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• Jak osi¹gn¹æ najwiêksze korzyœci z architektury MVC?
• Jak programowaæ, korzystaj¹c z bloków?
• Jak tworzyæ Web API?

Ruby on Rails przebojem wdar³ siê na rynek szkieletów aplikacji internetowych. Stworzony 
w architekturze MVC z wykorzystaniem popularnego jêzyka Ruby, zosta³ entuzjastycznie 
przyjêty przez spo³ecznoœæ programistów. G³ówne za³o¿enia tego projektu to ³atwoœæ 
i przyjemnoœæ tworzenia kodu, a co za tym idzie — szybkie i efektywne tworzenie aplikacji 
internetowych. Liczba rozwi¹zañ, które powsta³y z wykorzystaniem tego szkieletu, œwiadczy 
o jego wysokiej jakoœci oraz znacz¹co wp³ywa na wzrost popularnoœci samego jêzyka Ruby.

Je¿eli ta ksi¹¿ka znalaz³a siê w Twoich rêkach, to z pewnoœci¹ powy¿sze wiadomoœci nie s¹ Ci 
obce. Kierowana jest ona do programistów, którzy znaj¹ ju¿ Ruby on Rails i pragn¹ pog³êbiæ 
swoj¹ wiedzê. Dziêki ksi¹¿ce „Rails. Sztuka programowania” dowiesz siê, jak organizowaæ swój 
kod tak, aby osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ efektywnoœæ i zachowaæ zgodnoœæ z ide¹ DRY (Don’t Repeat 
Yourself). Poznasz zasady zaawansowanego programowania w jêzyku Ruby wraz 
z metaprogramowaniem oraz nauczysz siê korzystaæ z programowania opartego na blokach. 
Ponadto zapoznasz siê z wzorcami projektowymi dla technologii AJAX, interfejsami 
programistycznymi dla WWW, dekompozycj¹ kodu HTML oraz nauczysz siê w wydajny sposób 
rozwijaæ schemat bazy danych. Z pewnoœci¹ zainteresuje Ciê rozdzia³ poœwiêcony 
programowaniu sterowanym zachowaniem. Te i wiele innych informacji znajdziesz w niniejszej 
ksi¹¿ce, która wydaje siê byæ obowi¹zkow¹ dla ka¿dego programisty Ruby on Rails!

• Ca³a prawda o aplikacjach internetowych
• Koncepcja Rails
• Architektura MVC
• Zarz¹dzanie cyklem ¿ycia aplikacji
• Korzyœci z zastosowania architektury MVC
• Zastosowanie technologii ActiveRecord
• Tworzenie Web API
• Wykorzystanie zasobów oraz obs³uga ¿¹dañ REST
• Zastosowanie formatów XML, RSS, RDF
• Sposoby ograniczania dostêpu do API
• Wzorce zastosowañ technologii AJAX
• Zasady programowania z wykorzystaniem bloków
• Mieszanie i ³atanie klas
• Wykorzystanie dynamicznego kodu
• RSpec — programowanie sterowane zachowaniem
• Cykl programowania

Opanuj sztukê programowania w Ruby on Rails!
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5
Pi�kne interfejsy aplikacji

W. Web wysiad� z autobusu i nerwowo prze�kn�� �lin� na widok ogromnego t�oku i ha�asu.
Wysiad� jak najbli�ej placu aplikacji, czyli oko�o dwóch bloków dalej. W któr�kolwiek
stron� spojrza�, widzia� mnóstwo URI i innych oficjeli trzymaj�cych transparenty i g�o�no
rozmawiaj�cych.

„To troch� jak na meczu pi�ki no�nej” — pomy�la� Web, przypominaj�c sobie nagrania
ró�nych wieców, które w niego w�o�ono przed wyjazdem. Powoli przeciska� si� przez
t�um URI, staraj�c si� dotrze� bli�ej placu.

URI by�y bardzo wysokie i szczup�e, przypomina�y nieco frytki z krótkimi nogami
i ramionami jak u tyranozaurów. Z niewiadomych powodów wszystkie rozmawia�y
tak, jakby by�y z Bronksu, nawet te z Unikodu. Gdy grupy wyg�asza�y swoje slogany,
ich nosowy g�os okresowo skrzecza� przy bardziej ekscytuj�cych je fragmentach.

„Nie dziwi mnie, �e te osoby to popychad�a” — pomy�la� Web.

Prawdziwymi technokratami byli ci, którym nawet nie chcia�o si� rejestrowa� w�asnych
nazw domen. Adresy IP l�ni�y na ich piersiach. Osoby z adresami IP by�y nieco bledsze
i nosi�y okulary z grubymi szk�ami.

— Uwa�aj, facet! Czy nie mo�emy liczy� nawet na odrobin� szacunku na w�asnym
prote�cie?

Web szuka� sceny tak intensywnie, �e przypadkowo wpad� na jedn� z takich osób.

— Przepraszam… 208.97.177.118 — powiedzia�, staraj�c si� tak odchyli� g�ow�,
by odczyta� adres IP. — Szukam g�ównej sceny. Czy wiesz, gdzie si� znajduje?

— A co ja, DNS? Ten zasób jest 301, przeniesiony na sta�e! Ha, ha, ha, ha! — odwarkn��
URI.

Web sta� jak wryty, bo nie wiedzia�, jak zareagowa�.
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— Nie przejmuj si�, kolego. — URI poklepa� go po ramieniu. — To wspania�y dzie�.
Scena jest tam — mówi�c to, pokaza� kierunek g�ow�.

— Dzi�kuj� bardzo. Czy móg�by� mi powiedzie�, co jest powodem protestu?

— Nikt nie da� ci ulotki? — odpowiedzia�a posta�. — Ach te dynamiczne URI! Nigdy
nie mo�na liczy�, �e b�d� tam, gdzie si� ich spodziewasz. ��damy stabilizacji, poniewa�
obecnie nie jeste�my szanowani, cho� na to zas�ugujemy.

 — Jak mam to rozumie�? — odrzek� Web. — Wszyscy was u�ywaj�. Jeste�cie wspaniali.
Powiniene� widzie�, jak du�y jest mój folder z zak�adkami! W zasadzie pewnego dnia…

— U�yjesz nas i odrzucisz, u�yjesz i odrzucisz. Tak obecnie wygl�da sytuacja. Czujemy
si� jak odrzucane etykiety. Nikt nie chce zauwa�y� naszej g��bi. Czy wydaje ci si�,
�e chcemy mie� 300 znaków d�ugo�ci? Zapewne odpowiesz, �e to nie ma znaczenia.
Nikt nigdy nie zatrzyma� si� i nie zacz�� podziwia� pi�kna czystych adresów URI!
Dlaczego?

URI nie da� Webowi szansy odpowiedzi.

— I us�ugi spo�eczne — na nie równie� zas�ugujemy. Czy wiesz, ile pieni�dzy dosta�y
w zesz�ym roku testy jednostkowe? Ponad 1,2 miliarda. Miliarda! Zgadnij, ile my
dostali�my? Wielkie zero. Ca�kowite nic. Jak to si� dzieje, �e to my jeste�my twarz�
internetu, a nikt nie chce zwróci� na nas uwagi?

Web wiedzia� ju�, �e to dopiero pocz�tek d�ugiej tyrady, któr� ten URI wyg�asza� ju�
wielokrotnie. Wiedzia� równie�, �e musi dosta� si� na scen�, zanim sko�czy si� protest.

— W pe�ni si� z tym zgadzam. Zdecydowanie wi�cej �rodków nale�y przeznaczy�
na URI — powiedzia� entuzjastycznie. — S�uchaj, bardzo przepraszam, ale naprawd�
musz� si� uda� na scen�. Dzi�kuj� za pomoc.

Zanim URI zd��y� cokolwiek powiedzie�, Web wbi� si� w t�um i zacz�� si� przeciska�
w kierunku kraw�dzi placu.

Ekscytuj�c� cech� dobrego projektu jest to, �e im bardziej si	 w niego zag�	biasz, tym bardziej
Ci si	 podoba. W tym rozdziale postaram si	 wskaza�, jak dobry projekt aplikacji stosuj�cej
model MVC szybko si	 sp�aca, gdy rozbudowujesz aplikacj	 poza pocz�tkow� wersj	. Niniej-
szy rozdzia� skupia si	 na projektowaniu, implementacji i mierzeniu internetowych interfejsów
programistycznych.

Oferowanie interfejsu programistycznego do aplikacji internetowej staje si	 powoli istotnym
elementem sukcesu. Daje u�ytkownikom lepsz� kontrol	 nad danymi i otwiera drzwi do kre-
atywnego wykorzystania informacji. Cho� nie mo�na mie� bezpo�redniego zysku z reklam
wy�wietlanych na witrynach wykorzystuj�cych dane z naszej witryny, pojawiaj� si	 korzy-
�ci zwi�zane z ogólnym reklamowaniem serwisu przez u�ytkowników i zyskami z umów
partnerskich.

Internetowe interfejsy programistyczne promuj� wizj	 internetu, w którym witryny mog� si	
specjalizowa� i wspó�pracowa� ze sob�, by lepiej i szybciej osi�ga� cele programistyczne.
Obecnie niewielu programistów tworzy w�asne systemy nanoszenia danych na map	. Zamiast
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tego stosuj� doskona�e interfejsy do map oferowanych przez Google, Yahoo! i Microsoft. Cz	�ci
do wielokrotnego stosowania i mo�liwo�� specjalizacji to kluczowe czynniki sprzyjaj�ce roz-
wojowi nowych technologii. Tworzenie interfejsu dost	pnego przez internet zwi	ksza jako��
i z�o�ono�� aplikacji dla wszystkich u�ytkowników.

Us�ugi sieciowe to nieco myl�cy termin, poniewa� dotyczy zarówno ogólnej kategorii opro-
gramowania, jak i bardzo w�skiej grupy standardów. Przypomina to troch	 otwarcie nowej
firmy produkuj�cej i sprzedaj�cej p�atki owsiane i nazwanie jej „�ywno��”. Stosuj�c t	 nazw	,
utrudnia si	 jednoznaczn� komunikacj	, poniewa� ka�da osoba musi wskaza�, jak� �ywno��
ma na my�li: �ywno�� lub �ywno��, a tak�e przypomnie� o ró�nicy. Z tego powodu w ksi��ce
u�ywam terminu „internetowe interfejsy programistyczne” (Web API).

Niniejszy rozdzia� dotyczy Web API zwi�zanego z Ruby on Rails. Prezentuje styl tworzenia
API w Rails, a tak�e sposoby udanego integrowania go z aplikacj�. Poza drobnym fragmen-
tem o ActionWebService na ko�cu rozdzia�u w ogóle nie wspominam o SOAP i XML-RPC,
ale zajmuj	 si	 raczej nowym stylem projektowania interfejsów programistycznych spopula-
ryzowanym przez Rails. Styl ten stara si	 traktowa� projektowanie wersji z interfejsem gra-
ficznym i wersji jako us�ugi sieciowej jako dwie strony tego samego systemu zamiast dwóch
ró�nych, mocno oddzielonych komponentów.

Dwa wielkie pomys�y na Web API
Ten rozdzia� skupia si	 na dwóch wielkich pomys�ach, które ca�kowicie zmieni�y sposób pro-
jektowania i tworzenia internetowych interfejsów programistycznych. Dawniej adresy URL
wskazywa�y na pliki ze zdalnego systemu plików, obecnie adresy URL z ��dania wskazuj� na
wirtualne elementy aplikacji internetowej. Gdy zaczynamy organizowa� adresy URL wokó� tych
wirtualnych elementów, a nie rzeczywistych plików, które je implementuj�, staj� si	 one
znacznie prostsze do odczytania i znacznie elastyczniejsze.

Drugim wa�nym elementem prezentowanym w rozdziale jest fakt, i� interfejs programistyczny
to jedynie alternatywny format odpowiedzi dla ju� istniej�cych akcji. Je�li adres URL okre�la
funkcjonalno��, a nie plik, wtedy ten sam adres URL mo�na zastosowa� do generowania danych
w formacie HTML, XML, RDF lub nawet PDF. Wybór odpowiedniego formatu zale�y
od nag�ówków HTTP i rozszerzenia wskazanego w adresie URL, na przyk�ad .html lub .xml.
To ca�kowicie nowy pomys� tworzenia interfejsów programistycznych, poniewa� w tej sytu-
acji Web API i w�a�ciwa strona WWW s� tym samym elementem, wspó�dziel� kod i ró�ni�
si	 jedynie sposobem wy�wietlania wyników. Ten styl programowania prowadzi do mniejszej
ilo�ci kodu, gdy� eliminuje potrzeb	 powtarzania si	 w momencie implementacji ró�nych wersji
dost	pu do us�ugi.

Nowy adres URL — adresacja zagadnie	, nie plików

Je�li kiedykolwiek u�ywa�e� witryny Flickr, zapewne zauwa�y�e� �adny sposób zaprojekto-
wania ich adresów URL. Na przyk�ad:

http://flickr.com/photos/icygracy
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Ka�da osoba z przynajmniej pobie�n� znajomo�ci� witryny Flickr poparzy na adres i od razu
domy�li si	, co znajdzie na stronie po jego wpisaniu. Ten adres mo�na zapami	ta�, zamiast
tworzy� z niego zak�adk	, poniewa� stanowi pewien �ci�le okre�lony wycinek przestrzeni adre-
sowej stworzony celowo, a nie w wyniku ogranicze� oprogramowania. Adres oznacza: „Zdj	-
cia u�ytkownika icygracy”.

Adresy URL nie zawsze wygl�da�y tak elegancko, co moim zdaniem by�o jednym z wielu powo-
dów powolnego rozprzestrzeniania si	 w przesz�o�ci systemów Web API. Do niedawna trak-
towano je jako efekt uboczny procesu programowania, a nie jako krytyczny element etapu
projektowania. W szczególno�ci:

1. Adres URL traktowano jako sposób lokalizacji kodu, który napisa� programista,
a nie jako identyfikator pewnej konkretnej koncepcji. Dawniej adresy URL okre�la�y
rzeczowniki, na przyk�ad /viewBook.php. To, jak� ksi��k	 chcemy obejrze�,
przekazywano jako argument. Ten sposób tworzenia adresów URL oznacza�,
�e traktowano je jako funkcje. Adresy same w sobie nie mia�y �adnego g�	bszego
powi�zania z ich u�yciem. Stanowi�y ca�o�� dopiero w powi�zaniu z parametrami.

2. Adresów URL nie projektowano, gdy� stanowi�y jedynie �rodek do osi�gni	cia
innego celu. Powstawa�y w sposób organiczny jako cz	�� struktury kodu
lub organizacji serwera.

3. Adresy URL w sposób 1:1 odpowiada�y plikom na serwerze, niezale�nie od tego,
czy by�a to zawarto�� statyczna, czy dynamiczna.

Traktowanie adresu URL jako „pi	knego” oznacza, �e jest on prosty na powierzchni, a jedno-
cze�nie mocno powi�zany znaczeniowo z wykonywanym zadaniem.

Jako archeologiczny artefakt obrazuj�cy trzy wymienione powy�ej punkty warto przytoczy�
��cze do towarów Dr. Seuss na witrynie Amazon.com z 2 marca 2000 roku:

http://s1.amazon.com/exec/varzea/search-handle-url/ref=gw_m_col_7/?index=
�fixed- price%26rank=-price%26field-status=open%26field-browse=
�68457%26field- titledesc%3DDr.%20Seuss

Ojej! Nie powinno dziwi�, �e tworzenie us�ug sieciowych traktowano jako dzia�alno�� ca�ko-
wicie niezale�n� od ich standardowych odpowiedników w postaci stron WWW. Czy nie lepiej
by�oby zobrazowa� koncepcj	 ksi��ek Dr. Seuss w nast	puj�cy sposób:

http://amazon.com/authors/dr_seuss/books

Przyk�ad jest nieco nieuczciwy. Wcze�niejszy adres URL zawiera kilka dodatkowych para-
metrów okre�laj�cych sortowanie i typ elementów, ale nie wp�yn	�y one znacz�co na wygl�d
adresu. Obecnie projektanci stron WWW uwa�aj�, �e lepiej tworzy� bardziej estetyczne i u�y-
teczne adresy URL wskazuj�ce koncepcje wysokiego poziomu, a nie funkcje, które obs�u-
guj� te koncepcje. 
cie�ka w stylu /authors/dr_seuss/books z pewno�ci� okre�la konkretn�
koncepcj	, wi	c jest jednoznaczna dla programistów i u�ytkowników. 
cie�ka /exec/varzea/
�search-handle-url jest z pewno�ci� �cie�k� do pewnego fragmentu kodu i nie ma wi	kszego
znaczenia dla wszystkich poza grup� programistów.

Nowy sposób my�lenia o adresach URL znacznie je oczy�ci�. Ca�kowicie zerwano z trakto-
waniem adresów URL jako odwzorowa� na system plików. Zamiast odnosi� si	 do obiektu
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w systemie plików, adres URL wyra�a pewn� koncepcj	 zwi�zan� z mo�liwo�ciami aplikacji.
Wymaga to dodatkowego kroku t�umacz�cego, nazywanego „kierowaniem”, który wkrótce
omówimy. Oto, w jaki sposób, krok po kroku, nowe podej�cie ró�ni si	 od starszego.

1. Adres URL widziany jako nakierowanie na pewn� koncepcj	 aplikacji, a nie
na pewien fragment kodu aplikacji. Mo�e reprezentowa� zarówno rzeczowniki
(zasoby zarz�dzane przez aplikacj	), jak i czasowniki (akcje wykonywane na tych
zasobach). Adres URL ma znaczenie równie� bez parametrów, ale parametry mog�
wp�yn�� na sposób prezentacji lub zasady ustalania zbioru wyników.

2. Adres URL odwzorowuj�cy koncepcj	 aplikacji jest projektowany w ten sam sposób,
co interfejsy obiektów w j	zykach takich jak C++ lub Java. Struktura adresów URL
powinna odpowiada� konkretnym wzorcom zapewniaj�cym czytelno�� i prostot	.
Wzorce te spisuje si	 i wymusza jako cz	�� aplikacji.

3. Poza zawarto�ci� statyczn� nie istnieje �aden zwi�zek mi	dzy adresem URL i plikiem
po stronie serwera. Adres URL okre�la adresy koncepcji w wirtualnej przestrzeni,
a w nie w systemie plików. W momencie otrzymania adresu URL nast	puje jego
odwzorowanie na konkretny kod, który obs�u�y ��danie.

Podstawowa sztuczka nie polega na tym, �e pliki zaczyna si	 organizowa� w inny sposób (prze-
cie� na dyskach twardych serwerów witryny Flickr nie istnieje folder photos/icygracy/). Powstaje
osobna warstwa abstrakcji na samym szczycie aplikacji internetowej s�u��ca do adresacji
poszczególnych funkcji. Wcze�niej adresy URL korzysta�y z warstwy abstrakcji zapewnianej
przez system plików, czyli z plików i folderów, ale teraz wszystko organizuje si	 wokó� pew-
nego zbioru koncepcji. Cho� kod aplikacji i jego struktura maj� znaczenie dla programisty, to
nie maj� �adnego znaczenia dla u�ytkowników. Nowa warstwa abstrakcji oznacza, �e adresy
URL b	d� dla u�ytkowników przyjazne i jednocze�nie b	d� mia�y okre�lone znaczenie.

Sam pomys� nie jest specyficzny dla Ruby on Rails. Sporo serwerów WWW, mi	dzy innymi
Tomcat, umo�liwia programistom tworzenie wielu kontekstów i procedur obs�ugi, które
pozwalaj� uelastyczni� adresy URL. Gdy serwer Tomcat wymaga setek wierszy kodu XML
do poprawnej konfiguracji adresów URL, Rails wymaga jedynie dwóch lub trzech dzi	ki zasto-
sowaniu routera adresów. Zgodnie ze stylem Rails, odwzorowanie adresów na funkcje nie
jest elementem opcjonalnym, ale wymuszonym. Poniewa� Rails czyni odwzorowanie prostym
i wymaganym, powstaj� eleganckie, intuicyjne adresy URL, które wkrótce staj� si	 istotnym
elementem ca�ej aplikacji.

Aplikacja to interfejs

Drugi g�ówny pomys� polega na tym, �e to aplikacja jest internetowym interfejsem programi-
stycznym, bo tak naprawd	 by�a nim od pocz�tku. Ka�de pobranie strony to wywo�anie
w ��daniu pewnego interfejsu, który w odpowiedzi zwraca kod HTML. W zasadzie dochodzi
do generowania kodu HTML tylko dlatego, �e takiej odpowiedzi spodziewa si	 przegl�darka
internetowa. Równie dobrze dane strony mo�na by przedstawi� w postaci pliku tekstowego,
XML, RDF lub dowolnego innego formatu.

Je�li wprowadzi�e� w �ycie pierwszy pomys� — adresy URL wyra�aj� koncepcje, a nie pliki —
zrobi�e� ogromny krok w przód, by zapewni� jednolity interfejs dla stron WWW i interfejsu
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Web API. Tworz�c strony WWW wokó� adresów URI bazuj�cych na koncepcjach, w zasadzie
wykona�e� „interfejs” dost	powy równie� dla systemów zautomatyzowanych. Teraz wystarczy
ju� tylko zaimplementowa� przygotowywanie odpowiedzi w postaciach innych ni� od HTML.

Powsta�y kod aplikacji internetowej potrafi generowa� wyniki ��da� HTTP w wielu ró�nych
formatach. Witryna zaprojektowana w�a�nie w ten sposób jest bardzo wygodna dla programisty.
Je�li trzeba obs�u�y� zwracanie danych w postaci plików CSV, wystarczy tylko zdefiniowa�
wygl�d pliku CSV i doda� opcj	 obs�ugi tego formatu w kontrolerze. To w�a�nie ten rodzaj
podzia�u ról, który zapewnia architektura MVC.

Dalsza cz	�� rozdzia�u prezentuje sposoby implementacji akcji kontrolera, które potrafi� same
zdecydowa� o sposobie formatowania wyników. Je�li w przysz�o�ci ludzie zapytaj�, czy pla-
nujesz doda� do witryny interfejs programistyczny, mo�esz si	 u�miechn�� i powiedzie�:
„on ju� tam jest”.

Odwzorowania adresów
Odwzorowania adresów to nowy gracz, dzi	ki któremu mo�liwe staje si	 wygodne tworzenie
interfejsów Web API. Odwzorowanie odpowiada za dopasowanie i zamian	 ��dania HTTP na
wywo�anie okre�lonego kodu (w przypadku Rails akcji kontrolera), który wygeneruje odpo-
wied�. Rails analizuje otrzymany adres URL wzgl	dem serii wpisów podanych w pliku config/
routes.rb. Ten krok odwzorowuj�cy jest niezb	dny do przekszta�cenia adresów URL z odnie-
sie� do plików na identyfikatory koncepcji. Po przej�ciu przez router adres wskazuje pewn�
przestrze� koncepcyjn�, a nie plik w systemie plików.

Oto jak dzia�a proces odwzorowania: w momencie nadej�cia nowego ��dania, serwer WWW
sprawdza, czy dotyczy ono pliku statycznego, bo jego �cie�ka znajduje si	 w folderze public/.
Je�li tak, adres URL traktuje si	 jako lokalizacj	 pliku w lokalnym systemie plików i wysy�a
jego zawarto�� do u�ytkownika. To podej�cie zapewni zgodno�� wsteczn� z tradycyjnym sys-
temem adresów URL. Je�li �cie�ka nie pasuje do pliku w folderze public/, ��danie trafia do
Rails, gdzie router stara si	 je dopasowa� do jednego z istniej�cych odwzorowa�.

Proces odwzorowania wykorzystuje seri	 definicji, które okre�laj� wzorce adresów URL — na
nie powinna reagowa� aplikacja. Ka�de odwzorowanie to wzorzec do wype�nienia — przypo-
mina to troch	 gr	 Mad Libs dostosowan� do adresów URL. Porównywanie adresu do wzorca
nast	puje w kolejno�ci ich wyst	powania w pliku routes.rb. To pierwsze dopasowanie decy-
duje o tym, jak ��danie zostanie obs�u�one.

Od strony koncepcyjnej system Route Libs wygl�da tak jak na rysunku 5.1.

Rozbicie adresu URL na elementy nie jest mo�liwe, je�li aplikacja stosuje odwzorowanie adre-
sów na struktur	 folderów i plików. W �wiecie nakierowanym na dokumenty adres URL to po
prostu �cie�ka wzgl	dem pewnego ustalonego folderu bazowego. W systemie z routerem adres
URL dopasowuje si	 do szablonu pewnych koncepcji, którym odpowiadaj� okre�lone akcje.
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Rysunek 5.1

Odwzorowanie sk�ada si	 z trzech cz	�ci:

1. nazwy,

2. szablonu,

3. s�ownika warto�ci domy�lnych i walidatorów.

Te trzy elementy tworz� razem kod o nast	puj�cej postaci:
map.connect 'photos/:user_handle/:photoset',
   :controller => 'photos',
   :action => 'list'

Nazwa odwzorowania to nazwa metody wywo�ywanej dla obiektu map. Je�li wywo�amy
map.user do utworzenia odwzorowania, zwi��e si	 ono z nazw� user i dodatkowo uzyskamy
w kodzie dost	p do takich metod, jak user_url i path_for_user. Odwzorowanie map.recipe
stworzy�oby now� nazw	 recipe. Je�li nie chcemy podawa� nazwy dla odwzorowania (czasem
nie ma ku temu powodów), stosujemy domy�ln� metod	 map.connect, która tworzy odwzoro-
wane nienazwane.

Nast	pnym elementem w definicji jest szablon odwzorowania. W zaprezentowanym przy-
k�adzie jest to photos/:user_handle/:photoset. Ka�dy segment adresu rozpoczynaj�cy si	
od dwukropka oznacza zmienn� do wype�nienia — odpowiada to pustym miejscom w grze
Mad Libs. Wszystkie inne segmenty musz� wyst�pi� bez �adnych modyfikacji. 
cie�ka w stylu
/my/super/secret/page definiuje odwzorowanie, które nie zawiera w sobie �adnej zmienno�ci;
adres URL musi pasowa� co do joty. Odwzorowanie w stylu secret/:code dopasuje si	 do
wielu ró�nych adresów URL — dowolnej dwusegmentowej �cie�ki, która zaczyna si	 tekstem
secret/ i ko�czy inn� zmienn�. Je�li dojdzie do dopasowania, kontroler otrzyma jedn� zmienn�
w postaci params[:code].

W Rails niektóre nazwy zmiennych s� zarezerwowane do celów specjalnych, a niektóre s� wr	cz
wymagane. Ka�de odwzorowanie musi definiowa� zmienn� :controller czy to jako zmienn�
szablonu w definicji �cie�ki, czy jako s�ownik opcji (prezentowany poni�ej). Zmienna :action
równie� ma specjalne znaczenie, poniewa� definiuje akcje kontrolera, która nale�y wywo�a�
w momencie odpowiedzi na ��danie. Je�li zmienna ta nie pojawi si	 w definicji odwzorowania,
Rails za�o�y, �e powinna przyj�� warto�� index. Je�li akcja index nie istnieje w kontrolerze, Rails
zg�osi b��d. Opcjonalna zmienna :format okre�la po��dany format odpowiedzi, który jest nie-
zale�nym od typu MIME sposobem wskazania preferowanej metody uzyskania odpowiedzi.
Mo�liwo�� tak szybkiego wprowadzenia typów odpowiedzi do adresów URL stanowi jeden
z powodów wyj�tkowo �atwego tworzenia interfejsu programistycznego witryny.
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Trzecim komponentem definicji jest opcjonalny s�ownik zawieraj�cy dodatkowe ustawienia
odwzorowania, mi	dzy innymi warto�ci domy�lne i walidacje. S�ownik cz	sto zawiera warto�ci
domy�lne dla zmiennych, które mog� nie pojawi� si	 w szablonie �cie�ki. Poprzedni przyk�ad
ustawia zmienn� :controller na warto�� photos. S�ownik mo�e tak�e zawiera� ograniczenia
co do formatu danych poszczególnych fragmentów �cie�ki zamienianych na zmienne poda-
wane w postaci wyra�e� regularnych. Te dodatkowe wyra�enia regularne mog� spowodowa�
niedopasowanie si	 adresu URL do odwzorowania, zmniejszaj�c liczb	 potrzebnych spraw-
dze�. Wymóg, by wszystkie identyfikatory by�y liczbami, to doskona�y przyk�ad przeniesienia
sprawdzenia z kodu kontrolera lub modelu do odwzorowa�.

Plik routes.rb powinien by� przyjemnym, �atwym w odczycie plikiem z adresami URL:
# Odwzorowuje adresy w stylu '/dinner/12' na akcj� Recipe::Feature,
# ustawiaj�c parametr dinner_feature_id.
map.connect 'dinner/:dinner_feature_id',
   :controller => 'recipe',
   :action => 'feature'

# Odwzorowuje kalendarz u�ytkownika. Stosuje domy�lny rok, miesi�c i dzie�.
map.connect 'user/:user_id/calendar/:year/:month/:day',
   :controller => 'calendar',
   :action => 'view',
   :year => Time.now.year,
   :month => Time.now.month,
   :day => Time.now.day

# Odwzorowuje adresy w postaci /A/B/C na akcj� A::B z parametrem ID=C.
map.connect ':controller/:action/:id’'

Poniewa� plik routes.rb stanowi po��czenie mi	dzy wszystkimi niestatycznymi ��daniami
HTTP i kodem aplikacji, �atwo zauwa�y�, �e projektowanie adresów URL to bardzo wa�ny krok
w trakcie tworzenia aplikacji Rails. Nawet najdalsze zakamarki witryny WWW musz� mie�
zdefiniowane odwzorowanie. Odwzorowania to zatem publiczny interfejs aplikacji, nawet je�li
domy�lnie zwracaj� tylko kod HTML. W takim interfejsie metody prywatne i chronione wyko-
nuj�ce niskopoziomowe zadania s� ca�kowicie ukryte przed u�ytkownikiem.

Podobnie dzieje si	 w przypadki interfejsu Web API, który ca�kowicie ukrywa przed u�ytkow-
nikiem rzeczywist� struktur	 plików aplikacji — adresy URL i pliki istniej�ce na serwerze, które
obs�uguj� te adresy, s� od siebie ca�kowicie odseparowane.

Cho� szablony adresów URL daj� ogromn� swobod	, zawsze pami	taj o staraniu si	, by by�y
przewidywalne i proste. Unikaj tworzenia bardzo d�ugich odwzorowa� z mnóstwem parame-
trów, bo wtedy adresy URL wcale nie b	d� lepsze od adresów z ko�ca lat 90. XX wieku. Klu-
czem jest prostota: zredukuj aplikacj	 do podstawowych koncepcji, którymi s� zainteresowani
u�ytkownicy, i wykonywanych na nich akcjach. Wszystko inne — informacje dookre�laj�ce,
takie jak sposób sortowania, kody referencyjne i stron wyników wyszukiwania — powinno by�
przekazywane jako parametry URL. W ten sposób adres URL zawsze reprezentuje konkretn�
koncepcj	, a parametry to jedynie dodatkowy i opcjonalny tryb uszczegó�owienia ��dania.
W rozdziale 6. pojawi� si	 dodatkowe wskazówki zwi�zane z tym tematem, poniewa� w du�ej
mierze dotyczy on rozbicia interfejsu publicznego na koncepcje zwane zasobami.
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Anatomia wywo�ania Web API
Odwzorowania adresów URL otwieraj� drzwi do interfejsów programistycznych bazuj�cych
na HTTP i przyjaznych dla u�ytkownika, które reprezentowane s� przez wirtualne zako�cze-
nia obs�uguj�ce okre�lon� funkcjonalno��. Zako�czenia nie wystarczaj� jednak do wykonania
pe�nego wywo�ania Web API. Z tego powodu wywo�anie sk�ada si	 z czterech komponentów.

Cztery komponenty wymienione w poni�szej tabeli wygl�daj� bardzo podobnie do komponen-
tów tradycyjnego wywo�ania metody, ale z kilkoma wyj�tkami. Wywo�anie funkcji okre�la typ
zwracanej odpowiedzi, a polecenie HTTP trafia do wywo�ania metody jako cz	�� steruj�ca jej
wykonaniem.

Komponent Zapewniany przez Cel

Kontroler i akcja. Definicj	 odwzorowania. Wybranie odpowiedniej klasy kontrolera
i wykonanie znajduj�cej si	 w niej metody
w odpowiedzi na nades�ane ��danie.

Format odpowiedzi. Nag�ówki HTTP lub
definicj	 odwzorowania
(zmienna :format).

Okre�la, jaki format odpowiedzi nale�y zapewni�.

Parametry ��dania. Dane formularza lub
parametry adresu URL.

Zapewnia dodatkowe parametry pozwalaj�ce
wype�ni� podstawowe ��danie.

Polecenie HTTP. ��danie HTTP. Zak�ada podstawow� natur	 ��dania: pobieranie
danych, ich modyfikacja, dodanie lub usuni	cie.

Odwzorowania to jedynie cz	�� wi	kszego systemu. Witryna WWW to zbiór zako�cze� zde-
finiowanych i udost	pnianych przy u�yciu czterech komponentów zdefiniowanych w tabeli.
Najcz	�ciej zako�czenia zwracaj� dane w postaci kodu HTML, ale z racji mo�liwo�ci okre�le-
nia alternatywnego formatu mog� równie� dzia�a� jako interfejs programistyczny. W nast	pnym
punkcie przyjrzymy si	 obs�udze przez t	 sam� akcj	 wielu formatów danych.

Koliduj�ce, a czasem niezgodne punkty widzenia

Powró� do tej cz��ci rozdzia�u 5. po przeczytaniu rozdzia�u 6., zwi�zanego z architek-
tur� REST. Pomys�y dotycz�ce Web API prezentowane tutaj ró�ni� si� nieco od propo-
zycji z nast�pnego rozdzia�u. �adne z rozwi�za	 nie jest zdecydowanie lepsze. Ka�de ma
swoje wady i zalety, prowadzi do nieco innego sposobu traktowania aplikacji.

Nak�adanie API
Po zaprojektowaniu wzorców URL reprezentuj�cych koncepcje i akcje aplikacji internetowej
czas wprowadzi� formaty odpowiedzi ró�ne od HTML do tych samych mechanizmów, które
generuj� strony WWW. Nak�adanie API przypomina tworzenie nowe widoku witryny, ale tym
razem te nowe, alternatywne wyniki s� najprawdopodobniej generowane dynamicznie, a nie



122 Rails. Sztuka programowania

przechowywane w postaci plików ERB. Na�o�enie API wymaga dwóch kroków: najpierw
trzeba zapewni� reagowanie widoku na zg�oszenia ró�nych formatów danych, a nast	pnie upew-
ni� si	, �e widok potrafi wygenerowa� odpowied� w formacie wskazanym przez u�ytkownika.

Metoda respond_to

Szkielet ActionController zapewnia kontrolery z bardzo sprytn� metod� o nazwie respond_to,
która znacznie upraszcza generowanie odpowiedzi w ró�nych formatach na podstawie tej samej
akcji. Metoda tworzy obiekt, który �atwo wykorzysta� do okre�lenia kodu, który ma si	 wyko-
na� tylko w przypadku poproszenia o konkretny format danych.

Zastosowanie metody respond_to u�atwia rozdzielenie w�a�ciwej implementacji akcji od cz	-
�ci odpowiedzialnej za wygenerowanie odpowiedzi. Najlepiej najpierw wykona� wszystkie
prace zwi�zane z w�a�ciw� akcj�, a dopiero na samym ko�cu skorzysta� z bloku respond_to,
by zwróci� wynik w wymaganym formacie. Poni�szy kod stanowi przyk�ad zastosowania tej
strategii:

class SomeController
   def action

      # ---------------------------------------
      # Wykonaj dzia�ania w�a�ciwe dla akcji.
      # ---------------------------------------

      # Nast�pnie przygotuj wynik w formacie wskazanym przez u�ytkownika.
      respond_to do |:type|
         type.html { # Najcz��ciej puste cia�o bloku. }
         type.xml  { # Najcz��ciej wywo�anie .to_xml. }
         type.rdf  { # Najcz��ciej wywo�anie .to_rdf. }
         type.js   { # Najcz��ciej fragment RHTML lub szablon RJS. }
      end
   end
end

Ten szablon dzia�a bardzo dobrze, bo stara si	 zawrze� w bloku respond_to wszystkie mo�-
liwe formaty odpowiedzi. Oto, w jaki sposób wygl�da szablon po zastosowaniu go w rzeczy-
wistej akcji kontrolera, w tym przypadku w akcji przegl�dania zdj	cia:

class PhotoController
  def show

    @photo = Photo.find(params[:id])  # Ustawienie zmiennej wymaganej przez widok.
    respond_to do |:type|             # Zrenderuj widok w wymaganym formacie.
      type.html {}                                 # Domy�lnie u�yj formatu RHTML.
      type.xml { render :xml => @photo.to_xml }
      type.rdf { render :rdf => @photo.to_rdf }    # Wymaga dodatku acts_as_rdf.
      type.js { render :partial => 'photo', :locals => {:photo => @photo }

    end
  end
end
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Jedyn� operacj� wykonywan� przez akcj	 jest znajdowanie zdj	cia. Samo wy�wietlenie zdj	-
cia obs�uguje kod widoku wywo�ywany przez akcj	. Gdyby trzeba by�o zmieni� sposób znaj-
dowania zdj	cia (bo jego identyfikator b	dzie powi�zany z u�ytkownikiem), wystarczy wpro-
wadzi� poprawk	 tylko w jednym miejscu dla wszystkich formatów odpowiedzi.

Czasem operacja wykonywana przez akcj	 jest znacznie bardziej z�o�ona ni� proste wczytanie
zdj	cia. Trzeba by� przygotowanym do wy�apania b�	dów, które mog� wyst�pi�, i na wy�wie-
tlenie komunikatów b�	dów w odpowiednim formacie. Obs�uga b�	dów nieco psuje nam nasz
wyidealizowany �wiat respond_to: w jaki sposób uniezale�ni� si	 od szczegó�ów formatu
odpowiedzi, skoro w pewnych sytuacjach b��d mo�e wyst�pi� w po�owie akcji? Na szcz	�cie
istnieje rozwi�zanie tego problemu.

Przypomnij sobie poprzedni rozdzia� — mówi�em w nim o technice, która osadza wi	kszo��
ci	�kiej funkcjonalno�ci w warstwie modelu i wykorzystuje w�asne wyj�tki do zg�aszania b�	-
dów. Stosuj�c t	 strategi	 obs�ugi b�	dów oraz w�asne wyj�tki z dobrze napisanymi komuni-
katami, powstanie system pozwalaj�cy utrzyma� prostot	 akcji.

Zamiast wype�nia� kod akcji kolejnymi warstwami warunków sprawdzaj�cych b�	dy, two-
rzymy obiekty modeli, które zg�aszaj� wyj�tki, gdy tylko zostan� zauwa�one. W ten sposób masz
pewno��, �e wszystko, co do tej pory wykona�e�, powiod�o si	, wi	c nie musisz wprowadza�
dodatkowych sprawdze�. Wiesz jednak, �e poza scen� system zg�osi wyj�tek, gdy tylko napo-
tka istotny b��d. Aby obs�u�y� sytuacje wyj�tkowe, otocz kod akcji blokiem rescue, który
przechwyci wyj�tek i zg�osi go u�ytkownikowi w sposób zale�ny od wskazanego formatu
wyników.

Oto szablon wieloformatowej akcji wraz z obs�ug� b�	dów. Zauwa�, �e kod jest bardzo podobny
do wcze�niejszego, ale wybór formatów odpowiedzi pojawia si	 dwukrotnie — raz dla stan-
dardowej odpowiedzi i raz dla sytuacji wyj�tkowej:

class SomeController
    def action

       # ---------------------------------------
       # Podstawowe zadania wykonywane przez akcj�.
       # ---------------------------------------

       # Po ich przeprowadzeniu wygeneruj wynik w odpowiednim formacie.

       respond_to do |:type|
          type.html { # Najcz��ciej pusty blok. }
          type.xml  { # Najcz��ciej wywo�anie .to_xml. }
          type.js   { # Najcz��ciej fragment RHTML lub szablon RJS. }
       end

    rescue => err
       # Ojej! Wyst�pi� b��d, wi�c wygeneruj odpowiedni wynik.
       respond_to do |:type|
          type.html { # Najcz��ciej przekierowanie z komunikatem. }
          type.xml  { # Najcz��ciej struktura z b��dem lub b��d HTTP. }
          type.js   { # Najcz��ciej bezpieczna odpowied	 specyficzna dla akcji
                      # wraz z komunikatem bazuj�cym na JavaScripcie. }
       end
    end
end
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Podobnie jak w przypadku ka�dego wzorca, szablon ten nie stanowi panaceum na wszystkie
mo�liwe b�	dy. Z pewno�ci� pojawi� si	 sytuacje wymagaj�ce dok�adniejszego obs�u�enia
w akcjach kontrolera, by zapewni� najbardziej odpowiednie zachowanie. Ten podstawowy
szablon stanowi solidn� podstaw	, dzi	ki której mo�na zapewni� prostot	 kodu akcji.

U�ywaj�c bloku respond_to, zamieniamy odwzorowania, które kiedy� stanowi�y zako�czenia
witryny WWW, w co� na kszta�t programowych zako�cze� aplikacji WWW. Po dobrym zapro-
jektowaniu witryny niewiele pracy trzeba w�o�y�, by istniej�ce akcje obs�ugiwa�y inne formaty
danych, na przyk�ad XML. Implementacja akcji ju� istnieje, wi	c wystarczy jedynie zdefinio-
wa� sposób konwersji wyników akcji na odpowiedni format.

Zapis wyniku w formacie innym ni� HTML

Tworzenie wyników w formatach innych ni� HTML jest cz	sto �atwiejsze od tworzenia strony
HTML, poniewa� jeste� zainteresowany jedynie surowymi danymi (chyba �e tworzysz wyniki
dla medium wizualnego takiego jak PDF). Ca�y proces staje si	 znacznie bardziej z�o�ony ni�
HTML, gdy ju� bardzo szczegó�owo okre�lisz format publicznego API. Gdy zmiany w wygl�-
dzie HTML mo�na wprowadzi� w dowolnym momencie bez powa�nych efektów ubocznych,
zmiana struktury XML mo�e doprowadzi� do traumatycznych prze�y� wielu u�ytkowników
API. Post	puj bardzo ostro�nie w trakcie prac na projektem formatu danych XML lub RDF,
gdy� generalnie bardzo trudno b	dzie zmieni� zdanie po upublicznieniu us�ugi.

Ta cz	�� rozdzia�u opisuje trzy formaty danych, których zapewne chcia�by� u�y� jako API:
XML, RSS i RDF.

Grupowanie XML, RSS i RDF

Pury�ci zapewne stwierdz�, �e grupowanie XML, RSS i RDF przypomina nieco grupowanie
jab�ek i pomara	czy. XML to sk�adnia reprezentacji danych, RDF to model koncepcyjny dla
danych bazuj�cych na grafach, które mo�na opisa� j�zykiem XML, a RSS to standard
rozpowszechniania informacji, który równie� korzysta z j�zyka XML. Pomimo ró�nej natury
grupowanie ich razem ma sens, poniewa� z punktu widzenia API to obecnie trzy najwa�-
niejsze formaty danych stosowane w internecie.

XML

Je�li nie przejmujesz si	 tym, �e dokumenty XML b	d� dok�adnie odpowiada�y schematowi
bazy danych, tworzenie wyników w postaci kodu XML w aplikacji Rails mo�e skróci� si	 do
jednego wiersza. Ka�dy obiekt ActiveRecord zawiera metod	 to_xml, która przechodzi przez
wszystkie pola obiektu i zapisuje je jako znaczniki XML, wi	c blok respond_to w postaci:

@user = User.find(params[:id])
respond_to do |:type|
   type.xml { render :xml => @user.to_xml }
end

spowoduje wygenerowanie nast	puj�cego kodu:
<user>
   <first_name>Jan</first_name>
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   <last_name>Kowalski</last_name>
   <address>...</address>
</user>

Funkcja to_xml przyjmuje dodatkowo s�ownik opcji, który mo�e albo ograniczy� liczb	 pól
umieszczanych w kodzie XML, albo rozszerzy� szeregowanie na powi�zane obiekty modeli.
Przekazanie s�ownika :include = > [ :asocjacja1, :asocjacja2] spowoduje, �e system zapi-
suj�cy przejdzie dodatkowo przez asocjacje i do��czy je do wynikowego kodu XML.

Najprostszym sposobem dostosowania wyniku XML do w�asnych potrzeb (poza automa-
tycznie generowanym kodem przez ActiveRecord) jest u�ycie szablonów RXML. Pliki te s�
bardzo podobne do plików RHTML i znajduj� si	 w tym samym miejscu w strukturze projektu,
ale korzystaj� z rozwi�zania nazwanego Builder zamiast ActionView.

Pliki RXML to standardowe pliki w j	zyku Ruby, które otrzymuj� egzemplarz klasy Builder
o nazwie xml i wykorzystuj� go do utworzenia dokumentu XML. Niech rozszerzenie Ci	 nie
zmyli — s� to pliki stosuj�ce podej�cie z kodowaniem najpierw.

Gdy wynikiem pliku RHTML jest renderowanie wszystkiego poza znacznikami < % . . . % >,
wynikiem dokumentu RXML jest zbiór wywo�a� metod zmiennej xml. Innymi s�owy, pliki
RHTML stosuj� podej�cie z dokumentem najpierw, a pliki RXML z kodem najpierw.

Aby utworzy� znacznik, po prostu wywo�aj nazw	 znacznika jako metod	 obiektu Builder.
Ta metoda w rzeczywisto�ci nie istnieje, ale powoduje wywo�anie procedury method_missing,
któr� system tworzenia XML traktuje jako instrukcj	 do utworzenia nowego znacznika. Sposób
programowania wykorzystuj�cy procedur	 method_missing opisz	 w rozdziale 10. Wygl�d
znacznika zale�y od sposobu wywo�ania metody:

� Zastosowanie metody bez argumentów tworzy znacznik pusty, wi	c xml.br
tworzy <br />.

� Po podaniu argumentu system tworzy znacznik zawieraj�cy warto�� tekstow�, wi	c
xml.h1("Witaj!") tworzy kod <h1>Witaj!</h1>. Atrybuty podaje si	 jako s�ownik
umieszczony w ostatnim argumencie dowolnego wywo�ania metody tworz�cej
znacznik. Utworzenie hiper��cza za pomoc� kodu wymaga napisania poni�szego
tekstu:

xml.a "Witryna Wydawnictwa Helion", :href => "http://helion.pl"

� Po przekazaniu bloku system tworzy element zawieraj�cy dowolne znaczniki
utworzone w tym bloku, wi	c polecenie:

xml.people {
  xml.person {
     xml.first_name("Jan")
  }
}

spowoduje wygenerowanie kodu:
<people>
   <person>
      <first_name>Jan</first_name>
   </person>
</people>
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Wystarczy po��czy� te trzy zachowania razem, by uzyska� wszystkie klocki potrzebne do
zbudowania dokumentu XML o dowolnej z�o�ono�ci. Oczywi�cie istniej� pewne dodatkowe
elementy, takie jak deklaracja typu dokumentu, komentarze XML itp., wi	c warto wcze�niej
zajrze� do dokumentacji klasy Builder dost	pnej pod adresem http://builder.rubyforge.org/.

RSS

Kana�y RSS zapewniaj� bardzo wa�ny sposób lu�nego powi�zania witryny z jej u�ytkowni-
kami. Cz	sto u�ytkownik nie chce odwiedza� bloga lub innej aplikacji ka�dego dnia, ale jest
zainteresowany powiadomieniem o wyst�pieniu na niej nowych elementów. Stosuj�c czytnik
RSS, u�ytkownik automatycznie dowiaduje si	 o wszystkich istotnych zmianach na witrynie
i mo�e zdecydowa�, czy chce j� odwiedzi�, czy te� nie.

Tworzenie kana�u RSS dla aplikacji Rails to doskona�e �wiczenie ucz�ce RXML, gdy� to w�a-
�nie dzi	ki niemu wykonuje si	 tego rodzaju prace. Zacznijmy od zaprezentowania szablonu
z kana�em RSS 2.0, który zawiera jeden artyku� z bloga:

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Blog The Art of Rails</title>
      <link>http://www.artofrails.com/</link>
      <description>W poszukiwaniu wyrafinowanych sposobów programowania.
      �</description>
      <pubDate>Sat, 07 Dec 2007 00:00:01 GMT</pubDate>
      <item>
         <title>Witam ba blogu</title>
         <link>http://www.artofrails.com/posts/1</link>
         <pubDate>Sat, 07 Dec 2007 00:00:01 GMT</pubDate>
         <description>To mój pierwszy wpis. Czy kiedykolwiek...</description>
      </item>
   </channel>
</rss>

G�ówny znacznik nosi nazw	 rss, a tu� za nim znajduje si	 znacznik channel, który zawiera
hipotetyczny kana� bloga. Po kilku znacznikach opisuj�cych sam kana� znajduje si	 seria znacz-
ników item, zawieraj�ca opisy poszczególnych wpisów na blogu. Zamiana tego kodu na RXML
wymaga przedstawienia poszczególnych znaczników jako wywo�a� metod obiektu Builder.
Poni�ej przedstawiam wynikowy plik rss.rxml zaczerpni	ty z ksi��ki Scotta Raymonda Ajax
on Rails (wydawnictwo O’Reilly).

xml.instruct!
xml.rss "version" => "2.0", "xmlns:dc" => "http://purl.org/dc/elements/1.1/" do
   xml.channel do
      xml.title       "Nazwa kana�u"
      xml.description "Opis kana�u"
      xml.link        url_for :only_path => false, :controller => 'posts'
      xml.pubDate     CGI.rfc1123_date @posts.first.updated_at if @posts.any?
      @posts.each do |posts|
         xml.item do
            xml.title       post.name
            xml.link        url_for :only_path => false,
                                   :controller => 'posts',
                                       :action => 'show',
                                           :id => post.id
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            xml.description post.body
            xml.pubDate     CGI.rfc1123_date post.updated_at
            xml.guid        url_for :only_path => false,
                                   :controller => 'posts',
                                       :action => 'show',
                                           :id => post.id
            xml.author      "#{post.author.email} (#{post.author.name})"
         end # Koniec <item>.
      end # Koniec posts.each.
   end # Koniec <channel>.
end # Koniec <rss>.

Zauwa�, �e ca�y kod zale�y tylko od istnienia jednej zmiennej, @posts, ustawionej przez kon-
troler. Podobnie jak adres URL u�yty dla tej akcji zwróci�by standardowo stron	 HTML z list�
wszystkich blogów, tak ten sam adres po poproszeniu o format RSS zwraca wynik w formacie
odpowiednim dla czytnika RSS.

RDF

Format RDF to model zasobów przystosowany do potrzeb internetu, a tak�e j	zyk opisu zaso-
bów, ich w�a�ciwo�ci i zwi�zków mi	dzy nimi. J	zyk ten traktuje �wiat jako graf z w	z�ami
reprezentuj�cymi zasoby. Zarówno w	z�y, jak i powi�zania mi	dzy nimi reprezentuj� adresy
URI (�uki mog� równie� zawiera� zwyk�e dane tekstowe), co pozwala RDF opisywa� i obiekty
abstrakcyjne, i zasoby w sieci.

Cho� RDF nie jest obecnie tak popularny jak podstawowy XML w kwestii wymiany danych,
jego znaczenie powoli ro�nie, gdy� upraszcza ��czenie informacji z wielu �róde�. Przechowy-
wanie informacji w postaci grafów jest trudne, ale i wyj�tkowo elastyczne. Je�li pobierasz infor-
macje na temat zasobu z kilku �róde�, ich z��czenie nie jest trudniejsze ni� w sytuacji, gdyby
wszystkie znajdowa�y si	 w tym samym miejscu. Poniewa� ca�y czas ro�nie liczba aplikacji
��cz�cych w sobie elementy wielu innych aplikacji, RDF b	dzie odgrywa� coraz to wi	ksz� rol	
w wymianie danych.

Najprostszym sposobem zapewnienia RDF jako formatu przesy�u danych jest u�ycie dodatku
acts_as_rdf z witryny www.artofrails.com. Modu� ten dodaje do obiektów modeli ActiveRecord
metod	 to_rdf o charakterystyce bardzo podobnej do metody to_xml. Dodatkowo t	 sam�
metod	 dodaje do obiektów kolekcji, któr� mo�na pó�niej renderowa� jako ca�� grup	.

Domy�lnie acts_as_rdf u�ywa nazwy domeny skonfigurowanej dla witryny i �cie�ki zasobu
jako przestrzeni nazw. Nazwy w�a�ciwo�ci zgaduje na podstawie schematu bazy danych.
Wszystko to mo�na zmieni� w razie potrzeby, instruuj�c metod	 to_rdf, by stosowa�a wska-
zan� serializacj	 i okre�lone asocjacje.

Dodanie w�asnych typów MIME
Aby Rails potrafi� odpowiedzie� na typ ��dania zg�aszany w nag�ówku Accept, musi zna� sam
format. Domy�lnie Rails rozpoznaje tylko kilka prostych typów formatów odpowiedzi:
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� HTML,

� XML,

� JS (u�ywany w ��daniach AJAX-a).

Rails uzyskuje informacj	 o formacie danych w taki sam sposób jak wi	kszo�� innych aplikacji
internetowych lub protoko�ów — za pomoc� typów MIME. Typ MIME to standard, który
powsta� pocz�tkowo dla programów pocztowych, które musia�y zacz�� obs�ugiwa� z�o�one dane.
Cho� wiele typów MIME ma zastosowanie tylko w �wiecie klientów e-maila, sam sposób ozna-
czania formatów danych s�u�y obecnie do opisu zawarto�ci w wielu protoko�ach internetowych.

W zasadzie wszystkie istniej�ce typy danych, z których chcia�by� skorzysta� w internecie,
maj� ju� przypisany swój typ MIME. Wystarczy go odnale�� i doda� do konfiguracji Rails.
Typami MIME zarz�dza organizacja IANA i s� one dost	pne na witrynie http://www.iana.org/
�assignments/media-types/. Istnieje dziewi	� kategorii najwy�szego poziomu:

� application,

� audio,

� example,

� image,

� message,

� model,

� multipart,

� text,

� video.

Ka�da kategoria to ��cze do wszystkich zarejestrowanych typów, które si	 w niej znajduj�.
Po znalezieniu typu wystarczy tylko stworzy� ostateczn� wersj	 typu, czyli po��czy� nazw	
kategorii z nazw� typu znakiem uko�nika. Je�li chcesz doda� obraz JPEG jako potencjalny
rodzaj odpowiedzi, po znalezieniu wpisu jpeg w kategorii image wiesz, �e odpowiednim typem
MIME jest image/jpeg.

Je�li nie potrafisz odnale�� odpowiedniego typu opisuj�cego format danych, mo�esz stworzy�
w�asny typ, o czym si	 wkrótce przekonasz.

Rejestracja typów w Rails

Gdy wiesz ju�, jaki typ MIME chcesz obs�u�y�, jego rejestracja w Rails nie powinna sprawi�
najmniejszych problemów. Otwórz plik config/initializers/mime_types.rb i dodaj nast	puj�cy
wiersz:

Mime::Type.register "image/png", :png

Ten jeden wiersz powoduje, �e ca�a aplikacja Rails rozpoznaje nowy typ, wi	c mo�emy odnie��
si	 do niego w kontrolerach, podobnie jak to czynimy dla typów wbudowanych html, xml i js.
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Pierwszy parametr funkcji Mime::Type.register to opis typu MIME. To w�a�nie t	 informacj	
przekazuje przegl�darka w nag�ówku Accept protoko�u HTTP. Drugi parametr to symbol, który
chce si	 stosowa� w aplikacji Rails. Symbol ten odwzorowujemy na funkcj	 wspomagaj�c�,
która obs�uguje zmienn� :format.

U�ywaj�c wcze�niejszej rejestracji typów, akcja kontrolera potrafi�ca wy�wietli� sie� powi�za�
u�ytkownika jako obraz PNG mia�aby nast	puj�c� posta� bloku respond_to:

respond_to do |:type|
   type.html { # standardowy tryb }
   type.png { render_png_image }
end

T	 funkcjonalno�� mo�e wywo�a� zdalny u�ytkownik, stawiaj�c image/png jako format o naj-
wy�szym priorytecie w nag�ówku Accept lub te� ko�cz�c adres URL rozszerzeniem .png.

Tworzenie w�asnego typu MIME

Je�li rzeczywi�cie tego potrzebujesz, mo�esz utworzy� w�asny, nieoficjalny typ dla nowego
formatu danych, z którego w�a�nie korzystasz (bo na przyk�ad wymy�li�e� sposób strumie-
niowego przesy�ania hologramów). Ogólne wytyczne co do tworzenia nowych typów s� nast	-
puj�ce: wybierz najbardziej odpowiedni typ wysokiego poziomu i po��cz go z w�asn� nazw�
podtypu, umieszczaj�c jednak na pocz�tku tekst x-. Najcz	�ciej nieoficjalne typy MIME
trafiaj� do kategorii application (poniewa� wszystko jest specyficzne dla aplikacji, dopóki nie
stanie si	 standardem), ale zastosuj dowoln�, która wydaje si	 prawid�owa. Kilka dodatkowych
uwag dotycz�cych nazewnictwa:

� Je�li nazwa sk�ada si	 z wielu s�ów, rozdziel je kropkami, na przyk�ad application/
�x-wielowymiarowy-hologram.

� Je�li nowy format bazuje na ju� istniej�cej sk�adni, na przyk�ad XML, dodaj nazw	
sk�adni oddzielon� znakiem plus jako dodatkowy element po nazwie typu; przyk�ad:

application/x-wielowymiarowy-hologram+xml

Ograniczanie dost�pu do API
w sposób zgodny z Rails

W zale�no�ci od rodzaju oferowanego interfejsu warto rozwa�y� ograniczanie dost	pu. Je�li
interfejs udost	pnia alternatywne formaty kierowane do ludzi, na przyk�ad PDF, dodatkowe
ograniczenia mog� nie by� potrzebne, bo sposób ich stosowania b	dzie bardzo podobny do
wersji HTML. W przypadku formatów kierowanych do komputerów, takich jak XML lub RDF,
ograniczanie dost	pu to bardzo wa�ny krok chroni�cy stabilno�� aplikacji.

Rozwa�my nast	puj�c� sytuacj	. Oferujesz katalog ró�nych pizzerii z ca�ego �wiata wraz ze
wszystkimi menu — innymi s�owy doskona�a witryna dla wszystkich zafascynowanych pizz�.
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Dodatkowo napisa�e� API, które umo�liwia wysy�anie zapyta� i uzyskiwanie odpowiedzi
w postaci XML, by mog�y z nich korzysta� inne programy. Wszystko to oferujesz za darmo,
poniewa� chcesz promowa� pizz	 na ca�ym �wiecie.

Jednak w Japonii nast	puje szalona moda: ca�y kraj si	ga po pizz	, gdy jedna z gwiazd pop
og�asza, �e zatrzymuje si	 tylko w hotelach, w których pobli�u mo�na zamówi� pizz	 z majo-
nezem. Wszystkie agencje turystyczne zaczynaj� nanosi� na mapy oferowanych hoteli pobli-
skie pizzerie. Ich �ród�o informacji na temat pizzerii? Twój interfejs.

Twój serwer WWW zapala si	 od przegrzania kart sieciowych. Kto by przypuszcza�, �e XML
jest �atwopalny? Gdy gasisz po�ar w	�em ogrodowym i p�aczesz (bo nie mia�e� �adnych kopi
bezpiecze�stwa), my�lisz: dlaczego nie wprowadzi�em �adnych ogranicze� w dost	pie do API?

Kolejne akapity zawieraj� przyk�ad rozwi�zania tworz�cego system ochronny dla API. Co
istotne, kod jest bardzo krótki i dobrze integruje si	 z API, które trzeba chroni� przed fascy-
natami pizzy z majonezem. Ca�y prezentowany tu kod jest dost	pny na serwerze wydawnictwa
Helion pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip.

Uwierzytelnienie u�ytkownika

Pierwszym krokiem przy ograniczaniu dost	pu do API jest uwierzytelnienie, poniewa� nie
mo�emy limitowa� zapyta�, dopóki nie wiemy, kto pyta. Istniej� dwa systemy obs�ugi uwie-
rzytelnienia w systemach z publicznym API: te, które troszcz� si	 o uwierzytelnienie tylko
w celach pomiarowych, i te, które s�u�� do ograniczania dost	pu do prywatnych danych. Google
Maps jest przyk�adem pierwszego, a Facebook API — drugiego.

Je�li nale�ysz do pierwszej grupy, wystarczy typowy wzorzec z kluczem dost	powym do API.
Je�li nale�ysz do drugiej grupy i udost	pniasz przez interfejs dane specyficzne dla u�ytkow-
nika, powiniene� rozwa�y� bardziej wyrafinowany mechanizm logowania, bazuj�cy na sesji
lub tokenie, zapewniaj�cy wi	kszy stopie� bezpiecze�stwa.

Wzorzec z kluczem API to system, w którym nazwa u�ytkownika i has�o zawarte s� w jednym
ci�gu znaków nazywanym kluczem. Klucz jest stosunkowo d�ugi (w zasadzie nigdy nie wpi-
suje si	 go r	cznie, bo u�ywaj� go wy��cznie programy) i powstaje w sposób automatyczny (jest
generowany przez aplikacj	 internetow�). Ka�dy klucz API s�u�y jako unikatowy identyfikator
konkretnego API i jest wysy�any wraz z ��daniem w celu identyfikacji.

Poniewa� ta forma uwierzytelnienia jest bardzo podatna na ataki, wiele stron stosuje j� w po��-
czeniu z list� adresów IP, które mog� wykonywa� ��dania z u�yciem wskazanego klucza. Je�li
adres IP nadawcy znajduje si	 na li�cie dozwolonych adresów, uwierzytelnienie powiedzie si	.
Je�li nie, klient nie uzyska dost	pu. Dost	p do modyfikacji listy adresów jest strze�ony znacznie
mocniej przez wersj	 HTML witryny.

Zastosowanie klucza API w po��czeniu z dopuszczaln� list� adresów IP zapewnia efektywny
sposób uwierzytelnienia witryny. Oto przyk�ad, jak wprowadzi� takie uwierzytelnienie na w�a-
snej witrynie.



Rozdzia� 5.  �  Pi�kne interfejsy aplikacji 131

Najpierw utwórz klas	 ApiUse, która b	dzie nale�a�a do modelu User i zawiera�a informacje
niezb	dne do �ledzenia u�ycia API. Na razie model b	dzie zawiera� tylko trzy pola poza nie-
jawnym polem id.

ApiUse

user_id Api_key allowed_domains

Nast	pnie utwórz funkcj	 uwierzytelnienia w klasie ApiUse, która albo zwróci obiekt ApiUse,
albo wyj�tek.

def self.authenticate(api_key, requesting_address)
   api_use = ApiUse.find(:first, :conditions => "api_key = '#{api_key}'")

   # Upewnij si�, �e klucz API odnosi si� do istniej�cego obiektu ApiUse
   raise ArtOfRails::Chapter5::UserNotFoundError,
       "Niepoprawny klucz API." if api_user == nil || api_use.blank?

   # Upewnij si�, �e adres IP znajduje si� na li�cie dopuszczalnych adresów.
   # Za�o�enie: lista zawiera adresy oddzielone znakiem przecinka.
   unless api_use.allowed_domains.split(’,’).include? requesting_address
       raise ArtOfRails::Chapter5::DomainNotAuthorizedError,
          "Brak akturyzacji dla adresu zg�aszaj�cego ��danie."
   end
   api_use
end

Funkcja przeprowadza dwa sprawdzenia zwi�zane z przes�anymi danymi. Najpierw upewnia
si	, czy rzeczywi�cie istnieje obiekt o wskazanym kluczu. Nast	pnie sprawdza, czy adres IP
klienta znajduje si	 na li�cie adresów dopuszczonych do stosowania wspomnianego klucza.
Je�li którykolwiek z tych warunków nie zostanie spe�niony, zg�asza w�asny wyj�tek zdefinio-
wany w innej cz	�ci projektu. Je�li wszystko pójdzie dobrze, zwraca obiekt ApiUse.

Algorytm ograniczaj�cy

Po uwierzytelnieniu u�ytkownika nast	pnym rokiem jest upewnienie si	, �e u�ytkownik nie
przekroczy� na�o�onych limitów. Standardowy algorytm ograniczaj�cy bazuje na pomy�le, �e
u�ytkownik musi si	 wcze�niej uwierzytelni�, a gdy to ju� zrobi, otrzymuje X wywo�a� API
w jednostce czasu T, bez mo�liwo�ci przenoszenia zaoszcz	dzonych wywo�a� na kolejne
okresy. Algorytm �atwo zaimplementowa�, dodaj�c do tabeli z API dwie kolumny: last_access
i accesses_this_period.

ApiUse

user_id Api_key allowed_domains last_access accesses_this_period

Upro��my algorytm nieco bardziej i powiedzmy, �e jednostk� czasu b	dzie jaki� standardowy
przedzia� czasu, jak godzina lub dzie�. Przyk�ad wykorzystuje przedzia� wynosz�cy jeden dzie�,
by matematyka zwi�zana z dat� by�a bardzo prosta.
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Poni�szy kod to jeden z przyk�adów, w jaki mo�na zaimplementowa� funkcj	 ograniczaj�c�.
Implementacja zg�asza wyj�tek, je�li u�ytkownik przekroczy� limit. Nie zwraca w takiej sytu-
acji warto�ci logicznej false. Aby ten kod dzia�a�, zdefiniuj sta�� DAILY_API_LIMIT w pliku
config/environment.rb jako warto�� ca�kowit� okre�laj�c� dzienny limit wywo�a� API dla poje-
dynczego u�ytkownika. Kod nale�y umie�ci� jako metod	 obiektu ApiUse.

def record_api_request
    if (self.last_access < Date.today + 1)
       # Klient po raz pierwszy u�ywa API w dniu dzisiejszym.
       self.last_access = Date.today
       self.accesses_this_period = 1
       self.save
    elsif self.accesses_this_period >= DAILY_API_LIMIT
       # Zbyt cz�ste korzystanie z API!
       raise ArtOfRails::Chapter5::UsageLimitExceededError,
          "Przekroczono dzienny limit u�ycia API"
    else
       # Nie pierwsze u�ycie, ale nadal w dopuszczalnych granicach.
       self.accesses_this_period = self.accesses_this_period + 1
       self.save
    end
end

Przy ka�dym wywo�aniu metoda record_api_request zwi	ksza licznik wywo�a� API w danym
dniu. Najpierw sprawdza, czy poprzednie wywo�anie wykonano dzi�. Je�li nie, ustawia licznik
na 1 i zapisuje aktualny dzie�. Je�li poprzednie wywo�anie odby�o si	 dzi�, stara si	 zwi	kszy�
licznik. Je�li jednak przekroczono dzienny limit, warto�� nie jest zwi	kszana, a metoda zg�asza
wyj�tek.

Wprowadzenie ogranicze	 za pomoc� filtrów

Po przygotowaniu funkcji uwierzytelniaj�cych i mierz�cych pozostaje ju� tylko zastosowanie
ich w kodzie w taki sposób, by nie wp�yn�� znacz�co na istniej�c� implementacj	 akcji. Pami	-
taj, �e styl programowania w Rails k�adzie du�y nacisk na czysto�� kodu. Stosuj�c filtry, �atwo
utworzy� implementacje dodawane do akcji, które tak naprawd	 znajduj� si	 poza kodem akcji.
To podej�cie zapobiega za�miecaniu kodu akcji dodatkowymi elementami zwi�zanymi z obs�ug�
bezpiecze�stwa.

Zapewne pami	tasz z poprzedniego rozdzia�u, �e filtry potrafi� otoczy� kod akcji kontrolera.
Maj� one dost	p do wszystkich informacji, które posiada akcja, w��cznie z mo�liwo�ci� zmiany
odpowiedzi, a nawet zablokowania wykonania akcji. Sercem filtru jest po prostu metoda
kontrolera.

Naszym celem jest utworzeniem metody, która wykorzystuje uwierzytelnienie i mierzenie ruchu
dla ��da�. Je�li nie ma �adnych przeciwwskaza� co do wykonania akcji, filtr po prostu ko�czy
dzia�anie i przekazuje ��danie do rzeczywistej akcji. Je�li kroki uwierzytelnienia lub ograni-
czenia u�ycia zg�osz� wyj�tek, metoda wy�apuje je i zapobiega wywo�aniu akcji. W rzeczy-
wistej implementacji zapewne chcia�by� równie� przekaza� u�ytkownikowi aplikacji komu-
nikat o b�	dzie, by wiedzia�, gdzie pope�ni� b��d. Kod zosta� tak napisany, by mo�na go by�o
zastosowa� jako filtr wokó� akcji (around_filter).
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def api_auth

   # Uwaga: rzeczywista aplikacja powinna zapewni� lepszy mechanizm
   # okre�lania typu odpowiedzi (patrz ramka).
   response_type =
    Mime::EXTENSION_LOOKUP[params[:format]].to_sym rescue response_type = :html

   if API_TYPES.include? response_type
       @api_use = ApiUse.authenticate(params[:api_key], request.remote_ip)
       @api_use.record_api_request
   end
   yield
rescue ArtOfRails::Chapter5::UserNotFoundError,
        ArtOfRails::Chapter5::DomainNotAuthorizedError,
        ArtOfRails::Chapter5::UsageLimitExceededError => err

   # Do wykonania pozostaje zapewnienie u�ytkownikowi API komunikatu o b��dzie.
   false
end

Dodaj ten kod do klasy ApplicationController, by by� dost	pny w ca�ej aplikacji. Dodatkowa
sta�a, API_TYPES, powinna znale�� si	 w pliku config/environment.rb, by zdefiniowa� for-
maty, które powinny by� ograniczane jako wywo�ania API. Definicja sta�ej mo�e wygl�da�
nast	puj�co:

API_TYPES = [ :xml, :rdf, :csv ]

Na ko�cu w ka�dym kontrolerze, który zawiera akcje wymagaj�ce ograniczenia, dodaj refe-
rencj	 do tej metody w filtrze around_filter:

around_filter :api_auth, :only => [:akcja1, :akcja2, :akcja3]

To bardzo �adny, jednowierszowy kod, który �awo zrozumie� i który chroni akcje kontrolera
przed nadu�yciem. Ograniczone w liczbie wywo�a� akcje musz� wiedzie�, w jaki sposób reago-
wa� na ��dania, wykorzystuj�c kod respond_to, ale nie musz� nic wiedzie� o uwierzytelnieniu
i mierzeniu liczby odwiedzin.

Co z us�ugami SOAP i XML-RPC
Wiele najnowszych prac zwi�zanych w Rails z programistycznymi interfejsami internetowymi
dotyczy interfejsów bazuj�cych na HTTP, które korzystaj� z alternatywnych formatów danych
na tych samych zako�czeniach sieciowych jak wersja HTML. Mimo to starsze us�ugi sieciowe
nie odesz�y i s� popularne w �rodowiskach obs�ugi aplikacji biznesowych. Ten podrozdzia�
opisuje pokrótce, jak zaimplementowa� w Rails interfejsy bazuj�ce na SOAP i XML-RPC,
wykorzystuj�c szkielet ActionWebService.

Us�ugi tworzone za pomoc� ActionWebService wymagaj� trzech definicji: interfejsu us�ugi,
implementacji us�ugi i definicji struktury.
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Znajd� luk� w zabezpieczeniach

Przyjrzyj si� nast�puj�cemu fragmentowi kodu metody api_auth z wcze�niejszej cz��ci
rozdzia�u:

      response_type =
         Mime::EXTENSION_LOOKUP[params[:format]].to_sym rescue response_
   type = :html

Naszym celem jest okre�lenie formatu odpowiedzi dla ��dania, by dowiedzie� si�, czy
nale�y wprowadzi� ograniczenia. Przyk�adowo mo�na ograniczy� liczb� ��da	 danych XML,
ale nie mo�na limitowa� ��da	 danych HTML.

Problem polega na tym, �e ten wiersz stara si� okre�li� format jedynie po zawarto�ci
zmiennej params[:format], który jest ustawiony tylko wtedy, gdy adres URL ma posta�
/�cie�ka/do/zasobu.format. W rzeczywisto�ci negocjacja typu danych nie jest taka
prosta. Zamiast stosowa� rozszerzenie w adresie URL, aplikacja u�ytkownika mog�aby
wys�a� do API ��danie z ca�� list� nag�ówków Accept. Typem zawarto�ci odpowiedzi by�by
wi�c typ wynegocjowany mi�dzy typami obs�ugiwanymi przez aplikacj� i list� dopuszczal-
nych typów.

Maj�c te wszystkie informacje, czy potrafisz wskaza� luk� w zabezpieczeniach? (Pod-
powied
: co si� stanie, je�li format XML ustawimy w nag�ówkach ��dania HTTP, a nie
w adresie URL?)

T� luk� �atwo przetestowa�, u�ywaj�c programu curl wywo�ywanego z wiersza polece	:

   curl -H "Accept: text/xml" localhost:3000/wywo�anie/api

Polecenie zwróci odpowied
 w formacie XML, ale obiekt ApiUse nie zwi�kszy licznika u�y�.
Wynika to z faktu, i� zmienna params[:format] b�dzie równa nil (nie zosta�a wskazana
w adresie URL), wi�c metoda api_auth przyjmie domy�lny format html i pominie limito-
wanie wywo�a	. Gdy ��danie dotrze do akcji, Rails poprawnie wyci�gnie z nag�ówka Accept
��dany format danych, którym oka�e si� XML.

Implementuj�c algorytm api_auth w sposób bezpieczny, trzeba okre�li� typ odpowiedzi
w ten sam sposób, w jaki robi to Rails, by mie� pewno��, �e podejmowana decyzja o limi-
towaniu jest s�uszna. By to wykona�, przyjrzyj si� kodowi modu�u ActionController::
�MimeResponds i albo wykonaj jego kopi�, albo wywo�aj go bezpo�rednio.

Interfejs us�ugi

Gdy interfejsy us�ug w standardowych aplikacjach Rails definiujemy niejawnie za pomoc�
odwzorowa� adresów URL, to w przypadku us�ug sieciowych SOAP musimy pod��y� nieco
dalej i utworzy� jawny dokument informuj�cy o tym, co jest wymagane i co oferuje us�uga.
Tego rodzaju definicja interfejsu zostaje przet�umaczona na dokument WSDL, który klient
wykorzystuje do powi�zania w�asnego kodu ze zdaln� us�ug�.

Definiowanie interfejsu SOAP przypomina tworzenie pliku nag�ówkowego w C++ lub inter-
fejsu w j	zyku Java. Celem jest zapewnienie sformalizowanego kontraktu dok�adnie defi-
niuj�cego oczekiwania zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Gdy wszystko dzia�a zgodnie
z oczekiwaniami, odci��a u�ytkownika od r	cznej konfiguracji i testowania wszystkich
powi�za�.
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Podobnie jak migracje ActiveRecord, tak�e definicje interfejsu us�ug sieciowych przyjmuj�
w Rails posta� klasy j	zyka Ruby wype�nionej makrami definiuj�cymi ró�ne elementy klasy.
Definicja interfejsu zamiast pól zawiera definicje sygnatur metod. Ka�da sygnatura reprezen-
tuje pojedyncz� metod	, któr� us�uga zgadza si	 udost	pnia� zdalnym u�ytkownikom.

Ka�da sygnatura metody sk�ada si	 z dwóch elementów: :expects i :returns. Argumenty te
odwzorowuj� uporz�dkowan� list	 warto�ci reprezentuj�c� informacje, które metoda przyj-
muje, i informacje, które ona zwraca.

Ka�dy z elementów przyjmowanych lub zwracanych przybiera jedn� z trzech postaci:

� symbol okre�laj�cy podstawowy typ danych (:integer, :string lub :boolean);

� klas	 dziedzicz�c� po typie strukturalnym, na przyk�ad ActionWebService::Struct
lub ActionWebService::Base (patrz punkt „Tworzenie struktur” w dalszej cz	�ci
rozdzia�u);

� jednoelementow� tablic	 zawieraj�c� jeden z dwóch powy�szych typów, która
oznacza, �e argument nie jest pojedynczym obiektem, ale tablic� takich obiektów.

Te trzy typy elementów zapewniaj� wystarczaj�c� elastyczno��, by obs�u�y� szerokie spek-
trum sygnatur funkcji. Poni�ej znajduje si	 przyk�adowo opis interfejsu z trzema metodami.
Pierwsza z nich, find_recipe, pobiera obiekt RecipeQuery i zwraca tablic	 obiektów Recipe.
Druga, rate_recipe, przyjmuje dwie liczby ca�kowite i nic nie zwraca. Trzecia, add_comment,
przyjmuje warto�� ca�kowit� oraz tekst i nic nie zwraca.

class RecipeAPI < ActionWebService::API::Base
   api_method :find_recipe, :expects => [RecipeQuery], :returns => [[Recipe]]
   api_method :rate_recipe, :expects => [:int, :int]
   api_method :add_comment, :expects => [:int, :string]
end

Dosy� �atwo odgadn��, co maj� reprezentowa� argumenty dwóch ostatnich metod, ale najlepiej
by�oby, gdyby�my nadali im nazwy. Rails zapewnia sposób nazwania tych parametrów, zast	-
puj�c poszczególne warto�ci s�ownikami zawieraj�cymi odwzorowanie nazwy parametru na jego
definicj	. To, co dawniej mia�o posta� :string, teraz przyjmuje posta� {:comment = > :string}.

class RecipeAPI < ActionWebService::API::Bas
    api_method :find_recipe, :expects => [RecipeQuery], :returns => [[Recipe]
    api_method :rate_recipe, :expects => [{:recipe => :int}, {:rating => :int}]
    api_method :add_comment, :expects => [{:recipe => :int}, {:comment => :string}]
end

Definicje us�ug powinny znale�� si	 w folderze app/apis projektu Rails. Folder ten nie jest
generowany automatycznie w momencie tworzenia pustego projektu Rails. Nazwa pliku
powinna odpowiada� nazwie interfejsu programistycznego, wi	c dla klasy RecipeAPI utwórz
plik recipe_api.rb.

Implementacja us�ugi

W odró�nieniu od innych Web API przedstawianych we wcze�niejszej cz	�ci rozdzia�u Action
�WebService nie mo�e �atwo wspó�dzieli� implementacji z pozosta�ymi formatami odpowiedzi.
Cho� sama implementacja us�ugi mo�e istnie� w standardowym kontrolerze Rails, stosuje inne
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akcje ni� standardowy system. Akcje ActionWebService pobieraj� argumenty jako cz	�� swo-
ich sygnatur metod, a nie jako s�ownik params, nie renderuj� te� �adnych wyników. Zamiast
tego zwracaj� warto��, która zostanie przekszta�cona na odpowied� wysy�an� do zdalnego
klienta. Cho� metody ActionWebService mog� wspó�dzieli� otoczenie z kodem bazuj�cym na
HTTP, pe�ne wspó�dzielenie kodu jest raczej trudne.

Istniej� trzy ró�ne podej�cia do odwzorowania us�ugi bazuj�cej na ActionWebService na
kontroler: bezpo�rednie, oddelegowane i warstwowe. Ka�de podej�cie oferuje du�� elastycz-
no�� w zarz�dzaniu ko�cówkami po��cze�. Omawiam jedynie podej�cie bezpo�rednie. Wi	cej
dokumentacji na temat dost	pnych rozwi�za� jest w podr	czniku Ruby on Rails (http://manuals.
�rubyonrails.com/read/chapter/69).

Zak�adaj�c, �e definicja us�ugi znajduje si	 zgodnie z konwencj� w folderze app/apis, kontroler
jest z ni� automatycznie powi�zany dzi	ki swojej nazwie: RecipeController. Wystarczy wi	c
tylko zaimplementowa� wszystkie metody opisane w API jako metody publiczne kontrolera.

Przyk�adowo metoda opisana w definicji interfejsu jako:
api_method :find_recipe, :expects => [RecipeQuery], :returns => [[Recipe]]

mo�e zosta� zaimplementowana jako:
def find_recipe(recipe_query)
    @recipes = Recipe.find_with_query_obj(recipe_query)
    @recipes
end

Metoda zdefiniowana jako:
api_method :add_comment, :expects => [:int, :string]

mo�e mie� poni�sz� implementacj	:
def add_comment(recipe_id, comment)
   @recipe = Recipe.find(recipe_id)
   @recipe.add_comment(comment) unless @recipe.nil?
end

W du�ym skrócie mo�na powiedzie�, �e metoda musi by� publiczna, musi przyjmowa� jako
parametry obiekty :expects i zwraca� obiekty pasuj�ce do definicji :returns.

Tworzenie struktur

W wielu sytuacjach obiekt zwracany lub przekazywany do us�ugi sieciowej jest bardziej z�o-
�ony ni� prosty typ danych. W takiej sytuacji ActionWebService umo�liwia zdefiniowanie
klasy przypominaj�cej struktur	 z j	zyka C stanowi�c� po��czenie kilku obiektów prostych
w jeden obiekt z�o�ony. Przedstawiona wcze�niej definicja interfejsu zastosowa�a dwa takie
obiekty — RecipeQuery i Recipe — które s� niezb	dne do poprawnego dzia�ania us�ugi find_
�recipe. Struktur	 obu obiektów zdefiniujemy jako klasy dziedzicz�ce po ActionWebService::
�Struct.
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Klasa bazowa ActionWebService::Struct zawiera makra, które umo�liwiaj� definiowanie pól
obiektu w ten sam sposób, w jaki tworzy si	 definicj	 interfejsu. Poni�ej znajduje si	 przyk�a-
dowa struktura Recipe. Zawiera kilka prostych typów, tablice tekstów dla pól, takich jak rodzaj
potrawy i jej zdj	cia, a tak�e tablic	 struktur Ingredient.

class Recipe < ActionWebService::Struct
   member : name, :string
   member :rating, :integer
   member :genre, [:string]
   member :author_name, :string
   member :author_id, :integer
   member :photo_urls, [:string]
   member :ingredients, [Ingredient]
   member :directions, :string
end

Zastosowanie struktur takich jak powy�sza odpowiada w du�ym stopniu strukturze doku-
mentu XML (w rzeczywisto�ci us�ugi sieciowe w wielu przypadkach przesy�aj� dane w�a�nie
jako XML). Dowolny klient z odpowiednio wygenerowanymi za�lepkami uzyska jednak jako
wynik zwyk�e obiekty, a nie dokument z mnóstwem znaczników.

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale przedstawiono wiele informacji na temat interakcji witryn z u�ytkow-
nikami. Opisano nowy system interfejsów internetowych bazuj�cych na HTTP, które spo�ecz-
no�� Rails stara si	 popularyzowa�. Wyja�niono, dlaczego to podej�cie do tworzenia interfejsów
pozwala zaoszcz	dzi� mnóstwo czasu. Bardzo pobie�nie omówiono odwzorowania, ich wspó�-
prac	 z definicj� interfejsu, sposób budowania, a tak�e mechanizm respond_to, który pozwala
kontrolerom Rails tworzy� akcje zwracaj�ce wyniki w kilku ró�nych formatach. Przedstawiono
przyk�ady tworzenia odpowiedzi w kilku popularnych formatach — XML, RSS i RDF — wraz
z odno�nikami do szczegó�owej dokumentacji. Na ko�cu pojawi� si	 opis wysokopoziomo-
wego szkieletu ActionWebService, co pozwoli�o pozna� wszystkie stosowane obecnie systemy
interfejsów API.

W rozdziale wprowadzono dwie bardzo wa�ne koncepcje. Pierwsza polega na tym, �e adresy
URL stosowane w aplikacjach nie musz� odpowiada� fizycznej lokalizacji dokumentów lub
skryptów w systemie plików serwera. Mog� pasowa� do wirtualnych obiektów wewn�trz
aplikacji, na przyk�ad /users/ted/photos/12. Odwzorowywanie adresów URL to nowy spo-
sób tworzenia specyfikacji adresów URL, które obecnie stanowi� cz	�� publicznego inter-
fejsu aplikacji.

Druga koncepcja prezentowana w tym rozdziale dotyczy faktu, i� tworzenie interfejsu API i two-
rzenie witryny internetowej niekoniecznie s� zadaniami ca�kowicie niezale�nymi. W zasadzie
rozdzia� ten pokazuje, �e jest ca�kowicie odwrotnie — ca�a aplikacja internetowa reprezentuje
sob� pewien zbiór funkcjonalno�ci, któr� mo�na przekazywa� klientowi w wielu formatach.
Tworzenie witryny i interfejsu API okazuje si	 nagle dok�adnie tym samym zadaniem, ale
z dwoma ró�nymi typami zwracanych warto�ci.
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W nast	pny rozdziale omówiono projektowanie bazuj�ce na REST, styl architektoniczny, który
wiele osób traktuje jako jedyny s�uszny kierunek rozwoju aplikacji internetowych. Witryny
bazuj�ce na REST opisuj� siebie w ca�o�ci jako zasoby udost	pniane przez sie� za pomoc�
operacji CRUD. Operacje CRUD okre�la si	 przy u�yciu polece� HTTP.




