Stringeket gyakran string literálokból készítünk - ezek határolójelek közé zárt karakterek 

sorozata.  Mivel  bináris  adatot  másképp  nehézkes  forráskódban  ábrázolni,  ezért  ezt 

megtehetjük ún.  escape szekvenciák (karakter, mely előtt backslash áll) elhelyezésével a 

sztring literálban. Ezek futáskor kicserélődnek bináris értékükre. A sztring határoló típusa 

dönti el az elvégzendő helyettesítések mélységét.

Aposztrófok közé zárt literál esetében

• két egymást követő backslash (\) egyre, 

• Backslash utáni aposztróf jel egy darab aposztróf jelre lesz cserélve. 

Például:

'escape using "\\"' => escape using "\" 
'That\'s right' => That's right

Idézőjelek közé  zárt  szövegek egy sor  escape szekvenciát  támogatnak.  A leggyakoribb 

ilyen  az  \n új  sor  jel.  Továbbá  a  stringbe  ágyazott  #{kifejezés} segítségével  Ruby 

kifejezéseket helyettesíthetünk be a bennfoglaló szövegbe.  Globális,  osztály és példány 

változók esetében a kapcsos zárójelek elhagyhatók.

"Egy óra másodpercekben kifejezve: #{60*60}"
=> Egy óra másodpercekben kifejezve: 3600 

"Ez a(z) #$.. számú sor"
=> Ez a(z) 5. számú sor 
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Van  még  egy  speciális  eset  különleges  határoló  elemek  használatára.  Ezek  akkor 

praktikusak,  ha a literálban található szövegek idézőjeleket, aposztrófokat tartalmaznak, 

épp ezért szerencsétlen ezen jeleket határolásra is használni. Ezek a literálok %q és %Q-

val kezdődnek, majd követi őket egy jel, amely majd le is zárja a literált. Ha ez a jel ún. 

páros  jel  (ilyenek  a  zárójelek,  a  kisebb-nagyobb  jel,  stb),  akkor  először  a  nyitó  jel 

következik, melyet követ a szöveg, majd ezek csukó párja zárja a szöveget.

%q/általános aposztrófokkal határolt szöveg/ 
=> általános aposztrófokkal határolt szöveg 

%Q<általános idézőjeles szöveg> 
=> általános idézőjeles szöveg 

%Q[Egy óra másodpercekben kifejezve: #{60*60}] 
=> Egy óra másodpercekben kifejezve: 3600 

 

Utolsó megadási mód a többsoros literál. Az ilyen szöveget <<HATAROLO…HATAROLO 

szerkezetbe  kell  helyezni,  ahol  a  lezáró szó (SZOVEGVEG)  pontosan a sor elején kell 

legyen.

szoveg = <<SZOVEGVEG 
Csütörtök: Sokfelé várható eső, zápor, helyenként jelentős mennyiségű 
csapadék. 
Péntek: Fokozatosan keletre korlátozódik a csapadék, nyugaton 
felszakadozhat a felhőzet. 
Szombat: Nyugat felől felszakadozó felhőzet, elszórtan záporok. 
SZOVEGVEG 

A String  talán  a  legnagyobb  beépített  osztálya  a  Ruby-nak,  több  mint  75  standard 

metódussal. Nem fogjuk az összeset átnézni, a http://ruby-doc.org/core/classes/String.html 

web  címen  megtalálható  a  teljes  lista.  Ehelyett  megnézünk  néhány  szokásos  string 

kifejezést - olyanokat, melyeket nap mint nap használunk.

Számok

A Ruby támogatja a fixpontos egész és lebegőpontos számábrázolást. Az egész számok 

tetszőlegesen nagyok lehetnek a memória korlátain belül. Platformfüggően a 230 vagy 262 

határon belüli számokat a Fixnum osztály, az ezeken kívül eső számokat a Bignum osztály 

példányai reprezentálnak.
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Tízes  számrendszeren  megadhatunk  számot  kettes,  nyolcas  és  tizenhatos  formában  a 

megfelelő prefix használatával.

- 0.. oktális vagy nyolcas számrendszerbeli, pl. 044 

- 0b… bináris vagy kettes számrendszerbelim pl. 0b10101010 

- 0x… hexadecimális vagy tizenhatos számrendszerbeli megadás, pl. 0xdead 

 

A számjegyek közötti aláhúzás karakterek az értelmezés során figyelmen kívül maradnak 

(pl. 123_456 értéke 123456 lesz). 

Azok  a  numerikus  literálok,  melyek  tizedespontot  és/vagy  kitevőt  tartalmaznak,  Float 

típusú,  azaz  lebegőpontos  ábrázolású  objektumok  lesznek  illeszkedve  a  rendszer 

architektúra  decimal adattípusához.  A  tizedespontot  követnie  kell  legalább  egy 

számjegynek,  mivel  a  1.e3  kifejezés  kiértékeléskor  a  Fixnum típusú  objektum  e3 

metódusát hívnánk meg.

Minden szám objektum és számos metódust  ismer.  Így pl.  a C++-tól eltérően abszolút 

értéket aNumber.abs formában számolhatunk az abs(aNumber) függvény hívás helyett. 

Az egész számok számos hasznos iterátort is tartalmaznak. A 7.times-t már láttuk egyik 

előző példánkban. Az upto, downto iterátorok felfele ill. lefele lépdelve iterálnak két egész 

szám között, a step pedig hagyományos for ciklusokhoz használható. Példák néhány egész 

számokon értelmezet iterátorokra: 

3.times do print "X " end 
=> X X X 

1.upto(10) do |i| print i, " " end 
=> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99.downto(95) do |i| print i, " " end 
=> 99 98 97 96 95 

50.step(80, 5) do |i| print i, " " end 
=> 50 55 60 65 70 75 80 
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Tömbök

Az  Array osztály  objektumok  referenciájának  csoportját  tárolja.  Minden  objektumra 

mutató referencia egy helyet foglal el a tömbben. A tömb elemeit a szokásos módon nem 

negatív egész számokkal címzünk meg. Az első elemre a 0 mutat, a másodikra az 1, és így 

tovább.

Létrehozhatunk  tömböt  literál  használatával,  vagy  explicit  megadhatjuk  az  új  tömb 

objektumot. A literál tömb egyszerűen objektumok listája, ahol az objektumokat vesszővel 

választjuk el. Mivel a  nil is objektum, ezért ez is lehet eleme tömbnek. Próbáljuk ki a 

tömböket irb-ben! 

irb(main):010:0> a = [1, 'alma', :szimbolum] 
=> [1, "alma", :szimbolum] 

irb(main):011:0> a.length 
=> 3 

irb(main):012:0> a[0] 
=> 1 

irb(main):013:0> a[1] 
=> "alma" 

irb(main):014:0> a[2] 
=> :szimbolum 

irb(main):015:0> a[3] 
=> nil 

A tömböket a [] (szögletes zárójel) operátorral indexeljük. Mint a legtöbb Ruby operátor, 

ez  valójában  egy  Array osztálybeli  metódus,  amit  az  alosztályokban  akár  felül  is 

definiálhatunk. Mint a példa is mutatja, a tömböket 0-tól indexeljük. Indexelj egy tömböt 

egész számmal, és az visszaadja az adott pozíción található objektumot, vagy nil-t, ha nincs 

ott  semmi.  Indexelj  egy  tömböt  negatív  egésszel,  és  az  a  végéről  visszafelé  kezd  el 

számolni. 

irb(main):016:0> a = ['a', 'b', 'c', 'd'] 
=> ["a", "b", "c", "d"] 

irb(main):017:0> a[0] 
=> "a" 

irb(main):018:0> a[1] 
=> "b" 

irb(main):019:0> a[-1] 
=> "d" 

irb(main):020:0> a[-2] 
=> "c" 
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Tömböt indexelhetünk továbbá egy számpárral a következő módon: [kezdő pozíció, elemek 

száma].  Ennek eredménye egy a kezdő pozíciótól  a megadott  számú elem referenciáját 

tartalmazó tömb lesz.

irb(main):021:0> a = ['a', 'b', 'c', 'd'] 
=> ["a", "b", "c", "d"] 

irb(main):022:0> a[1,2] 
=> ["b", "c"] 

irb(main):023:0> a[2,1] 
=> ["c"] 

irb(main):024:0> a[-3,2] 
=> ["b", "c"]

Végül indexelhetünk egy intervallum megadásával is, ahol a kezdő- és végpontokat két, 

vagy három ponttal választunk el. A kétpontos változat tartalmazza záró végpontot, míg a 

hárompontos nem. 

irb(main):025:0> a = ['a', 'b', 'c', 'd'] 
=> ["a", "b", "c", "d"] 

irb(main):026:0> a[1..2] 
=> ["b", "c"] 

irb(main):027:0> a[1...2] 
=> ["b"] 

irb(main):028:0> a[1..3] 
=> ["b", "c", "d"] 

irb(main):029:0> a[1...3] 
=> ["b", "c"] 

irb(main):030:0> a[-3...-1] 
=> ["b", "c"] 

A  [] operátorhoz párja  a  []= tömb értékadó operátor.  Egy egyszerű egészet  használva 

indexként az adott elem lecserélődik, bármi is álljon az értékadás jobb oldalán. Minden 

létrejövő üres hely  nil-lel töltődik fel. 

irb(main):041:0> a = ['a', 'b', 'c', 'd'] 
=> ["a", "b", "c", "d"] 

irb(main):042:0> a[1] = 'alma' 
=> "alma" 

irb(main):043:0> a 
=> ["a", "alma", "c", "d"] 
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irb(main):044:0> a[-2] = 'körte' 
=> "körte" 

irb(main):045:0> a 
=> ["a", "alma", "körte", "d"] 

irb(main):046:0> a[3] = [1,2,3] 
=> [1, 2, 3] 

irb(main):047:0> a 
=> ["a", "alma", "körte", [1, 2, 3]] 

 

Ha  az  []= operátornak  átadott  index  két  egész,  vagy  egy  intervallum,  akkor  a 

meghatározott  indexeken  szereplő  objektumok  lecserélődnek,  bármi  is  szerepeljen  az 

értékadás  jobb  oldalán.  Ha  a  hossz  0,  akkor  a  jobb  oldalon  álló  érték  beszúródik  a 

kezdőpozíció elé;  ekkor  semmilyen elem nem kerül  eltávolításra.  Ha a  jobb oldal  egy 

tömb,  akkor  elemei  akkor  annak  elemei  felhasználódnak  a  cserénél.  A tömb  mérete 

automatikusan  beállítódik.  A tömböknek  számos  egyéb  beépített  metódusa  van.  Ezek 

használatával szimulálhatunk vermet, halmazt, sort, valamint FIFO-t.

Hash táblák

A  hash  táblákat  magyarosan  szoktuk  hívni  hasító  vagy  asszociatív  tömböknek. 

Technikailag  a  tömbökhöz  hasonlóan  itt  is  elemeket  indexelünk,  csak  nem  feltétlenül 

számokkal, hanem tetszőleges objektumokkal.

Egy  érték  tárolásához  két  értéket  kell  megadnunk:  egy  kulcsot,  és  magát  a  tárolandó 

értéket. Egymást követve visszakaphatjuk az értéket a megfelelő kulcs használatával. Egy 

hash-ben  bármilyen  típusú  objektum  tárolható.  A  következő  példákban  hasító 

felsorolásokat alkalmazunk, azaz kulcs => érték párokat vesszővel elválasztva.

irb(main):048:0> h = { 'a' => 1, 'b' => 'alma', 'c' => 'körte'} 
=> {"a"=>1, "b"=>"alma", "c"=>"körte"} 

irb(main):049:0> h.length 
=> 3 

irb(main):050:0> h.keys 
=> ["a", "b", "c"] 

irb(main):051:0> h.values 
=> [1, "alma", "körte"] 

irb(main):052:0> h['a'] 
=> 1 

irb(main):053:0> h['b'] 
=> "alma" 

irb(main):054:0> h['c'] 
=> "körte" 
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A hash  tábláknak  van  egy  nagy  előnye  a  tömbökkel  szemben:  bármilyen  objektum 

használható indexelésre. Habár van egy nagy hátrányuk is: az elemeik nem rendezettek, 

így hash táblát nehezen használhatnánk verem vagy sor szimulálására. 

Tartományok

Tartományok,  intervallumok  az  élet  minden  területén  megtalálhatóak:  januártól 

decemberig, nullától kilencig, a nyerstől a teljesen készig, vonal vastagság 50-től 67-ig, 

stb. Ha a Ruby-t arra találták ki, hogy segítsen a valóság modellezésében, akkor teljesen 

természetes,  hogy támogatja  ezeket  az  intervallumokat.  A Ruby azonban  ennél  tovább 

megy:  jelenleg  a  tartományokat  három  dologra  használja:  sorozatok,  feltételek  és 

intervallumok. 

A tartományok első és talán a legtermészetesebb alkalmazása egy sorozat  kifejezése.  A 

sorozatoknak  kezdete,  vége  van  és  mód  arra,  hogy  a  sorozat  rákövetkező  elemét 

előállítsuk.  Ruby-ban  ilyen  sorozatokat  a  ..  és  ...  intervallum  operátorok  segítségével 

hozhatunk létre. A kétpontos változat mindkét végén zárt, a hárompontos a jobb végénél 

nyílt (azaz a jobb oldali szám már nincs benne az intervallumban) intervallumot hoz létre. 

1..10 

'a'..'z' 

0…10 

Ruby-ban a tartományok nem listás ábrázolásúak, mint Perben, hanem saját típusuk van. 

Ez  a  Range osztály.  Ha mégis  szükségünk van  egy tartomány tömbös ábrázolására  is, 

akkor erre létezik egy to_a tömb konverziós metódus: 

(1...10).to_a 
=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

A  tartományok  is  rendelkeznek  iterátorokkal  és  egyéb  hasznos  metódussal,  melyek 

segítségével különféle módokon érhetjük el az adatszerkezet elemeit. 

irb(main):001:0> jegyek = 0..9 
=> 0..9 

irb(main):002:0> jegyek.include?(3) 
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=> true 
irb(main):003:0> jegyek.min 

=> 0 
irb(main):004:0> jegyek.max 

=> 9 
irb(main):005:0> jegyek.reject {|k| k%2 == 0} 

=> [1, 3, 5, 7, 9] 

Eddig a számokból és stringekből alkotott tartományokat néztük meg. Azonban, ahogy ez 

elvárható  egy  objektum-orientált  nyelvtől,  Ruby-ban  alkothatunk  egyedi  objektum 

tartományokat  is.  Az  egyetlen  megkötés,  melyet  minden  tartománybeli  objektumnak 

implementálnia kell, a succ rákövetkezési operátor, amely mindig megadja egy sorozatban 

az adott elem rákövetkezőjét. 

Továbbá  a  sorozatnak,  mint  halmaznak teljesen  rendezettnek  kell  lennie,  azaz  minden 

objektum összehasonlítható  a  másikkal  a  <=>  kisebb,  nagyobb  vagy  egyenlő  operátor 

segítségével. A néha  űrhajó  operátornak hívott művelet összehasonlítja operandusait és -1, 

0 vagy 1-et  ad vissza attól  függően, hogy a bal oldali  operandus kisebb, egyenlő vagy 

nagyobb a jobb oldalinál. 

Sorozatok  ábrázolása  mellett  a  tartományok  feltételes  kifejezésként  is  használhatóak. 

Például a következő kódrészlet sorok azon halmazát írja ki a standard bemenetről olvasva, 

ahol az első sor "start"-tal, az utolsó "end"-del végződik.

while gets 
  print if /start/../end/ 
end

A kulisszák mögött a tartomány nyomon követi minden egyes teszt eredményét. Erre majd 

még később találunk példákat. 

Utolsó alkalmazásként megemlítjük a tartományokat, mint intervallum vizsgálat eszközét, 

tartalmazza-e  az  intervallum  a  kérdéses  értéket?  Ezt  a  ===  elemenkénti  vizsgálat 

operátorral tehetjük meg.

irb(main):006:0> (1..10) === 2 
=> true 

irb(main):007:0> (1..10) === 12 
=> false 
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irb(main):008:0> (1..10) === Math::PI 
=> true 

irb(main):009:0> (1..10) === -1 
=> false 

 

Reguláris kifejezések
 

A mintaillesztésekre használt reguláris kifejezések a Ruby szerves részét képzik. A nyelv 

beépített  támogatást  nyújt  ahhoz,  hogy  az  illesztést  kényelmessé  tegye.  A  reguláris 

kifejezések  Regexp típusúak,  létrehozni  őket  konstruktorral  vagy  a  /kifejezés/,  ill. 

%r\kifejezés\ literálokkal tudjuk. 

irb(main):010:0> n = Regexp.new('[0-9]+') 
=> /[0-9]+/ 

irb(main):011:0> m = /[0-9]+/ 
=> /[0-9]+/ 

irb(main):012:0> p = %r{[0-9]+} 
=> /[0-9]+/ 

Figyeljük  meg,  hogy  a  fenti  példában  a  három  objektum,  m,  n és  p szemantikailag 

megegyeznek.

Ha létrehoztuk reguláris kifejezésünket, stringhez illeszteni a  match(String),  =~ (pozitív 

illeszkedés) vagy !~ (negatív illeszkedés) operátorral tudjuk. Az illeszkedés operátorok a 

String és Regexp osztályokban definiáltak, a jobb oldali kifejezés reguláris kifejezéssé lesz 

konvertálva. Példák az illeszkedési operátorra: 

irb(main):002:0> /y/ =~ "xyz" 
=> 1 

irb(main):003:0> /a/ =~ "xyz" 
=> nil 

irb(main):004:0> /\d+/ =~ "abc123xyz" 
=> 3 
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Az illesztő operátorok az illesztés karakter  pozicíóját  adják vissza,  továbbá beállítanak 

számos Ruby változót  mellékhatásként.  $& tartalmazza  a  stringnek azon részét,  amely 

illeszkedik a mintához, $` a megelőző, $' pedig az azt követő string darabot tartalmazza, a 

$~, $1, ..., $9 változók pedig sorban az első, második, stb rész-illeszkedést. Az illeszkedés 

összes eredményét egy  MatchData  példány fogja össze. A match metódus hívásának ez a 

visszatérő értéke,  összehasonlító operátor  használata esetén ezt  a  $~ változóban kapjuk 

meg. Nyilván sikertelen illeszkedés esetén a fenti változók üresek lesznek.

Minta alapú helyettesítések 

Néha elegendő mintát keresni stringben. Ha az a feladat, hogy keressünk meg egy olyan 

szót, mely sorrenben a, b, c, d és e betűkből áll, megtehetjük ezt a /a.*b.*c.*d.*e/ mintával. 

Így megtaláljuk például az "absconded" és "ambuscade" szavakat. Gyakran ennyi elég. 

   

Előfordulhat az is, hogy nem csak keresni kívánunk reguláris kifejezésekkel, hanem azok 

eredményén változatni is akarunk. Ki szeretnénk cserélni azokat más szavakra például.

A  String#sub és  String#gsub metódusok  megkeresik  a  string  egy  részét  az  első 

paraméterben meghatározott minta szerint és kicserélik a másodikra. A String#sub az első 

csere után leáll, míg a String#gsub kicserél minden előfordulást. Mindkét metódus egy új 

stringet  ad vissza tartalmazva a helyettesítéseket,  viszont  a  String#sub! és  String#gsub! 

változatuk visszaható jellegűek, önmagukon végzik el a helyettesítéseket. 

A második argumentum lehet akár string, akár kódblokk. Ha blokkot adunk meg, akkor a 

blokk értéke lesz a helyettesítő érték.

irb(main):013:0> "Ablak-Zsiráf".gsub(/[AZ]/) {|x| x.downcase}
=> "ablak-zsiráf"

Végül álljon itt reguláris kifejezések kód blokkal kombinálásának egy csodálatos példája. 

Tekintsük a következő kódrészletet Wakou Aoyama által írt CGI könyvtár modulból. Ez 

fog  egy  HTML-t  tartalmazó  stringet,  majd  átkonvertálja  azt  ASCII-re.  Mivel  a  kód 

eredetileg japánoknak lett írva, az "n" módosító a reguláris kifejezés végén engedélyezi a 

többbájtos karakterfeldolgozást. Továbbá jól illusztrálja a Ruby case szerkezetét is. 
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def unescapeHTML(string) 
  str = string.dup 
  str.gsub!(/&(.*?);/n) { 
    match = $1.dup 
    case match 
    when /\Aamp\z/ni           then '&' 
    when /\Aquot\z/ni          then '"' 
    when /\Agt\z/ni            then '>' 
    when /\Alt\z/ni            then '<' 
    when /\A#(\d+)\z/n         then Integer($1).chr 
    when /\A#x([0-9a-f]+)\z/ni then $1.hex.chr 
    end 
  } 
  str 
end 
 
puts unescapeHTML("1&lt;2 &amp;&amp; 4&gt;3") 
puts unescapeHTML("&quot;A&quot; = &#65; = &#x41;")

A fenti példa lefuttatva a következőket fogja kiírni a kimenetre:

1<2 && 4>3 
"A" = A = A 

Kivétel kezelés 

Hasonlóan  a  többi  modern  programozási  nyelvhez,  a  Ruby  is  rendelkezik  kivétel 

kezeléssel. Működése a Java nyelvhez hasonlít, szintaxisa inkább az Adáéra. 

A kivétellel  kapcsolatos  információkat  az  Exception típus  vagy  leszármazottjának  egy 

objektuma tartalmazza. A Ruby új, rendezett hierarchiát alakított ki a kivételek számára. Ez 

a hierarchia a kivételek kényelmesebb kezelését teszi lehetővé. 

Ha egy kivételt ki kell váltanunk, akkor használhatjuk a beépített Exception osztályt vagy 

létrehozhatjuk  a  sajátunkat  is.  Ha  az  utóbbi  mellett  döntünk,  akkor  valószínűleg  a 

SandardError osztály  vagy  annak  valamely  leszármazottjából  fogjuk  származtatni  a 

sajátunkat. Ha nem mégsem, akkor a kivételünket alapból nem fogjuk tudni elkapni. 

Minden   Exception   rendelkezik  egy  hozzá  kapcsolódó  üzenet  szöveggel,  és  egy 

visszautalással a verem megfelelő helyére. A saját kivételünk definiálásánál ezeket újabb 

információkkal bővíthetjük. 
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A kivételt kiváltható kódot egy begin/end blokkba zárjuk és rescue esetekkel adjuk meg a 

Ruby-nak, hogy milyen típusú kivételekkel akarunk foglalkozni.  A szintaxis így néz ki: 

begin 
  … 
rescue [Exception [=> var]] 
  … 
[else …] 
[rescue …] 
[ensure] 
end 

Amikor egy, minden következő kivételkezeléstől független kivétel váltódik ki, a Ruby az 

adott kivétel Exception objektumára mutató referenciát helyez el a $! globális változóban.

Kívétel  kiváltására alkalmas a  raise metódus (lásd: throw függvény a Javában). Ha ezt 

paraméter  nélkül  hívjuk  meg,  akkor  az  a  $!-ban  tárokt  kivétel  kiváltását  jelenti.  Ez  a 

hasznos  technika  lehetővé  teszi  számunkra,  hogy  magasabb  szintre  továbbítsuk  azon 

kivételeket,  amelyeket  nem tudtunk lekezelni.  Ez majdnem olyan,  mint  egy öröklődési 

hierarchia implementálása hibafeldolgozás céljára. 

Egy begin blokkban több rescue águnk is lehet, és minden egyes  rescue  több kivételtípust 

is  elkaphat.  A rescue  kifejezés  végén megadhatjuk azt  a  lokális  változót,  amelyben az 

elkapott kivételt tárolni szeretnénk. Ez utóbbi olvashatóbb a $! folyamatos használatánál.

Az else ág blokkja akkor hajtódik végre, ha a védett főblokkban nem történt hiba. A fenti 

szerkezetet  opcionálisan az  ensure ág zárhatja,  amely mindenképpen lefut,  akár kivétel 

történt,  akár  nem. Ide  rakhatjuk  például  egy  megnyitott  fájl  lezárást,  amelyet  célszerű 

minden esetben megtenni, még ha baj is történt feldolgozása közben. 

Egy példa fájlkezelés védett módjára:

f = File.open("pelda.txt") 
begin 
  # fájlművelet 
rescue 
  # hibakezelés 
else 
  puts "Gratulálok! Nem történt hiba!" 
ensure 
  f.close unless f.nil? 
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end 
 

A retry parancs

Néha szükségünk van egy kivétel okának kijavítására. Ezekben az esetekben használhatjuk 

a retry utasítást egy rescue blokkon belül. Ekkor az egész főblokk újra végrehajtásra kerül. 

Láthatjuk, hogy itt igen nagy esélyünk van arra, hogy az egész programot belekergessük 

egy végtelen ciklusba. Ezért célszerű ezt a funkciót különös körültekintéssel kezeljük! 

Kivételek kiváltása - a raise metódus

Eddig a kivédő oldalt vizsgáltuk meg, azaz a mások által kiváltott kivételeket próbáltuk 

kezelni. Most nézzük meg a másik oldalt is. Kivételeket a Kernel::raise metódus hívásával 

kezdeményezhetünk.

raise 
raise "érvénytelen argumentum" 
raise InterfaceException, "billentyűzet hiba", caller 

 
Az első forma egyszerűen újra kiváltja az aktuális kivételt (vagy egy  RuntimeErrort, ha 

nincs aktuális kivétel). Ezt kivételkezelőkben használjuk, ha egy kivételt fel kell deríteni, 

mielőtt továbbhaladunk.

A második forma egy új RuntimeError kivételt hoz létre, és az üzenetét az adott szövegre 

állítja be. Ezt a kivételt ezután eggyel magasabb továbbítja a hívási veremben. 

A harmadik  forma első  argumentumát  egy kivétel  létrehozására használja,  majd  annak 

üzenetét  beállítja  a  második  argumentumban  megadott  szövegre.  Általában  az  első 

argumentum vagy Exception alosztály neve, vagy ezen osztályok egy objektumára mutató 

referencia.  A hívási  veremben keresés  általában a  Kernel#caller metódus használatával 

történik.

A catch-throw szerkezet
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Míg  a  kivételek  raise és  rescue mechanizmusa  megfelelő,  ha  hiba  esetén  szeretnénk 

megszakítani  a  futtatást,  néha  azért  jobb,  ha  képesek  vagyunk  kiugrani  egy  mélyen 

beágyazott szerkezetből normális működés közben. Itt lép be a képbe a catch (elkapni) és a 

throw (dobni). Ennek szemléltetésére lássuk a következő példát:

A catch egy felcímkézett blokkot definiált, amely mindaddig normálisan került futtatásra, 

amíg egy throw végre nem hajtódik. A blokk neve lehet String, vagy Symbol (szimbólum) 

típusú. 

catch (:done) do 
  while gets
    throw :done unless fields = split(/\t/) 
    songList.add(Song.new(*fields)) 
  end 
  songList.play 
end 

Amikor  a  Ruby  throw-ba  ütközik,  végigzongorázza  a  hívási  vermet  egy  megfelelő 

címkével  ellátott  catch blokkot  keresve.  Ha megtalálja,  a Ruby visszatörli  a vermet  az 

adott  pontig,  és  terminálja  az  adott  blokkot.  Ha  a  throw egy  opcionális  második 

paraméterrel kerül meghívásra, akkor annak értéke a  catch visszatérési értékeként kerül 

átadásra. 
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Ruby, az objektum-orientált nyelv

A Ruby  egészen  a  tervező  asztaltól  fogva  igazi  dinamikus  objektum-orientált  nyelv. 

Mintaként a Smalltalk nyelv szolgált, innen pl. a self kulcsszó. A Ruby ezen a vonalon 

erősen hasonlít még az Objective-C-re, hiszen ősük közös. Egyszeres öröklődés mellett 

mindkét nyelvben ott van még egy második "dimenzió" is az osztályok bővítésére, melyet 

az  utóbbi  nyelvben  kategória-bővítésnek,  Ruby-ban  mixineknek  nevezűnk.  Ezek 

segítségével  a  szigorú  osztály  hierarchiák  mellett  vagy egy másik  nyelvi  lehetőségünk 

osztályaink bővítésére. 

Minden objektum!

A Smalltalkhoz hasonlóan - de ellentétben a Java-val - a Ruby-ban minden objektum. Még 

a számok és az "üres" elem, a  nil (más nyelvekben  null vagy  NULL kulcsszó) is az. Az 

összes  típus  illeszkedik  az  osztályok  struktúrájába,  legyenek  azok  szóláncok,  számok, 

reguláris kifejezések vagy szimbólumok. 

Erre egy érdekes példa az "üres"  elem,  a nil,  amely mint objektum a NilClass osztály 

egyetlen példánya. A nyelv minden objektuma válaszol egy speciális üzenetre, a "nil?"-re. 

nil.nil? => true 
a = nil 
a.nil? => true 

de

 
1.nil? => false 
a = "hello"; a.nil? => false 

De ne szaladjunk ennyire előre. Vegyük először az objektum-orientált nyelvek alapköveit, 

az  osztályokat.  A Ruby-ban az  osztályokat  a  "class" kulcsszó jelöli.  Íme egy egyszerű 

osztály, az ElsoOsztály, melynek egy darab metódusa van.

class ElsoOsztaly 
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  def msg 
    puts "hello world" 
  end 
end

Sőt, ugorjunk még előrébb. Vegyük előre a modulokat.

Modulok

A modulok Ruby-ban konstansok és metódusok gyűjteménye, általuk valósítható meg a 

Ruby-ban  névterezés  modulok  egymásba  ágyazásával,  ill.  osztályok  ezeken  belüli 

definiálásával.  Mivel  ebben  a  nyelvben  minden  objektum,  így  a  modulok  is  azok.  A 

Module.class kifejezésre  válaszul  a  "Class"-t  kapjuk,  tehát  ezek  valójában  speciális 

osztályok. Így néz ki a modul deklarációja: 

module M 
  V = 1 

  def meth 
    … 
  end 
  def M.meth2 
   … 
  end 
end 

A fenti  modulban egy konstanst,  egy példány és egy statikus metódust deklaráltunk.  A 

konstanst  az  M::V kifejezéssel  olvashatjuk ki.  A  meth metódust  közvetlenül  hívni  nem 

tudjuk, csak a meth2-t az M.meth2 kifejezéssel. A meth metódust akkor fogjuk hívni, ha a 

fenti modult mixinként használva hozzáadjuk egy osztályhoz. De erről majd később. 

Modulokat egymásba is ágyazhatunk. 

module M 
  module N 
    def N.hello 
      puts "HELLO" 
    end 
  end 

  class Z 
    def hello 
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      puts "Hello World" 
    end 
  end 
end 
M::N.hello => "HELLO" 

obj = M::Z.new 
obj.hello => "Hello World" 

A fenti példában az M modul csak egy szülő névtér, melybe az N modult és a  Z osztályt 

ágyaztuk be. A névterek nagy kezdőbetűs szavak lánca dupla kettősponttal elválasztva.

E kis kitérő után most térjünk vissza az osztályokhoz.

Osztályok 

Az osztályok Ruby-ban elsőrendű példányai a  Class osztálynak. Amikor egy új osztályt 

hozunk létre a  class UjOsztaly … end kifejezéssel, akkor létrejön a Class egy objektuma 

globálisan  egyedi  név  konstanssal.  Az  UjOsztaly.new konstrukciós  hívás  a  Class.new 

metódusát fogja meghívni.

A new metódus átdefiniálható az alias paranccsal:

class Class 
  alias oldNew new 
  def new(*args) 
    print "Új ", self.name, " példány létrehozása\n" 
    oldNew(*args) 
  end 
end 
 
class UjOsztaly 
end 

n = UjOsztaly.new 

 
Ennek eredménye a következő üzenet lesz: "Új UjOsztaly példány létrehozása". 

Érdemes megjegyezni azt az apró szintaktikai ínyencséget, miszerint a new konstruktor az 

osztály  neve  után  áll,  ponttal  elválasztva  (UjOsztaly.new).  Ezt  Java  nyelven  "new 
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UjOsztaly()" formában írnánk le, ami erősen kilóg az általánosan használt "tárgy.üzenet" 

szintaktikából.

Mivel  a  Ruby  szkript  nyelv,  ezért  az  osztály  deklarálása  maga  is  futtatás,  azaz 

befolyásolható.  Például  feltételes  metódus  deklarációk,  osztály  változók  és  konstansok 

létrehozása értékadással. Speciálisan ebben az esetben a "self" kulcsszó magát az osztályt 

jelöli.

Öröklődés

A Ruby egyszeres öröklődésű, tehát minden osztálynak legfeljebb egy őse lehet. Ha nem 

adunk meg ősosztályt, akkor az automatikusan az "Object" ősosztályból származik. 

ElsoOsztaly.superclass 
=> Object 

Object.superclass 
=> BasicObject 

BasicObject.superclass 
=> nil

Egyedül a BasicObject-nek nincs ősosztálya. Az osztályok "Class" típusúak 

Az osztályok és objektumok bővítésére van a Ruby-ban még egy lehetőség, a mixinek, 

ezekkel majd később foglalkozunk.

Objektumok 
 

Osztály  példányokat  a  new  kulcsszóval  hozunk  létre.  Az  obj  =  ElsoOsztaly.new 

konstruktorral  példányosítunk.  A  konstruktor  az  osztály  initialize metódusát  fogja 

meghívni az objektum inicializációjához.

class ElsoOsztaly 
def initialize(k) 
    @uzenet = k 
  end 

  def hello 
    puts @uzenet 
  end 
end
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a = ElsoOsztaly.new("Helló világ!") 
=> #<ElsoOsztaly:0x10919e0 @uzenet="Helló világ!"> 

a.hello 
=> Helló világ!

 
Ebben az egyszerű példában készítettünk egy ElsoOsztaly nevű osztályt, melynek példánya 

az  általunk  megadott  üzenetet  fogja  kiírni  a  standard  kimenetre  a  hello  üzenet 

meghívásakor. 

Származás megadása 

class B < A 
  … 
end 

 
Itt B alosztálya A-nak, A ősosztálya B-nek avagy B specializálja A-t, A generalizálja B-t. 

A self és a super kulcsszavak 

Egy  objektumon  belül  önmagára  a  self kulcsszóval  hivatkozhatunk.  Speciális  esetként 

osztály konstruálásakor a self magára az osztályra mutat.

A super  kulcsszó  ősosztály  metódusának  hívására,  a  konstruktorban  az  ős  konstruktor 

hívására használható. Konstruktor esetén ha pontosan ugyanazokat a paramétereket adjuk 

tovább  az  ős  konstruktor  felé,  amelyeket  kaptuk,  akkor  elég  a  super-t  magát  leírni,  a 

paraméterek zárójelek közti felsorolása elhagyható. 

   

class Muvelet 
  def initialize(x,y) 
    @elso, @masodik = x, y 
  end 

  def eredmeny 
    # nem csinál semmit 
    nil 
  end 
end 
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class Osszeadas < Muvelet 
  def initialize(x,y) 
    super 
  end 
  def eredmeny 
    @elso+@masodik 
  end 
end

A fenti  példában  az  Osszeadas alosztály  valósítja  meg  az  absztrakt  Muvelet osztály 

eredmeny metódusát. 

Osztály és példány változók

A  Ruby-ban,  mint  rendes  objektum-orientált  nyelvben  is  megadhatunk  osztály-  és 

példányváltozókat. Az osztályváltozókat @@, a példányváltozókat @ jellel kezdjük. Mivel 

a  Ruby  szkript  nyelv,  ezért  ezen  változók  az  első  értékadáskor  jönnek  létre.  Példány 

változót  tipikusan az alapértelmezett  inicializációs metódusban (initialize)  hozunk létre, 

osztály változót pedig az osztály deklarálásakor. 

class A 
  @@mystr = "hello" 

  def initialize 
    @mynum = 1 
  end 
end

 
A fenti  példában az osztály deklarálásánál hozzuk létre a  mystr osztály változót, míg a 

mynum példány változót az osztály példányának inicializációjakor. Ha valakinek hiányzik 

a más nyelvekben megszokott változó deklarálás, az megnyugodhat, erre is van lehetőség a 

Ruby-ban: 

class A 
  attr  :var
 
  def initialize 
    @var = 1 
   end 
end 
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a = A.new 
puts a.var => 1 

 
Hogy mi is az az attr és mit csinál, lásd lejjebb.

A  változók  a  külvilág  számára  automatikusan  rejtettek,  kiolvasásukhoz  és  /  vagy 

módosításukhoz ún. "accessor" metódusokat kell írni. A Ruby-ban erre nyelvi elem nincs, 

helyette  az  osztály  deklarálásakor  lefutó  metódusokkal  generálhatunk  változót  olvasó- 

és/vagy  író  metódusokat.  Ezek  a  metódusok  attr  névvel  kezdődnek  és  általában  egy 

paraméterük van, amelyben az elérendő változó nevét kell megadnunk. 

attr :var 
attr_reader :var2 
attr_writer :var3 
attr_accessor :var4 

Az első forma egy var-t kiolvasó metódust generál, amely így néz ki: 

   

class A 
  … 
  def var 
    @var 
   end
end 

Az attr_reader ennek szinonimája. Az attr_writer a változó írásához generál metódust:

class A 
  … 
  def var=(value) 
    @var=value 
  end 
end

 
Az attr_accessor a fenti kettő kombinációja.

Három  megjegyzés:  a  Ruby-ban  függvény  vagy  metódus  hívásakor  nem  kötelező 

zárójeleket használni (újabban azért figyelmeztet az interpreter, hogy inkább tegyük ki). A 

másik pedig a kettősponttal kezdődő szó, amely egy szimbólum (külön típus Ruby-ban, 

nincs köze a String típushoz). A harmadik pedig, hogy függvények, metódusok esetén nem 
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kötelező kiírni a return visszatérő utasítást. Ruby-ban mindig az utolsó értékadás értéke a 

visszatérő érték. Ha nincs más, akkor a nil az. 

Egy példa csak olvasható példányváltozó deklarásához 

class A 
  attr :var
 
  def initialize(x) 
     @var = x 
  end 
end 
   
a = A.new(123) 
puts a.var 

=> 123

Osztály szintű konstansok 
   

Fentebb  láthattuk,  hogy  a  tagváltozók  Ruby-ban  kívülről  nem láthatóak,  hacsak  nincs 

elérésük  biztosítva  metódusokon  keresztül.  Speciális  kivételt  képeznek  az  osztályban 

deklarált konstansok: 

   

class A 
   X = "hello" 
end 
   
puts A::X 

=> "hello" 
   

   

Korlátozások és láthatósági körök megadása 
   

Ruby-ban a  Java-val  ellentétben nem létezik  se  final,  se  abstract minősítés,  azaz  nem 

tilthatjuk  meg  egy  osztályból  származtatást,  se  nem  tilthatjuk  példányosítását,  mert 

félkésznek jelöltük magát az osztályt. Mivel a Ruby dinamikus nyelv, ezért minden osztály 

és  objektum  tetszőlegesen  átszabható  menet  közben.  Ennek  csak  a  freeze metódus 

meghívása  szab  gátat,  amitől  kezdve  egy  objektum  vagy  osztály  "megfagy",  többé 

strukturálisan nem módosítható.
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Objektum változók és metódusok láthatóságának szabályozása 
 

Már említettük, hogy mind az osztály, mind a példány változók Ruby-ban automatikusan 

rejtettek. A Ruby-ban is van lehetőségünk az osztály bizonyos részeinek eltakarására a más 

példányok vagy alosztályok elől,  de az előbbi állításból kifolyólag értelemszerűen csak 

metódusok láthatóságát tudjuk szabályozni. Ezeket a Javában vagy C++-ban megszokott 

private, protected és public kulcsszavakkal tehetjük meg, viszont a jelentésük kicsit más.

Private 
   

Megszoktuk más nyelvekben, mint C++-ban vagy Javában, hogy a private osztály szinten 

teszi zárttá a metódust, alosztály vagy más osztály példányából ezek láthatatlanok. A Ruby-

ban ez egy kicsit máshogy van. Itt a private példány szinten teszi láthatatlanná a metódust. 

A  private szóval  (és  nem kulcsszóval,  ez  is  valójában egy metódus)  tehetünk példány 

metódusokat priváttá.   

Két példa a private szó használatára, elsőként paraméter nélkül. 

   

class Example 
  def methodA 
  end 
   
  private # minden metódus, ami ezután következik, az objektumon 
kívülről nem látható 
   
  def methodP 
  end 
end

Megadhatjuk a metódusok neveit paraméterként, akkor azokat teszi a private priváttá. 

   

class Example 
  def methodA 
  end 
   
  def methodP 
  end 
   
  private :methodP 
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end 

  
Itt a methodP lesz privát eljárás. Most nézzünk konkrét példát a jelentésre is: 

   

class AccessPrivate 
  def a 
  end 
  private :a # az 'a' egy privát eljárás innentől 
   
  def accessing_private 
     a              # rendben! 
     self.a         # nem jó! privát eljárások nem hívhatóak
                    #   explicit objektum névvel, még ha "self" is az!
     other_object.a # nem jó, más példányban sem elérhető ez a metódus
                    #   (de ha protected lenne, akkor igen) 
  end
end 

Protected

A protected jelentése is kicsit más. Javában ugye annyit tesz ez, hogy az így minősített 

metódus  csak  alosztályokból  láthatóak,  más  osztályokból  nem.  Igazából  a  Ruby-ban  a 

protected és a  private jelentése alig tér el. Láttuk, a  private annyit tesz, hogy a metódust 

nem hívhatunk más objektum példányból, mégha a két objektum ugyanazon ősosztályból 

származik.  Protected minősítésű metódusokat viszont hívhatunk ugyanolyan ősosztályból 

származó példányból! Ebből következően igazából Ruby-ban nem lehet teljesen elrejteni 

metódusokat. 

Tehát, A-ból példányosított obj1 objektumból csak obj1-beli privát metódusokat hívhatunk 

(azaz önmagát). Szintén A-ból példányosított obj2-ből már obj1 privát metódusai már nem 

elérhetőek! A protected metódusok viszont igen. Ennyi az eltérés, amit meg kell jegyezni. 

Fontos  megjegyezni,  hogy a  fenti  minősítők csak példány metódusokra működnek.  Ha 

osztály  metódust  akarunk  priváttá  tenni,  arra  egy  speciális  metódus  szolgál,  a 

private_class_method. Egy példa erre: 

   

class SingletonLike 
  private_class_method :new 
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  def SingletonLike.create(*args, &block) 
     @@inst = new(*args, &block) unless @@inst 
     return @@inst 
  end 
end 

   

A fenti kód egy Singleton példa, ahol az alapértelmezett konstruktort kitakarjuk és helyette 

egy központi create metódust adunk.

Bővítés mixinekkel 
   

A Ruby-ban nem csak specializáció szolgál osztály szintű konstrukcióra, hanem modulokat 

is "beleforgathatunk" egy osztályba. Ezek a mixinek, melyek a nevüket onnan kapták, hogy 

egy modul  metódusait  beleillesztjük  egy osztályba.  Innentől  kezdve  ezek a  metódusok 

példány metódusokká válnak és természetesen elérik a példány változóit. Egy rövid példa 

erre: 

module MixALot 
  def say_what? 
     "hello" 
  end 
end 
   
class MC 
  include MixALot 
   
  # ... itt lesz látható a "say_what?" metódus. 
end 

   

Az MC nevű osztályt felbővítjük a MixALot modul say_what? metódusával.

Üzenetek avagy metódusok 

A Ruby-ban az osztályokon értelmezett műveleteket metódusoknak hívjuk (vö. függvények 

C++-ban).  Ez  az  elnevezés  a  Smalltalkból  jön,  nem  meglepő  módon  ugyanezt  az 

elnevezést használják Objective-C-ben is, hiszen a statikus objektum-orientált nyelvekkel 

ellentétben -  ahol  a definiált  osztály-  és tagfüggvények ténylegesen lefordulnak azonos 

szignatúrájú függvényekre - itt a metódus nevesített üzenet, mely az objektum call hívásán 

keresztül  kapja  meg  vezérlést.  Tehát  egy  object.method1(…) üzenet  egy 
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object.call("method1",  …) hívás  formájában  manifesztálódik.  A  call  parancsot  mi  is 

használhatjuk direktben, ekkor az üzenet nevét  String formájában kell átadnunk, további 

paraméterek pedig ezután következnek a felsorolásban.

Alapvetően két metódus típust különböztetünk meg, az osztály és példány metódusokat. 

Most  nem  részletezzük  ezek  jelentését  az  objektum-orientált  szemléletben,  röviden 

ismertetjük deklarálásukat. 

Osztály metódus deklarálása 

class A 
  def A.met 
     …
  end 
end

Mivel  osztály deklarálás belsejében a  self kulcsszó magát az osztályt,  mint objektumot 

jelöli, ezért ezt átírhatjuk egy kényelmesebb módon is: 

   

class A 
  def self.met
     …
  end 
end

Lássuk ezeket egy példában: 

   

class A 
   B = 12 
   def self.a 
     puts "class method A::a : #{B}" 
   end 
   
   def A.b 
     puts "class method A::b : #{B}" 
   end 
   
   class << self 
     B = 24 
     def c 
       puts "class method A::c : #{B}" 

48



     end 
   end 
   
end 
A.a 

=> "class method A::a : 12" 
A.b

=> "class method A::b : 12" 
A.c

=> "class method A::c : 24" 
puts "A::B : #{A::B}" 

=> A::B : 12

   
Míg az első kettő deklaráció önmagáért beszél, érdemes megnézni a harmadik példát. A 

class << self az osztálybővítés egy dinamikus formája, itt a "c" metódus deklarálásakor 

speciális osztály kontextust kapunk, melyen belül a  B osztály szintű konstansnak itt más 

értelme lesz (24), mint a már deklarált alapértéke (12).

Példány metódus deklarálása

Metódusokat  úgy  deklarálunk,  mintha  egyszerű  függvények  lennének,  azaz  az  osztály 

deklaráción belül a szokásos Ruby def method …. end struktúrát használjuk.

Metódus átnevezése aliasszal 
   

Ruby-ban átnevezhetünk példány metódusokat osztály deklarálásakor. Ezzel az eszközzel 

elrejthetünk egy már létező  metódust  átnevezéssel  és  elrejtéssel,  majd  egy ugyanolyan 

nevű metódusból hivatkozhatunk az átnevezettre.

Az alias metódus szintaxisa a következő: alias új_név régi_név

Praktikusan arra használható, hogy teljesen eltüntessünk egy funkciót a külvilág elől, még 

alosztályok számára sem hozzáférhető az átnevezett metódus a régi nevén. Lássunk egy 

példát ezen funkcióra: 

   

   

class A 
  def met 
     … 
  end 
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end 
class B < A 
  alias met_old met 
  def met 
     … 
     met_old(…) 
  end 
   
  private :met_old 
end 

            

A fenti példában a B osztály A-tól örökölt met metódusát átnevezzük met_old-ra, majd egy 

másik  met-ből  meghívjuk.  Ráadásul  a  met_old-ot  még  priváttá  is  tesszük,  ezzel 

láthatatlanná tesszük más példányok számára.

Operátor átdefiniálás, túlterhelés 
   

A Ruby-ban az  operátorok  általában metódusok, de nem mindegyik az.  Például  az == 

metódus, de a not,  or nem. Az utóbbiak általában nyelvi elemek és nem definiálhatók át. 

Amik  viszont  metódusként  implementáltak,  azok  mind  átdefiniálhatóak.  Ezek  listája  a 

következő:

[], []=, **. !. ~, +, -, *, /, %, <<, >>, &, ^, |, <=, <, >, >=, <=>, ==, ===, != , =~, !~ 

   

Mint  említettük fent,  ezek az operátorok metódusok, tehát  felüldefiniálásuk a  szokásos 

metódus  felülírás  szabályainak  megfelelően  történik.  Viszont  a  Ruby  más  jeleket  nem 

enged  definiálni,  tehát  csak  a  fent  felsoroltakat  használhatjuk,  szintaktikájuk  is  kötött, 

például a [] tömb címzés csak egyparaméteres lehet, az []= értékadó párja pedig kettő.

Lássunk most egy példát operátor definiálására saját osztályunkban.

 

class Vector2D 
  attr               :x 
  attr               :y 
  def initialize(x,y) 
     @x, @y = x, y 
  end 
  def length 
     Math::sqrt((@x*@x)+(@y*@y)) 
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  end 
  def <=>(another) 
     self.length<=>another.length 
  end 
end 
v1 = Vector2D.new(1,0) 
v2 = Vector2D.new(0,-1) 
v3 = Vector2D.new(1,1) 

v1<=>v2 
=> 0 

v1<=>v3 
=> -1

Ebben  a  példában  egy  egyszerű  kétdimenziós  vektort  implementáltunk,  melyeken 

definiáltuk  az  összehasonlító,  azaz  kisebb-egyenlő-nagyobb  operátort.  Ruby-ban  ennek 

neve a <=>, jelentése megegyezik a compareTo Javás metódussal. Az első összehasonlítás 

szerint is a v1 megegyezik a v2 vektorral, míg v1 kisebb, mint v3.

Dinamikus bővítés 
   

A Ruby-ról  már  megjegyeztük,  hogy dinamikus nyelv.  Ez  konkrétan annyit  tesz,  hogy 

minden  osztály  és  objektum(!!)  tetszőlegesen  alakítható  futásidőben,  deklarálásuk,  ill. 

példányosításuk után is.

Ha  egy  osztályt  többször  deklarálunk,  akkor  a  második  és  további  deklarálások  csak 

módosítják, ill. felülírják az első deklarálást. Ez egy bevett módja létező osztályok utólagos 

bővítésének. Ugyanakkor óvatosan bánjunk ezzel az eszközzel, mert fennáll a konfliktus 

veszélye más felhasznált keretrendszer vagy kód esetén. 

   

class A 
  def meth 
     … 
  end 
end 
… 
class A 
  def meth2 
     … 
  end 
end
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A fenti példa második deklarációja egyszerűen hozzáad egy új metódust az osztályhoz. De 

   

class A 
  def meth 
     … 
  end 
end 
     … 
class A 
  alias old_meth meth 
  def meth 
     … 
     self.old_meth 
     … 
  end 
end 

itt már a második deklaráció elrejti a  meth metódust és egy újat hoz létre, amely esetleg 

belehívhat  a  régibe.  Fontos,  hogy  tisztában  legyünk  a  Ruby  ezen  képességével,  mert 

ahogyan a JavaScript nyelvben is minden alaptípus felülírható, ezt megtehetjük Ruby-ban 

is.

Objektum bővítése, módosítása 
 

Már  létező  objektumot  is  bővíthetünk  metódusokkal.  Ennek többféle  módja  is  létezik. 

Elsőként  nézzük meg,  hogyan kell  objektumot  modullal  bővíteni  (lásd:  mixinek).  Itt  a 

fontos  különbség,  hogy  egy  osztály  minden  példánya  helyett  csak  egy  adott  példányt 

bővítünk. Erre szolgál az Object.extend(module) metódus. 

module M 
  def meth 
     … 
  end 
end 
   
class A 
  … 
end 
   
a = A.new 
a.extend(M)
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A fenti példában az A osztály egy példányát felbővítettük az M modul metódusaival. Ezek 

a metódusok innentől kezdve ezen objektum teljesértékű példány metódusaivá válnak.   

Egy másik megoldás a class << … end kifejezés használata:

class A 
  … 
end 
   
obj = A.new 
class << obj 
  def meth 
     … 
  end 
end

Utolsó  példánk  a  szkript  nyelvekre  oly  jellemző  eval(..) utasítás,  mellyel  szintén 

bővíthetjük  akár  osztályunkat,  akár  objektumunkat.  Ebből  az  utasításból  Ruby-ban 

négyféle is létezik:  eval,  class_eval, instance_eval és persze a  module_eval. A különbség 

csak a kontextusban van, az eval-nak megadott kiértékelés ugyanis ebben történik. 

class A 
  def meth 
     puts "HELLO" 
  end 
end 
   
obj = A.new 
   
obj.instance_eval(<<__SOURCE__ 
  def meth2 
     puts 'xxx' 
  end 
__SOURCE__ 
)

   
Ebben  a  példában szabad szövegesen  leírtuk  a  meth2 metódust,  amelyet  instance_eval 

segítségével hozzáadtunk az obj példányhoz.

Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan tudjuk megvédeni objektumainkat a módosításoktól. 

Erre  egy  lehetőséget  ad  a  Ruby,  az  objektumok  lefagyasztását.  Ha  egy  objektumot 
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lefagyasztottunk, annak struktúrája többet nem módosítható és fel sem olvasztható többet. 

És ezen még az eval(…) sem fog ki.

Nézzük meg az előző példát fagyasztással. 

class A 
  def meth 
     puts "HELLO" 
  end 
end 
   
obj = A.new 
obj.freeze 
   
obj.instance_eval(<<__SOURCE__ 
  def meth2 
     puts 'xxx' 
  end 
__SOURCE__ 
)

Ha ezt lefuttatjuk, akkor a következő hibát kapjuk válaszként:

  TypeError: (eval):1: can't modify frozen object

Tehát a módosítási kísérlet nem sikerült, objektumunk változatlan maradt.
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A refaktorálás bemutatása egy példán 
keresztül

A refaktorálásról röviden

A refaktorálás  a  szoftver  átalakításának  folyamata  oly  módon,  hogy  az  nem  érinti  a 

rendszer  külső  viselkedését,  ugyanakkor  javítja  a  kód  belső  felépítését.  Máshogyan 

fogalmazva:  jelentéstartó  program  transzformációk  sorozata.  Ez  tulajdonképpen  a 

kódtisztítás  egy  fegyelmezett  módja,  amely  ugyanakkor  minimalizálja  új  hibák 

létrehozásának  esélyét.  A refaktorálás  lényegében  javít  a  már  megírt  kód  szerkezetén, 

felépítésén.  Segítségével  javul  a  kód  olvashatósága,  egyszerűsödik  annak  szerkezete, 

eltűnnek  kódismétlések  és  halott  kódok.  Ez  a  módszer  nem  összekeverendő  a 

hibajavításokkal vagy új funkciók hozzáadásával, azonban gyakran ez utóbbiak motiválják 

a fejlesztőket arra, hogy javítsanak a kód minőségén, mielőtt nekiállnak annak bővítésének 

vagy komolyabb hibák kijavításának. 

A szó  eredetileg  SmallTalkos  körökből  származik,  ezt  azonban  gyorsan  átvették  más 

programozási  nyelvet  használó  közösségek.  Mivel  a  refaktorálás  szerves  része  lett  a 

keretrendszerek fejlesztésének, a résztvevő fejlesztők között divatos kifejezéssé vált. 

Javítsunk a már megírt kód szerkezetén - ez kissé furcsán hangzik. A szoftver fejlesztést 

jelenleg  úgy  fogjuk  fel,  hogy  először  megtervezzük,  majd  megvalósítjuk  ötletünket. 

Először jön a jó tervezés, majd ezt követi a kódolás. Idővel a kódot módosítani fogjuk, a 

rendszerünk a tervhez képesti integritása, struktúrája fokozatosan el fog térni. A kódolás 

pedig hackeléssé, toldozássá-foltozássá válik. A refaktorálás pont ennek a technikának a 

fordítottja. Segítségével egy rossz tervezést,  akár kaotikus állapotban levő kódot tudunk 

feljavítani jól strukturáltra.  Minden egyes lépés egyszerű: osztály tagokat mozgatunk át 

más osztályokba, kódblokkot emelünk ki önálló függvénybe vagy metódusba vagy kódot 

mozgatunk fel-le  az  öröklődési  hierarchiában.  Mégis  ezen lépések eredője  akár  drámai 

módon feljavíthatja a kód minőségét, szerkezetét. Ez pontosan a fordítottja a kód szerkezet 

szokásos értelemben vett eróziójának.   
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A  refaktorálás  segítségével  megteremthetjük  módosításaink  egyensúlyát.  A  rendszer 

felépítéséből  megtanulható,  hogyan lehet  annak struktúráján  javítani.  Az eredményként 

végrehajtott interakciók következménye, hogy a kód felépítése jó marad a fejlesztés során. 

A refaktorálással mindig szorosan együtt jár a tesztelés, automatizált tesztek írása. Hiszen 

általuk  felügyelhető  és  ellenőrizhető,  hogy  az  érintett  kód  átírás  után  is  ugyanolyan 

jelentéssel bír, mint előtte. Ezt sohasem szabad figyelmen kívül hagyni, különben a legjobb 

szándéktól vezérelt módosítás is csúnya hibákhoz vezethet - különösen a nagy, összetett 

rendszerekben! 

Úgy  is  tekinthetünk  a  refaktorálásra,  mint  egy  eszköz  készletre.  Találhatunk  köztük 

egyszerűbbeket  (változók  átnevezése,  metódusok  átnevezése),  de  vannak,  amelyek 

komolyabb kihívást jelentenek a fejlesztőnek: például adatbázis refaktorálása, amely nem 

mindig vihető végig probléma nélkül. Gondoljunk ilyenkor a módosítások során az adatok 

transzformálására. 

Végül pedig ejtsünk szót a szoftver támogatott vagy másnéven gépi refaktorálásról. Ahogy 

fejlődnek  az  integrált  fejlesztő  környezetek  (IDE),  már  nem  csak  színes  szintaxis 

kiemeléssel  segítik  a  fejlesztők  munkáját,  hanem  az  intelligens,  kontextus  érzékeny 

kódkiegészítés mellet  egyre fontosabb szerepet kap a refaktorálás segítsége.  Ellenőrzik, 

hogy  egy  adott  refaktorálási  feladat  végrehajtható-e  és  következetesen  végrehajtják  a 

műveletet. Ellenkező esetben elénk tárják az okokat, miért nem lehet megcsinálni azt, amit 

szerettünk volna (például változó  átnevezésekor  név ütközés léphet fel!).

Refaktorálási  támogatással  ma már minden nagyobb IDE rendelkezik.  Ilyen például  az 

Eclipse, a NetBeans vagy a Microsoft VisualStudio is.

A következő fejezetben átalakítunk egy programot refaktorálások segítségével azért, hogy 

újrahasznosíthatóvá váljon egy újabb funkció bevezetéséhez. Az utána következőben pedig 

megnézzük egy gépi refaktoráló eljárás implementációját, működését és forráskódját is.

Egy példa

Hogyan lenne   érdemes egy  példán keresztül  bemutatni  a  refaktorálást?  Ha igazán be 

szeretnénk mutatni a refaktorálás erejét, azt egy nagyobb, összetettebb projekten kellene 

megtenni.  Azonban  egy  nagyobb  példát  elég  nehéz  befogadni,  még  egy  kisebb  példa 

kifejtése is elérheti akár a száz oldalt. 
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Ha pedig túl egyszerű a példa, akkor nem derül ki, mennyire hasznos ez a módszertan. 

Rövid kódnál nem is feltétlenül van szükség refaktorálásra.  Ha azonban egy  olyan példát 

veszünk, ami egyszerű, de része egy nagyobb rendszernek, a refaktorálás máris fontossá 

válik. Az itt bemutatandó példa ilyen lesz.   

Az  eredetileg  Java  nyelven  írt  példát   Martin  Fowler  Refactoring  című  könyvéből 

kölcsönöztem, amelyet  átültettem Ruby nyelvre.  Ezen fogom bemutatni a refaktorálást, 

lépésről lépésre haladva. Minden lépésnél leírom, mi fog változni és bemutatom, hogyan 

nézett ki a kód a változatás előtt és hogyan fog utána. 

A kiindulópont

A példaprogram egy igen egyszerű kalkulátor, amely kiszámolja és kiírja a kifizetendő 

kikölcsönzött videófilmek árát. Ezt a kölcsönzött  filmekből és azok kölcsönzési idejéből 

kalkulálja.  A filmeket  megkülönböztetjük  kategóriák  szerint  (szokásos,  új  megjelenés, 

gyerekeknek szóló), melyek más árbesorolás alá esnek, más a bérlésük óradíja. 

Az alábbiakban definiáljuk az alap osztályokat és a köztük fennálló kapcsolatokat. Először 

következnek az osztályok és Ruby nyelvben megírt kódjuk. 

A Movie osztály

Passzív adatstruktúra a film nevével (title : String) és árbesorolásával (priceCode : enum).

class Movie 
   REGULAR = 0 
   NEW_RELEASE = 1 
   CHILDRENS = 2 
   
   attr :title 
   attr :priceCode 
   
   def initialize(title, priceCode) 
      @title = title 
      @priceCode = priceCode 
   end 
   def priceCode=(val) 
      @priceCode = val 
   end 
end
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A Rental osztály

Ez az osztály reprezentálja magát a kölcsönzést. Két attribútuma van, a kölcsönzött film 

(movie : Movie) és a kölcsönzött napok száma (daysRented : Integer).

class Rental 
   attr   :movie 
   attr   :daysRented 
   
   def initialize(movie, daysRented) 
      @movie = movie 
      @daysRented = daysRented 
   end 
end

 

A Customer osztály

Ez az osztály reprezentálja a videókat kikölcsönző ügyfeleket. Adjunk neki nevet (name : 

String) és rendeljük hozzá a kölcsönzéseket (rentals : Rental). 

class Customer 
   attr   :name 
   attr   :rentals 
   
   def initialize(name) 
      @name = name 
      @rentals = [] 
   end 
   def addRental(rental) 
      @rentals << rental   
   end 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         thisAmount = 0 
         # determine amounts for each line 
         case obj.movie.priceCode 
         when Movie::REGULAR 
            thisAmount = thisAmount + 2 
            if obj.daysRented > 2 
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               thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-2)*1.5 
            end 
         when Movie::NEW_RELEASE 
            thisAmount = thisAmount + obj.daysRented*3 
         when Movie::CHILDRENS 
            thisAmount = thisAmount+1.5 
            if obj.daysRented > 3 
               thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-3)*1.5 
            end 
         end 
         
         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + thisAmount.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + thisAmount 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
end

Hogy könnyebb legyen áttekinteni a fenti osztályok közötti kapcsolatokat, rajzoljuk le a 

szokásos UML diagramban.

 
A kiinduló példa osztályainak UML diagramja. Csak a legfontosabb jellemzők lettek kiemelve. 
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A  Customer osztálynak  van  egy  metódusa,  amely  elkészíti  a  kimutatást  a  kölcsönzött 

filmekről. Az alábbiakban megvizsgáljuk ennek metódusnak az interakcióit:

1. Meghívjuk a statement eljárást 

2. Az végiglépdelve a rentals lista elemein meghívja a következő metódusokat 

1. aRental.getMovie() 

2. aRental.getMovie().getPriceCode() 

3. aRental.getDaysRented() 

3. Megjegyzések a kiinduló programhoz

Első ránézésre megmondható, a program struktúrája nem kifejezetten jó, továbbá biztosan 

nem objektum-orientált szerkezetű. Egy ilyen egyszerű programnál ez igazából nem lenne 

lényeges.  Semmi baj  sincs  egy gyorsan összedobott  kis  programmal.  Ha azonban ez a 

program  fontos  részét  képezi  egy  nagyobb,  összetettebb  rendszernek,  akkor  azonnal 

problémásnak fogjuk látni  ezt.  A Customer  osztályban található nagy méretű statement 

metódus  túl  sok  mindent  csinál.  Számos  részét  igazából  más  osztályoknak  kellene 

elvégezniük.

Ennek  ellenére  a  program  működőképes.  Addig,  amíg  nem  kell  hozzányúlnunk, 

megváltoztatnunk azt, addig ez jobbára esztétikai döntés.  A fordítóprogramot a szépség 

nem érdekli. De abban a pillanatban, hogy hozzá akarunk nyúlni a kódhoz, máris ember 

foglalkozik a kóddal, és bizony minket, embereket ez már érdekel. Egy gyengén tervezett 

rendszert nem könnyű módosítani. Ellenben nehéz, mert már a megértés sem könnyű, hol 

és mit kell megváltoztatni rajta. Ha már itt gondjaink akadnak,  nagy az esély a hibázásra 

és programhibák létrehozására.

Ennél a példánál  ki szeretnénk bővíteni a programot úgy, hogy a kimutatást HTML-es 

formában is el tudjuk készíteni és így el tudjuk mondani róla divatosan, hogy web-képes 

szoftver. Ezt a módosítást kérték a felhasználók. Vizsgáljuk meg a módosítás hatását. Az 

látható a kódot megnézve, hogy a kimutatás forráskódjának bármely része alkalmatlan az 

újrahasznosításra. Egyetlen esélyünk egy teljesen új metódus írása lenne, amely a korábbi 

metódusban  megírt  viselkedések  duplikáltjait  tartalmazza.  Ezt  nem  nehéz  megtenni, 

egyszerűen lemásoljuk a kódot és módosítjuk az új elvárások szerint.
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De  mi  történik  akkor,  ha  megváltoznak  az  árkalkulációs  szabályok?  Módosítani  kell 

mindkét  kimutatást  készítő  metódust  figyelve  arra,  hogy  a  változtatások  egymással 

összhangban  legyenek,  azaz  konzisztensek  maradjanak  a  kiszámítások.  A  kopi-pészt 

(lemásol és beilleszt) módszer nagy hátránya akkor mutatkozik meg, amikor az így másolt 

kódot később módosítani kell. Abban az esetben ez nem probléma, ha akkor használjuk ezt 

a  módszert,  amikor  nem  számítunk  további  változtatásokra.  De  ha  egy  programnak 

hosszabb életet szánunk, az valószínűleg változni fog. A kopi-pészt technika ekkor már 

igen veszélyessé válhat.

Lesz  még  egy  változás.  A  felhasználók  szeretnék  a  filmek  osztályozásának  módját 

megváltoztatni, de még nem tudják pontosan, ezt hogyan szeretnék. Többféle dologra is 

gondoltak  már.  És  ezek  a  javaslatok  érintik  mind  a  filmek  kölcsönzési  árát,  mind  a 

törzsvendég  pontozások  kiszámítását.  Mint  tapasztalt  fejlesztők,  csak  egy  dologban 

lehetünk  biztosak,  bármilyen  ötlettel  is  áll  elő  az  ügyfél,  fél  éven  belül  meg  fogja 

változtatni azt.

A  kimutatást  készítő  statement  metódus  az,  ahol  módosítanunk  kell  a  videofilmek 

osztályozását  és  az  árazási  szabályokat.  Ha  azonban  lemásoljuk  a  statement  eljárást  a 

HTML statement (HTML-es kimutatás) eljárásba, gondoskodnunk kell arról, hogy minden 

módosítás  konzisztens  legyen.  Továbbá  ha  a  szabályok  bonyolultsága  megnő,  egyre 

nehezebb  lesz  kitalálni,  mit  és  hol  kell  módosítanunk.  És  egyre  nehezebb  lesz  ezt 

megoldani hibázás nélkül.

Késztetést  érezhetünk  arra,  hogy  a  lehető  legkevesebbet  változtassunk  a  programon: 

elvégre jól  működik. Ahogy egy öreg mérnök mondaná: "ne javítsd meg azt,  ami nem 

romlott  el”.  A program  lehet,  hogy  hibamentesen  fut,  de  attól  még  lehet  problémás, 

ugyanakkor csak az életünket keseríti meg azáltal, hogy nehéz lesz az ügyfél kérése alapján  

a kódot módosítani. Ekkor jön a képbe a refaktorálás.

A refaktorálás első lépése

Bármikor  refaktorálunk,  az  első lépés mindig ugyanaz.  Legyenek az adott  kódhoz írva 

stabil  tesztek.  A tesztek nélkülözhetetlenek ahhoz,  hogy biztosak legyünk, az átalakítás 

alatt álló kódunk még mindig működik és az elvárt eredményeket teljesíti. Bármennyire is 

precízen követjük a refaktorálás lépéseit, emberek vagyunk. És hibázhatunk. Automatizált 

tesztek nélkül neki se álljunk az átírásnak!
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Ahogy haladunk a refaktorálással,  a tesztjeinkre fogunk támaszkodni. A tesztekben kell 

megbíznunk.  Majd  megmutatják,  ha  hibáztunk,  azt  hol  tettük.  Megéri  rászánni  az  időt 

tesztek írására, egyszerűen nélkülözhetetlenek.

A statement metódus szétszedése és újraépítése 

Az  első  nyilvánvaló  tárgya  az  átalakításnak  a  túlságosan  hosszú  statement  metódus. 

Amikor  ilyen  metódust  látunk,  első dolgunk annak keresése,  hogyan tudjuk szétszedni 

kisebb darabokra. A kisebb kód darabok könnyebben kezelhetőek.

A refaktorálás  első  fázisa  megmutatja,  hogyan  tudjuk  feldarabolni  egy  nagy  méretű 

metódust  és  a  részeit  áthelyezni  más  alkalmasabb  osztályokba.  A  célunk  az,  hogy 

megkönnyítsük  a  HTML kimenetű  statement  utasítás  megírását  minél  több  kódrészlet 

újrahasznosításával. Az első lépés megkeresni a metódus logikailag összetartozó sorait és 

az Extract Method lépései szerint kitenni önálló metódusokba. Ennek egy magától értetődő 

darabja a case..end blokk, amely láthatólag megérdemel egy önálló metódust.

Amikor  kiemelünk  egy  kódrészletet  önálló  metódusba,  mint  minden  refaktoráláskor, 

tudnunk kell, mi romolhat el. Ha rosszul emelünk ki kódot, esetleg új hibát hozunk létre. 

Vizsgáljuk meg a kivágandó kód változóit, melyek lokálisak a kódra nézve és melyek a 

kódot befoglaló metódusra. Ha egy ilyen változót nem módosít kódrészletünk, akkor azt 

egyszerűen  átadhatjuk  az  újonnan  létrejött  metódus  egy  paramétereként.  Azokkal  a 

változókkal óvatosabban kell bánnunk, melyek értékét kódunk megváltoztatja. Ha csak egy 

ilyen van, akkor elég az új metódus visszatérő értékeként megadni.

1. lépés, blokk kiemelése metódusba (Extract Method) 

Első lépésként kiemeljük azt a kódot, amely kiszámolja a kölcsönzési tételek árait egy új, 

amountFor metódusba.

class Customer 
  def statement 
     totalAmount = 0 
     frequentRenterPoints = 0 
      
     result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
     @rentals.each do |obj| 
        thisAmount = 0 
        # determine amounts for each line 
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        case obj.movie.priceCode 
        when Movie::REGULAR 
           thisAmount = thisAmount + 2 
           if obj.daysRented > 2 
              thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-2)*1.5 
           end 
        when Movie::NEW_RELEASE 
           thisAmount = thisAmount + obj.daysRented*3 
        when Movie::CHILDRENS 
           thisAmount = thisAmount+1.5 
           if obj.daysRented > 3 
              thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-3)*1.5 
           end 
        end 
         
        # add frequent renter points 
        frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
        # add bonus for a two day new release rental 
        if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
           frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
        end 
         
        # show figures for this rental 
        result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + thisAmount.to_s + 
"\n" 
         
        totalAmount = totalAmount + thisAmount 
     end 
      
     # add footer lines 
     result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
     result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
        " frequent renter points" 
      
     result 
  end 
end

Átalakítás után így néz ki a program

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         thisAmount = amountFor(obj) 
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         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + thisAmount.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + thisAmount 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
   def amountFor(obj) 
      thisAmount = 0 
      # determine amounts for each line 
      case obj.movie.priceCode 
      when Movie::REGULAR 
         thisAmount = thisAmount + 2 
         if obj.daysRented > 2 
            thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-2)*1.5 
         end 
      when Movie::NEW_RELEASE 
         thisAmount = thisAmount + obj.daysRented*3 
      when Movie::CHILDRENS 
         thisAmount = thisAmount+1.5 
         if obj.daysRented > 3 
            thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-3)*1.5 
         end 
      end 
      thisAmount 
   end 
end

2. lépés, metódus átnevezése (Rename Method) 

A kiemelt függvény megörökölte az obj változó nevet paraméterében. Most ezt átnevezzük 

olvashatóbbá, legyen a neve ezentúl aRental (kölcsönzés tárgya). 
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  ... 
  def amountFor(obj) 
      thisAmount = 0 
      # determine amounts for each line 
      case obj.movie.priceCode 
      when Movie::REGULAR 
         thisAmount = thisAmount + 2 
         if obj.daysRented > 2 
            thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-2)*1.5 
         end 
      when Movie::NEW_RELEASE 
         thisAmount = thisAmount + obj.daysRented*3 
      when Movie::CHILDRENS 
         thisAmount = thisAmount+1.5 
         if obj.daysRented > 3 
            thisAmount = thisAmount + (obj.daysRented-3)*1.5 
         end 
      end 
      thisAmount 
   end 
  ... 

A kód átalakítás után pedig így néz ki

  ... 
  def amountFor(aRental) 
      thisAmount = 0 
      # determine amounts for each line 
      case aRental.movie.priceCode 
      when Movie::REGULAR 
         thisAmount = thisAmount + 2 
         if aRental.daysRented > 2 
            thisAmount = thisAmount + (aRental.daysRented-2)*1.5 
         end 
      when Movie::NEW_RELEASE 
         thisAmount = thisAmount + aRental.daysRented*3 
      when Movie::CHILDRENS 
         thisAmount = thisAmount+1.5 
         if aRental.daysRented > 3 
            thisAmount = thisAmount + (aRental.daysRented-3)*1.5 
         end 
      end 
      thisAmount 
   end 
  ... 

3. lépés, az amountFor metódus átmozgatása a Rental 
osztályba (Move Method) 

65



Ezt a metódust átvisszük a Rental osztályba, mivel a hozzárendelt kód az egyetlen Rental 

típusú paraméterén dolgozik.  Márpedig az objektum-orientált  világ szabályai  szerint  ez 

szigorúan egy művelete ennek a típusnak.

class Customer 
   def amountFor(aRental) 
      thisAmount = 0 
      # determine amounts for each line 
      case aRental.movie.priceCode 
      when Movie::REGULAR 
         thisAmount = thisAmount + 2 
         if aRental.daysRented > 2 
            thisAmount = thisAmount + (aRental.daysRented-2)*1.5 
         end 
      when Movie::NEW_RELEASE 
         thisAmount = thisAmount + aRental.daysRented*3 
      when Movie::CHILDRENS 
         thisAmount = thisAmount+1.5 
         if aRental.daysRented > 3 
            thisAmount = thisAmount + (aRental.daysRented-3)*1.5 
         end 
      end 
      thisAmount 
   end 
end

A kód átalakítás után pedig

class Rental 
   attr   :movie 
   attr   :daysRented 
   
   def initialize(movie, daysRented) 
      @movie = movie 
      @daysRented = daysRented 
   end 
   def charge 
      result = 0 
      # determine amounts for each line 
      case movie.priceCode 
      when Movie::REGULAR 
         result = result + 2 
         if @daysRented > 2 
            result = result + (@daysRented-2)*1.5 
         end 
      when Movie::NEW_RELEASE 
         result = result + @daysRented*3 
      when Movie::CHILDRENS 
         result = result+1.5 
         if @daysRented > 3 
            result = result + (@daysRented-3)*1.5 
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         end 
      end 
      result 
   end 
end 
class Customer 
   def amountFor(aRental) 
      aRental.charge 
   end 
end 

4. lépés, az amountFor(...) kifejezés kifejtése (Inline)

Immár szükségtelen a Customer osztályban fenntartani egy egysoros metódust, ami eleve 

csak a paraméteren végez művelet. Ezt most megszüntetjük és a hívás helyén az eredeti 

paraméteres hívást helyettesítjük a paraméteren végzett művelettel. 

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         thisAmount = amountFor(obj) 
         
         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + thisAmount.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + thisAmount 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
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   end 
   def amountFor(aRental) 
      aRental.charge 
   end 
end

Átalakítás után pedig

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         thisAmount = obj.charge 
         
         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + thisAmount.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + thisAmount 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
end

5. lépés, a totalAmount temporáris változó kiiktatása 

Most eltávolítjuk a totalAmount átmeneti változót, helyettesítjük kiszámításával.

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
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      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         thisAmount = obj.charge 
         
         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + thisAmount.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + thisAmount 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
end 

Átalakítás után 

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
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         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + obj.charge 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
end

6. lépés, a törzsvásárlói pontok kiszámításának kiemelése 
metódusba (Extract Method)

Egy újabb kódot emelünk ki önálló metódusba. 

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         # add frequent renter points 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         
         # add bonus for a two day new release rental 
         if Movie::NEW_RELEASE == obj.movie.priceCode and 
obj.daysRented > 1 
            frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 1 
         end 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + obj.charge 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
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   end 
end

Átalakítás után 

class Rental 
   def frequentRenterPoints 
      (@movie.priceCode == Movie::NEW_RELEASE and @daysRented > 1 ? 
2 : 1) 
   end 
end 
class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
      @rentals.each do |obj| 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 
obj.frequentRenterPoints 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + obj.charge 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
end

7. lépés, a teljes ár kiszámolásának kifaktorálása önálló 
metódusba (Extract Method)

Az árkalkulációt kiemeljük önálló metódusba.

class Customer 
   def statement 
      totalAmount = 0 
      frequentRenterPoints = 0 
      
      result = "Rental record for " + @name + "\n" 
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      @rentals.each do |obj| 
         frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 
obj.frequentRenterPoints 
         
         # show figures for this rental 
         result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
         
         totalAmount = totalAmount + obj.charge 
      end 
      
      # add footer lines 
      result << "Amount owed is " + totalAmount.to_s + "\n" 
      result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + 
         " frequent renter points" 
      
      result 
   end 
end

Átalakítás után

class Customer 
  def statement 
     frequentRenterPoints = 0 
      
     result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
     @rentals.each do |obj| 
        frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 
obj.frequentRenterPoints 
         
        # show figures for this rental 
        result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
     end 
      
     # add footer lines 
     result << "Amount owed is " + totalCharge.to_s + "\n" 
     result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + " frequent 
renter points" 
      
     result 
  end 
  def totalCharge 
     return @rentals.inject(0) {|sum,rental| sum=sum+rental.charge} 
  end 
end
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8. lépés, a teljes ár kiszámolásának kifaktorálása önálló 
metódusba (Extract Method) 

Az árkalkulációt emeljük ki önálló metódusba.

class Customer 
  def statement 
     frequentRenterPoints = 0 
      
     result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
     @rentals.each do |obj| 
        frequentRenterPoints = frequentRenterPoints + 
obj.frequentRenterPoints 
         
        # show figures for this rental 
        result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
     end 
      
     # add footer lines 
     result << "Amount owed is " + totalCharge.to_s + "\n" 
     result << "You earned " + frequentRenterPoints.to_s + " frequent 
renter points" 
      
     result 
  end 
end 

Átalakítás után

class Customer 
  def statement 
     result = "Rental record for " + @name + "\n" 
      
     @rentals.each do |obj| 
        # show figures for this rental 
        result << "\t" + obj.movie.title + "\t" + obj.charge.to_s + 
"\n" 
     end 
      
     # add footer lines 
     result << "Amount owed is " + totalCharge.to_s + "\n" 
     result << "You earned " +  totalFrequentRenterPoints.to_s  + " 
frequent renter points" 
      
     result 
  end 
  def totalFrequentRenterPoints 
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     return @rentals.inject(0) {|sum,rental| 
sum=sum+rental.frequentRenterPoints} 
  end 
end 

9. lépés, bevezetjük a HTML alapú kiszámlázást

Végre eljutottunk a refaktorálásokkal egy olyan állapotba, hogy nyugodtan hozzáadhatjuk 

a  HTML  alapú  kimenetet  készítő  programot  a  kódhoz.  A  lekérdezések  mostantól 

elérhetőek a  Customer más osztályok számára is. Ezen lekérdezések nélkül nekünk kell 

mindent  megoldanunk,  ismerni  a  kölcsönzéseket  és  ciklusokat  írni  a  számításokhoz. 

Legjobb esetben is kódrészeket kell duplikálni.  Összetettebb rendszerekben ez rengeteg 

plusz kód megírásához és karbantartásához vezethet. 

Így  azonban  szembetűnő   a  különbség  a  korábban  megírt  statement  és  az  újonnan 

hozzáadott  HTMLstatement utasítások  között.  Elérkezett  az  a  pillanat,  amikor  a 

refaktorálásaink sorozata elérte célját és új kódot adhatunk a projektünkhöz. 

class Customer 
  ... 
  def HTMLstatement 
     result = "<h1>Rental record for #{@name}<h1><br>\n" 
      
     @rentals.each do |obj| 
        # show figures for this rental 
        result << "#{obj.movie.title}: #{obj.charge}<br>\n" 
     end 
      
     # add footer lines 
     result << "You owe <em>#{totalCharge.to_s}<em><br>\n" 
     result << "On this rental you earned 
<em>#{totalFrequentRenterPoints.to_s}</em> frequent renter points" 
      
     result 
  end 
  ... 
end 

A  számítások  kiemelése  révén  megírhatjuk  a  HTMLstatement eljárásunkat  újra 

felhasználva a már egyszer megírt kalkulációkat. Nincs kopi-pészt kód duplikálás és ha 

megváltozik valami a számításokban, akkor azt csak egy helyen kell módosítani. Ezentúl 

minden további számlázó eljárást könnyű lesz megírni. 
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Példánk  itt  befejeződik,  célunkat  elértük.  A  kód  sokat  tisztult,  objektum-orientált 

struktúrája  erősödött  és  az  új  eljárást  is  könnyedén,  biztonságosan  hozzáadhattuk 

programunkhoz. 
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Egy refaktoráló eljárás megvalósítása 

A korábbi fejezetben kipróbáltuk a refaktorálást egy példa kódon lépésről lépésre. Most 

megnézünk egy automatizált eljárást, megvizsgáljuk annak működését és felépítését, ezen 

keresztül bepillantást nyerve általában a refaktorálás gépi támogatásának világába. Hogy 

ezt megtehessük viszonylag egyszerűen, az Eclipse Foundation által fejlesztett népszerű 

Eclipse  IDE  keresztplatformos  fejlesztői  környezetet  választottuk,  amely  elég  fejlett 

támogatással  rendelkezik az automatizált refaktorálás terén.  Az Eclipse LTK (Language 

Tool Kit) alrendszere konkrét keretrendszert biztosít további eljárások fejlesztéséhez. Így 

ez egy jó választásnak tűnik. 

Az Eclipse elsősorban a Java programozási nyelvet támogatja, szükségünk lesz az Aptana 

Studio RadRails kiegészítésére, amely többek közt Ruby nyelvi támogatással egészíti ki az 

IDE-t, beleértve kód kiegészítést és refaktorálást a nyelvhez. 

A most bemutatandó eljárás a RadRails része, melynek kódját kiemeltük demonstrációnk 

céljára.  A  kiragadott  kód  egyszerűsített  és  dokumentált  változata  megtalálható  a 

függelékben. 

A kiválasztott refaktorálás pedig a metódus átnevezése  (Rename Method) lesz.

Az eljárás rövid ismertetése

Motiváció 

Függvények,  metódusok  neve  általában  tükrözni  azt,  amit  funkciójuk  hordoz.  Rosszul 

elnevezett függvények félrevezetőek lehetnek a programozók számára, megnehezítve azok 

értelmezését.  Ilyenkor  célszerű  átnevezni  őket  egy  olyanra,  ami  jobban  passzol 

működésükhöz. Ne feledjük, a kód részben dokumentáció is, amelyet ember szerkeszt és 

olvas. 

Az eljárás elvi lépései 

1. Nézzük  meg,  hogy  az  átnevezendő  metódust  implementálja  egy  ős-  vagy 

alosztálybeli is. Ha így van, azokat is nevezzük át. 

2. Hozzunk létre metódust az új névvel és másoljuk bele a régi tartalmát. 

76



3. Írjuk át úgy a régi metódust, hogy az egyszerűen hívja meg az új metódust és ha 

szükséges, adja vissza annak visszatérési értékét. 

4. Teszteljük le a programot 

5. Keressük meg az összes régi metódusra történő hivatkozást és írjuk át úgy, hogy 

hivatkozzanak az új metódusra. Teszteljük a programot minden átírásnál. 

6. Töröljük ki a régi metódust 

7. Teszteljük le a programot 

8. Az eljárásról részletesebben Martin Fowler: Refactoring c. könyvének 273. oldalán 

olvashatunk. 

Támogató eszközök 
Mielőtt rátérnénk a metódus átnevezésének megvalósítására, röviden tekintsük át, milyen 

eszközök állnak rendelkezésünkre automatizált refaktorálás megírásához. 

JRuby AST támogatás 

Mielőtt  elindítanánk egy  konkrét  refaktorálást,  előtte  meg kell  vizsgálni  a  kijelölt  kód 

részlet  és  környezetét,  hogy  alkalmazható-e  rá  a  kívánt  eljárás  és  hatása  sem  kerül 

konfliktusba a kód többi részével. Tehát esetünkben a kijelölt kód részlet vajon metódus 

név  és  új  néven  még  nincs  ilyen  metódus,  mert  ekkor  ütközés  léphet  fel  a  metódus 

szignatúrák között. 

Tipikusan kódelemzésre van szükségünk. Mivel Java környezetben dolgozik eljárásunk, 

szerencsénkre a RadRails felhasználja a JRuby AST API-ját. Segítségével megkaphatjuk az 

elemzendő Ruby kód szintaxis fáját csomópontokra (Node)-okra felbontva. Ez igen nagy 

előny,  mivel  Ruby  nyelven  írt  forráskódok  elemzése  korántsem  egyszerű.  A  nyelv 

megenged sokféle lazaságot, amivel a programozónak kíván engedményeket tenni a lazább 

szintaxissal, ugyanakkor ezt gépileg elemezni emiatt már komplexebb feladat. 

A RadRails a fenti okok miatt is szervesen ráépül a JRuby-ra. 

A RadRails keretrendszer
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Mielőtt megismerkednénk a plugin felépítésével, ki kell röviden térnünk a RadRails-re. Ez 

egy Ruby refaktorálást  támogató  keretrendszer,  amely  szervesen  illeszkedik  az  Eclipse 

LTK (Language Tool Kit) automatizált refaktorálás támogató modulhoz, ill. ezt bővíti ki a 

Ruby programozási nyelv refaktorálási támogatásával. 

Az  alábbiakban  röviden  áttekintjük  a  RadRails  fontosabb  komponenseit,  mivel  a 

bővítményü szervesen épül rájuk, illetve felhaszálja őket. 

Node Provider

A keretrendszer refaktorálás támogatási része JRuby-n alapszik, mivel az felépíti a Ruby 

forráskódok  absztrakt  szintaxis  fáját  (AST)  és  segítségükkel  nyerhetőek  ki  az 

átalakításokhoz szükséges információk. A szintaxis fa csomópontjait JRuby-ban a  Node 

osztály  egyes  alosztályai  reprezentálják.  Hogy  ezeket  könnyen  kinyerhessük  az  egyes 

Ruby forrás fájlokból, ehhez nyújt segítséget a NodeProvider segédeszköz, amely például 

képes kiszűrni egyes típusú alcsomópontokat egy részfából, stb.

Node Factory 

Majdnem  az  összes  refaktorálás  újabb  kicsi  AST-ket  hoz  létre,  melyeket  később  AST 

átírókkal  (AST  Rewriter)  visszaalakítunk  forrássá  és  beszúrjuk  a  Ruby  forráskódok 

megfelelő helyeire. Ezeket a segédeszközöket fogja össze a NodeFactory segédosztály. 

ClassNode Provider

A refaktorálások jó része osztályokkal dolgozik. Viszont Ruby-ban egy osztály akár több 

forrás  fájlból  is  állhat.  A  ClassNodeProvider segédosztályok segítenek megkeresni  egy 

adott Ruby osztályt alkotó forráskód fájlokat. 

Edit Provider

Minden refaktoráló eljárás tartalmaz egy ún. EditProvidert.  Ezek segítségével kaphatjuk 

meg a megfelelő egy- vagy többsoros szerkesztőket, melyeken keresztül alkalmazhatóak a 

refaktorálások eredményei a tárgy forráskódokra. Így valójában ezen szerkesztők mögött 

rejlik minden refaktorálási logika. 
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Document Provider

Erre a komponensre az automatikus tesztelések miatt van főként szükség. Ugyanis minden 

refaktorálás függ az Eclipse Resources bővítménytől, mivel az aktív Ruby projekt fájljait 

és az aktuális szerkesztőt használják. Már pedig JUnit tesztek nem használhatnak Eclipse 

bővítményeket, mivel nem állnak rendelkezésre tesztek futtatásakor. Ennek a problémának 

a feloldására vezették be a  Document Provider interfészt. Segítségével megkaphatjuk az 

épp szerkesztett  dokumentum nevét és tartalmát.  Továbbá ellát  minket  az  aktív projekt 

összes fájljának nevével és a lehetőséggel, hogy megkapjuk tartalmukat is. 

A refaktoráló  eljárások  úgy  lettek  megírva,  hogy  ne  függjenek  az  Eclipse  Resources 

bővítménytől,  helyette  a  DocumentProvidert haszálják  a  szükséges  fájlokhoz  való 

hozzáféréshez.  Az  alapértelmezett  segédeszköz  a  WorkspaceDocumentProvider,  amely 

hozzáférést  biztosít  a  ResourcePlugin számára  minden  fájlhoz.  Tesztelések  alatt  a 

refaktorálások  más  IDocumentProvider implementációt  használnak  a  teszt  források 

beolvasásához. Így ezek a fájlok közvetlenül az operációs rendszerből töltődnek be és nem 

kell az Eclipse  Resource Plugint segítségül hívni ehhez. Hasonlóan ehhez a refaktorálás 

nem törődik a DocumentProvider fajtájával, csak használja. Nem is kell arról tudnia, hogy 

Eclipse környezet alatt fut vagy sem. 

Refactoring Condition Checker

A refaktoráló  eljárások  implementálásához  két  metódust  kell  felülírni.  Ezeket  majd  az 

Eclipse LTK (Language Toolkit) fogja meghívni és ezzel ellenőrizni, hogy a refaktorálás 

művelete  rendben  le  fog  futni.  Ezek  a  metódusok  refaktorálás  specifikus  feltételeket 

vizsgálnak.  Az első  akkor  történik,  amikor  a  felhasználó  meghívja  a  refaktorálást.  Ezt 

nevezzük kezdeti feltétel ellenőrzésnek. Ez arra hivatott, hogy megvizsgálja / analizálja az 

aktív forráskódot, ill. a többi érintett forrást a projektben. A második kör akkor következik 

be, miután a felhasználó megadta a művelethez szükséges adatokat (pl.  az átnevezendő 

metódus  új  neve).  Ekkor  megvizsgálja,  hogy  a  kiválasztott  kód  részlet  érvényes-e  és 

engedélyezi a végrehajtást. Mindkét ellenőrzés  RefactoringStatus típusú státus értéket ad 

vissza. Ha a státus tartalmaz végzetes hibát, a végrehajtás megszakad. 

Minden refaktorálási eljárás tartalmaz egy  RefactoringConditionChecker példányt, amely 

azért felel, hogy a kétszintű ellenőrzés lefusson és a létrehozza szükséges hibaüzeneteket. 
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Ha a feltétel ellenőrzés hibát jelez az első körben, a felhasználói inputok bekérése meg sem 

történik. Ahhoz, hogy a refaktorálás ellenőrzés modul független legyen az Eclipse LTK 

bővítménytől,  a  RefactoringConditionChecker csak  hiba  és  figyelmeztetés  halmazokat 

generál. 

A RadRails keretrendszer még rendelkezik további szolgáltatásokkal és segédeszközökkel 

(HSRFormatter Ruby kód formázó modul,  SignatureProvider, kód generátorok, stb.), de 

ezekre itt szükség hiányában nem térünk ki.

A bővítmény felépítése és működése 

A működés dióhéjban 

Miután aktiváltuk a bővítményt az először ellenőrzi  egy ún.  checker segítségével, hogy 

valóban  metódus  nevet  választottunk  ki.  Ha  a  válasz  pozitív,  a  refaktoráló  eljárás 

összegyűjti  a  szükséges  információkat  (lehetséges  hívó  hivatkozások listája)  és  felteszi 

kérdéseit  wizard oldalak formában.  Első lépésben a metódus új  nevét  kérdezi  meg,  ill. 

mely erre hivatkozó metódus hívásokat nevezzen még át. Ha mindent megadtunk, akkor 

elkészíti az atomi transzformációkat (definíció, címke és hivatkozás átírások) és átadja a 

RadRails számára végrehajtásra. 

Betöltés és inicializálás

A bővítményt az Eclipse betölti elindításkor és az Activator életciklusért felelős singleton 

osztályon  keresztül  befűzi  az  aktív  bővítmények  közé.  Továbbá  helyet  biztosít  a  saját 

menünek az Eclipse környezetérzékeny menüjébe. Itt ReFactory néven fogunk találkozni a 

bővítménnyel. 

A bővítmény aktiválása

Miután a felhasználó egy Ruby forrásban kijelölt metódusnév után a környezetérzékeny 

menü "ReFactory > Refactor Method ..." menüpontjára kattintva aktiválja a bővítményt. 
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a bővítmény saját menüje

A MethodRenamer osztály

Ez  az  osztály  tulajdonképpen  a  lelke  refaktorálásnak.  Két  fontos  dolgot  végez  el. 

Konstrukciós  időben  elkészíti  a  konfigurációban  már  előzetesen  összegyűjtött  possible 

calls listából a selected calls részlistát. A másik fontos művelete a  getFileEditProviders() 

metódus implementálása, ahol összeállítja a megfelelően preparált  edit providereket, tehát 

azon atomi műveleteket, amelyek a megfelelő forráskódok megfelelő részein elvégzik az 

átnevezéseket. 

A modul  maga egy  IMultiFileEditProvider interfészt  implementáló osztály,  amelynek a 

getFileEditProviders() metódust  kell  megvalósítania.  Ez  a  metódus  pedig  ún. 

FileMultiEditProvider objektumok kollekcióját adja vissza. Mind ahogy utaltam rá, ezen 

objektumok  egy  konkrét  fájlhoz  tartozó  EditProvider példányok  kollekciója,  melyek 

feladata egy konkrét forráskódban történő átírás végrehajtása. 

A Selected Calls listák összeállítása

Az  osztály  létrehozásának  pillanatában  paraméterként  megkapja  egy 

RenameMethodConfig típusú konfigurációs példányt,  melyet  azonnal módosítani fog. A 

konfiguráció fontos feladata a  NodeSelector interfész implementálása. Ez két adathalmaz 

tárolását  és állítását  írja elő,  az  ún.  possible  calls és  selected calls listákét.  Az előbbi 

halmaz  tartalmazza  az  összes  lehetséges  függvény  hivatkozást  esetünkben  az  adott 

metódusra, míg az utóbbi ennek a listának egy szűkítése, amelyet biztosan át kívánunk írni. 

A lehetséges hivatkozások listája tartalmazhat olyan hívást is, ahol a metódus szignatúra 

helyes, csak egy másik osztály tagfüggvényére hivatkozik. Az utóbbi lista tartalmazza a 

helyes részhalmazt. Ennek meghatározása történik konstrukciós időben. Lássuk, hogyan. 
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A selected calls lista a következő listák konkatenációjából keletkezik:

1. A teljes öröklési fa (inheritance tree) végigkeresése a passzoló metódus hívásokra. 

Az öröklődési lista áll magából a metódust tartalmazó osztályból, annak őseiből és 

az összes alosztályból. 

2. Rákövetkező függvény hívások listája. Itt két fontos követelmény van. Az egyik, 

hogy  a  függvény  hívás  a  forráskódban  a  metódus  (függvény)  deklaráció  után 

következzen és magát a metódust ne definiálják felül közben. 

3. A konfigurációban már létező selected calls lista. 

Az  1.  és  2.  pont  kizárja  egymást,  azaz  vagy  az  egyik  vagy  a  másik  üres  listát  fog 

visszaadni.  Az  első  csak  akkor  nem üres,  ha  a  metódus  egy  osztály  tag  metódusa,  a 

második eset önálló függvény vagy modul tagjára vonatkozik. A 3. pont általában üres 

lista, mivel a konfiguráció összeállításakor ez alapértelmezetten az.

Miután elkészült az új lista, ez lesz a konfiguráció új  selected calls értéke, melyek alapján 

készülnek el  a tényleges  metódus átírások. A refaktorálás elkezdése előtt  közvetlenül  a 

felhasználónak még van lehetősége a kijelölt lista felülvizsgálatára. 

Az edit providerek összeállítása

A  MethodRenamer osztály  másik  fontos  funkciója  a  IMultiFileEditProvider interfész 

megvalósítása,  amely  csupán  egyetlen  függvényből  áll.  Ez  a  függvény  a 

getFileEditProviders(),  ezen  kereszül  kéri  el  a  refaktoráló  alrendszer  az  elvégzendő 

módosítások listáját - esetünkben az átírandó metódus definíciókat és hívásokat. 

A RadRails keretrendszer rövid ismertetésnél már foglalkoztunk a címben szereplő edit 

providerekkel.  Ezek  gyakorlatilag  azon  elemi  szöveg  módosító  műveletek  halmaza, 

amelyeken keresztül módosulnak a refaktorálásban érintett forráskód részletek. 

A metódus  egy  MultiFileEditProvider objektumokból  álló  halmazt  ad  vissza,  melyek 

tartalmazzák forrás fájlonként a egyes metódus átírásokat.

A  konkrét  átírás  műveleteket  MethodRenameEditProvider példányok  reprezentálják, 

melyek MethodItem objektum, az új név és a forráskódbeli pozíció hármasából állnak. A 

MethodItem meg  tulajdonképpen  az  átírandó  AST  csomópontot  jelenti,  amely  lehet 

szimbólum, metódus hívás vagy speciálisan  önálló  vagy modulban deklarált  függvényt 

képviselő MethodNameArgumentItem. 

82



A visszaadandó lista a következő eljárással készül el: 

1. Először a definíciós átírások készülnek el.

2. Ezután a metódus hívás hivatkozások átírásai.

3. Abban az esetben, ha metódus tagfüggvény deklaráció, akkor az osztály deklarációs 

törzsben hivatkozó szimbólumokat is át kell nevezni. Speciálisan ilyen lehet egy 

utólagos láthatósági korlátozás vagy egy alias parancs is. 

Az 1. pont egy elágazásból áll. Ha a metódus definíció önálló (nem tartalmazza osztály) 

vagy osztály metódus, akkor csak ehhez készül definíció átírás. Egyébként a tartalmazó 

osztály összes ős- és alosztályában található azonos metódus definícióhoz készül átírás. 

Jegyezzük meg, hogy a Ruby-ban a metódust tulajdonképpen csak a neve azonosít,  az 

argumentumok száma nem. Ezért a fent leírt metódus szignatúra illeszkedés vizsgálatakor 

csak a nevek összehasonlítása történik meg. 

A 2. pont tulajdonképpen a selected calls-ban (átírásra kiválasztott hívások) található AST 

node-ok átírásainak összeállítása. 

A 3. pont a példányszinten definiált metódusra esetlegesen hivatkozó szimbólum átírások 

összeállítása. 

Az így összeállított lista aztán visszakerül a RadRails refaktoráló keretrendszeréhez, amely 

felhasználói jóváhagyás után elemenként végrehajtódik. 

Összefoglalva,  a  MethodRenamer  állít  mindent  össze,  ami  a  metódus  átnevezéshez 

szükséges. Azt is látni lehet, hogy a kód végig a RadRails segédeszközeire támaszkodva 

szedi össze a szükséges információkat a megfelelő AST részfákból. 

A bővítményt felépítő többi osztály

Az alábbiakban áttekintjük a bővítményt alkotó többi osztályt. Szerepük korántsem olyan 

jelentős,  mint  a  fent  ismertetett  MethodRenamer,  ezért  itt  csak  röviden  térünk  ki 

funkciójukra.

RefactoryActionGroup
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Ez  az  osztály  felbővíti  az  Eclipse  környezetérzékeny  menüjét  a  saját  "Refactory" 

menüponttal.  A  bővítmény  leíró  fájlja,  a  plugin.xml konfiguráció 

rubyEditorPopupMenuExtension pontja hivatkozik erre. 

RenameMethodRefactoring 

Egy RubyRefactoring alosztály, esetünkben a refaktorálási eljárását keretbe foglaló osztály. 

Előkészíti a refaktorálást a RefactorMethodConfig adatstruktúrába, majd ellenőrzi, hogy az 

eljárás  lefuttatható-e  egyáltalán  a  kijelölésen,  azaz  a  kijelölt  AST  csomópont  típusa 

metódus. 

Ha  a  fenti  feltétel  igaz,  folyik  tovább  a  refaktorálás  előkészítése  az  átírandó  metódus 

hivatkozások meghatározásával és a wizard oldalak összeállításával. Továbbá itt kerül a 

fenti konfigurációval felparaméterezett MethodRenamer is beállításra, amely majd elkészíti 

a konkrét átszerkesztéseket a különböző forráskódokon. 

Minden  összeállt  az  eljárás  lefuttatásához,  a  felhasználó  visszakapja  a  vezérlést  és 

megjelenik a refaktoráló varázsló. 

Activator

A plugin életciklusáért felelős egyke (singleton) osztály. 

RenameAction

Menüből  aktiválható  Eclipse  akció.  Ez  fogja  elindítani  a  refaktorálási  eljárást  a 

RenameMethodRefactoring példányosításával és a vezérlés átengedésével.

A refaktorálás bemutatása példákon

Ebben  a  fejezetben  két  rövid  példán  keresztül  mutatjuk  be  a  bővítmény  működését. 

Mindkét esetben egy osztály tag metódusát nevezzük át és megnézzük, mely definíciók és 

hívások kerülnek átírásra a műveletek végén. 

A  példákban  először  ismertetjük  a  kiinduló  forráskódot,  megnevezzük  az  átírandó 

metódust, meghívjuk rá a bővítményünk Rename Method akcóját. A megjelenő refaktoráló 
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wizard interfész első oldalán megadjuk az új nevet, a második oldalon pedig megnézzük, 

mely call candidate megjelölve tényleges átírásra a kiszámolt selected calls lista alapján. 

Végül  egy  iker  paneles  megjelenítésben  megtekinthetjük  a  refaktorálás  ún.  diff  view 

előnézetét. A bal oldali panelben a módosítás előtti állapotot láthatjuk, a másikban pedig a 

végeredményt. 

Első példa

Ebben a példában a TX ősosztály valami nevű metódusát fogjuk átnevezni. 

A kiinduló forráskód:

## CLASS EXAMPLE 
class TX 
   def valami 
      puts "valami" 
   end 
end 
class TY < TX 
   def valami 
      # calls TX.valami 
      super.valami 
      # calls TX.valami 
      TY.new.valami 
      
   end 
   
   def test 
      # calls TY.valami 
      self.valami 
      valami 
   end 
end 
class TZ < TY 
   def valami 
      # calls TZ.valami 
      super.valami 
      
   end 
   def test 
      # calls TY.valami 
      self.valami 
      valami 
   end 
end 
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Nevezzük  át  a  TX valami  nevű metódusát  a  bővítményünk  segítségével.  Jelöljük  ki  a 

metódus nevét és a megjelenő környezetérzékeny menü ReFactory almenüjének Refactor 

Method menüpontját aktiválva kezdjünk neki.   

 

Első lépés - adjuk meg a metódus új nevét 

 

Második lépés - tekintsük át, mely hívásokat akarunk átneveztetni 
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Harmadik lépés - a refaktorálás előnézete

Az eredmény pedig a következő lesz 

## CLASS EXAMPLE 
class TX 
   def valami2 
      puts "valami" 
   end 
end 
class TY < TX 
   def valami2 
      # calls TX.valami 
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      super.valami2 
      # calls TX.valami 
      # calls TX.valami 
TY.new.valami2 
      
   end 
   
   def test 
      # calls TY.valami 
      self.valami2 
      valami2 
   end 
end 
class TZ < TY 
   def valami 
      # calls TZ.valami 
      super.valami 
      
   end 
   def test 
      # calls TY.valami 
      self.valami 
      valami 
   end 
end

Második példa

Ez a példa abban különbözik az elsőtől,  hogy a  valami nevű metódust most  TX egyik 

alosztályában, TY-ban nevezzük át. A kiinduló forráskód megegyezik az előzővel.

Nevezzük  át  a  TY valami  nevű  metódusát  a  bővítményünk  segítségével.  Jelöljük  ki  a 

metódus nevét és a megjelenő környezetérzékeny menü  ReFactory  almenüjének  Refactor 

Method  menüpontját aktiválva kezdjünk neki.
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Első lépés - adjuk meg a metódus új nevét

 

Második lépés - tekintsük át, mely hívásokat akarunk átneveztetni 
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Harmadik lépés - a refaktorálás előnézete
 
Végeredményként a következő kódot fogjuk kapni 

## CLASS EXAMPLE 
class TX 
   def valami3 
      puts "valami" 
   end 
end 
class TY < TX 
   def valami3 
      # calls TX.valami 
      super.valami3 
      # calls TX.valami 
      # calls TX.valami 
TY.new.valami3 
      
   end 
   
   def test 
      # calls TY.valami 
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      self.valami3 
      valami3 
   end 
end 
class TZ < TY 
   def valami3 
      # calls TZ.valami 
      super.valami3 
      
   end 
   def test 
      # calls TY.valami 
      self.valami3 
      valami3 
   end 
end 
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Konklúziók

Mikor  elterveztem,  hogy  erről  a  témáról  írok  szakdolgozatot,  szerettem  volna  egy 

egyszerű, de önálló refaktoráló eszközt írni Ruby nyelvhez, mert még hiányzott az eféle 

támogatás hozzá meg jó ötletnek is tűnt elsőre. A kitűzött cél felbontható két részfeladatra: 

refaktorálást  támogató  keretrendszer  és  egy  vagy  több  egyszerű  refaktoráló  eljárás 

készítése. 

Elkezdtem beleásni magam a témába és ahogy telt az idő, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 

ez  jóval  nagyobb,  összetettebb probléma,  mint  amire  elsőre becsültem.  Ahhoz,  hogy a 

magamnak  szabott  időkeretbe  beleférjek,  kompromisszumokat  kellett  kötnöm  mindkét 

területen. 

Keresgéléseim közben rátaláltam az interneten a RadRails projekt egy korai változata, a 

Ruby  Refactoring  for  RDT  (megtalálható  az  http://r2.ifs.hsr.ch/  címen),  melyet 

megvizsgálva jutottam arra a következtetésre,  hogy módosítom eredeti tervemet  és erre 

alapozom elkészítendő eszközömet.

A másik  dolog,  amit  el  kellett  döntenem,  mely  refaktorálási  eljárást  vagy  eljárásokat 

akarom  megvalósítani.  A cél  a  könnyű  implementálhatóság  volt,  mivel  azt  könnyebb 

ismertetni és belátható időn belül megoldható a feladat. Sok hetet töltöttem Martin Fowler 

könyvének  lapozgatásával  és  a  benne  katalogizált  refaktorálási  eljárások 

implementálhatóságának vizsgálatával. Az alábbi problémákba futottam:

1. Dinamikus nyelveket refaktorálni koránt sem olyan egyszerű dolog, mint azokat, 

amelyekről  minden kiderül  már fordításkor.  Elég az  eval()  függvényre gondolni 

vagy a Ruby azon képességére, hogy futásidőben módosítható akár egy objektum 

teljes felépítése is.

2. Az  egyszerűbben  megvalósítható  refaktorálási  eljárásokat  már  megvalósították 

(ilyenek  például  a  Rename ... átnevező  eljárás  család).  Újraírni  őket  felesleges 

erőfeszítés.

3. Számos egyszerűnek tűnő eljárás megvalósítása viszont már komoly akadályokba 

ütközne, egyszerűen segédeszközök hiánya okán. Egyik ilyen kategória az olyan 

két, egymást követő elágazás szekvenciája, ahol ha azonosak a feltételek, akkor a 
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belső  blokkokat  össze  lehet  esetenként  vonni,  továbbá  ha  a  belső  kód  blokk 

megegyezik,  akkor  a  két  feltételt  vaggyal  összekötve  a  belső  blokkok 

összevonhatóak szekvenciába. Itt máris két olyan problémába ütközünk, amelyek 

megoldása  nem  mindig  lehetséges.  Míg  az  előbbi  kiértékelése  dinamikus 

nyelvekben meglehetősen nagy kihívás, addig az utóbbi még ennél is nehezebb (ti. 

kód részek, alprogramok ekvivalenciájának vizsgálata).

Ezek után döntöttem úgy, hogy dolgozatom keretében kijelölök egy egyszerűbb eljárást, 

ismertetem annak működését  példákkal  illusztrálva  és  a  kód bemutatásával.  Így  eleget 

tudok  tenni  annak a  feltételnek,  hogy bemutathassak  egy  működő  refaktoráló  eszközt, 

ugyanakkor elkerülöm a "spanyolviasz feltalálását". 

További tanulságok

A gépi refaktorálás alapja az AST elemzés, melyet pontosabb és kényelmesebb használni, 

mintha  direktben  forráskód  szövegeket  elemeznénk.  Ebből  kiindulva  a  következő 

konklúziókat szűrtem le: 

1. Mivel dinamikus nyelvek esetén futási időben is dőlhetnek el dolgok - változhat az 

osztály- és objektum struktúra! -, ezért jó ötletnek tűnhet néhány speciális futtatás 

közben rögzíteni a futási gráfokat, melyeket a refaktorálás során fel lehet használni 

AST elemzések esetében (pl. mi is volt az eval() eredménye az adott környezetben, 

hogy nézett ki az objektum szerkezete, stb).

2. A  fejlettebb  gépi  refaktorálás  támogatásához  olyan  további  segédeszközök 

kifejlesztésére is szükség van, amelyek például segítenek eldönteni részprogramok 

legalább  szintaktikai  egyenlőségét  (ha  lehet),  feltételes  kifejezések  feltételének 

kiértékelését, stb.

3. A fenti  pontokból  jól  látszik,  hogy  egy  dinamikus  nyelv  refaktorálása  csak  a 

kiinduló forráskód AST elemzéssel nem lehet teljes (ergo szükség van futásidejű 

információkra is). 

4. A fentiekből még inkább igaz a refaktorálás azon szabálya, hogy egyszerre mindig 

kis lépésekben haladjunk és mindig teszteljük a kódot utána, hogy meggyőződjünk, 

a programunk még mindig működik és ugyanazt teszi, mint előtte. 
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Végezetül egy utolsó gondolat: a témában még sok potenciál rejlik, a gépi refaktorálás még 

gyerekcipőben  jár.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  nagy  fejlődés  előtt  állunk,  hisz  a 

refaktorálási  eljárások nagyobbik hányada csak papíron létezik. Ez a szakdolgozat csak 

karcolgatja ennek az izgalmas témának, a refaktorálásnak a felszínét. 
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Függelék – A refaktoráló eljárás 
forráskódja

RefactoryActionGroup.java

package me.segabor.rubyrefactory;

import org.eclipse.jface.action.IMenuManager;
import org.eclipse.jface.action.MenuManager;
import org.eclipse.ui.actions.ActionGroup;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.action.RefactoringAction;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.IRefactoringContext;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.RefactoringContext;

public class RefactoryActionGroup extends ActionGroup {
  @Override
  public void fillContextMenu(IMenuManager menu) {
    final IRefactoringContext ctx = new RefactoringContext(null);

    MenuManager submenu = new MenuManager("ReFactory");
    menu.add(submenu);

    // add rename method action
    submenu.add(
        new RefactoringAction(
            RenameMethodRefactoring.class,
            RenameMethodRefactoring.MENU_LABEL,
            ctx)
        );

    super.fillContextMenu(submenu);
  }
}

Activator.java

package me.segabor.rubyrefactory.actions;

import org.eclipse.core.runtime.Status;
import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor;
import org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin;
import org.osgi.framework.BundleContext;

/**
 * The activator class controls the plug-in life cycle
 */
public class Activator extends AbstractUIPlugin {
  // The plug-in ID
  public static final String PLUGIN_ID = "me.segabor.rubyrefactory";
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  // The shared instance
  private static Activator plugin;
  
  /**
   * The constructor
   */
  public Activator() {
    super();
  }

  /*
   * (non-Javadoc)
   * @see 
org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin#start(org.osgi.framework.BundleContext)
   */
  @Override
  public void start(BundleContext context) throws Exception {
    super.start(context);
    getLog().log(new Status(0, PLUGIN_ID, "-- START --"));
    plugin = this;
  }

  /*
   * (non-Javadoc)
   * @see 
org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin#stop(org.osgi.framework.BundleContext)
   */
  @Override
  public void stop(BundleContext context) throws Exception {
    plugin = null;
    getLog().log(new Status(0, PLUGIN_ID, "-- STOP --"));
    super.stop(context);
  }

  /**
   * Returns the shared instance
   *
   * @return the shared instance
   */
  public static Activator getDefault() {
    return plugin;
  }

  /**
   * Returns an image descriptor for the image file at the given
   * plug-in relative path
   *
   * @param path the path
   * @return the image descriptor
   */
  public static ImageDescriptor getImageDescriptor(String path) {
    return imageDescriptorFromPlugin(PLUGIN_ID, path);
  }
}
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RenameAction.java

package me.segabor.rubyrefactory.actions;

import me.segabor.rubyrefactory.RenameMethodRefactoring;

import org.eclipse.jface.action.IAction;
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection;
import org.eclipse.ui.IActionDelegate;
import org.eclipse.ui.IEditorActionDelegate;
import org.eclipse.ui.IEditorPart;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow;
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindowActionDelegate;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.action.RefactoringAction;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.IRefactoringContext;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.RefactoringContext;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.RubyRefactoring;

public class RenameAction implements IWorkbenchWindowActionDelegate, 
IEditorActionDelegate {
  private IRefactoringContext selectionProvider;

  public void run() {
    run(RenameMethodRefactoring.class, "Rename Method");
  }

  /**
   * Common inner method to run the refactoring procedure.
   * 
   * @param refactoringClass Refactoring action to run
   * @param refactoringName Name of procedure
   */
  protected void run(Class<? extends RubyRefactoring> refactoringClass, String 
refactoringName) {
    // action that wraps the current procedure
    final RefactoringAction delegateAction = new 
RefactoringAction(refactoringClass, refactoringName, selectionProvider);

    delegateAction.run();
  }

  @Override
  public void dispose() {
    // NOT USED
  }

  @Override
  public void init(IWorkbenchWindow arg0) {
    // NOT USED
  }

  /**
   * Implements {@link IActionDelegate#run}
   */
  @Override
  public void run(IAction action) {
    selectionProvider = new RefactoringContext(action);
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    run();
  }

  @Override
  public void selectionChanged(IAction arg0, ISelection arg1) {
    // NOT USED
  }

  @Override
  public void setActiveEditor(IAction arg0, IEditorPart arg1) {
    // NOT USED
  }
}

RenameMethodRefactoring.java

package me.segabor.rubyrefactory;

import java.util.Collection;

import me.segabor.rubyrefactory.actions.RenameAction;
import me.segabor.rubyrefactory.methods.MethodRenamer;

import org.eclipse.jface.wizard.IWizardPage;
import org.jruby.ast.Node;
import org.jruby.ast.VCallNode;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.IRefactoringContext;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.IValidator;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.RubyRefactoring;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.rename.RenameRefactoring;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.NodeSelector;
import 
org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.RenameMethodConditionChecker;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.RenameMethodConfig;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.nodewrapper.INodeWrapper;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.ui.NewNameListener;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.ui.pages.OccurenceReplaceSelectionPage;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.ui.pages.RenamePage;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.util.NameValidator;

/**
 * Group of various rename refactoring tools (method, local vars, etc)
 * Currently method renaming is supported.
 * 
 * Class based on RDT refactoring support 
 * Cloned from {@link RenameRefactoring}
 * Referenced by {@link RenameAction}
 * 
 * @author segabor
 *
 */
public class RenameMethodRefactoring extends RubyRefactoring {
  public static final String MENU_LABEL = "Rename Method";
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  /**
   * Default constructor.
   * 
   * @param textSelection actual selection
   */
  public RenameMethodRefactoring(IRefactoringContext textSelection) {
    super(MENU_LABEL, textSelection);

    // prepare condition checker
    //
    final RenameMethodConfig _cfg = new RenameMethodConfig(
        getDocumentProvider(), 
        textSelection.getCaretPosition());

    // System.err.println("--(i)-- debug");
    // debugNodeSelector(_cfg);

    // in this part *all possible calls* to method will be calculated ...
    final RenameMethodConditionChecker chkr = new 
RenameMethodConditionChecker(_cfg);
    
    // Set appropriate condition checker
    setRefactoringConditionChecker(chkr);

    // System.err.println("--(ii)-- debug");
    // debugNodeSelector(_cfg);

    if (chkr.shouldPerform()) {
      // Set edit provider that will make the necessary changes in source files
      // MethodRenamer yields the filtered possible calls to the method 'selected 
calls' var
      setEditProvider(new MethodRenamer(_cfg));

      // Collect all affected pages
      final Collection<IWizardPage> p = getPages();

      // First Wizard Page
      p.add(new RenamePage(MENU_LABEL + " ...",
          _cfg.getTargetMethod().getName(),
          new NewNameListener( // checks if name already exist
            _cfg,
            new IValidator() {
              public boolean isValid(String test) {
                return NameValidator.isValidMethodName(test);
              }
            },
            chkr.getAlreadyUsedNames()
          )
      ));

      // Additional Wizard Page (optional)
      if(!_cfg.getPossibleCalls().isEmpty()){
        p.add(new OccurenceReplaceSelectionPage(_cfg, 
_cfg.getDocumentProvider()));
      }

      // System.err.println("--(iii)-- debug");
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      // debugNodeSelector(_cfg);
    }
  }
  

  /**
   * Debug a NodeSelector object
   * @param ns
   */
  protected void debugNodeSelector(NodeSelector ns) {
    System.err.println("== DEBUG NODE SELECTOR ==\n" + ns + "\n");

    int k=1;
    System.err.println(">> Selected Calls:\n");
    for (INodeWrapper o : ns.getSelectedCalls()) {
      Node n = o.getWrappedNode();
      if (n instanceof VCallNode) {
        VCallNode vn = (VCallNode) n;
        System.err.println(k + ": VCallNode: " + vn.getName() + " => " + 
vn.childNodes());
      } else {
        System.err.println(k + ": " + n);
      }
      k++;
    }
    
    // DEBUG
    System.err.println(">> Possible Calls:\n");
    for (INodeWrapper o : ns.getPossibleCalls()) {
      Node n = o.getWrappedNode();
      if (n instanceof VCallNode) {
        VCallNode vn = (VCallNode) n;
        System.err.println(k + ": VCallNode: " + vn.getName() + " => " + 
vn.childNodes());
      } else {
        System.err.println(k + ": " + n);
      }
      k++;
    }
  }
}

MethodRenamer.java

package me.segabor.rubyrefactory.methods;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.HashSet;
import java.util.List;
import java.util.Set;

import org.jruby.ast.CallNode;
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import org.jruby.ast.ClassNode;
import org.jruby.ast.FCallNode;
import org.jruby.ast.Node;
import org.jruby.ast.SClassNode;
import org.jruby.ast.SymbolNode;
import org.jruby.ast.VCallNode;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.classnodeprovider.ClassNodeProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.NodeProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.SelectionNodeProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.MethodRenameEditProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.RenameMethodConfig;
import 
org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.methoditems.CallCandidateItem;
import 
org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.methoditems.MethodNameArgumentIt
em;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.core.renamemethod.methoditems.SymbolItem;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.editprovider.FileEditProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.editprovider.FileMultiEditProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.editprovider.IMultiFileEditProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.editprovider.MultiFileEditProvider;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.exception.NoClassNodeException;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.nodewrapper.ClassNodeWrapper;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.nodewrapper.INodeWrapper;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.nodewrapper.MethodCallNodeWrapper;
import org.rubypeople.rdt.refactoring.nodewrapper.MethodNodeWrapper;

/**
 * This class does the job.
 * 
 * @author segabor
 *
 */
public class MethodRenamer implements IMultiFileEditProvider {
  /* Configuration */
  private RenameMethodConfig cfg;

  public MethodRenamer(RenameMethodConfig config) {
    this.cfg = config;

    /*
     * Nodes to be rewrite
     */
    final List<INodeWrapper> sels = new ArrayList<INodeWrapper>();

    // collect call candidates (method invocations) in related classes
    // will be empty if the method is not member of class
    final List<INodeWrapper> callCandidates = getCallCandidates();
    sels.addAll(callCandidates);
    debugNodes("[1] call candidates", callCandidates);

    // almost the same to call candidates but
    //   these ones refer to a simple method without enclosing class
    final Collection<MethodCallNodeWrapper> subsequentCalls = 
getSubsequentCalls();
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    sels.addAll(subsequentCalls);
    debugNodes("[2] subsequent calls", subsequentCalls);

    // Append original selected calls
    final Collection<? extends INodeWrapper> selectedCalls = 
cfg.getSelectedCalls();
    sels.addAll(selectedCalls);

    // Update list of selected calls
    cfg.setSelectedCalls(sels);
  }

  private void debugNodes(String msg, Collection<? extends INodeWrapper> set) {
    System.err.println(">>> " + msg + " >>>");
    for (INodeWrapper x : set) {
      final Node nd = x.getWrappedNode();
      System.err.println(nd.getNodeType() + ": " + nd.toString());
    }
  }

  

  /**
   * Generate rename editors
   * 
   * Entry point defined in {@link IMultiFileEditProvider}
   */
  @Override
  public Collection<FileMultiEditProvider> getFileEditProviders() {
    MultiFileEditProvider fileEdits = new MultiFileEditProvider();

    // rename method definitions
    addDefinitionRenamer(fileEdits);
    
    // rename invocations
    addCallRenamers(fileEdits);

    // Special case: method is NOT class member (<-> not singleton method).
    // Rename all possible symbol references too
    if (!cfg.getTargetMethod().isClassMethod()) {
      String file = cfg.getDocumentProvider().getActiveFileName();
      for (SymbolNode currentNode : 
cfg.getTargetMethod().getSymbolCandidatesInClass(cfg.getSelectedClass())) {
        addSymbolRenamer(fileEdits, file, currentNode, cfg.getNewName());
      }
    }

    return fileEdits.getFileEditProviders();
  }

  /**
   * Called from getFileEditProviders()
   * Called from getFileEditProviders() > addDefinitionRenamer()
   * 
   * @param fileEdits
   */
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  private void addSymbolRenamer(MultiFileEditProvider fileEdits, String file,
      SymbolNode currentNode, String name) {
    SymbolItem currentItem = new SymbolItem(currentNode);
    fileEdits.addEditProvider(new FileEditProvider(file,
        new MethodRenameEditProvider(currentItem, name)));
  }

  /**
   * Called from getFileEditProviders()
   * 
   * @param fileEdits
   */
  private void addCallRenamers(MultiFileEditProvider fileEdits) {
    final String newName = cfg.getNewName();
    
    for (INodeWrapper aCall : cfg.getSelectedCalls()) {
      String file = aCall.getWrappedNode().getPosition().getFile();
      
      
      if (aCall instanceof MethodCallNodeWrapper) {
        CallCandidateItem candidateItem = new 
CallCandidateItem((MethodCallNodeWrapper) aCall);
        fileEdits.addEditProvider( new FileEditProvider(file, new 
MethodRenameEditProvider(candidateItem, newName)) );
      }
    }
  }

  /**
   * Add method definition rename editors
   * 
   * Called from getFileEditProviders()
   * 
   * @param fileEdits
   */
  private void addDefinitionRenamer(MultiFileEditProvider fileEdits) {
    // method either not in class or it's a class method 
    if (cfg.getSelectedClass() == null || cfg.getTargetMethod().isClassMethod()) 
{
      String file = cfg.getDocumentProvider().getActiveFileName();

      MethodNameArgumentItem argumentItem = new MethodNameArgumentItem(
          cfg.getTargetMethod().getWrappedNode().getNameNode());

      fileEdits.addEditProvider(new FileEditProvider(file,
          new MethodRenameEditProvider(argumentItem, cfg
              .getNewName())));
    } else {
      // Iterates through the full hierarchy and tries to rename method defs
      for (ClassNodeWrapper aClassNode : getClassTree()) {
        MethodNodeWrapper methodDef =
          aClassNode.getMethod(cfg.getTargetMethod().getName());

        // rename method definition
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        if (methodDef != null) {
          String fileName = methodDef.getPosition().getFile();
          addMethodNameRenamer(fileEdits, methodDef, fileName, cfg.getNewName());
        }
      }
    }
  }

  
  /**
   * Creates method name renamer in definition and
   *   puts into fileEdits collection
   * 
   * Called from getFileEditProviders() > addDefinitionRenamer()
   * 
   * @param fileEdits Bucket of file editors
   * @param currentMethodDef Actual method definition
   * @param currentFile Actual file that contains the method
   * @param newName New name of method
   */
  private void addMethodNameRenamer(MultiFileEditProvider fileEdits,
      MethodNodeWrapper currentMethodDef, String currentFile,
      String newName) {

    MethodNameArgumentItem argumentItem = new MethodNameArgumentItem(
        currentMethodDef.getWrappedNode().getNameNode());

    fileEdits.addEditProvider(
      new FileEditProvider(currentFile, new 
MethodRenameEditProvider(argumentItem, newName)));
  }

  /**
   * Collect all super and subclasses of the selected class
   * 
   * Called from Constructor > getCallCandidates()
   * 
   * @return
   */
  private Iterable<ClassNodeWrapper> getClassTree() {
    final ClassNodeProvider projectClassProvider = 
cfg.getDocumentProvider().getProjectClassNodeProvider();
    final String selClassName = cfg.getSelectedClass().getName();

    Set<ClassNodeWrapper> tree = new HashSet<ClassNodeWrapper>();

    // superclasses and me
    tree.addAll(
        projectClassProvider.getClassAndAllSuperClassesFor( selClassName ));

    // subclasses
    tree.addAll(
        projectClassProvider.getSubClassesOf( selClassName ));

    return tree;
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  }

  
  
  /**
   * Retrieves all possible calls from related classes of the class that contains 
the particular method.
   * Returns empty list if the method is not member of a class.
   *
   * Called from constructor
   * 
   * @return
   */
  protected List<INodeWrapper> getCallCandidates() {
    if (cfg.getSelectedClass() != null) {
      List<INodeWrapper> callCandidates = new ArrayList<INodeWrapper>();

      
      // look for candidate calls in full class tree
      for (ClassNodeWrapper aClass : getClassTree()) {
        final Collection<MethodCallNodeWrapper> candidatesInClass = 
cfg.getTargetMethod().getCallCandidatesInClass(aClass);
        callCandidates.addAll(candidatesInClass);
      }
      return callCandidates;
    } else {
      return Collections.emptyList();
    }
  }

  /**
   * Return subsequent calls.
   * Applies to 'simple' or in module function definitions
   * 
   * Called from constructor.
   * 
   * @return
   */
  protected Collection<MethodCallNodeWrapper> getSubsequentCalls() {
    Node fileRoot    = cfg.getDocumentProvider().getActiveFileRootNode();
    int methodEndPos  = 
cfg.getTargetMethod().getWrappedNode().getPosition().getEndOffset();

    if (SelectionNodeProvider.getSelectedNodeOfType(fileRoot, methodEndPos,
        ClassNode.class, SClassNode.class) != null) {
      return Collections.emptyList();
    }

    // retrieve any kind of method calls (general, implicit and parameterless)
    Collection<Node> callNodes = NodeProvider.getSubNodes(fileRoot,
        CallNode.class, VCallNode.class, FCallNode.class);
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    List<MethodCallNodeWrapper> subsequentCalls =
      new ArrayList<MethodCallNodeWrapper>();
    
    for (Node aNode : callNodes) {
      final String methodName = cfg.getTargetMethod().getName();

      // find calls after method definition
      if (aNode.getPosition().getStartOffset() >= methodEndPos) {
        MethodCallNodeWrapper subseqCall = new MethodCallNodeWrapper(aNode);

        // name in signature = method name
        // and that name is not defined in the current enclosing class (ie. 
method name is not overridden)
        final boolean isMethodOverriddenInScope = 
hasDefsInEnclosingClass(subseqCall, fileRoot);
        if (subseqCall.getName().equals(methodName)
            && !isMethodOverriddenInScope) {
          subsequentCalls.add(subseqCall);
        }
      }
    }
    return subsequentCalls;
  }

  /**
   * Checks if enclosing class has method definition with name in call (defs)
   * 
   * Invoked from Constructor > getSubsequentCalls()
   * 
   * @param aCall Actual method call
   * @param rootNode Root node
   * 
   * @return
   */
  private boolean hasDefsInEnclosingClass(MethodCallNodeWrapper aCall, Node 
rootNode) {
    int pos = aCall.getWrappedNode().getPosition().getStartOffset();

    try {
      // get enclosing class
      ClassNodeWrapper klazz = 
SelectionNodeProvider.getSelectedClassNode(rootNode, pos);
      final String methodName = aCall.getName();

      // enlist defined method of enclosing class
      for (MethodNodeWrapper meth : klazz.getMethods()) {
        if (methodName.equals(meth.getName())) {
          return true; // found definition!!
        }
      }
      return false;
    } catch (NoClassNodeException e) {
      return false;
    }
  }
}
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