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Priča smo vedno večji popularnosti spletnih aplikacij, ki neprestano krnijo delež običajnim 

aplikacijam. Ampak dokončne prevlade še kljub velikim prednostim spleta niso in niso 

dosegle. Eden od glavnih vzrokov gotovo leži v razvojnih orodjih za spletne aplikacije oz. v 

poplavi bolj ali manj različnih pristopih, ki pa so vsak po svoje neučinkoviti. Splet namreč 

sestavlja cela množica različnih tehnologij in nikomur jih še ni uspelo združiti na tak način, 

da bi razvoj lahko potekal hitro, enostavno in kvalitetno. Eden najnovejših poskusov na tem 

področju je ogrodje Ruby on Rails, ki temelji na deset let starem programskem jeziku Ruby, ki 

je ravno v zadnjem času zaradi Railsa postal popularen. Rails obljublja vse to, kar manjka, 

hkrati pa ne vsiljuje razvijalcem svojega načina dela, ampak ga zgolj nagrajuje. Kako je Ruby 

on Rails nastal, katere so njegove glavne ideje, kako deluje in zakaj je trenutno tako vroč, 

bom poskušal odgovoriti v nadaljevanju. 
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1. Uvod in opredelitev problema 

Vsakršno razvijanje aplikacij pestijo določeni problemi, bodisi zaradi programskih jezikov, ki 

predstavljajo gradbeni material, bodisi zaradi razvojnih okolij, ki služijo kot orodje za 

obdelavo gradbenega materiala pri izgradnji aplikacij. Nič drugačni situaciji nismo priča na 

področju spletnih aplikacij, ki pridobivajo vedno večjo vlogo in »grozijo«, da bodo povsem 

prevladale. Ampak zakaj se to še ni zgodilo?  

Razvoj spletnih aplikacij pesti predvsem odsotnost ogrodja z razvojnim okoljem, kjer bi se 

dalo na hitro s čim manj dela zgraditi in nato enostavno vzdrževati in posodabljati spletno 

aplikacijo z minimalno količino dela. Veliko profitnih in neprofitnih organizacij ponuja svoje 

rešitve, ki težijo k temu cilju, vendar se nobena od rešitev ni zares uveljavila kot tista 

»ubijalska«, ki bi dokončno postavila splet na prvo mesto. Vsako ogrodje ima svoje prednosti, 

ki privlači razvijalce s podobnimi pogledi, kateri se nato trudijo s svojimi idejami reševati 

slabosti njihovega priljubljenega ogrodja. Skupnost se tako porazgubi v poplavi različnih 

rešitev in njihovem izpopolnjevanju, a univerzalne rešitve ni in ni.   

Problem vseh obstoječih ogrodij leži ravno v rešitvi problema enostavnega vzdrževanja 

aplikacij: delitev modela aplikacij na uporabniški vmesnik za pregled in urejanje podatkov, 

podatkovno shrambo za vzdrževanje trajnega stanja teh podatkov in vmesni sloj, ki obdeluje 

te podatke in jih prenaša med preostalima slojema. Glavni cilj spletnih aplikacij je še vedno 

ponujanje ažurnih informacij, tako da smo pri vseh običajnih aplikacijah priča isti zgodbi: 

podatkovna shramba določi, katere podatke želimo hraniti, s tem pa narekuje vmesnemu sloju, 

kaj mora obdelovati in uporabniškemu vmesniku, kaj mora prikazati oz. od uporabnika 

zahtevati, če želi podatke ažurirati. Tako se morajo razvijalci na vseh treh nivojih zavedati 

istih lastnosti aplikacije, kar seveda od njih zahteva, da se do neke mere ponavljajo.  

Določena redundanca pri razvoju aplikacije se mogoče ne zdi posebej težavna, vendar se v 

spletnem svetu, kjer bi naj bile aplikacije končane, še preden naročnik pove, kaj bi rad imel, 

izkaže ravno nasprotno. Da morebitno popravljanje vseh treh slojev zaradi ene spremembe v 

aplikaciji nit ne omenjam. Krvavo se torej potrebuje ogrodje, kjer bi lahko z minimalno 

količino programske kode hitro ustvarili zahtevne spletne aplikacije. Eno od najzanimivejših 

ogrodij, ki teži k temu cilju, je Ruby on Rails, saj prinaša večino tistega, kar manjka ostalim 

ogrodjem, da bi z njimi dosegli prevlado spletnih aplikacij.  
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2. Korenine Ruby on Rails 

2.1. Programski jezik Ruby  

Ruby je reflektivni objektno-orientirani programski jezik, ki je bil predstavljen javnosti po 

dveh letih razvoja enega samega moža, Yukihira »Matz« Matsumota, in sicer leta 1995. S 

precejšnjimi popravki je Ruby v desetih letih prilezel do stabilne verzije 1.8.4, v razvoju pa je 

že nova verzija 1.9, ki bo prinesla nekaj radikalnih sprememb. Matsumoto z Rubyem poskuša 

združiti vse najboljše iz skriptnega sveta in to ponuditi širši javnosti, saj Rubya ščiti 

GNU/Linux licenca. Zato tudi teče tako na Linuxu in drugih Unix sistemih, kot tudi na 

Windows, DOS in celo na Mac sistemih. (Wikipedia, 2006, A) 

Največja prednost Rubya je, da nudi programerjem užitek v programiranju predvsem s tem, 

da jih razbremenjuje hlapčevskega dela, in da omogoča hiter razvoj. To Ruby doseže z 

reflektivnostjo, t.j. zmožnostjo, da program opazuje metapodatke o sebi ter okolju in na 

podlagi tega preoblikuje svojo strukturo ali obnašanje. Enostavni interpreter, znana sintaksa, 

popolnoma podprti objektni koncepti in zmogljive knjižnice Ruby uvrščajo med 

najuporabnejše jezike za procesiranje besedil preko CGI skriptiranja. Večina objektno 

orientiranih jezikov ni striktno objektnih, saj poenostavljajo določene objektne koncepte. 

Ruby je tukaj izjema, saj je bil spisan od začetka, da podpre glavni objektni koncept – vse, 

čisto vse, brez izjeme, je objekt. Da pa Matsumoto s tem pristopom ne bi odbil kakšnega 

programerja, je podprl tudi proceduralno programiranje, le da se vse procedure nevidno za 

programerja pretvorijo v metode, ki se priredijo objektu na najvišjem nivoju.  

Skozi celoten proces razvoja jezika je Matsumoto imel pred očmi cilj, da ustvari 

programiranje enostavnejše in hitrejše. Rezultat tega je, kot ga je avtor poimenoval, »Matz's 

principle of least surprise« (to bi lahko prevedli kot »Matzov princip najmanjšega 

presenečenja«). Princip pravi, da se vmesnik med programerjem in programskim jezikom, ki 

se izkaže za dvoumnega, obnaša tako, kot je za programerja najmanj presenetljivo. 

Obnašanje, ki se večini običajnim programerjem zdi najbolj logično, je ponavadi tudi 

pravilno. Potreben ni niti proces prevajanja, kar zelo pohitri razvoj. Programiranje je 

dinamično, saj se skoraj vse določi med izvajanjem (tipi spremenljivk, definicije razredov in 

metod), program lahko sestavi program in ga izvede, Ruby samodejno sprošča pomnilnik, 

nenazadnje pa med samim izvajanjem preverja vhodne podatke zaradi varnosti, kar je v večini 

drugih jezikov potrebno postoriti ročno. Edino resno pomanjkljivost glede na druge skriptne 

jezike je Rubyeva hitrost, vendar se iz verzije v verzijo le-ta izboljšuje.  (Matsumoto, 2001) 



Metode komuniciranja 2005/06 

Aleš Frece, Stran 4 

2.2. Arhitektura Model-View-Controller 

Model-view-controller (MVC, model-pogled-krmilnik) je arhitektura, ki deli aplikacijo na tri 

ločene dele tako, da spremembe kateregakoli dela kar najmanj vplivajo na preostala dva dela. 

MVC določa logično delitev aplikacije, vendar se v praksi aplikacija deli tudi fizično – na tri 

module. Model predstavlja domeno aplikacije oz. podatke, nad katerimi aplikacija izvaja 

operacije. V modelu so lahko vključene domenske operacije, ki dodajajo nove pomene golim 

podatkom, npr. izračun kake nove vrednosti na podlagi obstoječih. Pogled je vizualna 

predstavitev modela, primerna za interakcijo z uporabnikom. Uporabnik lahko pregleduje 

podatke ali pa z njimi manipulira. Krmilnik pa se odziva na uporabnikove akcije in druge 

dogodke, tako da izvaja nek proces, ki izvede spremembe bodisi na pogledu bodisi na modelu. 

MVC arhitektura se tako razlikuje od klasične delitve aplikacije na uporabniški vmesnik, 

programsko logiko in podatkovno hrambo. MVC deli uporabniški vmesnik na pogled in 

krmilnik, medtem ko podatkovne hrambe ne omenja eksplicitno, saj se le ta smatra kot del 

modela.  

Implementacij arhitekture MVC je precej, ampak nekako najbolj se je uveljavila tista, ki jo je 

uvedel Smaltalk. Predvideni so trije objekti za vsak del MVC-ja, vsak zadolžen za svojo 

nalogo. Pogled upravlja z grafičnim ali tekstovnim izhodom, Krmilnik interpretira ukaze 

miške in tipkovnice Pogledu ali Modelu, da se ustrezno spremenita, zato je Krmilnik pogosto 

zelo kompleksen. Model pa predstavlja obnašanje aplikacije, podatke domene, ponuja svoje 

stanje in se odziva na zahteve po spremembi. (Burbeck, 1992)  

V primeru spletnih aplikacij pogled predstavljajo HTML strani. Krmilnik se nahaja na 

uporabnikovi strani v obliki brskalnika, ki posreduje zahteve spletnemu strežniku in od njega 

sprejema odgovore, model pa se v celoti nahaja na strani strežnika v obliki skriptov in 

podatkovne baze. Strogo ločevanje modela in pogleda je vitalnega pomena, saj smo pri 

spletnih aplikacijah priča pogostim vizualnim spremembam uporabniškega vmesnika. Če je 

le-ta strogo ločen od modela, je z njegovim spreminjanjem nemogoče pokvariti model, kar 

predstavlja veliko mero robustnosti aplikacije. Tako se v tej ločnici skriva največja past 

arhitekture MVC v primeru njenega neupoštevanja.  
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3. Ogrodje Ruby on Rails 

3.3. Kaj je Ruby on Rails 

Ruby on Rails (pogosto tudi RoR ali le Rails) je odprtokodno ogrodje za gradnjo spletnih 

aplikacij, ki je bilo javnosti prvič predstavljeno julija 2004. Prvo uporabno različico, Ruby on 

Rails 1.0 je njegov edini avtor, David Heinemeier Hansson, izdal v sredini decembra 2005 in 

požel marsikateri uspeh. Rails se odlikuje predvsem po enostavni rabi, ki leži v temelju 

ogrodja - programskem jeziku Ruby, zmožnostjo grajenja uporabnih spletnih aplikacij z manj 

kode in minimalno nastavitvami, kot to omogočajo druga ogrodja.  

Princip DRY (ang. Dont repeat yourself) omogoča, da z minimalno količino kode zagotovimo 

čim večjo funkcionalnost aplikacije. Ideja DRY-a je v tem, da se vsaka definicija zapiše le 

enkrat (t.i. »full-stack« arhitektura). Rails odpravi ponavljanje definicij z visoko integracijo 

komponent, katerih povezave ni potrebno določiti ročno. Zato je pogoj, da je celotno ogrodje, 

od predlog uporabniškega vmesnika do poslovne logike, napisano v Rubyu. Lep primer 

odprave nepotrebnega ponavljanja je odsotnost določanja imen atributov entitet v 

programskem delu, saj zna ogrodje le-te prebrati iz podatkovne baze, kjer so že definirani.  

Minimalno nastavljanje pa je doseženo preko principa »Convention Over Configuration«, ki 

pravi, da je potrebno nastaviti le tisto, kar je nekonvencionalnega. Rails tako s pogoji določa 

npr. poimenovanje razredov, atributov in metod. Če se zopet navežem na primer s podatkovno 

bazo, bi dogovorjeno pravilo za poimenovanje določalo, da se razred z imenom Post preslika 

v tabelo podatkovne baze posts. Če bi programer recimo želel omenjeni razred preslikati v 

kakšno drugo tabelo, bi moral to eksplicitno navesti. (Wikipedia, 2006, B) 

3.4. Kako Rails sledi MVC arhitekturi 

Rails zagotavlja zelo čist in usmerjen način razmišljanja v MVC arhitekturi. Seveda mu 

njegova odprtost omogoča razvijanje mimo tega pristopa, vendar postane zaradi tega veliko 

manj uporaben. Srce spletne aplikacije razvite v Railsu leži v relacijskem sistemu za 

upravljanje s podatkovno bazo, saj tipična spletna aplikacija predstavlja le direktno 

manipulacijo s podatki v relacijski bazi. Rails v ta namen zagotavlja razred ActiveRecord, ki 

samodejno preslikuje entitete v Rubyeve objekte ter relacije v reference med objekti in 

obratno – vse to na podlagi dogovorov principa DRY. Primer: če im razred Post definicijo 

has_many :comments in primerek p, potem bo klic p.comments vrnil polje z vsemi objekti 

razreda Comment, ki imajo post_id enak p.id. Vsaka sprememba na Rubyevem objektu se 
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odrazi v pogledu, pa tudi v podatkovni bazi. Poleg tega ActiveRecord ponuja lastne metode 

validacije podatkov, lahko pa se zanesemo le na validacijo na podlagi omejitev podatkovne 

baze (npr. ukaz validates_uniqueness_of :id).  

ActiveRecord je dejansko MVC krmilnik predstavljen v obliki skriptov, ki pa ni odvisen od 

konkretne predstavitve podatkov ali oblike, v kateri jih je uporabnik posredoval – naj bo to 

sistemski grafični vmesnik, spletni vmesnik ali pa npr. kar govorni vmesnik – vedno se za 

obdelavo uporablja isti krmilnik. No, Rails v praksi ni tako splošen, ampak je trenutno 

specializiran za prikazovanje in zajemanje podatkov znotraj spletnih strani, katerih postavitev 

in izgled lahko spreminjamo neodvisno od krmilnika. Osnovni krmilnik na Railsu predstavlja 

razred ApplicationController, od katerega nato naši krmilniki dedujejo in definirajo svoje 

metode. Te metode so preprosto dostopne preko klica iz brskalnika /nas_razred/nasa_metoda, 

kar pokliče razred Nas_razred in v njem metodo nasa_metoda in nato rezultate prikaže preko 

odgovora na naslovu /app/view/_razred/nasa_metoda.rhtml.  

Izgled strani Rails zapisuje v posebnem jeziku za predloge, ki kombinira čisti HTML z 

vstavljanjem Rubyeve kode, celoten izgled pa nadzorujejo kaskadne stilne predloge (CSS - 

Cascading style sheet). Rezultat predstavljajo že zgoraj omenjene RHTML datoteke, ki pa 

niso zgolj HTML datoteke z vstavljeno Rubyevo kodo, podobno kot npr. to počnejo JSP, ASP 

in PHP. HTML oznakam so namreč dodane le posebne oznake za izpis vrednosti ter določene 

kontrole, ki omogočajo izražanje pogojev in zank za urejanje izpisa, kar predloge naredi 

modularne. (Mertz, 2005) 

3.5. Organizacija Railsa 

Rails v osnovi ponuja orodja za gradnjo aplikacij, ki so v bistvu le skupek generatorjev kode. 

Nekaterim je ta pristop bolj všeč, kot pa uporaba togega vmesnika integriranega razvijalskega 

okolja (IDE, integrated development environment), saj orodja razvijalcu niso v napoto, ampak 

kljub temu prihranijo veliko nepotrebnega ročnega dela . Pod nepotrebno ročno delo se smatra 

gradnja osnovnega ogrodja aplikacije, kar je dejansko osnovni koncept Railsa – ogrodje 

aplikacije Rails zgradi sam. Preproste aplikacije, ki zgolj prebirajo, dodajajo, brišejo in 

ažurirajo podatke v podatkovni bazi, lahko razvijemo popolnoma brez, da bi pisali 

kakršnokoli kodo – za nas jo tvori Ruby med izvajanjem sam, vse kar določa aplikacijo je 

relacijski podatkovni model v podatkovni bazi. Ker pa ponavadi ne razvijamo orodja za 

urejanje podatkovne baze, moramo ustvariti lastne krmilnike in poglede, ki udejanijo procese 

naše spletne aplikacije, tako da le dodajamo specifično obnašanje naše aplikacije splošnemu 

obnašanju, ki ga za nas ustvarja Rails.  
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Rails temelji na precej togi datotečni strukturi, v kateri so datoteke razporejene bolj ali manj 

smiselno. Seveda ogrodje omogoča, da predefiniramo prvotno strukturo, vendar je to le 

pljuvanje v lastno skledo. Zakaj ne prevzeti Rubyeve strukture in si nakopati nepotrebno 

dodatno delo? Uporabniki Rubya pravijo, da se v veliki meri »struktura tako ali tako prilega 

našim možganom«, saj bi razvili enako, če bi sami gradili ogrodje od začetka in bi le 

»razmišljali v Rubyu«. (Mertz, 2005) 

4. Rails v praksi 

4.6. Tehnologije tesno povezane z Railsom 

V viziji Web 2.0 (O'Reillyjevo poimenovanje naslednje generacija spleta) glavno vlogo igra 

skupek tehnologij, poimenovan Ajax (Asynchronous JavaScript and XML). Ajax je v osnovi 

namenjen ustvarjanju vtisa, da so spletne strani bolj odzivne z izmenjavo manjših količin 

podatkov s strežnikom v ozadju mimo vednosti uporabnika. Tako spletne strani ni potrebno 

osveževati za vsako interakcijo uporabnika, kar močno poveča interaktivnost, hitrost in 

uporabnost spletnih strani. Ker je Ajax tako pomemben, si Rails pred njim ne more zatiskati 

oči in tako ponuja svojo rešitev – Ajax on Rails. Ajax on Rails ponuja številna pomagala, ki 

omogočajo enostavno in hitro gradnjo aplikacij s podporo Ajaxu. (Hibbs, 2005) 

Rails je v prvi vrsti spletna tehnologija, zato brez aplikacijskih strežnikov ne gre. Za razvoj in 

testiranje Rails vsebuje strežnik WEBrick, napisan v Rubyu, ki pa ni primeren za kasnejšo 

rabo. V ta namen Rails teče kot CGI (Common gateway interface – standardni protokol za 

izmenjavo podatkov med aplikacijo in spletnim strežnikom) znotraj poljubnega strežnika, ki 

podpira CGI ali FastCGI (npr. Apache, za katerega je spisan poseben modul mod_ruby, ki 

drastično poveča hitrost izvajanja Rubyeve kode).  

Rubyev MVC model daje prednost hrambi podatkov v relacijskih podatkovnih bazah. Dostop 

do baze je popolnoma izvzet iz pogleda programerja, saj celoten dostop izvaja in nadzoruje 

ogrodje samo. Seveda tudi tukaj noče Rails odgnati kakšnega programerja in ponuja možnost 

izvajanja direktnih SQL povpraševanj. Rails se trudi biti neodvisen od podatkovne baze, zato 

jih podpira veliko - od odprtokodnih MySQL, PostgreSQL in SQLite do komercialnih IBM 

DB2, Oracle in Microsoft SQL Server. Kar pa seveda za sabo potegne neželeni efekt 

nezmožnosti ogrodja, da zagotavlja vse funkcionalnosti na različnih podatkovnih bazah. 

(Wikipedia, 2006, B) 
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4.7. Razvojna okolja in orodja za Ruby in Rails 

Eno od zanimivih in zelo popularnih okolij za celo vrsto programskih jezikov in ogrodij je 

odprtokodni Eclipse. Eclipse ja napisan v Javi in tako je sprva podpiral razvoj le v tem 

programskem jeziku, vendar že od samega začetka podpira sistem vtičnikov, zaradi česar je 

Eclipse danes eno najbolj razširjenih razvijalskih okolij. Tako je bilo le vprašanje časa, da 

svoj vtičnik za Eclipse dobi tudi Ruby. Konec lanskega leta se je to tudi zgodilo in rodil se je 

Ruby Development Tools (RDT) vtičnik, ki je postal prvo Rubyevo razvojno okolje s 

filozofijo IDE. Glavne odlike oz. prednosti tega vtičnika pred golim Railsom so urejevalnik 

besedil z asistenco pisanja kode (osvetljevanje, samo-dokončevanje), okolje za poganjanje in 

razhroščevanje kode (grafični in ne tekstovni kot v Railsu) in pisanje testnih primerov za 

validiranje aplikacije kot v Javi. RDT še ni dosegel prve različice, zato je gotovo, da bo že 

precej zrel izdelek postal še boljši. (Ford, 2005) 

Za programsko sestavljanje HTML predlog lahko uporabimo zanimiv pripomoček z imenom 

Liquid, ki ustreza precej ozkim zahtevam. Liquid uporablja lep in enostaven označevalni 

jezik, saj ga v nasprotnem primeru ne bi bilo zanimivo uporabljati. Predloge se validirajo z 

vidika varnosti, da se zagotovi stabilnost aplikacije. V predlogah ni nikakršne logike, saj sta 

sestavljanje in prikaz predloge popolnoma ločeni operaciji. Sestavljanje predloge je namreč 

zaradi razčlenjevanja zahteven proces in se tako izvede le enkrat, kasneje pa se zgrajeni 

predlogi le doda vsebina, ki se nato prikaže. Za obdelovanje XML dokumentov je v razvoju 

enostavno orodje Builder, ki že do določene mere podpira tvorbo, validiranje in 

razčlenjevanje XML dokumentov.  
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5. Zaključki 

Rubyeva sintaksa je precej različna od najpopularnejših spletnih jezikov, ampak se nanjo da 

zelo hitro navaditi. Ne le to, marsikaj se da v Rubyu narediti veliko enostavneje. Sploh pa 

znanje več jezikov ni še nikomur škodilo, ravno nasprotno, programer tako vidi marsikateri 

manjši tehnični ali večji načrtovalski problem v drugi luči. Tako ni razloga, da nekdo ne bi 

preizkusil Rubya in v njem morebiti našel svoj novi najljubši jezik. Sam sem ga preizkusil le 

bežno, vendar takoj ko bo čas dopuščal, se ga bom resneje lotil. Ruby je presenetljivo Javi 

»ukradel« precej vodilnih razvijalcev, ki so pred desetimi leti še strogo zagovarjali le Javo. In 

to zgolj kot programski jezik, brez ogrodja Rails.  

Rails namreč ponuja še več – ekstremno hitrost razvoja fleksibilnih spletnih aplikacij, 

predvsem na podlagi močnega zaledja že napisanih razredov in metod, pa tudi avtomatizacije 

določenih segmentov aplikacije. Dobro pri vsem tem je pomembno to, da Rails vzpodbuja 

svoj način razmišljanja, čeprav omogoča tudi drugačne pristope. To mu uspeva z lažjo potjo 

do cilja, če se programer drži njegove filozofije oz. z dodatnim delom, če se ne. In ravno 

»vsiljevanje« lastnega načina razmišljanja loči Rails od ostalih ogrodij, ki le ponudijo surov 

material, s katerim lahko delamo, pot do rešitve pa moramo poiskati sami. Rails usmerja 

razvijalca z metodo korenčka in palice, a pri tem je korenček zelo sladek, palica pa ne boli 

preveč.  

Do nedavnega je bila glavna ovira za prehod tako Rubya kot tudi Railsa iz ozkih toka  

strokovnjakov v morje razvijalcev po svetu odsotnost dobrega razvijalskega okolja. Res imajo 

največjo moč goli urejevalniki besedil, vendar je začeti veliko lažje z dobrimi grafičnimi 

pomagali. To zagato je rešil prihod Ruby Development Tools za Eclipse. Kako bi bilo lažje 

preizkusiti Ruby kot to, da namestimo dodaten vtičnik v svoj omiljeni Eclipse? Ruby je 

dosegel točko vsesplošne navzočnosti predvsem po zaslugi Railsa, kar pa ni bil glavni cilj 

Hanssona, avtorja Railsa, a zato ni nič manj pomemben dosežek.  

Rails dejansko ne prinaša nobene revolucionarne novosti, ampak na prvo mesto vrača stare 

ideale programskih jezikov, predvsem fleksibilnost. Fleksibilnost predstavlja idejo, da naj 

jezik poskuša nuditi čim več različnih pristopov k izgradnji aplikacij in ne dajati prednost  

kateri od njih. Posledica sledenja temu idealu je gotovo privabljanje novih privržencev, ki 

nato odkrijejo drugo prednost Railsa, zaradi katere obstaja velika verjetnost, da bodo Railsu 

ostali zvesti. To je, da se da z Railsom narediti več, prej in kvalitetneje, če le slediš 

smernicam, ki jih začrta ogrodje. Seveda tega ni tako enostavno doseči, saj je moral avtor 

določiti standarde, po katerih ogrodje deluje avtomatsko. Ti standardi lahko od določenih 
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razvijalcev zahtevajo prilagajanje, kar pa se tepe z drugim idealom Railsa – principom 

najmanjšega presenečenja.  

Mislim, da bo ravno uspešno iskanje ravnovesja med tema osnovnima načeloma Railsa pogoj 

za njegov nadaljnji uspeh, vse ostalo je že zagotovljeno: od stabilnosti, ki jo nudi 

implementacija modela MVC, preko avtomatizacij zaradi reflektivnosti Rubya, do podpore 

najrazličnejšim tehnologijam prihodnosti ter zahteva minimalnega dela za maksimalno 

funkcionalnost s strani Railsa. Drugo pomembno področje je nadaljnje delo na razvojnem 

okolju RDT, da bodo lahko tudi najbolj skeptični profesionalci in novega znanja željni 

posamezniki preizkusili sladkobo Rubya. Če bo Ruby dobil še ambicijo, da se prebije v 

najbolj specifične poslovne vode, pa bo potrebno opraviti še nekaj dela na sami hitrosti 

izvajanja. Ruby on Rails obeta, da bo tista univerzalna rešitev, ki bo svet spletnih aplikacij 

postavila na prvo mesto. Menim, da je le vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo.  
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