
diaspora
gem: 

rails
gem: 4.1.5

json
gem: 1.8.1

unicorn
gem: 4.8.3

acts_as_api
gem: 0.4.2

devise
gem: 3.3.0

sidekiq
gem: 3.2.2

sinatra
gem: 1.4.5

rack-protection
gem: 1.5.3

slim
gem: 2.0.3

configurate
gem: 0.0.8

rack-cors
gem: 0.2.9

activerecord-import
gem: 0.5.0

foreigner
gem: 1.6.1

carrierwave
gem: 0.10.0

fog
gem: 1.23.0

nokogiri
gem: 1.6.3.1

mini_magick
gem: 3.8.0

remotipart
gem: 1.2.1

http_accept_language
gem: 2.0.2

i18n-inflector-rails
gem: 1.0.7

rails-i18n
gem: 4.0.2

markerb
gem: 1.0.2

redcarpet
gem: 3.1.2

messagebus_ruby_api
gem: 3.0.7

rails_autolink
gem: 1.1.6

roxml
gem: 3.3.1

ruby-oembed
gem: 0.8.10

opengraph_parser
gem: 0.2.3

addressable
gem: 2.3.6

strong_parameters
gem: 0.2.3

omniauth
gem: 1.2.2

omniauth-facebook
gem: 2.0.0

faraday
gem: 0.9.0

omniauth-tumblr
gem: 1.1

omniauth-twitter
gem: 1.0.1

twitter
gem: 5.11.0

omniauth-wordpress
gem: 0.2.1

acts-as-taggable-on
gem: 3.3.0

faraday_middleware
gem: 0.9.1

typhoeus
gem: 0.6.9

client_side_validations
gem: 3.2.6

gon
gem: 5.2.0

haml
gem: 4.0.5

mobile-fu
gem: 1.3.1

will_paginate
gem: 3.0.7

entypo-rails
gem: 2.2.2

bootstrap-sass
gem: 3.2.0.1

compass-rails
gem: 2.0.0

rb-inotify
gem: 0.9.5

sass-rails
gem: 4.0.3

uglifier
gem: 2.5.3

handlebars_assets
gem: 0.17.1

jquery-rails
gem: 3.1.1

rails_admin
gem: 0.6.3

rack-google-analytics
gem: 1.2.0

rack-piwik
gem: 0.3.0

foreman
gem: 0.74.0

rack-rewrite
gem: 1.5.0

rack-ssl
gem: 1.4.1

asset_sync
gem: 1.1.0

rmagick
gem: 2.13.3

fixture_builder
gem: 0.3.6

fuubar
gem: 2.0.0

rspec-instafail
gem: 0.2.5

test_after_commit
gem: 0.2.5

capybara
gem: 2.4.1

database_cleaner
gem: 1.3.0

selenium-webdriver
gem: 2.42.0

factory_girl_rails
gem: 4.4.1

timecop
gem: 0.7.1

webmock
gem: 1.18.0

rspec-rails
gem: 3.0.2

cucumber-rails
gem: 1.4.1

jasmine
gem: 2.0.2

sinon-rails
gem: 1.10.3

actionmailer
gem: 4.1.5

actionpack
gem: 4.1.5

actionview
gem: 4.1.5

activesupport
gem: 4.1.5

activemodel
gem: 4.1.5

activerecord
gem: 4.1.5

bundler
gem: 1.7.2

railties
gem: 4.1.5

sprockets-rails
gem: 2.1.3

mail
gem: 2.6.1

rack
gem: 1.5.2

rack-test
gem: 0.6.2

builder
gem: 3.2.2

erubis
gem: 2.7.0

i18n
gem: 0.6.11

minitest
gem: 5.4.0

thread_safe
gem: 0.3.4

tzinfo
gem: 1.2.2

mime-types
gem: 2.3

arel
gem: 5.0.1.20140414130214

rake
gem: 10.3.2

thor
gem: 0.19.1

sprockets
gem: 2.12.1

hike
gem: 2.1.3

multi_json
gem: 1.10.1

tilt
gem: 2.0.1

kgio
gem: 2.9.2

raindrops
gem: 0.13.0

bcrypt
gem: 3.1.7

orm_adapter
gem: 0.5.0

warden
gem: 1.2.3

celluloid
gem: 0.15.2

connection_pool
gem: 2.0.0

redis
gem: 3.1.0

redis-namespace
gem: 1.5.1

timers
gem: 4.0.0

hitimes
gem: 1.2.2

temple
gem: 0.6.8

fog-brightbox
gem: 0.3.0

fog-core
gem: 1.24.0

fog-json
gem: 1.0.0

fog-softlayer
gem: 0.3.15

ipaddress
gem: 0.8.0

inflecto
gem: 0.0.2

excon
gem: 0.39.5

formatador
gem: 0.2.5

net-scp
gem: 1.2.1

net-ssh
gem: 2.9.1

mini_portile
gem: 0.6.1

subexec
gem: 0.2.3

i18n-inflector
gem: 2.6.7

multipart-post
gem: 2.0.0

hashie
gem: 3.3.1

omniauth-oauth2
gem: 1.2.0

oauth2
gem: 1.0.0

jwt
gem: 1.0.0

multi_xml
gem: 0.5.5

omniauth-oauth
gem: 1.0.1

oauth
gem: 0.4.7

buftok
gem: 0.2.0

equalizer
gem: 0.0.9

http
gem: 0.6.2

http_parser.rb
gem: 0.6.0

memoizable
gem: 0.4.2

naught
gem: 1.0.0

simple_oauth
gem: 0.2.0

ethon
gem: 0.7.1

ffi
gem: 1.9.3

request_store
gem: 1.1.0

rack-mobile-detect
gem: 0.4.0

sass
gem: 3.4.1

compass
gem: 1.0.1

chunky_png
gem: 1.3.1

compass-core
gem: 1.0.1

compass-import-once
gem: 1.0.5

rb-fsevent
gem: 0.9.4

execjs
gem: 2.2.1

coffee-rails
gem: 4.0.1

font-awesome-rails
gem: 4.1.0.0

jquery-ui-rails
gem: 5.0.0

kaminari
gem: 0.16.1

nested_form
gem: 0.3.2

rack-pjax
gem: 0.8.0

safe_yaml
gem: 1.0.3

coffee-script
gem: 2.3.0

coffee-script-source
gem: 1.7.1

dotenv
gem: 0.11.1

dotenv-deployment
gem: 0.0.2

unf
gem: 0.1.4

unf_ext
gem: 0.0.6

rspec
gem: 3.0.0

ruby-progressbar
gem: 1.5.1

rspec-core
gem: 3.0.4

rspec-expectations
gem: 3.0.4

rspec-mocks
gem: 3.0.4

rspec-support
gem: 3.0.4

diff-lcs
gem: 1.2.5

xpath
gem: 2.0.0

childprocess
gem: 0.5.3

rubyzip
gem: 1.1.6

websocket
gem: 1.2.0

factory_girl
gem: 4.4.0

crack
gem: 0.4.2

cucumber
gem: 1.3.16

gherkin
gem: 2.12.2

multi_test
gem: 0.1.1

jasmine-core
gem: 2.0.2

phantomjs
gem: 1.9.7.1


