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}  Modelo de um blog simples 

}  Cada Post possui vários comentários 
}  Um post possui um titulo e um corpo 
}  Um comentario possui um id do post e um 

corpo 



}  Iniciar o projeto 
◦  rails new blog 
◦  cd blog 

}  Neste ponto teremos um servidor Rails 
pronto para rodar  
◦  rails s –d 
�  “rails s” executa o servidor, o parametro “-d” faz 

com que ele fique em background 



}  O comando scaffold gera um modelo básico. 
Vamos gerar nosso Post 
◦  Sintaxe:  
�  rails s scaffold <Modelo> {<campo:tipo>} 
◦  No nosso caso para um Post 
�  rails s scaffold Post titulo:string corpo:text 
◦  Neste momento temos nosso modelo de Post criado, 

vamos persisti-lo no banco com o comando migrate 
�  rake db:migrate 
◦  Reinicie o servidor para ver nosso modelo 



}  No browser entre em: 
◦  http://localhost:3000/posts 
◦  Teremos a apresentação de nossos posts em forma 

de lista 
◦  Interface de criação, edição e visualização de posts 



}  Como todo post obrigatoriamente tem que 
ter um titulo e um corpo, vamos forçar que 
só se consiga criar posts com os dois campos 
presentes 
◦  No arquivo app/models/post.rb, insira a linha de 

comando 
�  validades_presence_of :titulo, :corpo 
◦  Agora ao tentar adicionar algum post sem titulo ou 

corpo, uma mensagem de erro será exibida 



}  Desejamos que os posts sejam exibidos de 
maneira mais amigável para o visitante 

}  Nossa página principal está no arquivo: 
◦  app/views/posts/show.html.erb 

}  Podemos ver neste arquivo a forma simples 
com que um post é exibido 



}  Vamos criar um template para a exibição 
destes posts no arquivo 
◦  app/views/posts/_post.html.erb 

�  <% div_for post do %> 
  <h2><%= link_to_unless_current h(post.titulo), post %></h2> 
  <%= simple_format h(post.corpo) %> 
<% end %> 

◦  Esse template nada mais é do que uma div que 
exibe o titulo em fonte h2 e o corpo em formato 
simples 
◦  A expressão “link_to_unless_current” serve para criar 

um link para o post se e somente se não estiver 
exibindo a página do próprio post (show.html.erb) 



}  Agora que temos um template, podemos 
usá-lo em qualquer parte do código sem 
repetições a partir do comando render 

}  Em app/views/posts/show.html.erb 
◦  Vamos apagar o conteúdo que exibe o post e 

adicionar a linha: 
�  <%= render :partial => @post %> 
◦  E adicionar m botão de deletar o post com 

confirmação 
�  <%= link_to ‘Apagar’, @post, :method 
=> :delete, :confirm => “Tem certeza que deseja 
apagar?” %> 



}  Agora aplicando o template em nossa página 
principal (app/views/posts/index.html.erb) 
◦  Apagamos a tabela descrita que exibia nossos posts 

pelo nosso render 
�  <%= render :partial => @posts %> 

◦  A diferença do render neste caso é que no lugar de 
reenderizar apenas @post, aqui são reenderizados 
todos os posts com o @posts 
�  Nota: para reenderizar apenas um post, o id do mesmo 

deverá estar na chamada da página. 



}  Agora temos um padrão para os posts, onde 
tanto na view unitária quando na página 
principal temos o mesmo template. 



}  Por padrão o rails da a saída html e xml de 
nossos dados 
◦  http://localhost:3000/posts 
◦  http://localhost:3000/posts.xml 

}  Vamos adicionar uma saída de dados no 
formato json 
◦  No arquivo app/controllers/posts_controller.rb 
◦  Adicionar a linha na resposta do comando index 
�  format.json { render :json => @posts } 
◦  Agora podemos executar: 
�  http://localhost:3000/posts.json 



}  Também podemos adicionar um feed RSS em 
nosso blog 
◦  Adicionamos nas respostas de index 

�  format.atom 
◦  E criamos o arquivo index.atom.builder 

�  atom_feed do |feed| 
  feed.title(“Meu Blog Rails”) 
  feed.updated(@posts.first.created_at) 
   
  @posts.each do |post| 
    feed.entry(post) do |entry| 
      entry.title(post.titulo) 
      entry.content(post.corpo, :type => ‘html’ ) 
      entry.author{ |author| author.name(“Brayan Neves”) } 
    end 
  end 
end 



}  Também podemos adicionar um feed RSS em 
nosso blog 
◦  Para que o browser detecte que nosso blog possui 

saída RSS adicionamos a linha de código no head do 
arquivo app/views/layouts/posts.html.erb 
�  <%= auto_discovery_link_tag (:atom, posts_path(:atom)) %> 



}  Agora nosso blog possui saída json e feed 
RSS 



}  Qualquer pessoa pode aditar em nosso blog, 
vamos criar uma autenticação básica para 
que isso não ocorra. 
◦  No arquivo app/controller/posts_controller.rb insira 

uma função de autenticação e o comando de 
chamada dela 
�  # Pedir autenticação com exeção em index e show 

before_filter :authenticate, :except => [:index, :show] 
# Função de autenticação 
private 
def authenticate 
  authenticate_or_request_with_http_basic do |name, password| 
    name == “admin” && password == “segredo” 
  end 
end 



}  Usando novamente o scaffold vamos criar o 
modelo de nossos comentários 

�  rails g scaffold Comentario post_id:integer corpo:text 
�  rake db:migrate 

◦  Seguindo nosso modelo, adicionar as linhas nos 
models e route 
�  app/models/post.rb 

�  has_many :comentarios 

�  app/models/comentario.rb 
�  belongs_to :post 

�  config/routes.rb 
�  resources :posts do 

  resources :comentarios 
end 

   E executar o comando 
   rake routes 



}  Vamos criar um template para os comentários 
◦  app/views/comentarios/_comentario.html.erb 

�  <% div_for comentario do %> 
  <p> 
    <strong>Postado <%= time_ago_in_words(comentario.created_at) %> </strong> 
    <br /> 
    <%= h(comentario.corpo) %> 
  </p> 
<% end %> 



}  Para exibir os comentários na página do post 
vamos inserir as linhas no aquivo show do 
post 
◦  # Exibir comentários 

<h2>Comentários</h2> 
<div id=“comentarios”> 
  <%= render :partial => @post.comentarios %> 
</div> 
 
# Escrever comentários 
<% form_for [@post, Comentario.new] do |f| %> 
  <p> 
    <%= f.label :corpo, “Novo Comentário” %><br /> 
    <%= f.text_area :corpo %> 
  </p> 
  <p><%= f.submit “Adicionar comentário” %></p> 
<% end %> 
    



}  Para poder linkar os comentários aos posts 
durante a criação, devemos alterar o 
controller de nosso comentário 
◦  Podemos limpar o arquivo gerado automaticamente 

pelo scaffold e substituir por: 
�  class ComentariosController < ApplicationController 

  def create 
    @post = Post.find(params[:post_id]) 
    @comentario = @post.comentarios.create!(params[:comentario]) 
    redirect_to @post 
  end 
end 



}  Quando adicionamos nossos comentários, 
podemos repara que a página se recarrega 
completamente. 

}  Vamos usar AJAX para que isso não ocorra 

}  Para habilitar o AJAX temos que inserir a 
seguinte linha no head de nosso layout 
◦  app/views/layouts/posts.html.erb 

�  <%= javascript_include_tag :all %> 



}  Atualizando para responder ao AJAX 
◦  Em nosso formulário de inserção de comentários, 

substituímos a palavra chave “form_for” pela 
“remote_form_for” 
◦  Em nosso controller do comentário, atualizar o 

comando “redirect_to @post” para: 
�  respond_to do |format| 
  # Para html simples (Browsers sem JavaScript) 
  format.html { redirect_to @post } 
  # Para JavaScript 
  format.js 
end 
   



}  Agora precisamos apenas configurar nosso 
comando em JavaScript 
◦  Criar o arquivo app/views/comentarios/create.js.rjs 

�  page.insert_html :bottom, :comentarios, :partial => @comentario 
page[@comentario].visual_effect :highlight 
page[:new_comentario].reset 



}  Agora podemos criar comentários em nossos 
posts sem que a página se recarregue por 
completo 


