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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

PRZYKŁAD PIERWSZY  
I JEGO KOMPILACJA
W ramce pt. „Kompilacja oraz instalacja języka Pony”, zgodnie z tytu-
łem, przedstawiono podstawowe informacje o kompilacji języka, a do-
kładnie kompilatora dla Pony. Jednakże zanim przedstawimy bardziej 
zaawansowane pojęcia, warto jak zawsze zaprezentować  prostszy 
przykład, tj. program typu Hello World!. Tym bardziej jest to cenne, iż 
nawet w takim prostym przykładzie podstawowym elementem w pro-
gramie jest aktor.

Nasz program to zaledwie trzy linie kodu o następującej postaci 
(na stronach WWW magazynu „Programista” w zakładce „Download” 
umieszczono źródła programów omawianych w artykule):

actor Main
new create(env : Env) =>
env.out.print("Cześć tu język Pony!!!")

Pierwsza linia rozpoczyna definicję nowego aktora o nazwie Main, 
wzorem funkcji bądź metody main z języków C/C++ lub Java/C#. 
Nasz aktor ma tylko określony konstruktor za pomocą słowa kluczo-
wego new. Nazwa konstruktora create jest powszechnie stosowana 
w programach Pony, więc zachowaliśmy ten zwyczaj. Argumentem 
konstruktora jest obiekt opisujący otoczenie uruchomionego progra-
mu. Poprzez obiekt env mamy dostęp do zmiennych środowiskowych 
oraz do parametrów użytych przy uruchomieniu naszego programu. 
Obiekt env zawiera także metody współpracujące ze standardowymi 
strumieniami wejścia, wyjścia oraz błędów.

Nie tworzymy dodatkowych metod czy raczej tzw. zachowań, bo-
wiem po wykonaniu konstruktora nasz program zakończy swoje dzia-
łanie. Aktor Main nie podejmuje żadnych dodatkowych zadań.

Podobnie jak w wielu nowych językach programowania, nie mamy 
słów kluczowych lub  odpowiednich nawiasów określających blok in-
strukcji, dlatego po symbolu => za pomocą wcięć podajemy treść na-
szego konstruktora. Analogicznie postępujemy w przypadku innych 
konstrukcji, jak metody w przypadku klas czy opisy zachowań dla 
aktorów.

Pozostało jeszcze skompilować nasz pierwszy przykład. Należy 
utworzyć katalog, np.:

mkdir HelloWorld

Pony – język aktorów
Pony to język programowania wyróżniający się natywną obsługą tzw. modelu 
aktorów. Choć model ten jest dostępny dla wielu innych języków programowa-
nia zazwyczaj jako dodatkowe biblioteki, to w języku Pony mamy bezpośrednią 
obsługę aktorów. Podobnie jak wiele ostatnio powstałych języków, Pony oferuje 
nieco inną syntaktykę np. względem Javy czy C#, mimo to jest on bliższy właśnie 
Javie, C# czy Scali niż językom funkcyjnym, jak np. F#. Dzięki temu łatwiej opano-
wać podstawowe konstrukcje Pony, które pozwolą na tworzenie równoległych 
i współbieżnych programów w ramach modelu aktorów. Jest on niewątpliwie ła-
twiejszy niż bezpośrednie posługiwanie się wątkami, co, mamy nadzieję, uda się 
pokazać w tym artykule.

Kompilacja oraz instalacja języka Pony
Kompilacja kompilatora np. w dystrybucji Ubuntu języka Pony bezpośred-
nio z repozytorium wymaga sprawdzenia, czy mamy dostępne podstawo-
we biblioteki, takie jak m.in. zlib, ncurses, pcre2 czy też ssl. Należy je za-
instalować, przy czym chodzi o wersje dla programistów, bowiem wersje 
binarne z pewnością są zainstalowane. Głównym pakietem wymaganym 
do kompilacji jest pakiet LLVM. Autorzy Pony polecają wersję 3.7.1, ale 
np. w Ubuntu 15.10 pakiet Pony kompiluje się bez problemu także z wer-
sją dostępną w dystrybucji.

Przed kompilacją należy ściągnąć kod źródłowy z repozytorium na Git-
Hubie, co wykonamy poleceniem:

git clone https://github.com/ponylang/ponyc.git

Następnie należy zmienić aktualny katalog na katalog z kodem źródło-
wym języka Pony:

cd ponyc

Możemy od razu wydać polecenie do kompilacji, choć warto wcześniej 
poddać plik makefile edycji, określając, w jakim katalogu zostanie zain-
stalowany kompilator. Należy odszukać zmienną prefix i nadać jej właści-
wą wartość, np. gdy chcemy zainstalować kompilator w katalogu opt, to 
zmienna prefix powinna być zdefiniowana w następujący sposób:

prefix ?= /opt

Warto jeszcze wydać polecenie make help, aby uzyskać spis dostępnych 
opcji, a proces kompilacji w trybie release rozpoczniemy po wydaniu 
polecenia:

make config=release

Proces kompilacji nie zabiera dużo czasu, może trwać góra dwie, trzy mi-
nuty, po czym można zainstalować kompilator:

sudo make config=release install

I to wszystkie czynności związane z kompilacją. Możemy jeszcze dodać ka-
talog z kompilatorem języka Pony do ścieżki przeszukiwań. Jeśli zmienna 
prefix była ustawiona na /opt, to polecenie kompilatora ponyc zostało 
umieszczony w katalogu /opt/bin.

W katalogu tym tworzymy plik o dowolnej nazwie, ale o rozszerze-
niu pony. W tym pliku naturalnie umieszczamy treść naszego pierw-
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