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Introdução 
Rails foi a público, em versão incompleta, em julho de 2004. Esse framework foi extraído do produ-
to comercial Basecamp33, da empresa 37signals, e finalizado depois de apenas dois meses de de-
senvolvimento e meras quatro mil linhas de código, por um único desenvolvedor. Basecamp foi ao 
ar em Fevereiro de 2004 e atualmente suporta mais de 100 mil clientes. 

Um mês depois, em agosto de 2004, foi inaugurado o site 43things34, um website 
social que conta com mais de um milhão de page-views por dia e vem suportando a 
carga sem problemas. Por enquanto são os websites35 que servem como benchmark 
de produção para a comunidade Rails, e temos muitos outros como Backpack, ODEO, 
Strongspace, Typo, Tadalist, Writeboard, Iconbuffet, Blinksale, A List Apart, Vital-
Source, 43places, 43people e, talvez o mais impressionante de todos, o recém lan-
çado Fluxiom36. 

O primeiro lançamento de Rails deu início a uma comunidade ativa que ajudou a evoluir o frame-
work até a versão final 1.0, liberada 15 meses depois, em 14 de dezembro de 2005. Um excelente 
presente de Natal. As semanas que anteciparam seu lançamento causaram grande interesse na co-
munidade. Durante o ano de 2005 os livros de Ruby, da O’Reilly, pularam de quase nada para mais 
do que Python, um aumento de 1500% de vendas. Os sites de pesquisa notaram um aumento tam-
bém de quase nada para mais de cinco milhões de procuras pelo assunto. Ruby on Rails apareceu 
no radar do mundo. 

No começo de 2006, tivemos o lançamento da versão 1.1, com mais de 500 correções de bugs e 
melhorias, avanços de performance e grandes peças como RJS, o suporte a Ajax totalmente inte-
grado ao Rails. O mais importante talvez seja o fato do projeto definitivamente ter feito a passa-
gem de um único criador para uma lista de mais de 100 colaboradores que ajudaram a finalizar 
este lançamento. Rails é definitivamente um projeto da comunidade open source. E no mesmo pe-
ríodo os radares do Google já apontavam mais de 25 milhões de pesquisas sobre o assunto com 
números em crescimento.  

Ruby ganhou Rails para trilhar um caminho concreto no mundo de desenvolvimento de software. Não 
se trata de um rumor ou boato. É um produto real, que pode ser baixado e usado em projetos reais.  

                                            
33 http://www.basecamphq.com 
34 http://www.43things.com 
35 http://www.rubyonrails.org/applications 
36 http://www.fluxiom.com 
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Inspirações 
Dizem que “plágio é a melhor forma de elogio”. De fato, discutimos que nem Ruby nem Rails repre-
sentam avanços tecnológicos tão drásticos como a primeira vez que surgiu Fortran.  

Garbage Collector é um conceito que surgiu nos anos 60 e foi utilizado por linguagens como Lisp, 
Schema, Modula-3, SmallTalk, Eiffel, Haskell e agora pelos mais recentes Python, Java e Ruby. Um 
tributo a um excelente conceito. 

Orientação a objetos, outro conceito antiguíssimo dos anos 60 surgiu com a linguagem Simula. 

Virtual Machines, adivinhem, anos 60. Criado pela IBM para utilizar melhor os recursos de seus 
mainframes. O idealizador do Java, Bill Joy, um dos maiores expoentes da tecnologia, teve a idéia 
de criar uma linguagem que usa virtual machines no final da década de 70. No começo dos anos 90 
escreveu o documento “Further” com esse e outros conceitos, que depois guiariam o time do Green 
Project, da Sun, na implementação do Java. 

MVC, Model-View-Controller – todos os frameworks mais modernos alegam que este é o caminho a 
seguir. O modelo foi publicado pela primeira vez a partir dos laboratórios da Xerox no fim dos 
anos 70.  

Tentar melhorar a linguagem C. A ironia é que o C veio para melhorar a anterior, obviamente, cha-
mada de B (BCPL). Também não era uma idéia nova. Vimos os primeiros rascunhos com “C with 
Classes”, depois C++. Ainda tivemos Objective C, usado até hoje nos Macs, uma herança do exce-
lente framework NextStep, talvez a tentativa mais bem sucedida de um “C orientado a objetos”.  

Como vemos, “na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia”. Não poderia ser mais ver-
dade também para linguagens de programação. E Ruby não é diferente. Matz pegou emprestado o 
poder das Regular Expressions, a orientação a objetos e Garbage Collector de SmallTalk, inspiração 
nas formas de Python, nos fechamentos e lambda calculus de Lisp, juntou tudo num pacote coeso 
e gerou Ruby. 

David também não fez nada de novo. Ele pegou os conceitos de MVC e Design Patterns como Value 
Object, Visitor, Singleton, etc., os conceitos de mecanismos de templates de HTML. Não ignorou o 
poder do SQL na sua camada de persistência. Usou todo o poderio do Ruby para módulos e fecha-
mentos, juntou os conceitos de TDD (Test Driven Development), mecanismos de construção auto-
matizada inspirada na ferramenta “make” (a mesma fonte de inspiração do Ant). Colocou tudo em 
um pacote coeso e temos Rails. 

Essa dissertação teve o intuito de demonstrar que fanatismo é desnecessário num mundo exato 
como a ciência da computação. Não se trata de times de futebol nem partidos políticos. Trata-se de 
evoluir técnicas e tecnologias. Propositadamente estamos repetindo os conceitos de Java e das lin-
guagens antecessoras para demonstrar que Ruby on Rails é mais um degrau na cadeia evolutiva. E 
uma coisa não invalida a outra, mas para algumas soluções onde aplicávamos Java, agora faz mais 
sentido usarmos Rails. 

Finalmente, Rails 
Esperamos que todos tenham seguido à risca o capítulo sobre configuração do ambiente de desen-
volvimento. 

Os procedimentos de Ruby e Rails são bastante portáveis de uma plataforma para outra. Na prática, 
significa que podemos realizar todo nosso desenvolvimento usando um Mac OS X e depois, sim-
plesmente copiando arquivos, colocar o mesmo aplicativo rodando em um servidor Solaris. Sem 
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recompilar nem reconfigurar nada. Ruby também é uma linguagem que foi concebida para ser por-
tável. 

Se Ruby e o resto dos pré-requisitos estão instalados mas ainda não instalamos Rails, agora é a 
melhor hora. Para isso contaremos com uma boa conexão à Internet para que o RubyGems possa 
realizar o download da versão mais recente: 

gem install rails --include-dependencies – y 

É o suficiente. Uma vez instalado, o RubyGems nos trará diversos pacotes. Vamos dar uma breve 
explicação sobre cada um deles para começarmos a explorar a anatomia de Rails: 

Ê ActionMailer – Como Rails não é uma plataforma com prioridade para servidores corporati-
vos, ele não tem o equivalente de JMS ou Message-Driven Bean para controlar filas de men-
sagens. Porém, possui uma funcionalidade suficiente para a maioria das funcionalidades de 
um aplicativo web. Consegue enviar e-mails via servidores SMTP ou responder ao recebimen-
to de e-mails. Para um website de e-commerce, por exemplo, significa que não temos de ir 
muito longe para enviar mensagens a nossos clientes. Também significa que podemos inte-
ragir com um aplicativo web enviando e-mails a ele. Por exemplo, podemos criar um Blog 
onde nossa mensagem possa ser publicada por um e-mail, em vez de navegar até o site, 
realizar login e usar um formulário para editar a mensagem. 

Ê ActionPack – No Design Pattern de MVC (Model-View-Controller), podemos dizer que esta é 
a espinha dorsal do mecanismo. Enquanto o Model é controlado pelo pacote ActiveRecord, 
as partes View e Controller são de responsabilidade do ActionPack. Ele é o maestro no des-
pacho adequado de chamadas a métodos, redirecionamento a páginas e tudo que tem a ver 
com o fluxo de ações pelo aplicativo.  

Ê ActiveRecord – Se o ActionPack é a espinha dorsal do MVC, o ActiveRecord provavelmente 
seria seu coração. É graças a este pacote que funções antes tediosas e repetitivas são dra-
maticamente simplificadas. Este pacote implementa parte do design pattern de ActiveRe-
cord, ao contrário do mais usual Data Mapper, presente em outros frameworks como Java. 
Ele tem vantagens e desvantagens, porém, os créditos de que o Rails representa um grande 
ganho de produtividade pode ser atribuído, em grande parte, a este pacote. 

Ê ActionWebService – Este pacote fornece ao aplicativo funcionalidades para que possa res-
ponder como se fosse um Web Service, ou seja, seu aplicativo deixa de ser apenas uma in-
terface gráfica via HTML para se tornar um provedor de APIs a outros sistemas e aplicativos. 
É a maneira mais simples de criar uma API exposta via WSDL com mensagens transportadas 
via SOAP.  

Ê ActiveSupport – Possui todas as classes que não se encaixam nas anteriores. Na realidade 
possui todas as bibliotecas que dão forma e coerência ao framework. É responsável por to-
mar conta da carga de outras bibliotecas, dependências, recursos avançados como breakpo-
int em tempo de execução (falaremos mais disso depois), cache, logs, plugins e muito mais. 

Ê Rails – O pacote propriamente dito, responsável por colocar todas as peças juntas. Também 
contém todos os templates que geram o esqueleto inicial de um projeto, incluindo os scripts 
geradores e tarefas para rake. 

Ê MySQL – O melhor companheiro de um desenvolvedor open source. MySQL ajuda a criar um 
programador, pelas suas próprias características open source, leve, rápido e razoavelmente 
compatível com o ANSI SQL (com ressalvas). Podemos usar o próprio MySQL em produção 
em empresas que têm políticas que permitem bancos de dados open source. Milhares de 
websites agüentam milhões de queries por dia há anos sem problemas usando este servi-
dor. E o suporte no Ruby é excelente. 
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Primeiros passos: ambiente 
Em 2005, David chamou a atenção da comunidade com um vídeo que se tornou quase uma lenda. 
Foi uma demonstração de 15 minutos com uma introdução ao jeito Rails de desenvolvimento. O 
título é “Criando um Weblog em 15 minutos”37. 

Agora iniciaremos um pequeno projeto Rails, nossa própria versão de um “Hello World!”. Este apli-
cativo não terá nenhum design, será um HTML cru. Mas apresentaremos os principais conceitos e 
ferramentas. Mais importante, criaremos um website mínimo em alguns minutos e ao final prova-
velmente todos estarão ávidos para tentar mais experiências sozinhos.  

Diferentemente de outros livros ou tutoriais, não é nosso objetivo criar um aplicativo completo lo-
go no primeiro capítulo. O importante é que este exercício incentive mais tentativas e erros. Por 
isso chamaremos este aplicativo de “laboratório”, sobre o qual faremos mais exercícios nos próxi-
mos capítulos. 

Para começar, criaremos um diretório de trabalho iniciando um shell ou command prompt a partir 
dele. Chamaremos de todolist. Em inglês significa algo como “Lista de Tarefas”. Todo novo proje-
to Rails começa com o seguinte comando: 

rails todolist 

O resultado deste comando é uma longa lista indicando a criação de alguns elementos. O comando 
rails cria um esqueleto de diretórios e arquivos pré-prontos. Pode parecer exagero, mas neste 
momento podemos iniciar o servidor web e acessar o aplicativo, claro, ainda sem nenhuma página. 
Navegando para dentro do novo projeto: 

cd todolist 

Uma primeira listagem de diretórios devolverá a seguinte visão: 

• app – é nela que vão as classes MVC, provavelmente será um dos diretórios que mais utiliza-
remos. Dentro temos dividido os subdiretórios apis, controllers, helpers, models e views. 

• components – pode ser um complemento ao diretório app. Significa que podemos colocar 
controllers, views ou models, que são “componentes”, ou seja, módulos reutilizáveis. Desse 
modo podemos extrair componentes reusáveis apenas copiando este diretório ou mesmo 
instalar outros colocando-os aqui. Iremos explicar este recurso, mas atualmente a tendência 
é descontinuar este recurso em favor dos plugins, que veremos nos capítulos finais. Um dos 
motivos são problemas de performance. 

• config – um dos raríssimos locais onde realmente precisaremos configurar. Infelizmente a-
inda não inventaram um framework com telepatia. No mínimo, precisaremos dizer onde está 
nosso banco de dados e qual usuário e senha usar. 

• db – aqui vão scripts para gerar e atualizar o esquema de seu banco de dados. Com esses 
scripts fica simples recriar tabelas e até mesmo carga de dados em ambientes de teste e 
produção. Seu subdiretório mais importante é migrate. 

• doc – com o código todo bem comentado, basta usar o comando rdoc para que seja gerado 
uma completa documentação do seu código em HTML. Esses arquivos são criados neste di-
retório. Uma recomendação é preencher o arquivo padrão README_FOR_APP, descrevendo a 
arquitetura de seu aplicativo de maneira sucinta para que outros desenvolvedores saibam 
como começar a usá-lo. 

• lib – aqui vão bibliotecas nossas ou de terceiros que o Rails carrega automaticamente. 
Normalmente terceiros empacotam suas bibliotecas na forma de plugins. Aqui podemos co-

                                            
37 http://www.rubyonrails.org/screencasts 
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locar todo código compartilhado que não se encaixe como model, view ou controller. Eles 
podem ser usados em outros módulos via declaração de require, ou seja, se tivermos um 
arquivo nosso_string.rb, carregaremos em nossas classes usando require “nosso_string”. 

• log – como o nome diz, é onde ficam os arquivos de log gerados pelo servidor web. Com o 
comando tail de *nix, podemos monitorar nosso aplicativo. Cada ambiente gera seu pró-
prio arquivo: development.log, test.log e production.log. 

• public – é o diretório-raiz do site, que estará exposto via internet. Aqui vão recursos como 
imagens, javascript e stylesheets, recursos que precisam ter links permanentes, assim como 
outros arquivos como HTMLs estáticos (sem código). Os subdiretórios principais são: ima-
ges, javascripts, stylesheets. 

• script – nunca devemos apagar nem alterar nada neste diretório. Ele contém todos os 
scripts que precisaremos para aumentar a velocidade de desenvolvimento. Aqui temos: 

o about – mostra a versão corrente do Rails. Podemos usar esse comando em scripts do 
sistema operacional, por exemplo. 

o breakpointer – mais à frente mostraremos como criar pontos de parada (breakpoint) 
em nosso código e como usar este script. 

o console – mencionamos o IRB no capítulo “Características de Ruby”. Pense neste 
script como uma versão robusta do IRB: um console que carrega todo o ambiente 
Rails. 

o destroy – o contrário do script generate, destruindo o que foi construído. 
o generate – pode criar controllers, mailers, models, scaffolds, web services, integra-

tion_tests, plugin, session_migration. Podemos ter novos geradores através de Ruby-
Gems como o LoginEngine, que cria o gerador login. 

o plugin –ajuda-nos a instalar e gerenciar plugins. Veremos sobre plugins no capítulo 
“Gran Finale” 

o runner – permite executar expressões Ruby on Rails dentro do ambiente do Rails. 
Mencionaremos seu uso no capítulo “Action Mailer”. Usado para criar atividades que 
podem ser configuradas em um Scheduler, como o Windows Scheduler ou algum *nix 
cron. 

o server – é o principal ponto de partida para nosso desenvolvimento, pois inicia um 
servidor para executar os aplicativos. Vem pré-configurado para usar o servidor WE-
BRick, feito totalmente em Ruby. Ou, se estiver disponível no sistema, usará integração 
com LightTPD. No capítulo “Deploying” veremos uma alternativa mais interessante. 

• test – desenvolvedores que têm costume de realizar testes se sentirão em casa. Toda vez 
que utilizarmos um gerador para criar controller ou model, o script também criará o esque-
leto para testes funcionais e unitários. Dessa forma o programador é incentivado a testar o 
código o tempo todo. Ao final este diretório englobará uma suíte completa de testes inte-
grados. Seus subdiretórios incluem fixtures, functional, integration, mocks, performance 
e unit. 

• tmp – novamente, como o nome diz, aqui vão os arquivos temporários como cache, sessions 
e locks. 

• vendor – por fim, aqui são instalados plugins e engines. Estes componentes usam o recurso 
de inserção e extensão de módulos, para enxertar funcionalidades diretamente nas classes 
principais do Rails sem a necessidade de realizar heranças ou configurações complicadas. 
Seguindo o formato correto do diretórios, são carregados por cima do Rails tão logo o ser-
vidor é iniciado. 

Em um aplicativo que começamos do zero precisamos primeiro configurar nosso banco de dados e 
o arquivo config/database.yml. Editamos o database.yml colocando o seguinte conteúdo: 
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development: 
  adapter: mysql 
  database: todolist_development 
  username: root 
  password: admin 
  host: localhost 
test: 
  adapter: mysql 
  database: todolist_test 
  username: root 
  password: admin 
  host: localhost 
production: 
  adapter: mysql 
  database: todolist_production 
  username: root 
  password: admin 
  host: localhost 

Inicialmente este arquivo vem com diversos comentários e avisos. É recomendação que todos leiam 
com atenção pois são dicas importantes. Por ora, a configuração padrão nos servirá bem. 

Arquivos .html são conhecidos: arquivos formatados usando tags HTML para formatação de pági-
nas Web. A extensão .rb é padrão para arquivos Ruby. A extensão .sql não é uma obrigação, mas 
é convenção para scripts de bancos de dados. Agora temos em mãos um arquivo .yml.  

Este é o formato YAML, um acrônimo recursivo que significa “YAML Ain’t a Markup Language” (YA-
ML Não é uma Linguagem de Markup). Este formato não é exclusivo do Ruby, pois pode ser usado 
também com Perl, Python ou outra linguagem que precise serializar dados em um formato legível 
por humanos (não binário). Este formato também é usado como “fixture”, uma funcionalidade que 
explicaremos quando entrarmos nos testes. 

Note que o ambiente foi instalado do zero seguindo as recomendações do capítulo de ambientes, a 
senha do MySQL deve ser admin. Basta digitar esta senha no campo password e salvar o arquivo. 
Neste arquivo existem três configurações de ambientes: desenvolvimento, testes e produção. Pas-
saremos a maior parte do tempo no primeiro. Quando criarmos nossos códigos de testes unitários 
e funcionais, usaremos a segunda e, por fim, quando ativarmos o ambiente de produção, a última 
configuração. 

Uma coisa que Rails ainda não faz é criar o banco de dados propriamente dito. No caso do MySQL, 
digitaremos o seguinte: 

mysqladmin – u root – p create todolist_development 

Ele pedirá a senha (ex.: admin) e criará o banco de desenvolvimento. Também precisamos de um 
banco de testes, por isso continuamos com o mesmo procedimento: 

mysqladmin – u root – p create todolist_test 

É o suficiente para que nosso ambiente Rails saiba o que fazer. Não falaremos de ambiente de pro-
dução por enquanto.  

No mesmo diretório config, existe um subdiretório chamado environments. Dentro encontramos os 
arquivos development.rb, production.rb e test.rb. Eles definem as configurações do Rails em ca-
da ambiente. Por exemplo, só no ambiente de desenvolvimento o cache de templates está desati-
vado e o debug de Ajax, ligado. Em produção, por motivos de performance, não queremos estas 
funcionalidades ligadas. Porém podemos alterá-las como for conveniente, apesar das configurações 
padrão serem boas o suficiente para esquecermos estes arquivos. 
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Ainda no diretório config, temos mais arquivos: 

• boot.rb – não mexa neste arquivo, é o responsável por colocar o ambiente Rails no ar.  

• environment.rb – neste arquivo colocamos configurações gerais do Rails. Por exemplo, po-
demos dizer qual versão do Rails usaremos com a variável RAILS_GEM_VERSION. Além disso, 
quando instalarmos plugins, podemos configurá-los por aqui. Veremos mais opções no úl-
timo capítulo. 

• routes.rb – é o único arquivo deste diretório que possivelmente será útil para dar um bom 
acabamento ao aplicativo. Falaremos dele depois. Em resumo, define como as URLs são ma-
peadas para controllers e ações.  

Segundo passo: banco de dados 
Pela definição de Rails, todo aplicativo web, no fundo, serve para cuidar de um banco de dados. 
Muitos definiram essas operações como CRUD, que no fundo mapeiam para as quatro operações 
básicas do SQL. 

Letra Operação SQL 

C Create/Criar INSERT 

R Read/Ler,Consultar SELECT 

U Update/Atualizar UPDATE 

D Delete/Apagar DELETE 

A filosofia da implementação Rails gira em torno dessas operações. Por isso mesmo um dos com-
ponentes mais avançados do framework é o ActiveRecord. Temos um capítulo apenas para dar sua 
anatomia e motivações, mas por enquanto deixaremos que ele faça a mágica por baixo dos panos. 

Nosso aplicativo é uma lista de tarefas, acessível pela Internet. Podemos imaginar que precisamos, 
no mínimo, destas tabelas: 

• users – cadastro de usuários que têm listas de tarefas cadastradas neste aplicativo. 
• tasks – tarefas agendadas. 

Neste exemplo, não precisamos mais do que isso. Outra convenção de Rails é que os nomes das 
tabelas sejam no plural, em inglês.  

Como mencionamos, Rails utiliza a ferramenta RAKE. Ela funciona como um automatizador de tare-
fas (Ruby Make). Rails vem com diversas tarefas padrão. Podemos ver a lista de tarefas que suporta 
por este comando: 

rake – T 

Um exemplo é para exportar a estrutura do seu banco de dados em um script em Ruby: 

rake db:schema:dump 

Como temos um banco vazio, este comando gerará um arquivo db/schema.rb, com este conteúdo: 

ActiveRecord::Schema.define() do 
end 

Normalmente poderíamos criar nossas tabelas entrando no banco e usando comandos SQL como 
create table, ou então abrir algum programa de gerenciamento que consiga criá-las visualmente.  
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Mas como somos programadores interessados em Ruby, criaremos usando Ruby. Logo abaixo, va-
mos ao código. Mesmo sem uma explicação prévia da sintaxe, conseguiremos entender o que este 
script fará. 

# This file is autogenerated. Instead of editing this file, please use the 
# migrations feature of ActiveRecord to incrementally modify your database, and 
# then regenerate this schema definition. 
ActiveRecord::Schema.define() do 
  create_table :users do |t| 
      t.column :username, :string, :limit => 20, :null => false 
      t.column :hashed_password, :string, :limit => 40, :null => false 
      t.column :full_name, :string, :null => false 
      t.column :created_at, :datetime 
  end 
  add_index :users, :username, :unique 
   
  create_table :tasks do |t| 
      t.column :title, :string, :null => false 
      t.column :description, :text, :null => false 
      t.column :initial_date, :datetime 
      t.column :end_date, :datetime 
      t.column :finished_date, :datetime 
      t.column :created_at, :datetime 
      t.column :updated_at, :datetime 
      t.column :user_id, :integer, :null => false 
  end 
  execute "ALTER TABLE tasks ADD FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users (id)" 
end 

As primeiras linhas do schema.rb avisam para não editarmos diretamente este arquivo. É verdade, a 
maneira correta é através do recurso Migrations, mas este assunto será tratado no capítulo de Acti-
veRecord. Por enquanto usaremos este arquivo para andarmos mais rápido. 

O framework Rails utiliza muito o conceito de fechamentos e módulos. Vemos aqui o método defi-
ne da classe ActiveRecord::Schema recebendo um bloco com mais comandos e, a cada comando, 
recebendo mais blocos. Com o tempo este tipo de estrutura será completamente natural. 

Dentro do método define, temos dois comandos, create_table e add_index. Outra característica 
de Ruby é a convenção por escolher nomes óbvios. Mesmo assim, não custa explicar que o primei-
ro método serve para criar uma tabela e o segundo para criar um índice. 

Dentro do método create_table, exposto em um objeto – que aqui atribuímos à variável “t” – acei-
ta outros métodos. O método column serve para adicionar colunas a esta tabela. Novamente a leitu-
ra é bem direta: 

t.column :name, :string, :null => false 

O primeiro parâmetro é o nome da coluna na tabela. Outra característica de Rails é usar muito a 
notação de símbolos (“:” precedendo um nome) do que usar strings (palavras entre aspas simples 
ou duplas). 

O segundo parâmetro é o tipo da coluna. O ActiveRecord permite ser estendido para suportar dife-
rentes bancos de dados. Este é o primeiro ponto onde os bancos quebram compatibilidade com o 
ANSI SQL, uma vez que muitos têm tipos de dados que outros não suportam. 

Mas o padrão é o esquema a seguir: 
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Tipo Ruby ActiveRecord::Schema Tipo no Banco 
String :string VARCHAR(255) 

String :text TEXT 

Fixnum :integer INT 

Float :float FLOAT 

Time :datetime DATETIME 

Time :timestamp DATETIME 

Time :time TIME 

Date :date DATE 

String :binary BINARY 

Object :boolean TINYINT 

Continuando, do terceiro parâmetro em diante a ordem não importa pois trata-se de um hash op-
cional. Dependendo do tipo de coluna temos mais ou menos opções. 

• :null => true/false, configura se a coluna pode ou não ser negativa 
• :default => “”, configura qual será o valor padrão caso na inserção a atualização chegue 

com valor nulo. Depende do tipo do campo 
• :limit => 99, configura qual será o tamanho máximo aceito pelo campo. Funciona para os 

tipos como :string e :integer. No caso, do :string; se o :limit não for configurado será 
usado o padrão máximo, que é 255 caracteres. 

No fundo, precisamos conhecer como funciona o básico de um banco de dados relacional, ou não 
entenderemos todas essas opções. O último comando deste exemplo é o add_index, que cria um 
índice para a tabela. 

add_index :users, :username, :unique 

O primeiro parâmetro é o nome da tabela. O segundo pode ser o nome de uma única coluna ou 
uma lista de colunas, e o terceiro são opções. No exemplo, indicamos que queremos um índice que 
garanta que o campo :username da tabela :users nunca se repita, seja único. Se quiséssemos mais 
campos nesse comando, e houvesse uma coluna chamada :email, teríamos algo assim: 

add_index :users, [ :username, :email ], :unique 

Agora, algumas convenções: 

Nome da Entidade/Model Nome da classe no singular em inglês (ex.: person)

Nome da Tabela correspondente Nome da tabela no plural em inglês (ex.: people) 

Se houver tabela de relacionamento 
para many-to-many 

Nomes das duas tabelas, separadas por “_” e em 
ordem alfabética (ex.: people_users) 

Nome da coluna que é chave 
primária, de qualquer tabela 

id (e será sempre integer e, se o banco suportar, 
auto incrementado) 

Nome de coluna para chave 
estrangeira 

Nome da tabela a quem se liga, no singular, 
concatenado com _id. (ex.: person_id) 

Não somos obrigados a seguir estas convenções, no capítulo sobre ActiveRecord detalharemos is-
so. Mas se as convenções forem seguidas as configurações diminuirão para perto de zero (pratica-
mente ficamos apenas com o database.yml). Neste exemplo, queremos seguir os padrões. 

Na última linha, usamos o comando execute, que permite executar expressões SQL puras, nativas 
do banco. Ela serve quando precisamos de recursos que a API do Rails ainda não suporta. Neste 
caso, o API para schemas não permite chaves estrangeiras, mas está óbvio que precisamos ligar o 
campo user_id da tabela tasks com a chave primária id da tabela users. Este é outro lembrete im-
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portante: as tabelas sempre devem ser montadas da melhor maneira possível. Em um banco de 
dados “R”elacional, tabelas foram feitas para serem relacionadas. 

Portanto, no arquivo schema.rb, colocamos os comandos para criar as tabelas que precisamos. Pe-
dimos ao Rails para executar nosso script no banco de dados de desenvolvimento, com o seguinte 
comando: 

rake db:schema:load 

Este comando seguirá a exata ordem do script acima. A saída será parecida com: 

-- create_table(:users) 
   -> 0.2340s 
-- add_index(:users, :username, :unique) 
   -> 0.2660s 
-- create_table(:tasks) 
   -> 0.0780s 

Podemos ver que a ordem realmente confere com o que colocamos no schema.rb. Preste atenção a 
isso. Resumindo: 

• Temos todo o esqueleto do projeto no lugar 
• Configuramos o acesso ao banco de dados 
• Criamos manualmente o banco de dados 
• Montamos um script para criar nossas tabelas, usando apenas Ruby 
• Rodamos o script usando rake, que criou nossas tabelas no banco 

Terceiro passo: models 
Com a infra-estrutura pronta, finalmente podemos começar a tocar no código. E com o banco de 
dados preparado o próximo passo é criar entidades/models. Não existe um procedimento obriga-
tório, mas a experiência mostra que um conjunto de entidades bem modeladas garante um desen-
volvimento mais tranqüilo à frente. 

Seguindo a convenção, criamos as entidades com o mesmo nome de suas respectivas tabelas, mas 
no singular. Portanto, para a tabela users, teremos a classe User, e para a tabela tasks teremos 
Task. O sistema de pluralização do Rails é avançado o suficiente para entender plurais corretos em 
inglês. Por exemplo, a tabela children teria uma entidade chamada Child, e uma tabela women teria 
Woman. Para criar as entidades utilizaremos, pela primeira vez, um dos scripts que estão no diretório 
script: 

ruby script/generate model User 

E, em seguida: 

ruby script/generate model Task 

Em ambientes Unix, é desnecessário chamar o interpretador ruby.exe antes do script pois são au-
to-executáveis via a primeira linha do script, que indica quem é o interpretador. 

#!/usr/bin/env ruby 

Este recurso só funciona em Unix, pois no mundo Windows, o sistema operacional não sabe usar 
esta linha, por isso chamamos o ruby.exe explicitamente. É a única diferença de execução das fer-
ramentas Rails entre plataformas, mas o resultado final é idêntico. Cada uma dessas execuções 
trará um retorno parecido com este: 

      exists  app/models/ 
      exists  test/unit/ 
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      exists  test/fixtures/ 
      create  app/models/task.rb 
      create  test/unit/task_test.rb 
      create  test/fixtures/tasks.yml 
      exists  db/migrate 
      create  db/migrate/002_create_tasks.rb 

Esta saída indica que o script detectou que existe uma pasta chamada app/models, test/unit, 
test/fixtures. Caso não existissem, seriam criadas. Temos o arquivo task.rb que tem a entidade 
propriamente dita. Também temos task_test.rb e tasks.yml, que são o esqueleto para testes uni-
tários sobre a entidade. Por fim, temos o 002_create_tasks.rb para a tarefa de migração. Arquivos 
similares foram criados para o model User. 

Abrindo o arquivo user.rb, no diretório app/models teremos o seguinte conteúdo: 

class User < ActiveRecord::Base 
end 

Quem está acostumado a gerar Value Objects (VO) e Data Access Objects (DAO) em linguagens co-
mo Java, poderia esperar uma classe lotada de métodos “getters” e “setters” refletindo cada um dos 
campos de nossa tabela, além de classes com lógica para operar nelas, além de alguns arquivos 
XML mapeando os métodos da classe com as colunas da tabela. Algo nesse formato: 

class User { 
 ... 
    public void setUsername(value) { this.username = value; } 
    public String getUsername() { return this.username = value; } 
    public void setFullName(value) { this.fullName = value; } 
    public String getFullName() { return this.fullName; } 
 ... 
} 
<class name="User" table="users"> 
   ... 
   <property name="username" column="username" type="java.lang.String" length="20"/> 
   <property name="fullName" column="full_name" type="java.lang.String"/> 
   ... 
</class> 

Omitimos a maior parte do exemplo em Java pois é muito extensa, mas podemos entender a men-
sagem: nossos passos para criar uma entidade foram criar uma tabela, executar um rápido script e 
ver que a classe gerada tem apenas duas linhas de código. E isso com a capacidade embutida de 
saber usar todas as colunas que criamos, além de operar no banco de dados. Demonstraremos es-
sas capacidades.  

Se fosse um programa Ruby puro poderíamos usar o próprio IRB, o console Ruby, mas como esta-
mos dentro de um projeto Rails, usaremos outro recurso, que carrega todas as dependências do 
Rails, simulando um ambiente de execução do aplicativo. O comando é simples: 

ruby script/console 

Ele demora apenas um pouco mais do que o IRB por estar pré-carregando todas as dependências. 
Ao terminar, aparece pronto para responder nossos comandos: 

Loading development environment. 
>> 

Agora podemos testar as entidades: 

>> u = User.new 
=> #<User:0x36261e8 @attributes={"hashed_password"=>"", "username"=>"", "full_name"=>"", " 
created_at"=>nil}, @new_record=true> 
>> u.username = "fabioakita" 
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=> "fabioakita" 
>> u.full_name = "Fabio Akita" 
=> "Fabio Akita" 
>> u.save 
=> true 

A execução é auto-explicativa. No primeiro comando, criamos uma nova instância da classe User. O 
console nos mostra o conteúdo da instância, começando com o identificador do objeto e os atribu-
tos, que são todos os campos que criamos na tabela users. Em seguida, colocamos valores nas 
propriedades username e full_name do objeto. Por fim, chamamos seu método save. O retorno true 
indica que temos uma linha gravada na nossa tabela users.  

Para sair do console, digite quit. Então podemos nos certificar do resultado indo diretamente ao 
MySQL para conferir, desta maneira: 

> mysql – u root – p todolist_development 
Enter password: ***** 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 8 to server version: 5.0.19-nt 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
mysql> select * from users; 
+----+------------+-----------------+-------------+---------------------+ 
| id | username   | hashed_password | full_name   | created_at          | 
+----+------------+-----------------+-------------+---------------------+ 
| 1  | fabioakita |                 | Fabio Akita | 2006-04-26 22:13:42 | 
+----+------------+-----------------+-------------+---------------------+ 
1 row in set (0.02 sec) 

Não resta dúvidas, em três passos ganhamos uma entidade completa, com total capacidade de in-
teragir com o banco de dados. Ainda aprendemos sobre um ambiente interativo onde podemos 
usar essas entidades sem ter que recorrer à criação de um programa para isso. 

Quarto passo: inteligência no model 
Voltamos ao console: 

ruby script/console 

Vejamos este outro exemplo: 

Loading development environment. 
>> u = User.new 
=> #<User:0x36261e8 @attributes={"hashed_password"=>"", "username"=>"", "full_name"=>"", 
"created_at"=>nil}, @new_record=true> 
>> u.save 
=> true 

Criamos uma nova instância da classe User, sem nenhum dado preenchendo seus atributos, e sal-
vamos. Recebemos uma indicação de que o objeto foi gravado sem problemas. 

O que temos até agora no banco de dados? Não precisamos ir ao MySQL para checar, podemos 
continuar diretamente do console usando os outros métodos do framework ActiveRecord; assim: 

>> User.find :all 

O método find funciona parecido (mas não idêntico) com um método estático de uma classe Java, 
ou seja, não precisamos criar uma instância para poder executá-lo pois é chamado diretamente a 
partir da classe (método de classe). Finders são os métodos mais poderosos do ActiveRecord. Mé-
todos em Ruby podem usar os parênteses opcionalmente. Ou seja, o exemplo anterior seria o 
equivalente a: 

>> User.find(:all) 
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O primeiro parâmetro deste método pode ser :all ou :first. No primeiro caso executa uma con-
sulta no banco de dados trazendo todos os registros encontrados. Já :first limita os resultados, 
trazendo apenas o primeiro encontrado, independentemente da quantidade total.  

Os outros parâmetros compõem outro hash de opções. Um exemplo mais complexo de uma con-
sulta pelo o método find poderia ser assim (não execute esta linha no console): 

>> User.find :all, :conditions => ['created_on > ?', d], :order => 'id desc' 

Nesse caso acrescentamos uma cláusula de condições. Este trecho será concatenado aos critérios 
da consulta, depois do WHERE. Os colchetes são opcionais. Eles servem se queremos acrescentar 
variáveis como valores dos critérios.  

O exemplo acima supõe que existe uma variável chamada d, do tipo datetime. A última cláusula 
estabelece o critério depois do ORDER na consulta; neste caso instruímos para trazer todos os resul-
tados encontrados ordenados pela chave primária em ordem decrescente. 

De qualquer forma, voltemos ao primeiro find: 

>> User.find :all 
=> [#<User:0x3480fc8 @attributes={"hashed_password"=>"", "username"=>"fabioakita", "id"=>"1", 
"full_name"=>"Fabio Akita", "created_at"=>"2006-04-26 22:13:42"}>, #<User:0x3480680 
@attributes={"hashed_password"=>"", "username"=>"", "id"=>"2", "full_name"=>"", 
"created_at"=>"2006-04-27 00:49:34"}>] 

O console mostra uma introspecção do resultado da chamada do método. Nesse caso recebemos 
de volta um array contendo instâncias da classe User. Temos o primeiro objeto criado antes e o 
mais recente, que tem atributos todos vazios. Porém, a coluna created_at está preenchida. Existem 
algumas colunas com nomes especiais que são preenchidas automaticamente pelo framework, esta 
é uma delas. 

Em termos de regra de negócio vemos que esta entidade tem diversos problemas. O primeiro é 
permitir gravar um objeto no banco com campos importantes como username e hashed_password, 
vazios. Corrigiremos esse problema incrementando nossa implementação. 

Abrindo o arquivo app/models/user.rb , acrescentaremos o seguinte: 

class User < ActiveRecord::Base 
    validates_presence_of :username, :full_name 
    validates_uniqueness_of :username 
end 

A classe ActiveRecord::Base tem diversas funcionalidades. O melhor exemplo são as de validação 
do objeto. No exemplo acima, está óbvio: “valide a presença dos campos username e full_name” e 
“valide se o campo username é único na tabela”. Imediatamente continuaremos no console. Racio-
cinando por um instante, sabemos que, ao executar o script/console, carregará automaticamente 
todas as classes de dependência do framework. Uma vez dentro do console, as classes estarão car-
regadas em memória. 

E como ele notará que modificamos a classe, colocando essas validações. Simples, usando o co-
mando reload!. Dessa forma o console receberá as mudanças e recarregará as classes que preci-
sar.  

>> reload! 
Reloading... 
=> [User, ApplicationController] 

Agora criaremos mais uma instância da classe User e tentaremos salvá-la com todos os atributos 
vazios: 
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>> x = User.new 
=> #<User:0x39e0f80 @attributes={"hashed_password"=>"", "username"=>"", "full_name"=>"", 
"created_at"=>nil}, @new_record=true> 
>> x.save 
=> false 

Como esperávamos, o método save retornou false, ou seja, erro. Mas não ficou muito claro o mo-
tivo do erro. Na classe ActiveRecord::Base, existem dois métodos para persistir uma instância na 
tabela. A primeira é save, que retorna verdadeiro ou falso. O segundo é save! (com ponto de ex-
clamação). A diferença é que o segundo, se houver erro, devolverá uma exceção. Desta forma: 

>> x.save! 
ActiveRecord::RecordInvalid: Validation failed: Username has already been taken, Username can't be 
blank, Full name can't be blank 

De fato, passamos por todas as nossas cláusulas de validação e recebemos mensagens amigáveis. 
Quando estivermos desenvolvendo a “cara” HTML do nosso site, serão essas as mensagens que 
aparecerão na tela do usuário. Remediaremos alguns desses erros preenchendo o campo username 
e full_name, assim: 

>> x.full_name = 'Fabio Akita' 
=> "Fabio Akita" 
>> x.username = 'fabioakita' 
=> "fabioakita" 

Observe que estamos propositadamente repetindo os mesmos valores da instância que criamos 
primeiro no banco.  

>> x.save! 
ActiveRecord::RecordInvalid: Validation failed: Username has already been taken 

O resultado continua lógico: agora, passamos com sucesso pela validação da presença de valores 
nos atributos (validates_presence_of), mas como colocamos um username que existe gravado na 
tabela, recebemos a mensagem desse erro. 

Quinto passo: um pouco de segurança 
Precisamos de outra coisa importante. A tabela users tem um campo chamado hashed_password. 
No começo desta seção, pode ter surgido a dúvida: “por que hashed_password e não simplesmente 
password, para denotar a coluna que tem a senha do usuário?”. 

Ótima pergunta. Isso não é uma característica de Rails. Já que estamos falando de boas práticas, 
uma fundamental é: “não gravarás a senha do usuário em texto puro em suas tabelas”. Existem 
diversos motivos para isso, muitos podem ser paranóicos, mas é melhor prevenir do que remediar. 
Poderia ser algum funcionário malicioso com acesso a fazer consultas nessa tabela. Alguém pode-
ria invadir uma brecha no seu sistema e copiar todas as senhas de todos os seus usuários. Se al-
guém tem dados importantes ou privados, guardados no seu banco, é bom se assegurar de que 
não seremos responsáveis por má conservação dos mesmos. 

Para que a senha não fique exposta, existem várias opções, incluindo gravá-la criptografada. Para 
efeitos de login, não precisamos ter a possibilidade de decodificar a senha para leitura. Em vez dis-
so fazemos uma “Digest” dela.  

Um digest, ou um hash (não confundir com a classe Hash), trata-se de uma “assinatura” de um obje-
to. Muitos sites, principalmente open source, possibilitam o download de arquivos binários. Junto 
também fornece um arquivo md5sum, que contém a digest, a assinatura, do download principal. 
Com isso podemos passar o binário pelo mesmo algoritmo que o responsável do site usou e com-
parar as assinaturas. Se forem iguais o download foi feito com sucesso, garantindo que cada byte 
que gravamos é condizente com o que estava no site.  
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O conceito é: se fizermos um digest de uma frase com poucas palavras, ou em uma enciclopédia 
inteira, todos os casos resultarão em “digests” de tamanho fixos. Com essa string  nunca se retor-
na, se decodifica, ao valor original. Duas fontes podem gerar o mesmo string. Mas é improvável 
que alguém chegue nessa colisão apenas por tentativa e erro. 

O algoritmo mais usado de digest já foi o MD538 (Message Digest versão 5). Outra que vem se 
destacando é o SHA139 (Secure Hash Algorithm), que muitos consideram como o substituto do 
MD5.  
Apesar das colisões, a principal característica desses algoritmos é que se mudarmos apenas um 
byte dentro de gigabytes de dados, ao executarmos o mesmo algoritmo, a assinatura será comple-
tamente diferente da execução anterior, o que permite identificar se um conteúdo foi adulterado ou 
não. Daremos um exemplo usando novamente o script/console: 

>> Digest::SHA1.hexdigest("minhasenha") 
=> "93d51f52fbdfe1e944f084727df24993e88caee7" 
>> Digest::SHA1.hexdigest("minhasenha ") 
=> "5c92315e2539bb1aba7541375b1e44ddfe9735b6" 

Na segunda vez que rodamos o digest, acrescentamos apenas um espaço na string, e o string ge-
rado é totalmente diferente do primeiro. 

Para nosso aplicativo usaremos SHA1, convenientemente empacotado dentro da classe Di-
gest::SHA1. Assim, quando o usuário digitar sua senha, será criada uma versão em SHA1, antes de 
gravar na tabela.  

Depois, quando o usuário precisar  entrar no sistema, ele digitará a senha antes de fazer a consulta 
no banco, gerará um digest temporário, procurando o registro no banco pelo username e finalmente 
comparando as assinaturas. Se estiverem iguais, sabemos que os dados não foram alterados por 
terceiros. 

Para minimizar ainda mais a possibilidade de um ataque de força bruta, usamos o conceito de um 
“salt” ou “seed”. É um número ou string aleatório que concatenamos na mesma linha onde está a 
senha. Por exemplo, teríamos algo assim: 

>> Digest::SHA1.hexdigest("minhasenha89778") 
=> "eb33feee5026eded78812aa2e4aa23b43e69f424" 

E na tabela gravaríamos uma coluna chamada “salt” com o número 89778. Mas para simplificar o 
exemplo, usaremos apenas a combinação “usernamesenha” para gerar nosso hash. Desta forma: 

>> Digest::SHA1.hexdigest("meuusuariominhasenha") 
=> "6fe0887e86af4be1d26939b4606c34ba7f2ec948" 

Com esses conceitos em mente, alteraremos a classe User mais uma vez. 

class User < ActiveRecord::Base 
    attr_accessor :password   
    before_save :digest_password   
    after_save  :clear_password   
     
    validates_presence_of :username, :full_name 
    validates_uniqueness_of :username 
    validates_presence_of :password, :on => :save 
         
    def self.digest(message) 
        Digest::SHA1.hexdigest(message) 
    end 

                                            
38 http://en.wikipedia.org/wiki/MD5 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/SHA1  
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    protected 
    def digest_password 
        self.hashed_password = User.digest( 
          "#{self.username}#{self.password}") if password 
    end 
    def clear_password 
        self.hashed_password = '' 
    end 
end 

Para começar criamos um atributo. Em Java seria o equivalente a getter e setter, para a propriedade 
@password. É para isso que serve a diretiva attr_accessor. Servirá para armazenar a senha que o 
usuário digitará na tela de login, gravando o valor na variável @password. 

Temos também as validações. Rails faz grande uso das características de DSL (Domain Specific 
Language), neste exemplo com as validações. Já falamos sobre algumas e acrescentamos outra que 
diz, em inglês:  

“validates presence of password on save”  

Ou traduzindo: 

“Valide a presença do campo password antes do evento de gravação”  

Assim, garantimos que nenhuma senha em branco será aceita. 

Como método da classe, temos o digest que encapsula o algoritmo que estaremos usando, SHA1. 
Por fim, configuramos um evento before_save chamando o método digest_password. 

O ActiveRecord tem diversos pontos de evento (callbacks). Podemos deduzir que deve haver even-
tos antes de executar suas ações: antes e depois de uma nova inserção no banco, antes e depois de 
uma atualização, antes e depois de uma deleção. Veremos cada um em detalhes no capítulo sobre 
ActiveRecord. 

Queremos usar os eventos antes e depois de uma gravação. O before_save garante que será criado 
um hash da senha que o usuário digitou antes de gravá-lo no banco de dados. Também colocamos 
um evento para que o campo com o hash seja limpo, depois de gravado no banco. Não queremos 
que seja lido durante a execução do nosso aplicativo.  

Agora temos uma entidade User que sabe se auto-validar e tem capacidades para criar hashes de 
suas próprias senhas. Primeiro apagamos os dados que cadastramos antes com o seguinte coman-
do no script/console (se já estiver nele, digite reload! antes): 

>> User.delete_all 

Então podemos testar as capacidades das modificações ainda no console: 

>> u = User.new :username => 'fabioakita', :full_name => 'Fabio Akita', :password => 'senha' 
=> #<User:0x14ce888 @attributes={"hashed_password"=>"", "username"=>"fabioakita", 
"full_name"=>"Fabio Akita", "created_at"=>nil}, @password="senha", @new_record=true> 
>> u.save  
=> true 

Primeiro, criamos uma nova instância da classe User já com dados. O console nos mostra o que 
existe dentro. Em seguida, chamamos o método save. 

>> u = User.find(:first) 
=> #<User:0x2780e64 @attributes={"hashed_password"=>"98060065c10def10aea10deeb71cf073b07880df", 
"username"=>"fabioakita", "id"=>"1", "full_name"=>"Fabio Akita", "created_at"=>"2006-04-29 
15:24:54"}> 
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O que foi gravado no banco de dados? Para saber, pesquisamos a primeira linha da tabela com 
User.find(:first). Vemos que nosso registro foi devidamente gravado com a versão hash da se-
nha e também com o campo automático created_at, onde o ActiveRecord grava a data de hora de 
criação. Voltaremos a falar sobre segurança quando estivermos criando a tela de Login. 

Sexto passo: relacionamentos 
É hora de pensarmos na entidade Task. Nosso modelo é bem simples: cada tarefa pertence a um 
único usuário, porém cada usuário pode ter diversas tarefas. Do ponto de vista da entidade User, 
estamos falando de um relacionamento one-to-many. Esperamos que modelos relacionais não se-
jam uma novidade. 

Quando criamos nossas tabelas, notamos que a tabela users não possui nenhuma ligação com a 
tabela tasks. Porém esta possui um campo chamado user_id, indicando quem é o “dono” do regis-
tro. É com ela que criamos a chave estrangeira.  

Para um relacionamento como o descrito aqui, em inglês, teríamos a seguinte especificação: “each 
User has many tasks and each Task belongs to one User”, ou seja “cada usuário tem muitas tarefas 
e cada tarefa pertence a um usuário”. É um relacionamento trivial de dizer e mais ainda de codifi-
car. Na classe User teríamos: 

class User 
  has_many :tasks 
  ... 
end 

Aproveitamos para colocar o relacionamento e também algumas validações na classe Task, como já 
fizemos com a User: 

class Task < ActiveRecord::Base 
  belongs_to :user 
  validates_presence_of :title, :initial_date, :end_date 
end 

Automaticamente ganhamos todo o suporte para que, a partir de uma instância de User, possamos 
pesquisar sua lista de tarefas. Reciprocamente, a partir de uma instância de Task podemos conse-
guir uma instância do seu User correspondente. Testaremos essas capacidades no console. Não se 
esqueça: se não fechamos o console depois de realizar as modificações nas entidades, precisamos 
digitar o comando reload! 

>> reload! 
Reloading... 
=> [ApplicationController, User] 
>> u = User.find(:first) 
=> #<User:0x276775c @attributes={"hashed_password"=>"98060065c10def10aea10deeb71cf073b07880df", 
"username"=>"fabioakita", "id"=>"1", "full_name"=>"Fabio Akita", "created_at"=>"2006-04-29 
15:24:54"}> 
>> u.tasks 
=> [] 

Primeiro, procuramos o primeiro registro da tabela. No nosso exemplo, temos apenas o registro 
criado no exemplo anterior. Graças ao simples fato da nova classe ter has_many :tasks, o objeto já 
possui uma coleção chamada tasks que podemos consultar. Neste ponto, recebemos de volta uma 
coleção vazia. 

Agora criaremos uma tarefa. A maneira mais simples de fazer isso é chamando o método create 
que esta coleção suporta: 
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>> u.tasks.create :title => 'Tarefa exemplo', :initial_date => Date.new(2006,04,01), :end_date => 
Date.new(2006,7,13) 
=> #<Task:0x2710d58 @attributes={"end_date"=>#<Date: 4907859/2,0,2299161>, "updated_at"=>Sat Apr 29 
15:41:18 BRT 2006, "initial_date"=>#<Date: 4907653/2,0,2299161>, "title"=>"Tarefa exemplo", 
"id"=>1, "finished_date"=>nil, "description"=>"", "user_id"=>1, "created_at"=>Sat Apr 29 15:41:18 
BRT 2006}, @new_record=false, @errors=#<ActiveRecord::Errors:0x270e6c0 @base=#<Task:0x2710d58 ...>, 
@errors={} 

Conforme codificamos na classe Task, precisamos passar, no mínimo, os campos title, initi-
al_date e end_date. Note que, como no exemplo do usuário, o campo created_at já foi preenchido 
automaticamente, assim como o campo updated_at. No caso especial deste método, create, ele 
grava o registro no banco sem a necessidade de chamarmos save. 

Podemos criar outra tarefa da seguinte maneira: 

>> t = Task.new :title => 'Outra tarefa', :initial_date => Date.new(2006,4,1), :end_date => 
Date.new(2006,8,1) 
=> #<Task:0x26da550 @attributes={"end_date"=>#<Date: 4907897/2,0,2299161>, "updated_at"=>nil, 
"initial_date"=>#<Date: 4907653/2,0,2299161>, "title"=>"Outra tarefa", "finished_date"=>nil, 
"description"=>"", "user_id"=>0, "created_at"=>nil}, @new_record=true> 

Note que, diferentemente do registro anterior, este ainda não foi gravado no banco de dados. Re-
cebemos uma nova instância, em memória, com o atributo @new_record = true. Este atributo indi-
ca que será gravado com o comando INSERT, criando um novo registro, em vez de atualizar um 
objeto que já existe com o UPDATE. 

Para associar esta tarefa à instância que temos do User, usamos o operador << que normalmente é 
usado para acrescentar mais um elemento a um array. Aqui, o ActiveRecord reimplementa este o-
perador para que use a associação (no caso, com a chave user_id) automaticamente na instância 
da Task e grave no banco em seguida. 

>> u.tasks << t 

Sairemos do console e abrimos o mysql: 

mysql> select id, title, initial_date, end_date, user_id from tasks; 
+----+----------------+---------------------+---------------------+---------+ 
| id | title          | initial_date        | end_date            | user_id | 
+----+----------------+---------------------+---------------------+---------+ 
|  1 | Tarefa exemplo | 2006-04-01 00:00:00 | 2006-07-13 00:00:00 |       1 | 
|  2 | Outra tarefa   | 2006-04-01 00:00:00 | 2006-08-01 00:00:00 |       1 | 
+----+----------------+---------------------+---------------------+---------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 

Vemos que os dados foram gravados corretamente. Mais importante: que a coluna user_id foi cor-
retamente associada com nosso usuário. 

Outra observação importante: existe uma característica de toda camada de persistência que permi-
te relacionamentos do tipo “lazy loading”. 

Pense na seguinte situação: existem 100 usuários já cadastrados. Cada usuário com 30 tarefas ca-
dastradas, cada. Em alguma tela, gostaríamos de listar os 100 usuários. Com uma única chamada 
de User.find(:all), teremos essa lista. Mas e suas tarefas? Se cada objeto User tem uma coleção 
de Tasks, será que o Rails também carregará as 30 tarefas de cada um? Caso contrário, como sabe-
rá quando precisamos das tarefas e quando não? 

Demonstraremos o que acontece. Primeiro, apresentamos outro recurso que será muito importan-
te. Quando estamos em ambiente Unix, temos o comando tail, que permite enxergar o final de 
um arquivo em tempo real, ou seja, podemos ver modificações no em tempo real. Usuários Win-
dows não têm essa funcionalidade no sistema operacional, portanto sugiro baixar uma ferramenta 
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qualquer que desempenhe como um tail ou use o RadRails, que tem essa ferramenta disponível 
com um simples botão direito no mouse sobre o arquivo texto. 

Agora, digitamos o seguinte comando: 

tail -f log/development.log 

Fazendo isso aparecerão os últimos comandos que fizemos. Abrimos outro terminal e nos dirigi-
mos ao diretório do projeto, todolist. A partir dele abrimos script/console. Dessa forma teremos 
dois terminais abertos simultaneamente. Qualquer comando executado será automaticamente re-
gistrado e mostrado no outro terminal. Começamos buscando nosso usuário na tabela. 

>> u = User.find(:first) 
=> #<User:0x279b214 @attributes={"hashed_password"=>"98060065c10def10aea10deeb71cf073b07880df", 
"username"=>"fabioakita", "id"=>"1", "full_name"=>"Fabio Akita", "created_at"=>"2006-04-29 
15:24:54"}> 

No nosso log, deve ter aparecido algo assim: 

User Load (0.000704)   SELECT * FROM users LIMIT 1 

Agora vemos com detalhes o que acontece por baixo dos panos quando usamos métodos do Acti-
veRecord. É o meio mais rápido de descobrir quando alguma coisa não dá certo. Acostume-se a 
usar este recurso, entender logs é meio caminho para desvendar bugs rapidamente. 

Vimos que, ao pesquisar um usuário, o ActiveRecord apenas foi à tabela de usuários mas não tocou 
na de tarefas. O que acontece se pedirmos a lista deste usuário? 

>> u.tasks 
=> [#<Task:0x2790c24 @attributes={"end_date"=>"2006-07-13 00:00:00", "updated_at"=>"2006-04-29 
15:41:18", "initial_date"=>"2006-04-01 00:00:00", "title"=>"Tarefa exemplo", "finished_date"=>nil, 
"id"=>"1", "description"=>"", "user_id"=>"1", "created_at"=>"2006-04-29 15:41:18"}>, 
#<Task:0x2790bd4 @attributes={"end_date"=>"2006-08-01 00:00:00", "updated_at"=>"2006-04-29 
15:49:40", "initial_date"=>"2006-04-01 00:00:00", "title"=>"Outra tarefa", "finished_date"=>nil, 
"id"=>"2", "description"=>"", "user_id"=>"1", "created_at"=>"2006-04-29 15:49:40"}>] 

Felizmente trouxe as tarefas, sem nos preocuparmos em explicitamente procurá-las usando um 
finder. No log temos o seguinte: 

Task Load (0.000739)   SELECT * FROM tasks WHERE (tasks.user_id = 1) 

Ou seja, o ActiveRecord automaticamente procura as tarefas apenas quando precisamos. Normal-
mente Rails é esperto quanto a fazer o menor número de chamadas possíveis ao banco, uma vez 
que isso é um gargalo comum. À capacidade de termos uma instância do User e, só quando cha-
mamos a coleção tasks procurá-las no banco, chamamos de “lazy loading”. 

As entidades são mais inteligentes do que parecem. Se quiséssemos buscar apenas uma única linha 
da tabela tasks precisaríamos fazer algo assim: 

>> user_id = User.find(:first).id 
>> Task.find(:first, :conditions => ['user_id = ? and title = ?', user_id, "Tarefa Exemplo"]) 

Mas podemos ter exatamente o mesmo efeito de maneira mais simples e intuitiva: 

>> t = User.find(:first).tasks.find_by_title("Tarefa exemplo") 

O método find_by_title não existe na classe Task, mas mesmo assim retorna o registro correto. 
Como vimos no capítulo “Características de Ruby”, quando um método não é encontrado, o método 
method_missing da classe é chamado. 

ActiveRecord implementa esse método de tal modo que, se o nome escolhido começar com 
find_by, ele pegará o resto para ser o nome da coluna da tabela (no exemplo, title) e montará o 
critério correto na consulta SQL. 
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Veremos o que temos no log, no outro shell: 

Task Load (0.002394)   SELECT * FROM tasks WHERE (tasks.user_id = 1) AND (tasks.`title` = 'Tarefa 
exemplo' ) LIMIT 1 

Nosso último exemplo de relacionamentos envolve gravarmos uma tarefa sem associarmos a uma 
instância de User. Vejamos o que acontece: 

>> t = Task.new :title => 'Tarefa orfa', :initial_date => Date.new(2006,4,1), :end_date => 
Date.new(2006,8,1) 
=> #<Task:0x273679c @attributes={"end_date"=>#<Date: 4907897/2,0,2299161>, "updated_at"=>nil, 
"initial_date"=>#<Date: 4907653/2,0,2299161>, "title"=>"Tarefa orfa", "finished_date"=>nil, 
"description"=>"", "user_id"=>0, "created_at"=>nil}, @new_record=true> 
>> t.save! 
ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql::Error: Cannot add or update a child row: a foreign key 
constraint fails: INSERT INTO tasks (`end_date`, `updated_at`, `initial_date`, `title`, 
`finished_date`, `description`, `user_id`, `created_at`) VALUES('2006-08-01', '2006-04-29 
16:39:24', '2006-04-01', 'Tarefa orfa', NULL, '', 0, '2006-04-29 16:39:24')  

Óbvio o suficiente: criamos a instância de Task e em seguida tentamos usar o método save! para 
podermos ver a exceção, caso aconteça uma. Conforme esperado, o MySQL recusa a execução do 
comando INSERT gerado pelo Rails dizendo que o relacionamento é inválido.  

Mas esta não é uma funcionalidade do ActiveRecord. Na realidade o framework não valida relacio-
namento automaticamente, quem faz isso é o banco de dados. No começo deste capítulo, quando 
criamos as tabelas, lembraremos que criamos a chave estrangeira no script schema.rb. No capítulo 
sobre ActiveRecord detalharemos melhor os outros relacionamentos, como many-to-many. 

Sétimo passo: “scaffold” 
O sucesso de um desenvolvimento tranqüilo depende muito do quão bem as tabelas e entidades 
foram construídas.  

Até agora usamos muito raciocínio e conhecimento dos fundamentos em vez de escrevermos tone-
ladas de código. Provavelmente fizemos mais códigos em testes do que nas classes em si. Este é o 
primeiro ponto positivo: tivemos a chance de fazer muitos testes. Criar telas é uma tarefa cosméti-
ca e mecânica, criar bons modelos não. 

Feito isso, criaremos nossos controllers e views. Novamente Rails nos auxilia criando esqueletos 
onde podemos começar. Uma das funcionalidades que primeiro ficou famosa em Rails, principal-
mente por causa do famigerado vídeo de 15 minutos, é o “scaffold”. Partindo do princípio de que a 
maior parte de um aplicativo web está no CRUD das tabelas, o scaffold serve para criar os ligamen-
tos entre model-view-controller em termos das operações CRUD.  

Vejamos o que isso significa. No nosso caso, precisamos de CRUD para a tabela de usuários, uma 
vez que precisamos registrá-los, e também para a tabela de tarefas, já que cada usuário precisará 
gerenciar suas próprias atividades neste aplicativo. Os próximos comandos são os seguintes: 

ruby script/generate scaffold User  
ruby script/generate scaffold Task 

A saída será parecida com: 

      exists  app/controllers/ 
      exists  app/helpers/ 
      create  app/views/users 
      exists  test/functional/ 
  dependency  model 
      exists    app/models/ 
      exists    test/unit/ 
      exists    test/fixtures/ 
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        skip    app/models/user.rb 
   identical    test/unit/user_test.rb 
   identical    test/fixtures/users.yml 
      create  app/views/users/_form.rhtml 
      create  app/views/users/list.rhtml 
      create  app/views/users/show.rhtml 
      create  app/views/users/new.rhtml 
      create  app/views/users/edit.rhtml 
      create  app/controllers/users_controller.rb 
      create  test/functional/users_controller_test.rb 
      create  app/helpers/users_helper.rb 
      create  app/views/layouts/users.rhtml 
      create  public/stylesheets/scaffold.css 

Novamente, a saída é auto-explicativa, exists marca os diretórios ou arquivos que tentou criar mas que 
já existem. create reporta o que se acrescentou e identical mostra arquivos que já existem e por isso 
não foram sobrescritos. Caso contrário, o script nos pediria confirmação para sobrescrever o arquivo 
antigo. O que nos interessa é notar que foi criado um subdiretório de views, no exemplo, 
app/views/users, contendo templates web no formato .rhtml. Também o layout para as páginas, como 
users.rhtml. Foi criado o controller users_controller.rb, além dos arquivos para testes funcionais. 

Algumas seções atrás, usamos o script generate para criar entidades. Agora usamos o mesmo 
script para scaffold. Em vez de scaffold poderíamos ter criado somente um controller e os templa-
tes manualmente. Esse é o procedimento quando queremos um controller sem ligações diretas com 
uma tabela. Mas se temos uma tabela, provavelmente precisamos de telas HTML para realizar al-
gumas das operações CRUD nela. Usaremos scaffold para começar. 

Finalmente, iniciamos o servidor (WEBRick ou LightTPD, dependendo da sua plataforma ou configu-
ração). Como sempre, está tudo preparado, basta usarmos o comando ruby script/server: 

=> Booting WEBrick... 
=> Rails application started on http://0.0.0.0:3000 
=> Ctrl-C to shutdown server; call with --help for options 
[2006-06-06 13:18:24] INFO  WEBrick 1.3.1 
[2006-06-06 13:18:24] INFO  ruby 1.8.4 (2005-12-24) [powerpc-darwin] 
[2006-06-06 13:18:24] INFO  WEBrick::HTTPServer#start: pid=928 port=3000 

Por padrão, o servidor inicia na porta 3000. Então abriremos um browser para checar: 
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Como criamos “scaffolds” de User e Task, podemos imediatamente chamar seus controllers e ações 
principais com as URLs mostradas nas ilustrações. Entenda: não se trata de um aplicativo pronto, o 
comando scaffold é inteligente mas não tenta ser mais esperto que o desenvolvedor. Neste ponto, 
temos actions para listar o conteúdo das tabelas (list). Também temos ações para mostrar um 
registro isoladamente (show), ou para editar o conteúdo de um registro (edit) e apagá-lo da tabela 
(destroy), além de podermos criar novos registros (new). 

 

 

Com o comando ruby script/generate scaffold User ganhamos o controller 
users_controller.rb. Com isso a URL /users é automaticamente mapeada para ele. Se chamarmos 
/users/list, significa: “use o controller users_controler.rb e chame o método list”. 

Navegaremos por algumas páginas e veremos o que temos. Por exemplo, clicando em “New Task”. 

 

Ao salvarmos a tarefa, com o formulário em branco, vemos que a validação da nossa classe 
Task é refletida diretamente na tela. Isso por causa da validação que fizemos na entidade com 
validates_presence_of :title. A mensagem aparece corretamente e indica o campo vazio. É 
uma das coisas que ganhamos com o scaffold. Agora analisaremos a anatomia do controller em 
users_controller.rb, método a método.  
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class UsersController < ApplicationController 
... 
end 

A classe UserController é criada dentro do arquivo app/controllers/users_controller.rb. Seu 
par é o arquivo app/helpers/users_helper.rb, que serve como local onde colocaremos funções 
que vários métodos do controller podem usar. Mais uma maneira de organizar nosso código. 

Essa classe herda suas características do ApplicationController, que nos dará a infra-estrutura 
para não nos preocuparmos com os detalhes do protocolo HTTP. Nas versões mais recente do tem-
plate de controllers, temos esta expressão: 

verify :method => :post, :only => [ :destroy, :create, :update ], 
         :redirect_to => { :action => :list } 

Ela configura o controller para que comandos destrutivos como destroy, create e update não pos-
sam ser chamados diretamente como um link ou digitando manualmente na URL do browser, e sim 
apenas apertando um botão que realiza um POST em um formulário. Esta é uma recomendação im-
portante de segurança. 

Esse caso ficou conhecido por causa do “Google Accelerator”. Este assunto foi publicado em diver-
sos artigos e discutido em vários lugares da internet. O Google Accelerator foi lançado com o obje-
tivo de tornar a navegação pela Web mais rápida. Ele se instalava na máquina do usuário, obser-
vando as páginas que estava lendo. Enquanto isso, vasculhava todos os links da página e iniciava o 
download antecipado dos mesmos em um cache. Assim, quando o usuário terminasse de ler a pá-
gina corrente e clicasse em um link, ela teoricamente já estaria no cache, tornando a sensação da 
navegação mais “rápida”. 

Porém imagine um caso não muito difícil: estamos em nosso Webmail, lendo algum e-mail com 
instruções de como se descadastrar de um site. Este site enviou o e-mail com links como esse: 

http://www.site.com/descadastrar.do?user_id=666 

Ou seja, um link que ativará automaticamente um método para descadastrar o usuário de código 666. 
Obviamente, não clicaremos neste link. Porém, mais tarde entraremos no site e descobriremos que 
fomos descadastrados. Mas como, se o link não foi clicado? A menos que alguém ou “alguma coisa” 
tenha realizado o clique – ninguém menos que um programa espião, que esteve vasculhando as 
páginas lidas e realizando cache das páginas a partir de seus links, incluindo o link destrutivo aci-
ma. Ele não traz páginas, mas realiza operações sem confirmação.  

O Google Accelerator e similares causaram diversos efeitos colaterais. Como desenvolvedores, te-
mos que evitar esse tipo de situação onde perderíamos nossos usuários. 

Na realidade, a especificação de HTTP da W3 previa casos assim, por isso mesmo criou comandos 
diferentes, como GET e POST. GET deveria ser apenas para consultar informações, como seu nome 
diz, ou seja, é somente para leitura. POST serve para submeter informações e operações, como gra-
vação de um novo registro. 

Outras plataformas deixam implícito que o desenvolvedor se lembre disso e saiba como configurar 
o framework para validações de cabeçalho de protocolo. Já Rails traz isso no topo do seu controller 
e dá as dicas de como usá-lo. O comando quer dizer: “verifique os métodos :destroy, :create, 
:update, apenas para POST”. Caso contrário, redirecione para o método :list. Ou seja, se algum 
dos métodos da lista não vier via POST, será recusado e seremos redirecionados para alguma pági-
na padrão. Se incluirmos novos métodos destrutivos, colocamos na lista :only. Vejamos alguns dos 
métodos do controller: 

  def index 
    list 
    render :action => 'list' 
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  end 
  def list 
    @user_pages, @users = paginate :users, :per_page => 10 
  end 

O primeiro é o index. Quando digitamos /users a URL automaticamente executa este método. Se 
digitássemos /users/index, teríamos o mesmo efeito. Dentro de index chamamos o list, definido 
logo abaixo. 

Em list usamos o recurso de paginação implementado dentro do módulo ActionController. Isso 
permite consultas via ActiveRecord usando um paginador configurável, por exemplo, para trazer 10 
registros de cada vez. No capítulo sobre ActionView detalharemos este recurso. 

De qualquer forma, depois de chamar o método list, temos o método render. Por convenção, se 
tivéssemos chamado diretamente o método list, o controller nos mandaria para a página 
app/views/users/list.rhtml; mas como estamos no método index, o controller espera enviar para 
app/views/users/index.rhtml.  

Mas não queremos isso; como chamamos a lógica presente no método list, certamente queremos 
mostrar a página da action list. É isso que faz o método render.  

Oitavo passo: do controller à view 
Neste momento, temos uma variável @users com os registros da tabela users e temos o @user_page 
que guarda o estado do paginador sendo redirecionado para a página list.rhtml onde usaremos 
esses objetos. Vejamos esse arquivo, passo a passo. 

<h1>Listing users</h1> 
<table> 
  <tr> 
  <% for column in User.content_columns %> 
    <th><%= column.human_name %></th> 
  <% end %> 
  </tr> 

Neste trecho chamamos nossa classe User para que nos devolva todas as colunas presentes na ta-
bela. Então usamos esses nomes como títulos das colunas da tabela em HTML. 

Já posso ouvir reclamações do tipo “então, temos que usar código Ruby diretamente no meio do 
HTML?” É o comentário típico de uma lavagem cerebral, onde as pessoas repetem o que ouvem sem 
entender as implicações envolvidas. Normalmente as pessoas esperam por taglibs, para que o 
mesmo HTML fique da seguinte forma: 

<c:forEach var="column" items="${User.content_columns()}"> 
 <th><c:out value="${column.human_name()}" /></th> 
</c:forEach> 

Olhe com atenção, trocamos um código em Ruby por outro equivalente na forma de taglibs em X-
ML. Por baixo dos panos, essas tags são convertidas em código Java. Isso sem contar a Expression 
Language (EL), que é mais lógica, encapsulada dentro do delimitador ${}.  

Agora nos perguntamos: qual a diferença de usar um ou outro? Scriplets ou taglibs? Em ambos os 
casos temos alguma lógica, no exemplo, na forma de um loop. Se algum web designer olhar o HT-
ML terá mais dificuldades com o primeiro código do que com o segundo? Normalmente esta é a 
reclamação: que web designers não devem ser expostos à lógica de programação, pois não as en-
tendem e podem alterar código por acidente. Mas se olharmos com atenção, veremos que nem o 
primeiro caso, nem o segundo, escondem ou protegem nada do designer. 
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Portanto, vai a questão: para quê complicar as coisas com mais uma dezena de taglibs que teremos 
que lembrar se podemos criar tudo em Ruby, o que, por si só, é tão ou mais elegante? Além disso, 
suponha que precisamos de uma nova taglib para uma funcionalidade que as bibliotecas padrão na 
comunidade não atendem. Normalmente o desenvolvedor não se lembrará qual classe precisa es-
tender, como gerar o DTD, onde fazer a importação, configuração e tudo mais. Tudo que gostaria 
era escrever: 

<mytag:converter value="${coluna.valor}" /> 

Porém, a dificuldade em escrever uma taglib própria (existem livros somente para tratar desse te-
ma), a pressão do projeto, o cronograma nos farão escrever assim: 

<%@page import="com.minhabiblioteca.Conversor" %> 
<%= Conversor.converter(coluna.valor) %> 

Por que evitar o inevitável? No caso do Rails, esta função ficaria organizada no arquivo 
app/helpers/users_helper.rb e o RHTML ficaria assim: 

<%= converter coluna.valor %> 

É mais uma discussão sem fim, com a qual os evangelizados em taglibs nunca concordarão. Além 
disso, faz parte da cultura de outras linguagens temer que o programador colocará coisas que não 
deveria, como acesso a banco de dados, diretamente no meio do HTML. Não é incomum encontrar 
projetos com conexões JDBC dentro de páginas JSP. É esse tipo de aberração que trouxe a má fama 
dos scriplets, ou código Java dentro de HTML. Para evitar erros grosseiros, estabeleceu-se a regra: 
em JSP só pode entrar HTML e taglibs. Código Java é probido. 

Rails não precisa ter essa preocupação, pois a cultura é diferente logo de começo: cada tipo de có-
digo tem seu lugar delimitado. Basta o desenvolvedor conhecer alguns fundamentos simples (lendo 
este livro, por exemplo) e seu HTML terá apenas o mínimo de código Ruby necessário para ligar o 
visual aos dados.  

Recursos como o arquivo de helper, que mencionamos anteriormente, ajudam muito a não induzir 
o programador ao erro. E mesmo que erre, não há dificuldades em refatorar o código e reorganizá-
lo nos locais corretos. De qualquer forma, gosto não se discute. Se isso se tornar o motivo mais im-
portante para se decidir usar ou não Rails, ainda existe uma boa alternativa. Podemos usar o plugin 
Liquid. Não é escopo deste livro descrevê-lo, mas trata-se de um plugin extremamente simples que 
dá ao Rails funcionalidades de templating sem usar código Ruby, mas sim marcadores em uma lin-
guagem de mais alto nível que facilita o trabalho dos designers. Já é usado no web site Shopify.com 
com grande sucesso. 

Continuando: 

<% for user in @users %> 
  <tr> 
  <% for column in User.content_columns %> 
    <td><%=h user.send(column.name) %></td> 
  <% end %> 
    <td><%= link_to 'Show', :action => 'show', :id => user %></td> 
    <td><%= link_to 'Edit', :action => 'edit', :id => user %></td> 
    <td><%= link_to 'Destroy', { :action => 'destroy', :id => user }, :confirm => 'Are you sure?', 
:post => true %></td> 
  </tr> 
<% end %> 
</table> 

Aqui usamos a lista @user criada no método list do controller. A lógica é clara: realizamos um lo-
op para ler um registro de cada vez da lista. Cada registro da lista é referenciado na variável user, 
uma instância da classe User. 
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Então, recuperamos cada valor do objeto. O loop seguinte é o mesmo que usamos para escrever os 
nomes dos títulos de cada coluna, mas agora usamos como parâmetro para o método send. Este 
recupera o valor da cada coluna. Por exemplo, em column teremos username e em 
user.send(username) pegamos o valor da coluna username. 

Perceba que usamos um método chamado h antes de user.send(column.name). Este é um helper 
que serve para filtrar o valor que acabamos de recuperar. Imagine que algum código javascript te-
nha sido gravado neste campo, então o comando h evitará que seja enviado ao browser do usuário. 
Mostraremos isso na prática em breve.  

Ao lado de cada registro colocamos links para actions (métodos de uma classe controller). Em vez de 
usar o tradicional HTML <a href> usaremos alguns dos helpers que o ActionController nos fornece. 
Aqui temos link_to. Este helper recebe o texto que queremos mostrar ao usuário, em seguida que 
action será executada ao clicar no link e, por fim, que parâmetro passaremos a essa action. Exemplo: 

<%= link_to 'Show', :action => 'show', :id => user %> 

Neste exemplo, o link mostrará Show; ao clicarmos o método show do controller atual, UserController 
será executado e receberá como parâmetro o id do objeto user atual. Por fim, temos o seguinte: 

<%= link_to 'Previous page', { :page => @user_pages.current.previous } if 
@user_pages.current.previous %> 
<%= link_to 'Next page', { :page => @user_pages.current.next } if @user_pages.current.next %>  
<br /> 
<%= link_to 'New user', :action => 'new' %> 

Aqui usamos o objeto @user_pages, o paginador criado no método list, junto com a lista @users. 
Usamos novamente o helper link_to para criar links de navegação do resultado da pesquisa. Com 
isso, se tivermos 50 usuários, mostraremos os primeiros 10 na primeira página. O link para a se-
gunda página tratá os registros de 11 a 20 e assim por diante. 

 

Continuando a navegação, clicamos no link Edit do primeiro registro da lista de usuários. Ele nos 
levará à seguinte tela: 
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O link tem a URL /users/edit/1 que nos leva ao controler, que responde pelo nome users – por 
convenção, UserController. Dentro executará o método edit e passará como parâmetro o valor 1. 
Vejamos o método edit: 

  def edit 
    @user = User.find(params[:id]) 
  end 

Todos os parâmetros passados na URL, em um comando GET ou POST, são processados e armaze-
nados na variável @params da classe UserController. Devemos consultar seus valores usando o a-
cessor params para garantir o encapsulamento. 

Esta action é um exemplo da simplicidade do Rails. Usamos o método find da classe User, passan-
do o id do usuário que está em params e recuperando a instância do objeto em um atributo do con-
troller, em @user. Não temos aqui o método render para dizer onde ir em seguida mas, por con-
venção, irá para <nome da action>.rhtml, ou seja, como o método se chama edit, o próximo passo 
é a página edit.rhtml. 

<h1>Editing user</h1> 
<%= start_form_tag :action => 'update', :id => @user %> 
  <%= render :partial => 'form' %> 
  <%= submit_tag 'Edit' %> 
<%= end_form_tag %> 
<%= link_to 'Show', :action => 'show', :id => @user %> | 
<%= link_to 'Back', :action => 'list' %> 

Esta página tem duas partes, a primeira é o formulário e a segunda são links que levam a outras 
ações. A parte que nos interessa está entre os comandos start_form_tag e end_form_tag. 

Eles substituem os tradicionais <form> </form>. Quando o formulário for submetido, 
start_form_tag enviará os dados à action update, ou seja, ao método update da classe UserCon-
troller, com o params[:id] configurado com o valor do id do objeto @user. Ou seja, o mesmo 
caminho traçado pelo método list que vimos antes. 

A parte importante é o comando render a seguir. Vimos esse método sendo utilizado pela action 
index, mas agora estamos utilizando-o em uma página RHTML, desta vez chamando um partial. 

Por enquanto basta entender que um formulário com campos para editar um objeto é comum, tan-
to entre a tela para editar um usuário quanto para criar um novo. Portanto, seguindo a convenção 
de DRY, não cometeremos o amadorismo de “copiar e colar” entre as duas páginas. Usaremos um 
partial, que é um trecho de página reusável. Todo template que começa com o caractere “_” é um 
partial. No nosso caso temos o _form.rhtml, que vemos abaixo: 

<%= error_messages_for 'user' %> 
<!--[form:user]--> 
<p><label for="user_username">Username</label><br/> 
<%= text_field 'user', 'username'  %></p> 
<p><label for="user_hashed_password">Hashed password</label><br/> 
<%= password_field 'user', 'hashed_password'  %></p> 
<p><label for="user_full_name">Full name</label><br/> 
<%= text_field 'user', 'full_name'  %></p> 
<p><label for="user_created_at">Created at</label><br/> 
<%= datetime_select 'user', 'created_at'  %></p> 
<!--[eoform:user]--> 

Aqui temos mais exemplos de helpers para criar tags HTML para os campos do formulário, devi-
damente ligados à instância @user. Observe que todos os elementos como text_field e pass-
word_field primeiro referenciam user e depois ao seu atributo, como username. Se a instância que 
passamos a essa página em @user tiver dados, eles aparecerão automaticamente como valor do 
campo. 
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No topo da partial escrevemos alguma mensagem de erro. Ele é preenchido automaticamente 
quando pedimos para a instância de User se gravar no banco. Caso alguma das validações que con-
figuramos não passe, a mensagem é armazenada e mostrada nessa linha. Navegue por algum mo-
mento por todas as páginas para entender melhor como o ciclo funciona. 

Nono passo: autenticação 
Quando criamos a classe User previmos alguns detalhes de segurança, como a senha gravada como 
hash. Também navegamos pelas páginas geradas via scaffold. Mas notamos que todos podem en-
trar em todas as páginas. Isso não serve porque cada tarefa deve estar ligada a um usuário, mas na 
forma atual não temos como fazer isso. Começaremos criando um novo controller, chamado Login, 
para guardar a lógica de autenticação: 

ruby script/generate controller Login 
      exists  app/controllers/ 
      exists  app/helpers/ 
      create  app/views/login 
      exists  test/functional/ 
      create  app/controllers/login_controller.rb 
      create  test/functional/login_controller_test.rb 
      create  app/helpers/login_helper.rb 

Como falamos no tópico sobre scaffold, esta é a maneira de se criar um controller que não depen-
da de uma entidade. O script cria nosso controller LoginController dentro do arquivo lo-
gin_controller.rb. Também ganhamos um local para helpers em login_helper.rb e o esqueleto 
para nossos testes funcionais em login_controller_test.rb. 

Este controller vem vazio, apenas com a declação do seu nome. Precisamos de pelo menos duas 
actions, uma que serve para realizar o login e outra para que o usuário saia do site. 

Pensemos por um momento. Quem trabalhou com sites web deve ter adivinhado o que faremos a 
seguir. Gravaremos o id do usuário na sessão. Se não sabe o que isso significa, explicaremos em 
detalhes no capítulo sobre a ActionController. 

Funcionará da seguinte maneira: quando o usuário não tiver o valor user_id na sessão, será desvi-
ado para a action de Login. Se a autenticação for positiva, seu id será gravado no objeto session e 
ele será redirecionado à página que queria consultar.  

Primeiro, alteramos nossa entidade User para acrescentar lógica de autenticação. Essa classe será 
responsável por receber os dados do usuário e checar se são válidos ou não. Acrescentamos o se-
guinte método à classe antes da cláusula protected: 

def self.authenticate(params={}) 
  unless params[:user] 
    return nil 
  end 
  username = params[:user][:username] 
  password = params[:user][:password] 
  hashed_password = User.digest("#{username}#{password}") 
  user = User.find(:first,  
    :conditions => ['username = ? and hashed_password = ?',  
      username, hashed_password]) 
  user 
end 

Este método recebe um hash com os valores transmitidos pelo formulário (que ainda criaremos). 
Ele consulta o valor do username e password e gera o digest, como fizemos antes de salvar o objeto. 
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Em seguida, procuramos na tabela pelo username e hashed_password que batem com os dados do 
usuário. Ao encontrar, devolvemos o objeto. Com isso, a entidade User sabe se auto-autenticar.  

Continuando, mais um conceito. Até agora criamos três controllers: UsersController, TasksCon-
troller e LoginController. Todos herdam funcionalidade da classe ApplicationController, no 
arquivo application.rb, no mesmo diretório dos demais. Essa classe, por sua vez, herda Action-
Controller::Base, que é o cérebro de todos os controllers. Portanto, se quisermos criar funções 
que todos os outros vejam, basta acrescentá-las no ApplicationController: 

class ApplicationController < ActionController::Base 
  def check_authentication 
    unless session[:user_id] 
      flash[:notice] = 'Please Login' 
      session[:params_buffer] = params 
      redirect_to :controller => 'login', :action => 'index' 
      return false 
    end 
  end 
end 

Criamos um método que checa a autenticação. Se o parâmetro user_id na session estiver vazia, 
significa que o usuário não fez login. Nesse caso criamos uma mensagem e guardamos como noti-
ficação na infra-estrutura do flash. Este objeto guarda mensagens que serão exibidas apenas uma 
vez em um template e depois se apagam da memória. Ou seja, são mensagens voláteis que exis-
tem dentro de uma requisição. 

Em seguida, imagine que o usuário tenha tentado a URL /tasks/list. Como não está autenticado, a 
linha seguinte irá redirecioná-lo ao formulário de login no controller login. Se a autenticação for 
bem sucedida, com seu username e password corretos, para onde será redirecionado? O ideal é que 
seja exatamente para onde estava tentando ir.  

Essa informação está guardada no objeto params. Toda informação de navegação é montada atra-
vés de parâmetros de requisição. Por isso mesmo guardamos os valores momentaneamente na 
session, em um parâmetro que chamamos arbitrariamente de params_buffer. Quando o usuário se 
autenticar, basta que a action de login redirecione-o de volta, de acordo com os valores no pa-
rams_buffer. 

Outro detalhe importante: depois de um redirect_to ou render, não podemos mais ter outro redi-
rect_to ou render, mesmo assim estamos retornando false explicitamente. Isso porque 
check_authentication é um filtro. Entraremos em detalhes no capítulo de ActionController, mas 
entenda que filtros são configurados em cadeia. Uma vez que temos um método que deve inter-
romper a execução, também devemos interromper a cadeia de filtros, e isso é feito devolvendo 
false explicitamente. Mas ainda não temos nenhuma action no LoginController. Precisamos re-
mediar isso: 

class LoginController < ApplicationController 
  def login 
    @user = User.authenticate(params) 
    if @user 
      session[:user_id] = @user.id 
      session[:username] = @user.username 
      params_buffer = session[:params_buffer] 
      if params_buffer 
        session[:params_buffer] = nil 
        redirect_to params_buffer 
      else 
        redirect_to :controller => 'tasks', :action => 'index' 
      end 
    else 
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      flash[:notice] = 'Invalid username or password' 
      render :action => 'index' 
    end 
  end 
   
  def logout 
    session[:user_id] = nil 
    session[:username] = nil 
    render :action => 'index' 
  end 
end 

A action Login começa passando os parâmetros recebidos no params diretamente ao método au-
thenticate da entidade User. Se o parâmetro username e password forem corretos, receberemos a 
instância desse objeto. 

Em seguida checamos a instância retornada. Se estiver correta, guardamos seu id no parâmetro 
user_id do objeto de sessão. Como explicamos, com o usuário autenticado, pegamos os valores 
guardados no parâmetro params_buffer na sessão e usamos para redirecionar o usuário ao local 
desejado. 

Se não houver params_buffer, ele será redirecionado para a primeira página do controller tasks. 
Mas caso o usuário tenha passado dados inválidos, gravamos uma mensagem no objeto flash e o 
redirecionamos de volta à página de login. 

Por fim, temos o método logout, que limpa o id do usuário do parâmetro user_id da sessão, dire-
cionando-o à página de login. Falando nela, criaremos em app/views/login/index.rhtml: 

<% if flash[:notice] -%> 
<p><%= flash[:notice]%></p> 
<% end -%> 
<%= start_form_tag :action => 'login'%> 
Username: <%= text_field 'user', 'username'%><br/> 
Password: <%= password_field 'user', 'password'%><br/> 
<%= submit_tag 'Login'%> 
<%= link_to 'Register New', :controller => 'users', :action => 'new'%> 
<%= end_form_tag %> 

Primeiro, checamos se existe alguma coisa no objeto flash. Em caso positivo, mostramos a men-
sagem. Depois criamos um formulário entre os comandos start_form_tag e end_form_tag.  

Dentro temos os campos padrão de username e password, usando os métodos text_field e pass-
word_field, respectivamente. Depois o botão para submeter os valores e um link que envia para a 
página de registro de um novo usuário (criado anteriormente pelo scaffold). 

Agora temos todas as peças prontas: uma entidade User que sabe se autenticar, um controller que 
gerencia as actions de Login, uma página de Login. Precisamos que todos os controllers saibam 
reconhecer este elemento. Para isso usamos outra funcionalidade de um ActionController: filtros. 

Precisamos configurar um filtro que é ativado sempre que o usuário requisita alguma coisa ao con-
troller. Temos um filtro assim, chamado before_filter. Existem outros no capítulo sobre Action-
Controller. Se quisermos travar todas as actions de todos os controllers, bastaria acrescentar a se-
guinte linha no topo do corpo da classe ApplicationController, que é pai de todos os outros: 

before_filter :check_authentication 

Mas isso também travaria o próprio formulário de login. Seria como trancar um carro com a chave 
dentro. Precisamos estabelecer regras: todas as operações dentro do TasksController devem ser 
travadas, pois seus dados dependem do usuário autenticado. O LoginController precisa ser todo 
aberto, pois é quem autenticará o usuário. E o UsersController é misto, precisa estar fechado para 
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edição, mas deve ser capaz de criar um novo usuário. Por isso, configuraremos um filtro diferente 
para cada classe. Começamos com o TasksController, onde colocamos exatamente a linha de filtro 
anterior. No LoginController não colocamos nada e no UsersController colocamos o seguinte: 

before_filter :check_authentication, :except => ['new', 'create'] 

Isso indica: “antes de executar qualquer action, primeiro chame o método check_authentication, 
exceto se as ações forem a de redirecionar para o formulário de novo usuário ou de gravar o usuá-
rio criado”. 

Pensando melhor, temos outro problema. Mesmo com o usuário autenticado, existem operações 
que nem todos os usuários deveriam conseguir fazer. Por exemplo, somente um administrador 
deveria conseguir listar todos os usuários do sistema, editá-los ou apagá-los. Criaremos um novo 
método de checagem de permissão dentro do UsersController, já que isso somente interessa a 
ele. Este trecho vai no final da classe: 

protected  
  def check_permission 
    if session[:user_id] 
      u = User.find(session[:user_id]) 
      unless u.username == 'admin' 
        flash[:notice] = "You do not have permissions for this operation." 
        redirect_to :controller => 'login', :action => 'index' 
      end 
    end 
  end 

E no topo da classe, acrescentamos mais um filtro, logo abaixo do que criamos antes: 

before_filter :check_permission, :except => ['new', 'create'] 

Com isso, primeiro o filtro anterior é chamado, garantindo que o usuário está autenticado. Em se-
guida, passamos pelo segundo filtro, que acabamos de criar. Ele procura pelo usuário que está au-
tenticado. Então, compara o username com o valor fixo admin. Esta não é uma prática comum, mas 
aqui queremos apenas um exemplo simples de um sistema de permissão.  

Se o usuário autenticado não tiver o username admin, receberá uma mensagem, gravada em flash, 
e será redirecionado para a página de login novamente. 

Estamos quase acabando nossa mini-solução de autenticação. Resta fazer com que novos usuários 
consigam se registrar e que o administrador consiga gerenciá-los. Para tanto precisamos fazer al-
guns ajustes cosméticos nas páginas. A começar pela partial users/_form.rhtml. Substituiremos o 
código antigo por este: 

<%= error_messages_for 'user' %> 
<!--[form:user]--> 
<p><label for="user_username">Username</label><br/> 
<%= text_field 'user', 'username'  %></p> 
<p><label for="user_password">Password</label><br/> 
<%= password_field 'user', 'password'  %></p> 
<p><label for="user_full_name">Full name</label><br/> 
<%= text_field 'user', 'full_name'  %></p> 
<!--[eoform:user]--> 

Resumindo, substituímos o campo hashed_password por password. Apesar do campo presente fisi-
camente na tabela ser o primeiro, ele deve estar encapsulado na classe e não deve ser usado dire-
tamente. Em seu lugar usamos o acessor password. Se lembrarmos da implementação da entidade 
User, quando o objeto for gravado o filtro que colocamos gerará o hash dentro do campo 
hashed_password. 
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Também não precisamos do campo Created At, pois é criado automaticamente toda vez que gra-
vamos um novo objeto na tabela, portanto pode estar implícito. Isso simplifica bastante o formulá-
rio. Devemos acessar diretamente a URL http://localhost:3000/users/new pois a listagem de usuá-
rios agora exige um login, ou então clicar no link "Register New" na tela de login: 

 

Antes não conseguiríamos criar o usuário pois o campo password não aparecia no formulário, o que 
trava a gravação na validação. Mas com todos os campos corretos podemos criar um novo usuário. 
Porém algo estranho acontecerá. Ao clicar em “Create”, seremos direcionados para a seguinte pá-
gina: 

 

O que é um comportamento não muito natural. Acontece porque se observamos a página 
new.rhtml veremos que ela envia os dados do formulário para a action create do UserController. 
Ao conseguir gravar os dados com sucesso, tenta redirecionar para a action list, no mesmo con-
troller. Isso porque acabamos de configurar um filtro check_permission que só libera acesso a esta 
action se o username for admin. Por isso, somos redirecionados de volta à página de login. 

Portanto, para simplificar o processo, modificaremos o redirecionamento no método create da 
classe UsersController. Esta é a versão atual: 

flash[:notice] = 'User was successfully created.' 
redirect_to :action => 'list' 
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Mas esta seria uma versão melhor: 

flash[:notice] = 'User was successfully created.' 
session[:user_id] = @user.username 
redirect_to :controller => 'tasks', :action => 'list' 

Nesta versão, não só o método create grava o novo usuário, mas também grava seu id na session, 
o que garante a autenticação. Em seguida redireciona à página de tarefas: o local certo para suas 
operações. Ou seja, fora do UserController, que deve ser reservado apenas para funções adminis-
trativas. 

 

Agora, se criarmos um novo usuário, ele será redirecionado para a tela acima, com a mensagem de 
sucesso no lugar certo. 

Mas há muitas coisas erradas nesta página. Para começar, criamos um novo usuário e ele já apare-
ce com tarefas criadas. Isso acontece porque não modificamos nada do TaskController para reco-
nhecer um usuário autenticado, por isso mostra tudo sem filtros.  

Outra coisa é que não temos como saber quem está autenticado. Também não temos um link para 
sair do sistema (logout). Corrigiremos isso. Primeiro, criando filtros para garantir que as operações 
aconteçam apenas nos dados que realmente pertençam a este usuário. Para isso acrescentaremos 
uma condição no método list do TaskController, assim: 

def list 
  @task_pages, @tasks = paginate :tasks,  
    :conditions => ['user_id = ?', session[:user_id]], 
    :per_page => 10 
end 

Desta maneira, quando for executado, esta será a consulta enviada ao banco de dados: 

SQL (0.000771)   SELECT count(*) AS count_all FROM tasks WHERE (user_id = 3) 

Ou seja, garantimos que o usuário poderá operar somente em suas próprias tarefas, isolando-o das 
demais e garantido privacidade aos usuários. Porém, se alguém tentar fazer o seguinte: 

http://127.0.0.1:3000/tasks/show/1 



68    Repensando a web com Rails 

 

Ou seja: e se alguém digitar manualmente a URL anterior, com um id aleatório qualquer? Neste mo-
mento estamos autenticados como um usuário diferente do primeiro, fabioakita, e que tem as 
primeiras duas tarefas que cadastramos. 

 

E, como temíamos, conseguimos acessar os dados da tarefa. Se fosse um extrato de banco seria 
algo crítico, mas, de qualquer forma, vai contra nossos requerimentos. Devemos consertar isso. 
Precisamos de uma maneira em que o usuário não tenha acesso aos dados de outros por tentativa-
e-erro via URL. Criaremos um novo método, no fim da classe TaskController: 

protected 
  def verify_perm 
    unless @task.user_id == session[:user_id] 
      flash[:notice] = 'You do not have permission for this operation' 
      list 
      render :action => 'list' 
    end 
  end 

Nossos métodos show, edit, update, destroy procuram o objeto Task na tabela usando o id que 
veio como parâmetro, assim: 

@task = Task.find(params[:id]) 

Portanto, acrescentaremos uma chamada ao método verify_perm depois de cada vez que a linha 
acima aparecer no controller. Desta forma: 

@task = Task.find(params[:id]) 
verify_perm 

Assim, estaremos checando se a chave estrangeira é igual ao id do usuário autenticado no momen-
to. Caso não seja, criaremos uma mensagem avisando o problema e em seguida redirecionaremos 
para a action list, devolvendo o usuário à sua lista de tarefas permitidas. No caso da action des-
troy, precisamos mudar um pouco mais. Substituiremos o seguinte trecho: 

Task.find(params[:id]).destroy 

Por este outro: 

@task = Task.find(params[:id]) 
verify_perm 
@task.destroy 

Na action create também precisamos de alguns cuidados extras. Substituiremos o trecho abaixo: 

    @task = Task.new(params[:task]) 
    if @task.save 



Anatomia de Rails    69 

 

Por este: 

    @task = Task.new(params[:task]) 
    @task.user = User.find(session[:user_id]) 
    if @task.save 

O método create não devolve erro. Se gravar ou não gravar devolverá a instância do objeto User.  

Se recarregarmos a página onde a action show era fraca, poderemos checar se nossa intervenção 
deu resultado. 

 

E, como esperávamos, fomos impedidos de acessar a tarefa que pertence a outra pessoa. Podemos 
clicar no link “New task” e preencher o formulário com novas tarefas. Tudo deverá funcionar con-
forme esperado. Não só esse método, mas também show, edit e destroy. 

Só falta criar uma maneira do usuário realizar o logout para retornar à tela de login. Criaremos uma 
nova partial em app/views/login/_logout.rhtml com este conteúdo: 

<%- if session[:user_id] -%> 
<p align="right"><%= "User ID: #{session[:username]}"%> | 
<%= link_to "logout", :action => "logout", :controller => "login"  %></p> 
<%- end -%> 

Então colocaremos nos dois layouts tasks.rhtml e users.rhtml, em app/views/layouts, logo de-
pois da tag <body>: 

<%= render :partial => "login/logout"  %> 

Com isso ganharemos este link no topo direito da tela do browser: 

 

Décimo passo: ajustes 
Estamos quase acabando. Já temos um aplicativo completo, com recursos simples de autenticação 
e permissão. 

Realizaremos alguns ajustes cosméticos. Primeiro na partial _form.rhtml do módulo tasks. Antes 
disso, se navegarmos pela versão atual do aplicativo, perceberemos que a tarefa tem três datas: 
inicial, final e acabada. Ou seja, toda tarefa tem um começo e um fim previstos. Mas podemos aca-
bar adiantados ou atrasados. Enquanto não acabamos, o campo finished_date deve permanecer 
vazio. Quando acabamos, carimbamos esta data. Mas da forma como o formulário está hoje, a data 
de acabamento é sempre preenchida. Precisamos retirá-lo do formulário e substituí-lo por um 
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“check box”, uma caixa de checagem, de tal forma que, se estiver selecionado, o campo fini-
shed_date será carimbado com a data atual. Para começar, eis o partial tasks/_form.rhtml modifi-
cado. 

<%= error_messages_for 'task' %> 
<!--[form:task]--> 
<p><label for="task_title">Title</label><br/> 
<%= text_field 'task', 'title'  %></p> 
<p><label for="task_description">Description</label><br/> 
<%= text_area 'task', 'description', :rows => 3  %></p> 
<p><label for="task_initial_date">Initial date</label><br/> 
<%= datetime_select 'task', 'initial_date'  %></p> 
<p><label for="task_end_date">End date</label><br/> 
<%= datetime_select 'task', 'end_date'  %></p> 
<p><label for="task_finished_date">Finished date</label><br/> 
<%= check_box 'task', 'check_finished_date'  %></p> 
<!--[eoform:task]--> 

Aqui modificamos o text_area description para ter apenas três linhas. Retiramos os dateti-
me_select para os campos created_at e updated_at que estavam no final do arquivo. Eles são cria-
dos automaticamente pelo scaffold e não precisamos deles. Além disso, criamos um checkbox para 
o campo chamado check_finished_date. Este campo não existe na entidade Task, portanto acres-
centamos: 

attr_accessor :check_finished_date 
before_save :verify_dates 

def check_finished_date 
  @check_finished_date = 1 if self.finished_date 
  @check_finished_date 
end 
protected 
def verify_dates 
  if @check_finished_date and self.finished_date.nil? 
    self.finished_date = Time.now 
  else 
    self.finished_date = nil 
  end 
end 

Aqui fazemos mais do que acrescentar o atributo check_finished_date. Também interceptamos o 
evento save, como fizemos antes. Dessa forma, antes de gravar chamaremos nosso método prote-
gido verify_dates. A regra diz: se o check box for selecionado, a entidade gravará o campo fini-
shed_date com a data atual, se não apenas ignorará. Caso a tarefa já tenha uma data de finaliza-
ção, ela não é alterada, mas pode ser cancelada. 

Com o attr_accessor, ganhamos o equivalente getter e setter da propriedade 
check_finished_date. Porém, queremos que o getter seja mais inteligente, por isso definimos esse 
método explicitamente. Ele precisa checar se a tarefa foi finalizada. Nesse caso, atribuímos o valor 
positivo ao atributo @check_finished_date. 

E para fecharmos a entidade, podemos acrescentar mais regras. Primeiro o óbvio: a data final não 
pode ser menor do que a inicial. Além disso a data de acabamento não pode ser menor do que a 
data inicial. Acrescentaremos as validações na classe Task: 

def validate 
  if self.initial_date > self.end_date 
    errors.add "end_date", "cannot be prior to initial date."  
  end 
  if !self.finished_date.nil? and self.finished_date < self.initial_date 
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    errors.add "finished_date", "cannot be prior do initial date." 
  end 
end 

Este método pode estar na área protegida da classe Task. A novidade é o objeto errors, que serve 
para acumular mensagens de erro separados por campo. Eles podem ser mostrados um de cada 
vez em uma caixa de mensagens no formulário, ou podemos colocar cada mensagem do lado de 
seu próprio campo na tela. Se criarmos uma tarefa com as condições de erro anteriores, teremos: 

 

Porém, a página que pode melhorar mais é a principal. A lista mostra campos demais num quadro. 
Alteraremos o /app/views/tasks/list.rhtml, assim: 

<h1>Listing tasks</h1> 
<%= link_to 'Previous page', { :page => @task_pages.current.previous } if 
@task_pages.current.previous %> 
<%= link_to 'Next page', { :page => @task_pages.current.next } if @task_pages.current.next %>  
<br /> 
<%= link_to 'New task', :action => 'new' %> 
<% @tasks.each do |task| -%> 
<h3><%= link_to task.title, :action => 'edit', :id => task %></h3> 
<p><%= h task.description %></p> 
<p>Initial: <%= time_ago_in_words task.initial_date %> 
<br/>End: <%= time_ago_in_words task.end_date %> 
<% if task.finished_date -%> 
<br/>Finished: <%= time_ago_in_words task.finished_date %> 
<% end -%> 
<br/> 
<%= link_to 'Destroy', { :action => 'destroy', :id => task },  
 :confirm => 'Are you sure?', :post => true %> 
</p> 
<% end -%> 
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Neste HTML, apenas reorganizamos muito do que já existia antes, como os links de paginação, que 
continuam os mesmos. O resto é o mesmo loop pela coleção @tasks, que pesquisamos no método 
list do TaskController.  

A novidade é o método time_ago_in_words, que recebe uma data como parâmetro e devolve uma 
string com uma frase mais simples, como “182 dias”, significando 182 dias da data de hoje até a 
data que ele recebeu como parâmetro.  

Falando no método de list, ele vai na tabela e traz todas as tarefas do usuário autenticado. Mas 
como as tarefas são relacionadas com datas, seria melhor se retornassem ordenadas por algum 
critério. Uma sugestão seria ordená-las por ordem inversa da data de finalização ignorando aquelas 
que estão finalizadas. Teremos duas listas separadas, mas deixaremos estas e outras possibilida-
des como exercício.  

Agora mostramos apenas como colocar uma ordenação na nossa lista. Alteramos o método list do 
TaskController, trocando estre trecho: 

  @task_pages, @tasks = paginate :tasks,  
      :conditions => ['user_id = ?', session[:user_id]], 
      :per_page => 10 

Por este: 

  @task_pages, @tasks = paginate :tasks,  
      :conditions => ['user_id = ?', session[:user_id]], 
      :order => 'finished_date DESC', 
      :per_page => 10 

Com essas modificações, vejamos como ficou nossa lista atualizada: 

 

Último passo: recapitulando 
Recapitulando: 

1. Criamos o projeto Rails todolist, configuramos o database.yml, criamos o banco de dados 
e o schema.rb, que carregou nossas tabelas. 
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2. Criamos as entidades User e Task. Nelas criamos validações e relacionamentos, fazendo tes-
tes interativos pelo console do Rails. 

3. Criamos scaffolds para as duas. Com isso ganhamos telas e actions para as operações CRUD 
de cada. 

4. Isso não foi suficiente, precisamos de autenticação. Acrescentamos funcionalidades à classe  
User, criamos o controller Login e acrescentamos filtros em todos os controllers. 

5. Faltou o controller de tarefas estar integrado ao usuário autenticado. Foi o que fizemos em 
seguida. 

6. No fim, acrescentamos mais algumas validações em Task e modificamos as páginas CRUD 
para que ficassem mais agradáveis. 

Terminamos o núcleo do aplicativo. Olhando esse resumo fizemos muito pouca coisa para termos 
o sistema funcionando. Precisamos checar a estatística de nosso trabalho. Para isso também temos 
uma tarefa de rake: 

rake stats 
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+ 
| Name                 | Lines |   LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M | 
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+ 
| Helpers              |     9 |     8 |       0 |       0 |   0 |     0 | 
| Controllers          |   174 |   148 |       4 |      21 |   5 |     5 | 
| Components           |     0 |     0 |       0 |       0 |   0 |     0 | 
|   Functional tests   |   194 |   139 |       6 |      23 |   3 |     4 | 
| Models               |    67 |    58 |       2 |       7 |   3 |     6 | 
|   Unit tests         |    20 |    14 |       2 |       2 |   1 |     5 | 
| Libraries            |     0 |     0 |       0 |       0 |   0 |     0 | 
|   Integration tests  |     0 |     0 |       0 |       0 |   0 |     0 | 
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+ 
| Total                |   464 |   367 |      14 |      53 |   3 |     4 | 
+----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+ 
  Code LOC: 214     Test LOC: 153     Code to Test Ratio: 1:0.7 

São meras 214 linhas. Outras plataformas gastariam quase 20 vezes essa quantidade de linhas 
apenas com XMLs de configuração. E se tentou fazer este capítulo rápido, também percebeu que 
não gastamos mais do que alguns minutos para vir do começo até aqui. Isso deve ajudar a mostrar 
a produtividade que esta plataforma pode trazer, principalmente quando o desenvolvedor se torna 
mais proficiente na linguagem e no framework.  

Com este rápido turismo pela anatomia de nosso primeiro aplicativo, saltaremos nos próximos ca-
pítulos para um detalhamento mais profundo de cada um dos componentes que vimos aqui. 


