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Um pouco sobre mim...



Então...
eu me chamo
Odinei...
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todo mundo que aprova 
meus PR 

❤

 



Além disso...
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Proximidades
✨
~250m Estação Anhangabaú 
(linha vermelha)

✨

~300m Galeria do Rock

✨

~700m Terminal Bandeira

✨

~850m Praça da Sé



Linhas de 
ônibus 

!

✨
2002-10 Term. Bandeira
✨

408A-10 Cardoso De Almeida

✨

4112-10 Pça. Da República

✨

4113-10 Pça. Da República

✨

508L-10 Aclimação

✨

7411-10 Pça. Da Sé



Linhas de 
ônibus 

!

✨
8400-10 Term. Pirituba
✨

8615-10 Pq. Da Lapa

✨

908T-10 Butantã

✨

930P-10 Term. Pinheiros

✨

N102-11 Term. Lapa

✨

N106-11 Metrô Barra Funda



Programação 
dispoível em
theatromunicipal.org.br/programacao

https://theatromunicipal.org.br/programacao


Caminhada 
Noturna pelo 
Centro de São 
Paulo
Mais informações em caminhadanoturna.com.br

https://www.caminhadanoturna.com.br/caminhada.htm
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Rest por Odinei
Como REST me ajuda a construir aplicações melhores e 
mais fáceis de manter.



Google > REST > Pesquisar
✨
API
✨

Código de status

✨

Verbos HTTP

✨

Versionamento

✨

JSON



In Relentless Pursuit of REST por Derek Prior @derekprior. Disponível em 
https://youtu.be/HctYHe-YjnE.

https://twitter.com/derekprior
https://youtu.be/HctYHe-YjnE


Mind blown 
!





REST na minha
minha vida
como dev Rails 

!



Fun Fact
✨
Eu já caí no vão entre o trem e a plataforma 

"



Sobre REST...



REST não é 
!

✨
Um protocolo

✨

HTTP é um protocolo e REST foi pensado sobre ele

✨

Tecnologia



Rest é 
!

✨
Padrão arquitetural
✨

Sobre como fazer comunicação via rede mais 
estalável e flexivel



RESTful? 
!
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RESTful?
✨
Comunicação Cliente-Servidor

✨

Clientes: Browser, cURL

✨

Servidores: bem... servidores 

"



RESTful?
✨
Stateless

✨

Cliente e Servidor não sabem do estado um do 
outro
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RESTful?
✨
Interface uniforme

✨

Identificar recursos

✨

Manipular recursos por representações

✨

Mensagens auto-descritivas

✨

Hypermedia



Resources e Actions



✨
Resources

✨

Objeto de dominio

✨

Actions

✨

Coisas que você pode fazer com estes objetos



Custom actions



class UsersController < ApplicationController
  def edit_password
    # redireciona para tela de edição de senha
  end

  def update_password
    # atualiza senha
  end
end



get '/user/edit_password',
  to: 'users#edit_password'

put '/user/update_password',
  to: 'users#update_password'



get '/user/password/edit',
  to: 'users/passwords#edit'

put '/user/password/update',
  to: 'users/passwords#update'



module Users
 class PasswordsController < ApplicationController
    def edit
      # redireciona para tela de edição de senha
    end

    def update
      # atualiza senha
    end
  end
end



Controllers não precisam ser mapeados de 1:1 para 
nossas tabelas do banco



Ações complexas



class UsersController < ApplicationController
  def update
    current_password = current_user.password
    new_password = Password.new(update_password_params[:new_password])

    if new_password.valid? && update_password(new_password)
      redirect_to current_user
    else
      render :edit, message: 'esta senha já está em uso'
    end
  end

  private

  def update_password(passoword)
    encrypted_password = current_user.encrypt(new_password.to_s)

    if encrypted_password != current_password
      current_user.password = encrypted_password
      current_user.save!
    else
      false
    end
  end
end



module Users
 class PasswordsController < ApplicationController
    def update
      new_password = update_password_params[:new_password]

      if Password.update(current_user, new_password)
        redirect_to current_user
      else
        render :edit, flash_message: 'esta senha já está em uso'
      end
    end
  end
end



class Password
  def self.update
    new(current_user, new_password).call
  end

  def initialize
    @user = current_user
    @password = new_password
  end

  def call
    encrypted_password = user.encrypt(password)

    if encrypted_password != password
      current_user.password = encrypted_password
      current_user.save!
    else
      false
    end
  end
end



Prós
✨
Arquivos menores
✨

Facilidade para testar

✨

Facilidade para alterar a atualização do password

Contras
✨
Mais arquivos
✨

Indireção



Usar linguagem 
apropriada



class OrdersController < AplicationController
  before_action :find_order, except: :index
  before_action # ...
  before_action # ...
  before_action :ensure_processable, only: :process
  before_action # ...

  def process
    # coisas estranhas e muito complexas
    # acontecem aqui

    order.update!(process_params)
  end

  # mais coisas aqui

  private

  def ensure_processable
    # ...
  end

  # ainda mais coisas aqui
end



!
 
"

 
"



process == preparar um shipment





Sim, vamos criar um resource Shipment!



get 'order/shipment/new',
  to 'orders/shipments#create'



module Orders
  class ShipmentsController < AplicationController
    before_action :ensure_processable

    def create
      # coisas menos estranhas e menos
      # complexas acontecem aqui

      order.update!(process_params)
    end

    private

    def ensure_processable
      # ...
    end
  end
end



Outside In



Outside In
✨
Pensar primeiro no que a aplicação faz num level 
mais alto e ir baixando o nivel até chegar em como 
a aplicação vai guardar as informações, por 
exemplo.



Keep CRUD



Keep
It
Stupidly
Simple 

!
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Perguntas?
✨
twitter.com/odineiramone
✨
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