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PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

WPROWADZENIE
RubyMotion stanowi warstwę pośrednią umożliwiającą dostęp do 
natywnych procedur interfejsów programistycznych platform iOS 
(jak również dla OS X, tvOS i watchOS) oraz Android. W przypadku 
iOS RubyMotion implementuje interfejs umożliwiający wywoływanie 
procedur udostępnianych przez niskopoziomowe środowisko urucho-
mieniowe Objective-C. Z tego powodu aplikacje tworzone przy użyciu 
RubyMotion są natywne i co za tym idzie – RubyMotion nie prowadzi 
do utraty wydajności. Aczkolwiek samo użycie interfejsu iOS jest zde-
cydowanie prostsze, gdyż bazuje na języku Ruby.

Z kolei w przypadku Androida RubyMotion stanowi warstwę zbu-
dowaną z wykorzystaniem natywnego interfejsu Java (JNI) środowiska 
uruchomieniowego Android. W RubyMotion wszystkie obiekty Java 
oraz ich metody są mapowane na odpowiednie obiekty i funkcje ję-
zyka Ruby, co ponownie pozwala zachować wysoką wydajność przy 
jednoczesnym uproszczeniu programowania logiki.

W przeciwieństwie do Embarcadero RAD Studio oraz bibliotek 
Qt (które omówiłem w numerze 4/2016) RubyMotion nie dostarcza 
uniwersalnego interfejsu programistycznego, którego polecenia są 
mapowane na niskopoziomowe, natywne funkcjonalności danej plat-
formy. Zamiast tego RubyMotion implementuje niezależne warstwy 
pośrednie dla iOS oraz Android. Co prawda w efekcie natywne pro-
cedury obu platform są dostępne z wykorzystaniem jednego języka 
programowania, to jednak takie podejście w ogólności wymaga utrzy-
mywania dwóch niezależnych projektów wykorzystujących wspólną, 
niezależną od platformy logikę. W konsekwencji zmniejsza się współ-
czynnik współdzielenia kodu.

Dodatkowo RubyMotion nie dostarcza narzędzi, które pozwalałyby 
na wizualne projektowanie interfejsu użytkownika i który to interfejs 
mógłby być następnie współdzielony pomiędzy aplikacjami dla róż-
nych platform. 

W przypadku iOS RubyMotion może jednak zostać zintegrowany 
z narzędziem Interface Builder środowiska Xcode. Dzięki temu progra-

mista ma możliwość zaprojektowania interfejsu użytkownika (UI) apli-
kacji przy użyciu Xcode, a następnie tworzy logikę z wykorzystaniem 
języka Ruby. W efekcie środowisko programistyczne ma charakter hy-
brydowy. Mianowicie UI powstaje w Xcode, a logikę można tworzyć 
w dowolnym edytorze tekstowym. Jednak aby uprościć ten drugi ele-
ment, można skorzystać z wygodnego środowiska programistyczne-
go, jakim jest RubyMine. 

RubyMine ułatwia tworzenie i zarządzanie projektem, gdyż dostar-
cza szablony projektów RubyMotion oraz posiada wszystkie niezbęd-
ne elementy oferowane przez nowoczesne zintegrowane środowiska 
programistyczne. Dzięki temu proces implementacji staje się bardziej 
wygodny, a dodatkowo szablony projektów RubyMine zdecydowanie 
ułatwiają rozpoczęcie pracy z bibliotekami RubyMotion. 

W tym artykule pokażę, w jaki sposób wykorzystać RubyMotion, 
RubyMine oraz Interface Builder Xcode do tworzenia aplikacji dla sys-
temu iOS. 

INSTALACJA NARZĘDZI, ŚRODOWISKO 
PRACY I SZABLON PROJEKTU
W celu tworzenia aplikacji iOS przy użyciu RubyMotion wymagany jest 
komputer developerski z systemem OS X oraz wcześniejsze zainstalo-
wanie środowiska Xcode, które można zainstalować za pośrednictwem 
App Store. W tym artykule korzystam z Xcode w wersji 7.3 oraz OS X 
w wersji El Capitan 10.11.5.

Po przygotowaniu komputera developerskiego wystarczy pobrać 
i zainstalować RubyMotion z witryny http://www.rubymotion.com/
download/. W ogólności RubyMotion jest dostępny w trzech wersjach: 
Starter (ograniczona wersja darmowa), Indie (koszt licencji $199/rok) 
oraz Professional ($499/rok). Na potrzeby tego artykułu pobrałem wer-
sję Starter, co wymagało wcześniejszej rejestracji, po której w ramach 
wiadomości email otrzymałem klucz aktywacyjny wraz z hiperłączem 
wskazującym paczkę z instalatorem RubyMotion. Sama instalacja prze-
biega automatycznie i nie wymaga dodatkowego komentarza.

Programowanie aplikacji iOS z wyko
rzystaniem RubyMotion i RubyMine
Chociaż niektóre z narzędzi programistycznych umożliwiających tworzenie apli-
kacji dla platformy iOS nierzadko wymagają cierpliwości, to oprogramowanie dla 
tej platformy wyznacza złote standardy funkcjonalności, użyteczności, popular-
ności oraz jakości wykonania i stabilności. Podobnie sytuacja wygląda w przy-
padku samych urządzeń mobilnych z systemem iOS. Z tego powodu tworzenie 
aplikacji mobilnych dla platformy iOS stanowi bardzo atrakcyjną i pożyteczną 
umiejętność. Aby ułatwić programowanie takich aplikacji, belgijska firma HipByte 
dostarcza narzędzie RubyMotion. Pozwala ono tworzyć wieloplatformowe na-
tywne aplikacje mobilne dla najpopularniejszych platform (iOS, Android) oraz dla 
tvOS, OS X i watchOS z wykorzystaniem języka Ruby, co w połączeniu ze środo-
wiskiem RubyMotion firmy JetBrains umożliwia stosunkowo szybkie i wygodne 
tworzenie aplikacji mobilnych. Zaprezentuję to w ramach tego artykułu na przy-
kładzie aplikacji dla systemu iOS 9.3.
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