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}  Ruby 
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}  Nomes no Ruby (Padrões) 
◦  Variáveis locais: começar com letra minúscula ou “_” 

�  valor ou _valor 
◦  Variáveis de instância (objeto): começar com “@” 

�  @valor 
◦  Nomes de métodos de varias palavras: usar sempre 

sublinhado 
�  Preferir novo_metodo a novoMetodo 
◦  Nomes de classes: começar com letras maiúsculas e 

não separar com “_” 
�  NovaClasse 



}  Símbolos 
◦  Prefixados por “:”, parece o nome de variável mas 

não é. 
�  :action ou :id 
◦  Valores constantes (imutáveis) 
◦  Servem para representar “alguma coisa”, ação ou 

objeto 
◦  Podem representar parâmetros ou procurar coisas 

em hashes 
�  params[:id] 



}  Identação 
◦  O código não precisa ser identado mas é um padrão 

ruby usar 2 espaços “  ” para isso 
�  if count > 10 
  puts “Continue” 
else 
  puts “Pare” 
end  

}  Comentários 
◦  Sempre precedidos de “#” 

�  #Linha comentada 



}  São definidos por começar com a palavra 
chave def e terminar com a palavra end 
◦  def dizer_boa_noite(nome) 
  result = “boa noite ” + nome 
  return result 
end  
 
# Hora de dormir 
puts dizer_boa_noite(“João”) 
puts dizer_boa_noite(“Maria”) 

}  Saída: 
◦  boa noite João 
boa noite Maria 



}  Declaração de strings: 
◦  ‘Oi \n/ eu sou uma string!’ 
�  Retorna:  

�  Oi \n/ eu sou uma string! 

◦  “Oi \n/ eu sou uma string!” 
�  Retorna:  

�  Oi  
/ eu sou uma string! 



}  Strings declaradas em aspas simples 
retornam o valor real da string 

}  Strings declaradas em aspas duplas 
processam dados antes de retornar um valor 

}  Inserir um valor em uma string: 
◦  def dizer_boa_noite(nome) 
  result = “boa noite #{nome}” 
  return result 
end 



}  Ainda é possivel fazer chamadas de métodos 
dentro de uma declaração de string 
◦  #{nome.capitalize} 
�  Essa função retornará o nome chamado com a primeira 

letra maiúscula e o resto minúscula 



}  Métodos em Ruby quando não recebem a 
palavra reservada return, podem retornar o 
ultimo processamento feito por ele 
◦  Assim simplificamos nosso método para: 

�  def dizer_boa_noite(nome) 
  “Boa noite #{nome.capitalize}” 
end 



}  Para definir uma classe usamos a palavra 
chave class, assim: 
◦  class Falador 
  #Chamada local 
  def falar(frase, nome) 
    puts “#{frase}, #{nome}” 
  end 
 
  #Chamada estática 
  def self.falar2(frase, nome) 
    puts “#{frase}, #{nome}” 
  end  
end 



}  Poderemos fazer chamadas assim: 
◦  f1 = Falador.new 
puts f1.falar(“Oi”, “Maria”) 
 
puts Falador.falar2(“Oi”, “João”) 

}  Resposta: 
◦  Oi, Maria 
Oi, João 

}  Chamadas estáticas não podem ser chamadas por 
instâncias, apenas pela própria classe 



}  Variáveis locais 
◦  Utiliza-se “@” para declarar uma variável local 

�  class Falador 
 
  #Construtor de classe 
  def initialize(nome) 
    @nome = nome 
  end 
   
  def falar(frase) 
    puts “#{frase}, #{@nome}” 
  end 
end 



}  Getters e Setters 
◦  Para manipular uma variavel local é preciso fazer o 

seus get e set 
�  #get 
def nome 
  @nome 
end 
 
#set 
def nome=(novo_nome) 
  @nome = novo_nome 
end 



}  Getters e Setters 
◦  Ou então o pode-se usar o gerador automático de 

getters e setters do Ruby 

�  attr_accessor :nome       # Cria Get e Set 
attr_reader   :sobrenome  # Cria somente Get 
attr_writer   :idade      # Cria somente Set 



}  Métodos privados e protegidos 
◦  class MyClass 
  def m1         # público 
  end 
 
  proteted 
  def m2         # protegido 
  end 
 
  private 
  def m3         # privado 
  end 
end 



}  Herança 
◦  Pode se herdar métodos de um outra classe usando 

herança 
◦  class MyClass < Falador 
  def m1 
  end 
 
  ... 

 
end 



}  Um módulo não pode ser instanciado como 
uma classe 

}  Funciona como um conjunto de funções que 
podem ser incorporados as classes 
◦  Uma classe pode “importar” vários módulos 
◦  Um módulo pode ser “importado” por várias classes 
◦  Um módulo pode “importar” vários módulos 



}  O Módulo é declarado pela palavra reservada 
module 
◦  module Repositorio 
  def funcao(attr) 
    ... 
  end 
end 

}  O módulo pode ser incluido em uma função 
pela palavra reservada include 
◦  class MyClass 
  include Repositorio 
  ... 
end 



}  Arrays tem como indice um número inteiro 
começado em 0 

}  Hashes podem ter qualquer objeto como 
chave 

}  Estas estruturas podem guardar qualquer tipo 
de elemento e também vários tipos de 
elementos em uma só 



}  Exemplo de manipulação de Array: 
◦  # Define uma array de 3 elementos de tipos diferentes 

 a = [ 1 , ‘cat’ , 2.41 ] 
◦  # Retorna o valor do primeiro elemento 

 a[0] 
◦  # Seta valor do terceiro elemento com um objeto nulo 

 a[2] = nil 
◦  # Insere um novo elemento o array 

 a << ‘Novo elemento’ 

◦  # Atalho para se criar um array de strings 
s = %w{ novo array de strings } 
# É o mesmo que: 
s = [ ‘novo’ , ‘array’ , ‘de’ , ‘strings’ ] 



}  A hash é declarada de forma diferente, pois 
precisa de dois argumentos em cada entrada: 
◦  nova_hash = { 
  :chave1 => 1 , 
  :chave2 => ‘cat’ , 
  :chave3 => 2.41 
} 

}  Para recuperar uma informação usamos: 
◦  nova_hash[:chave2]     #=> ‘cat’ 
◦  nova_hash[:chave4]     #=> nil 

}  Para inserir uma informação usamos: 
◦  nova_hash[:chave4] = 68 



}  IF 
◦  if count > 10 
  puts “Continue” 
elsif tentativas == 3 
  puts “Perdeu”  
else 
  puts “Ganhou”  
end  

◦  puts “Continue” if count > 10 



}  WHILE 
◦  while x < 10 and y < 5 
  puts “Contine” 
  x = x + 1 
end 

◦  x = x + 1 while x < 10 

}  DO-WHILE 
◦  begin 
  x + 1 
end while x < 10 



}  Blocos de comando normalmente aparecem 
depois da chamada de um método 

}  São chamados dentro da função pela 
chamada yield ou pelo comando call de um 
bloco 
◦  def test 
  yiled 5 
end 
◦  test { |i| puts “Teste #{i}” }     #=> Teste 5 

◦  def test(&block) 
  block.call  
end test { puts "Hello World!"}    #=> Hello World! 



}  Dois tipos de blocos de comando 
◦  Entre chaves “{ ... }” usado quando o bloco possui 

apenas uma linha 
�  { puts “Olá” } 

◦  Entre “do ... end” quando o bloco possui duas ou 
mais linhas 
�  do 
  x + 1 
  puts “Olá #{x}” 
end 



}  FOR 
◦  for person in @people 
  ages << person.age 
end 

◦  @people.each { |person| ages << person.age } 

◦  for i in 1..10 
  puts i 
end 

◦  10.times { |i| puts i } 
◦  1.upto(10) { |i| puts i } 
◦  10.downto(1) { |i| puts i } 



}  Tratamento de exceções é feito no bloco: 
◦  begin 
  ... 
rescue Excepion => exc 
  STDERR.puts “Erro carregando #{file_name}: #{exc.message}” 
end 


