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Ruby (в перекладі з анг. – Рубін) – це динамічна, рефлективна, 

об‘єктно-орієнтована, високорівнева мова програмування. Дана мова має 

незалежну від операційної системи реалізацію багато потоковості, сувору 

динамічну типізацію та багато інших можливостей. За особливостями 

синтаксису наближений до Python, Lisp, Perl, Dylan. 

Ruby on Rails – фреймворк [1], написаний на мові програмування 

Ruby. Представлення реалізовано за архітектурою модель – представлення 

– контролер [2], для веб-аплікацій, також забезпечує інтеграцію із веб-
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сервером та базою даних. 

Ruby – це хороший вибір при створені Інтернет-аплікації саме через 

ряд своїх переваг, які є немало-важливими для розробки навчальних 

ресурсів. До основних переваг можна віднести: 

 відкритість розробки, що означає, що ми можемо дослідити увесь 

код мови та використовувати без отримання ліцензії на 

використання; 

 Ruby здатен працювати на багатьох платформах, що збільшує його 

поширюваність серед розробників і робить його більш зручним. 

Саме багатоплатформність усуває ряд проблем із інтеграцією нашого 

програмного продукту з іншими програмами, сильно не турбуючись 

через його орієнтованість на платформу; 

 Ruby здатен вмонтовуватися в HTML-розмітку. Що надає 

розробнику ширші можливості маніпуляції над розроблюваною 

аплікацією; 

 відноситься до мов програмування надвисокого рівня (VHLL) [3], 

тобто супроводжується високим рівнем абстракції і предметним 

підходом в реалізації алгоритмів. Чим забезпечує якість програмного 

продукту; 

 реалізує концептуально чисту об‘єктно-орієнтовану парадигму; 

 надає просунуті методи роботи із строками і текстом. Прискорюючи 

коректність реалізації програмного продукту; 

 з його допомогою легко інтегрувати в проект бази даних (DB2, My 

SQL, Oracle I Sybase); 

 завдяки (VHLL) [3] аплікації розроблювані на Ruby легко 

масштабуються та супроводжуються; 

 завдяки простому та чистому синтаксису значно полегшується 

програмістам перші кроки в освоєнні даної мови; 
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 має простий та зручний інтерфейс для створення багато потокових 

аплікацій; 

 містить інтегровані методи для роботи із масивами. Що значно 

полегшують роботу програміста над проектом; 

 можливості мови можна розширити за допомогою бібліотек 

написаних на С чи Ruby; 

 зареєстровані слова можна використовувати як ідентифікатори, якщо 

це не створює неоднозначності для парсера [4]; 

 надає додаткові можливості для забезпечення безпеки роботи 

аплікації; 

 має вбудований відлагоджувач [5] програмного коду. 

Якщо говорити про популярність мови, згідно з офіційним сайтом 

Ruby [6], дана мова входить в десятку найбільш популярних мов 

програмування. Приріст популярності самої мови залежить від 

популярності програмних продуктів написаних на Ruby. 

Як висновок, хочу сказати, що використання мови програмування 

Ruby та її додатків Ruby on Rails для розробки навчальних ресурсів є 

доцільним. Оскільки дана мова є актуальною, підтримуваною,  та повністю 

підходить для прихильників об‘єктно-орієнтованого підходу в 

програмуванні. 
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