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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

KOMPILATORY I INTERPRETERY
wandbox.org

Nazwany przez autorów socjalnym serwisem kompilacji (ang. social 
compilation service) projekt wandbox został rozpoczęty w 2012 roku. 
Przedstawiony na Rysunku 1  jest w opinii autora najlepszym serwi
sem oferującym kompilację/interpretację przekazanego kodu. Jego 
najistotniejszymi zaletami są:

 » czytelny i schludny wygląd,
 » mnogość dostępnych języków. W chwili pisania tego artykułu 

jest ich razem 32, a wśród nich m. in.:
 ǿ C,
 ǿ C++,
 ǿ C#,
 ǿ D,
 ǿ Python,
 ǿ Ruby,
 ǿ Go,
 ǿ Rust,
 ǿ Java,
 ǿ JavaScript.

 » mnogość dostępnych kompilatorów w różnych wersjach. Dla 
przykładu:

 ǿ C++ ma ich ponad 30,
 ǿ D – 8,
 ǿ Ruby – 12,
 ǿ Python – 17 (w tym różne wersje pypy oraz CPythona 2 i 3).

 » mnogość opcji konfiguracyjnych – tam, gdzie jest to sensow
ne, można podać własne opcje kompilacji lub wybrać prede
finiowane – np. dodatkowe biblioteki w przypadku C/C++, 
kompilację z lub bez optymalizacji lub użyty standard języka,

 » długoterminowe linki permanentne (w formacie  https://wand
box.org/permlink/1jMzyeXr8qlhHKe0 [1]).

 » możliwość zdefiniowania własnego wejścia standardowego,
 » możliwość wysłania wielu plików jednocześnie. W przypadku 

C++ ogranicza się to wyłącznie do dodatkowych plików nagłów
kowych niepodlegających osobnej kompilacji, ale już w Ruby czy 
Pythonie pozwala to na wysyłanie całych programów.

Serwis dynamicznie się rozwija, a jego kod źródłowy znajduje się 
w serwisie GitHub [2] na licencji Boost w wersji 1.0. Od pewnego 

czasu możliwe jest też zalogowanie się do wandbox.org za po
mocą konta GitHub, chociaż na razie nie pozwala to na korzysta
nie z żadnych dodatkowych funkcjonalności. Dostępne jest też 
darmowe publiczne API pozwalające na wykorzystanie serwisu 
przez skrypty.

Rysunek 1. wandbox.org [0]

ideone.com

Bezapelacyjnie jeden z najpopularniejszych serwisów. Szczyci 
się kompilowaniem ponad 60 języków programowania [5], ale 
jest to liczba lekko na wyrost, ponieważ różne wersje/kompila
tory/interpretery tego samego języka liczone są osobno. Nie
mniej jednak wybór jest szeroki, chociaż pod względem liczby 
dostępnych kombinacji daleko mu do opisanego w poprzedniej 
sekcji lidera.

Po opcjonalnej i bezpłatnej rejestracji w serwisie i zalogowaniu 
wpisy przypisywane są do konta, co pozwala na ich łatwiejsze od
nalezienie w przyszłości. Dodatkowym atutem jest możliwość ich 
wyszukania po języku programowania, dacie, łatce oraz wyniku 
kompilacji, interpretacji oraz uruchomienia.

Pozytywnym aspektem jest też krótki format linków „perma
nentnych”: https://ideone.com/Yh76dY [4]. Niestety ich perma
nentność nie idzie w parze z definicją tego słowa, ponieważ nie
które wpisy po pewnym czasie wygasają.

Przegląd kompilatorów  
i narzędzi online
Czy zdarzyło Ci się kiedyś być w potrzebie podzielenia się problemem progra-
mistycznym? A może potrzebowałaś na szybko dokonać jakichś zmian, ale na 
Twoim komputerze nie było akurat zainstalowanych odpowiednich narzędzi? 
W tym artykule przedstawione zostaną najpopularniejsze i, w mniemaniu autora, 
najciekawsze serwisy przeglądarkowe, których celem jest ułatwienie życia pro-
gramistom. Istotne będzie przede wszystkim ułatwienie dzielenia się wiedzą, jak 
i dostęp do prostej w użyciu i bezpiecznej piaskownicy dla danej technologii.
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