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အခန်း (၁) – A P I  ဆိမေုသည်�ှာ

ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေတွကို Software နဲ့ Service ဆိုပြပီးတွေတာ့ အုပ်စု (၂) စု ခွဲကြကည့်ကြကရတွေအာင်။ 

Software ဆိုတဲ့ထဲမှာ System Software, Desktop Solution, Web Application, Mobile App စသဖြZင့်
အမျ ို းမျ ို းရှိသလုိ၊ လုပ်ငန်းသံုး  Software  နဲ့ လူသံုး  Software  ဆိုပြပီးတွေတာ့လည်း ကွဲဖြပားနိုင်ပါတွေသးတယ်။
ဘယ်လုိပဲ ကွဲဖြပားတွေနပါတွေစ Software လ့ုိတွေဖြပာရင် အသံုးဖြပုသူ လူဖြZစ်တဲ့ User က ထိတွေတွ့အသံုးဖြပုလ့ုိ ရတဲ့
အရာတွေတွလ့ုိ  ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ တွေဖြပာချင်တာက အ့ဲဒီ  Software  တွေတွအတွေကြကာင်း မဟုတ်ပါဘူး။
Service တွေတွအတွေကြကာင်း တွေဖြပာမှာပါ။

Service   ဆိုတာကတွေတာ့ လူဖြZစ်တဲ့   User   က ထိတွေတွ့အသံုးဖြပုမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ အဖြခားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေတွ  
က အသံုးဖြပုမယ့် အရာတွေတွပါ။ ပရိုဂရမ်  A  က ပရိုဂရမ်  B  ကို ဆက်သွယ်အသံုးဖြပုပြပီး အလုပ်လုပ်တွေနပြပီဆို
ရင် ပရိုဂရမ်  B  ဟာ Service  ဖြZစ်သွားပါပြပီ။ သူကို လူကသုံးတာ မဟုတ်ဘဲ အဖြခားပရိုဂရမ်က ဆက်သွယ်
ပြပီး သံုးတွေနတာမုိ့လ့ုိပါ။

ဒီတွေတာ့ Service တစ်ခုZန်တီးZ့ုိဆိုရင် အတွေရးပါလာတာက ဆက်သွယ်တွေရးနည်းပညာပါ။ တစ်ဖြခား ပရိုဂရမ်
တွေတွက  ဆက်သွယ်ပြပီး  အသံုးဖြပုနိုင်Zုိ့ဆိုရင်  ဆက်သွယ်တွေရးနည်းပညာတစ်ခုကို  ကြကားခံလိုအပ်ပါတယ်။
HTTP, FTP, POP/SMTP, XMPP  စသဖြZင့် ဆက်သွယ်တွေရး နည်းပညာတွေတွ အမျ ို းမျ ို း ရိှပါတယ်။ သူတို့ရဲ့
အတွေပါ်မှာ XML-RPC, SOAP စသဖြZင့် တွေနာက်ထပ်ဆက်သွယ်တွေရး နည်းပညာတွေတွ ရိှကြကပါတွေသးတယ်။ လုိတို
ရှင်း  စာအုပ်ရဲ့ထံုးစံအတိုင်း  အကျယ်တွေတွတွေတာ့  ချဲ့မတွေနတွေတာ့ပါဘူး။  လုိရင်းပဲတွေဖြပာပါမယ်။ ဒီလုိနည်းပညာ
အမျ ို းမျ ို းရှိတွေနတဲ့အထဲက  ကတွေန့တွေခတ်မှာ    Service    တွေတွZန်တီးZ့ုိ အကျယ်ဖြပန်ဆုံး အသုံးဖြပုတဲ့  ဆက်သွယ်  
တွေရးနည်းပညာ ကတွေတာ့   HTTP   ဖြZစ်ပါတယ်။   HTTP   ဟာ   Web Technology   တစ်ခုဖြZစ်လို့    HTTP   အသုံးဖြပု  
ထားတဲ့   Service   တွေတွကို   Web Service     လ့ုိလည်း တွေခါ်ကြကပါတယ်  ။
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API ဆိုတာ မူရင်းအတိုင်းဆိုရင် Application Program Interface ရဲ့ အတိုတွေကာက်ဖြZစ်ပြပီးတွေတာ့၊ Service
များကို ရယူအသံုးဖြပုရန် သတ်မှတ်ထားတွေသာနည်းလမ်း လ့ုိ တွေဖြပာလ့ုိရပါတယ်။ သူများတွေပးထားတဲ့ Service
ကို ကိုယ်က ရယူအသံုးဖြပုချင်ရင် သူသတ်မှတ်ထားတဲ့  API ကို ကိုယ်ကသိပြပီး သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ရယူ
အသံုးဖြပုရပါမယ်။ ကိုယ်က Service  တွေတွ Zန်တီးပြပီး တွေပးချင်တာဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က အသံုးဖြပုနည်း  API
ကို  သတ်မှတ်တွေပးရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ အ့ဲဒီလုိ  Service  တွေတွ တည်တွေဆာက်ပုံ၊  API  သတ်မှတ်ပံုတွေတွကို
တွေလ့လာသွားကြကမှာပါ။ ထပ်တွေဖြပာပါမယ်။  Service  က လက်တွေတွ့အလုပ်လုပ်တဲ့  ပရိုဂရမ်ဖြZစ်ပြပီးတွေတာ့၊  API
က အ့ဲဒီ Service ကို ရယူအသံုးဖြပုလုိတဲ့အခါ အသံုးဖြပုရတဲ့နည်းလမ်း ဖြZစ်ပါတယ်။

HTTP ကို အသံုးဖြပုထားတဲ့ Service တွေတွမှာ URL လိပ်စာတွေတွကို API အတွေနနဲ့ အသုံးဖြပုရတယ်လ့ုိ အလွယ်
မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် Service တစ်ခုကို ဆက်သွယ်အသံုးဖြပုလုိရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ URL ကို သိရပါ
တယ်။  Products  တွေတွလုိချင်ရင်  /products ဆိုတဲ့  URL  သံုးရမယ်လို့  သတ်မှတ်ထားရင်  အ့ဲဒီ
/products ဆိုတဲ့ URL ကို API လ့ုိသတွေဘာထားပြပီး အဖြခားပရိုဂရမ်တွေတွက အသံုးဖြပုရမှာပါ။

တစ်ကယ်တွေတာ့ မျက်စိထဲမှာ ဖြမင်တွေတွ့ရတဲ့ URL ကို ဥပမာဖြပုပြပီး တွေဖြပာလုိက်တွေပမယ့် ပုိပြပီးတွေတာ့ တိတိကျကျ
တွေဖြပာရရင် HTTP Request တွေတွကို API အတွေနနဲ့ အသံုးဖြပုတယ်လ့ုိတွေဖြပာမှ ဖြပည့်စုံ မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ HTTP
Request တွေတွမှာ Request Method တွေတွ Request Headers တွေတွ URL တွေတွ တွေပါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်။ URL
ဆိုတာ  HTTP Request  ရဲ့  အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုသာ ဖြZစ်ပါတယ်။  ဒီအတွေကြကာင်းတွေတွကို  တွေနာက်အခန်းမှာ
ဆက်လက်တွေလ့လာကြကပါမယ်။
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အခန်း (၂) – HTTP Request

HTTP  ဟာ  Communication  Protocol  တစ်ခုဖြZစ်ပါတယ်။  ပရိုဂရမ်နှစ်ခုအကြကား  အဖြပန်အလှန်  ဆက်
သွယ်ကြကတဲ့အခါ  နှစ်ဦးနှစ်ဘက်  လုိက်နာအသံုးဖြပုရမယ့်  နည်းလမ်းတွေတွကို  သတ်မှတ်တွေပးထားတာပါ။
ဆက်သွယ်မှု စတင်ဖြပုလုပ်သူကို   Client   လ့ုိ တွေခါ်ပြပီး၊ လက်ခံတုံ့ဖြပန်သူကို   Server   လ့ုိ တွေခါ်ပါတယ်  ။ Client နဲ့
Server  တို့ကို  အသံုးဖြပု တည်တွေဆာက်ထားကြကတဲ့  နည်းပညာတွေတွ တူစရာမလိုပါဘူး။ နှစ်ဦးလံုးက  HTTP
ကို အသံုးဖြပုမယ်ဆိုရင် အဖြပန်အလှန် ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါပြပီ။ ဥပမာ  - Client  ကို  JavaScript  နဲ့
Zန်တီးပြပီး  Server  ကို  PHP  နဲ့  Zန်တီးထားတွေပမယ့်၊  HTTP  ရဲ့အကူအညီနဲ့  ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့
သတွေဘာပါ။

HTTP ကိုအသံုးဖြပုကြကတဲ့ထဲက ထင်ရှားဖြမင်သာတဲ့ Client ပရိုဂရမ်တွေတွကတွေတာ့ ကျွန်တွေတာ်တို့ တွေနစဉ်သံုးတွေန
တဲ့  Chrome, Firefox, Edge  စတဲ့  Web Browser  တွေတွပါ။  ဒီပရိုဂရမ်တွေတွက  Google, Facebook  စတဲ့
Server  တွေတွကို  HTTP  အသံုးဖြပုပြပီး  ဆက်သွယ်တွေပးနိုင်ကြကပါတယ်။  Client  ဘက်က ဆက်သွယ်မှု  စတင်
ဖြပုလုပ်တဲ့  လုပ်ငန်းကို  Request  လုပ်တယ်လ့ုိ  တွေခါ်ပြပီး၊  Server  ဘက်က  ဖြပန်လည်တုံ့ဖြပန်မှု  ဖြပုလုပ်တဲ့
လုပ်ငန်းကိုတွေတာ့ Response ဖြပန်တယ်လ့ုိ တွေခါ်ပါတယ်။

HTTP အတွေကြကာင်းကို Professional Web Developer စာအုပ်မှာလည်း ထည့်သွင်း တွေZာ်ဖြပထားလုိ့ တွေလ့လာ
ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။  အ့ဲဒီစာအုပ်မှာ  အတွေထွတွေထွ  Web  Development  လုပ်ငန်းငန်းတွေတွ  လုပ်Z့ုိအတွက်

https://eimaung.com/professional-web-developer/
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ရည်ရွယတ်ွေရးသား တွေZာ်ဖြပထားတာပါ။ ဒီစာအုပ်မှာတွေတာ့  Service  နဲ့  API  တွေတွ တည်တွေဆာက်နိုင်Z့ုိအတွက်
ရှုတွေထာင့်နည်းနည်းတွေဖြပာင်းပြပီး တွေZာ်ဖြပသွားမှာဖြZစ်ပါတယ်။

Requests တွေတွအတွေကြကာင်း တွေလ့လာတဲ့အခါ မှတ်ရလွယ်တွေအာင် အပုိင်း (၄) ပုိင်း ခွဲတွေဖြပာချင်ပါတယ်။

1. Request Method
2. Request URL
3. Request Headers
4. Request Body

Request တစ်ခရုဲ့ Zဲွ့စည်းပံုကို အခုလုိ မျက်စိထဲမှာ ဖြမင်ကြကည့်ကြကရတွေအာင်။ အတွေပါ်မှာတွေဖြပာထားတဲ့ အချက်
(၄) ချက် စုZဲွ့ပါဝင်တဲ့ Package တွေလးတစ်ခုလို့ ဖြမင်ကြကည့်ရမှာပါ။

1. METHOD

POST
2. URL

/products

3. HEADERS

Content-Type: application/json
Accept: application/json

4. BODY

{ name:"Book", price:4.99, category:15 }

Client က Server ကို ဆက်သွယ်မှု စတင်ဖြပုလုပ်တွေတာ့မယ်ဆိုရင် ဒီ Package တွေလးကို အထုပ်လုိက် လှမ်း
ပ့ုိပြပီးတွေတာ့ ဆက်သွယ်ရတယ်လို့ တွေခါင်းထဲမှာ ပံုတွေZါ်ကြကည့်ပါ။ METHOD ကတွေတာ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖြပုလုပ်ရ
တဲ့  ရည်ရွယ်ချက်ပါ။  Data  လုိချင်လုိ့လား။  Data  ပ့ုိချင်တာလား။  Data  ဖြပင်တွေစချင်တာလား။ စသဖြZင့်ပါ။
တစ်ကယ်တွေတာ့  Data လ့ုိ မတွေခါ်ပါဘူး။  Resource လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။ အတွေခါ်အတွေဝါ်တွေကြကာင့် တွေခါင်းမစားပါနဲ့။
Resource ကတွေတာ့ အတွေခါ်အတွေဝါ်အမှန်ပါ။ ဒါတွေပမယ့် Data, Resource, Content, Document, Object စ
သဖြZင့် အမျ ို းမျ ို း တွေခါ်ကြကပါတယ်။ လုိရင်းကတွေတာ့ အတူတူပါပဲ။
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URL  ကတွေတာ့  ဆက်သွယ်ရယူလုိတဲ့အချက်အလက်ရဲ့  တည်တွေနရာပါ။  HEADERS  ကတွေတာ့  ဆက်သွယ်မှု
ဆိုင်ရာ  အချက်အလက်များ  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဘယ်လုိပံုစံနဲ့  လုိချင်တာလဲ။  ဘာတွေကြကာင့်လုိချင်တာလဲ။  စတဲ့
အချက်အလက်တွေတွပါ။ BODY ကတွေတာ့ Client ဘက်က တွေပးပ့ုိလုိတဲ့ အချက်အလက်တွေတွ ဖြZစ်ပါတယ်။ တွေပး
ပ့ုိလုိတဲ့ Data မရှိတဲ့အတွေဖြခအတွေနမှာ Body မပါတဲ့ Request တွေတွဆိုတာလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။

အ့ဲဒီထဲကမှ အခုစတင် တွေလ့လာကြကရမှာကတွေတာ့ Method တွေတွ အတွေကြကာင်းပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။

Request Methods
HTTP  နည်းပညာက သတ်မှတ်တွေပးထားတဲ့  Request  Methods  (၉)  မျ ို းရှိပါတယ်။  တစ်ခုချင်းစီမှာ  သ့ူ
အဓိပ္ပါယ်နဲ့သူပါ။ အတွေရးကြကီးပါတယ်။ ဂရုစိုက်ပြပီးတွေလ့လာတွေပးပါ။

1. GET –  Client  က  Server  ထံကတွေန  အချက်အလက်တွေတွရယူလိုတဲ့အခါ GET Method  ကို
အသံုးဖြပုရပါတယ်။

2. POST  - Client က Server ထံ အချက်အလက်တွေတွတွေပးပ့ုိလုိတဲ့အခါ POST Method ကို အသံုးဖြပု
ရပါတယ်။ ဒီလုိတွေပးပို့လုိက်တဲ့အတွက် Server မှာ အချက်အလက်သစ်တွေတွ တွေရာက်ရှိသွားတာ ဖြZစ်
နိုင်သလုိ၊  ရှိပြပီးသား  အချက်အလက်တွေတွ  တွေဖြပာင်းလဲသွားတာ၊  ပျက်သွားတာမျ ို းလည်း  ဖြZစ်နိုင်ပါ
တယ်။  ရိုးရိုး    Web Application    တွေတွမှာ    POST     ကို  အချက်အလက်သစ် တွေပးပုိ့Z့ုိတွေရာ၊ ဖြပင်ဆင်Z့ုိ  
တွေရာ၊  ပယ်Zျက်Zို့ပါ  အသံုးဖြပုကြကပါတယ်။  ဒါတွေပမယ့်    API    မှာတွေတာ့    POST   Method    ကို  
အချက်အလက်သစ်တွေတွ  တွေပးပ့ုိZုိ့အတွက်သာ  အသံုးဖြပုကြကတွေလ့  ရှိပါတယ်။  ဖြပင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့
ပယ်Zျက်တဲ့လုပ်ငန်းအတွက် တစ်ဖြခားပိုသင့်တွေတာ်တဲ့ Method တွေတွကို သံုးကြကပါတယ်။

3. PUT – Client  က Server  မှာရှိတဲ့  အချက်အလက်တွေတွကိုအစားထုိးတွေစလုိတဲ့အခါ PUT Method
ကိုအသံုးဖြပုရပါတယ်။  တွေပးလုိက်တဲ့အချက်အလက်နဲ့  မူလရှိတွေနတဲ့  အချက်အလက်ကို  အစားထုိး
လုိက်မှာပါ။  Server  မှာရှိတဲ့  အချက်အလက်တွေတွ  တွေဖြပာင်းလဲသွားမှာဖြZစ်လ့ုိ  PUT Method  ကို
Update လုပ်ချင်တဲ့အခါ အသံုးဖြပုရတယ်လို့ ဆိုကြကပါတယ်။
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4. PATCH –  Client  က  Server  မှာရှိတဲ့  အချက်အလက်တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကိုတွေဖြပာင်းတွေစလိုတဲ့အခါ
PATCH Method  ကို  အသံုးဖြပုရပါတယ်။  ဒါတွေကြကာင့်  PATCH ကိုလည်း  အချက်အလက်တွေတွ
Update  လုပ်ချင်တဲ့အခါ အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ PUT နဲ့  PATCH ရဲ့ ကွဲဖြပားမှုကို နားလည်Zုိ့ လုိပါ
တယ်။ နှစ်ခုလံုးက  Update  လုပ်တာချင်း တူတွေပမယ့် သတွေဘာသဘာဝ ကွဲဖြပားပါတယ်။  နဂိုရှိတွေန
တဲ့  အချက်အလက်ကို၊  တွေပးလုိက်တဲ့  အချက်အလက်သစ်နဲ့  အစားထုိးဖြခင်းအားဖြZင့် တွေဖြပာင်းတွေစလို
ရင်   PUT     ကိုသံုးပြပီး၊ နဂိုရှိတွေနတဲ့ အချက်အလက်မှာ တစ်စိတတ်စ်ပုိင်းပဲ တွေရးွထုတ်ဖြပင်တွေပးတွေစလုိရင်  
PATCH     ကို သံုးရတာပါ  ။

5. DELETE –  Client  က  Server  မှာရှိတဲ့  အချက်အလက်တွေတွ  ပယ်Zျက်တွေစလိုတဲ့အခါ  DELETE
Method ကို အသံုးဖြပုရပါတယ်။

6. OPTIONS – Client  နဲ့  Server  ကြကား သတွေဘာတူညီချက်ယူတဲ့  ဆက်သွယ်မှုတွေတွကို  OPTIONS
Method နဲ့ ဖြပုလုပ်ရပါတယ်။ သတွေဘာတူညီချက်ယူတယ်ဆိုတာ ဥပမာ Client က ဆက်သွယ်ခွင့်
ရိှရဲ့လား  လှမ်းတွေမးတဲ့အခါ  Server  က  Username, Password  လုိတယ်လုိ့  ဖြပန်တွေဖြပာတာမျ ို းပါ။
အချက်အလက်  အမှန်တစ်ကယ်တွေပးပ့ုိတဲ့  Request  မဟုတ်ဘဲ  အကြကို  အတွေမးအတွေဖြZ  လုပ်တဲ့
Preflight Request တွေတွအတွက် သံုးတဲ့သတွေဘာပါ။

7. HEAD – GET Method နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကွာသွားတာကတွေတာ့ Server  က Response ဖြပန်တွေပးတဲ့
အခါ  Headers  ပဲတွေပးပါ၊  Body  မလိုချင်ပါဘူးလ့ုိ  တွေဖြပာလုိက်တာပါ။  အတွေပါ်ကပံုမှာ  ဖြပထားတဲ့
Request မှာ Headers နဲ့ Body ရှိသလုိပဲ၊ Server ကဖြပန်တွေပးမယ့် Response မှာလည်း Headers
နဲ့  Body  ရိှပါတယ်။  GET က  Headers  တွေရာ  Body  ပါ  အကုန်လိုချင်တဲ့သတွေဘာဖြZစ်ပြပီး  HEAD
ကတွေတာ့ Headers တွေတွပဲ လုိချင်တယ်ဆိုတဲ့သတွေဘာ ဖြZစ်ပါတယ်။

8. CONNECT –  ဒီ  Method  ကတွေတာ့  API  မှာ မသံုးကြကပါဘူး။ ရိှမှန်းသိတွေအာင်သာ ထည့်တွေဖြပာထား
ထာပါ။ HTTP Proxy တွေတွအတွက် အဓိကသံုးပါတယ်။

9. TRACE – Client  ပ့ုိလုိက်တဲ့အတိုင်းပဲ  Server  က ဖြပန်ပ့ုိတွေပးတွေစလုိတဲ့အခါ  TRACE Method  ကို
သံုးရပါတယ်။ အဆင်တွေဖြပရဲ့လား တွေပးပ့ုိစမ်းသပ်ကြကည့်တဲ့ သတွေဘာမျ ို းပါ။
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ဒီ Request Method တွေတွကို အသံုးဖြပုလိုက်ဖြခင်းအားဖြZင့် အလုိအတွေလ�ာက် လုိချင်တဲ့လုပ်တွေဆာင်ချက်ကို ရ
သွားမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  Service  ကို  ဒီဇုိင်းလုပ်မယ့်သူက  ဒါတွေတွကို  သိထားပြပီး  တွေပးပို့လာတဲ့  Request
Method နဲ့အညီ အလုပ်လုပ်တွေပးနိုင်တွေအာင် ဒီဇုိင်းလုပ်ရမှာပါ။ ဒီအတိုင်း အတိအကျ မလုပ်ရင်တွေရာ မရဘူး
လား။ ရပါတယ်။ ဥပမာ - အချက်အလက်သစ်တွေတွ တည်တွေဆာက်လုိရင်   POST     ကို သံုးရမယ်လ့ုိ   HTTP   က  
တွေဖြပာထားပါတယ်။  ကိုယ်က  အ့ဲဒီအတိုင်း  လုိက်မလုပ်ဘဲနဲ့    GET     နဲ့ပ့ုိလာတာကိုပဲ  အချက်အလက်သစ်  
တည်တွေဆာက်Z့ုိ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်    Service    က အလုပ်တွေတာ့ လုပ်တွေနမှာပါပဲ။ မှန်ကန်စနစ်  
ကျတဲ့    Service    တွေတာ့ဖြZစ်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး  ။  Service  နဲ့  API  ဒီဇုိင်း  တွေကာင်းမတွေကာင်းဆိုတာ  ဒါတွေတွက
စကားတွေဖြပာသွားမှာပါ။

Request Headers
Request  Headers  တွေတွအတွေကြကာင်း  ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။  HTTP  က အသံုးဖြပုZ့ုိ  သတ်မှတ်တွေပးထားတဲ့
Headers  တွေတကွတွေတာ့  အများကြကီးပါ။  လုိက်တွေရကြကည့်တာ  Request,  Response  အပါအဝင်  Headers
အားလံုးတွေပါင်း (၁၀၀) တွေကျာ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက၊ အတွေတွ့ရများတဲ့ Request Headers တွေတွက ဒါတွေတွပါ။

• Accept
• Accept-Encoding
• Authorization
• Cache-Control
• Content-Type
• Cookie
• ETag
• If-Modified-Since
• Referer
• User-Agent

Service  တွေတွZန်တီးတဲ့အခါမှာ  ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်  မကြကာခဏ  စီမံZ့ုိလုိနိုင်တာက  Accept,
Content-Type နဲ့  Authorization တို့ပါ။  ကျန်တာတွေတွက အတွေရးတွေတာ့ကြကီးပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့်
ကိုယ်တိုင် စီမံZ့ုိလိုချင်မှလုိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချ ို ့က Client ပရိုဂရမ်ကို  Run တဲ့  Browser က လုပ်တွေပးသွား
ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချ ို ့ကိုတွေတာ့ အသင့်သံုး  Library  တွေတွရဲ့အကူအညီယူလုိက်လို့  ရနိုင်ပါတယ်။ ဖြZစ်နိုင်မယ်
ဆိရုင်  ဒါတွေတွကို  အတွေသးစိတ်  အကုန်တွေဖြပာချင်တွေပမယ့်  သွားချင်တဲ့  လမ်းတွေကြကာင်းကတွေန  တွေဘးနည်းနည်း
တွေရာက်သွားမှာစိုးလ့ုိ လုိမယ့်အပုိင်းတွေလးတွေတွပဲ အရင်တွေရွး ကြကည့်ကြကရတွေအာင်ပါ။
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Content-Type Header  ကတွေနစတွေဖြပာပါမယ်။  Content-Type Header  မှာ  Client  က တွေပးပ့ုိမယ့်
Request Body ရဲ့  Content အမျ ို းအစားကို သတ်မှတ်တွေပးရမှာပါ။ Content Type တွေတွ ဒီလုိ အမျ ို းမျ ို းရှိ
နိုင်ပါတယ်။

• image/jpeg
• image/png
• image/svg+xml
• text/plain
• text/html
• application/javascript
• application/json
• application/xml
• application/x-www-form-urlencoded

ဥပမာတစ်ချ ို ့  တွေရးွထုတ်တွေပးတာပါ။  အ့ဲဒီလို  Content Type (MIME Type  လ့ုိလည်းတွေခါ်ပါတယ်)  တွေပါင်း
(၆၀၀)  တွေကျာ်တွေတာင်  ရှိပါတယ်။  မနည်းမတွေနာပါ။  အ့ဲဒီထဲကမှ  API  အတွက်  အသံုးအများဆုံး  ဖြZစ်မှာ
ကတွေတာ့  application/json နဲ့  application/x-www-form-urlencoded တို့  ဖြZစ်ပါ
တယ်။

Accept Header ကတွေတာ့ တွေဖြပာင်းဖြပန်ပါ။ Client ကဖြပန်လုိချင်တဲ့ Content Type ကို သတ်မှတ်Zို့အတွက်
အသံုးဖြပုရတာပါ။ ဟိုးအတွေပါ်က  Request  တစ်ခုမှာပါတဲ့အရာတွေတွကို  Package  တစ်ခုလ့ုိ  ဖြမင်ကြကည့်ပါဆို
ပြပီး  တွေပးထားတဲ့နမူနာကို  ဖြပန်တွေလ့လာကြကည့်ပါ။  Content-Type က  application/json ဖြZစ်တွေန
သလုိ  Accept ကလည်း  application/json ဖြZစ်တွေနတာကို  တွေတွ့ရမှာ  ဖြZစ်ပါတယ်။  အဓိပ္ပါယ်
ကတွေတာ့ Client တွေပးပ့ုိမှာ JSON ဖြZစ်သလုိ Client က ဖြပန်လုိချင်တာလည်း JSON ပဲ လုိချင်တယ်လ့ုိ တွေဖြပာ
လုိက်တာပါ။

လက်တွေတွ့အသံုးဖြပုရမယ်လ့ုိတွေဖြပာတဲ့အထဲမှာပါတဲ့  Authorization Header  အတွေကြကာင်းကိုတွေတာ့
သက်ဆိုင်ရာအခန်း  တွေရာကတ်ွေတာ့မှပဲ  တွေဖြပာဖြပပါတွေတာ့မယ်။  အခု  Request  Body  အတွေကြကာင်း  နည်းနည်း
ဆက် ကြကည့်ချင်ပါတယ်။
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Request Body
Client ပရိုဂရမ်နဲ့  Server ပရိုဂရမ်တို့ တည်တွေဆာက်ထားတဲ့ နည်းပညာတွေတွ မတူလည်းဘဲ  HTTP ကို သံုး
တာချင်းတူရင် အဖြပန်အလှန် ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လ့ုိ တွေဖြပာခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေနရာမှာ တွေဖြပာစရာရှိလာ
တာက Data Format  ပါ။  HTTP    ကို သံုးကြကတာချင်းတူလ့ုိ အဖြပန်အလှန် ဆက်သွယ်နိုင်တယ် ဆိုတွေပမယ့်  
သံုးတဲ့    Data Format   မတူရင် သူတွေပးတဲ့    Data   ကို ကိုယ်နားမလည်၊ ကိုယ်တွေပးတဲ့    Data   ကို သူနားမလည်  
ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။ 

HTTP ကတွေတာ့ ဘယ်လ့ုိ Data Format (Content Type) ကို သံုးရမယ်လ့ုိ ပံုတွေသကန့်သတ် မထားပါဘူး။
Support လုပ်တဲ့ Content Type တွေပါင်း (၆၀၀) တွေကျာ်ထဲက ကြကိုက်တာကို သုံးပြပီး ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
ဒါတွေပမယ့်  ကြကိုက်တာသံုးလ့ုိရတယ်ဆိုတိုင်း  တစ်တွေယာက်တစ်မျ ို း  သုံးလ့ုိမဖြZစ်ပါဘူး။  ဘံုတူညီနဲ့  Format
တစ်ခုကို တွေရးွချယ် အသံုးဖြပုကြကZ့ုိလုိပါတယ်။ အရင်ကတွေတာ့ အချက်အလက်Zဲွ့စည်းပံု တင်းကြကပ်စနစ်ကျတဲ့
XML  ကို ဘုံတူညီတဲ့  Data Exchange Format  အတွေနနဲ့ အသုံးဖြပုကြကပါတယ်။ ကတွေန့တွေခတ်မှာတွေတ့  JSON
ကိုသာ အဓိကထားပြပီး အသံုးဖြပုကြကပါတွေတာ့တယ်။ တစ်ဖြခား Content Type တစ်ခုခုကို နှစ်ဘက်ညှိပြပီး သံုး
ကြကမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြZစ်တွေတာ့ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် JSON ဟာ Zဲွ့စည်းပံုစနစ်ကျတယ်၊ တွေပါ့ပါးတယ်၊
အသံုးဖြပုရလည်း လွယ်ကူတယ်၊ ပြပီးတွေတာ့ ကွန်ပျူတာစနစ် အတွေတာ်များများကလည်း နားလည်တဲ့အတွက်
JSON ကိုသာ တွေရးွချယ်အသုံးဖြပုလာကြကဖြခင်း ဖြZစ်ပါတယ်။

Client    က   Data    တွေပးပ့ုိတဲ့အခါ    JSON Format    ကို  အသံုးဖြပုသင့်သလ့ုိ    Server    က ဖြပန်ပို့တဲ့အခါမှာလည်း  
JSON Format   ကိုသာ သံုး  ကြက  ရမှာ ဖြZစ်ပါတယ်  ။ တနည်းအားဖြZင့် Request Body ဟာ JSON Format ဖြZစ်
ရမှာ ဖြZစ်ပြပီးတွေတာ့ Response Body ဟာလည်း JSON Format ဖြZစ်ရမှာပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။

JSON  အဖြပင်ဖြZည့်စွက်မှတ်သားသင့်တဲ့  Format  ကတွေတာ့  URL  Encode  Format  ဖြZစ်ပါတယ်။  သ့ူကို
Request Body အဖြZစ်ရံZန်ရံခါ သံုးကြကပါတယ်။ URL Encode Format ဟာ ရိုးရိုး Plain Text တစ်မျ ို း ဖြZစ်
ပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် Key1=Value1&Key2=Value2 ဆိုတဲ့ Zဲွ့စည်းပံုနဲ့ သံုးတွေပးရပါတယ်။ ဥပမာ -

name=John%20Doe&age=22&email=john%40gmail.com

တွေပးထားတဲ့နမူနာကို တွေသချာကြကည့်လိုက်ရင် သ့ူမှာ  name, age နဲ့  email ဆိုတဲ့ တန်Zုိးသံုးခု ပါဝင်ပါ
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တယ်။ Key နဲ့ Value ကို = နဲ့ ပုိင်းဖြခားပြပီး၊ တန်Zုိးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို & သတွေက�တနဲ့ပုိင်းဖြခားလုိ့ ဒီ Operator
နှစ်ခုကို အထူးဖြပုမှတ်သားရပါမယ်။ တန်Zုိးတွေတွထဲမှာ Space နဲ့ Special Character တွေတွကို အသုံးဖြပုခွင့်မ
ရိှပါဘူး။ အသံုးဖြပုလုိရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့နည်းအတိုင်း  Encode  လုပ်တွေပးရပါတယ်။  %20 ဆိုတာ Space
ဖြZစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့်  John%20Doe ကို  Decode  ဖြပန်လုပ်လုိက်ရင်  John Doe  ကိုရမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။
%40 ကတွေတာ့  @  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဒါတွေကြကာင့်  john%40gmail.com ကို  Decode  ဖြပန်လုပ်လိုက်ရင်
john@gmail.com ကို ရမှာပါ။

တစ်ကယ်တွေတာ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့  URL Encode\Decode တန်Zုိးတွေဖြပာင်းတဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာ
မလုိပါဘူး။ အသင့်သုံးလ့ုိရတဲ့ နည်းပညာတွေတရွှိပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် ဒီ Encode တန်Zုိးတွေတွတွေကြကာင့် မျက်စိမ
ရှုပ်ရတွေအာင်  တွေနာက်ပုိင်းနမူနာတွေတွမှာဆိုရင်  Encode  လုပ်ပြပီးတွေတာ့  တွေZာ်ဖြပမှာမဟုတ်တွေတာ့ဘဲ၊  ရိုးရိုးပဲ
တွေZာ်ဖြပသွားတွေတာ့မှာပါ။ ဒီလုိပါ -

name=John Doe&age=22&email=john@gmail.com

ဒီလုိရိုးရိုးအဖြမင်အတိုင်း  တွေZာ်ဖြပထားတွေပမယ့်၊  တစ်ကယ်တမ်း  အလုပ်လုပ်တဲ့  အခါမှာတွေတာ့  Space
အပါအဝင်  Special  Character  တွေတွကို  သတ်မှတ်ထားတဲ့  နည်းလမ်းအတိုင်း  Encode  လုပ်ပြပီးတွေတာ့
အလုပ်လုပ်သွားပါလား  ဆိုတာကို  တွေလ့လာသူက  သိထားZ့ုိပဲ  လုိပါတယ်။  ကိုယ်တိုင်လုိက်လုပ်တွေပးစရာ
တွေတာ့ လုိခဲပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ မဖြZစ်မတွေန ကိုယ်တိုင် Encode/Decode လုပ်တွေပးZ့ုိ လုိတယ်ဆိုရင်လည်း
သက်ဆိုင်ရာ Language မှာအသင့်ပါတဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - JavaScript မှာ
encodeURIComponent() ကိုသုံးပြပီးတွေတာ့  ရိုးရိုး  String  ကို  URL  Encode  တွေဖြပာင်းနိုင်သလုိ၊
decodeURIComponent() ကိုသံုးပြပီးတွေတာ့ String ဖြပန်တွေဖြပာင်းနိုင်ပါတယ်။

အခု စာအတွေနနဲ့ Zတ်ရှုတွေလ့လာခဲ့တဲ့ သတွေဘာသဘာဝတွေတွကို ရှုတွေထာင့်တစ်မျ ို းတွေဖြပာင်း တွေလ့လာပြပီးသား ဖြZစ်
သွားတွေအာင် ကုဒ်နမူနာတွေလးတစ်ချ ို ့နဲ့လည်း ဆက်လက်တွေZာ်ဖြပပါဦးမယ်။
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Request Code Sample
ဒီကုဒ်နမူနာတွေတွက လက်တွေတွ့ လုိက်တွေရးZ့ုိ မဟုတ်တွေသးပါဘူး။ စာနဲ့တွေလ့လာခဲ့တဲ့ သတွေဘာသဘာဝကို ပုိပြပီး
ဖြမင်သွားတွေအာင် ကုဒ်နမူနာအတွေနတဲ့ ထပ်ဖြပတွေပးတဲ့သတွေဘာပါ။ ကုဒ်တွေတွကို လုိက်Zတ်ပြပီး တွေလ့လာကြကည့်ပါ။

$.ajax({
url: "/products/",
type: "POST",
contentType:"application/x-www-form-urlencoded",
data: "name=Book&price=8.99",
success: function() {

// do something
}

});

ဒါဟာ jQuery ရဲ့  ajax() Function ကို အသံုးဖြပုပြပီး  Request တွေပးပ့ုိပံု တွေပးပ့ုိနည်း ဖြZစ်ပါတယ်။ url,
type, contentType, data စသဖြZင့်  Request  တစ်ခုမှာ ပါဝင်ရမယ့်အရာတွေတွကို  ဖြပည့်ဖြပည့်စုံစုံ
သတ်မှတ်တွေပးရတာကို  တွေတွ့နိုင်ပါတယ်။  jQuery  က  HTTP  အတွေကြကာင်း  တွေသချာမသိတဲ့သူတွေတွလည်း
အသံုးဖြပုရတာ  လွယ်တွေစချင်လို့  ထင်ပါတယ်၊  အသံုးအနှုံးတွေတွကို  တွေဖြပာင်းထားပါတယ်။  type ဆိုတာ
METHOD ကို တွေဖြပာတာပါ။  data ဆိုတာ BODY ကို တွေဖြပာတာပါ။ ဒီကုဒ်ကိုပဲ နည်းနည်းဖြပင်လိုက်လ့ုိ ရပါ
တွေသးတယ်။

$.ajax({
url: "/products/",
type: "POST",
data: { name: "Book", price: 8.99 },
success: function() {

// do something
}

});

contentType ဖြZုတ်လုိက်တာပါ။  contentType မပါရင်  Default  က URL Encode  ပဲမ့ုိလ့ုိပါ။  ပြပီး
တွေတာ့ data ကိုကြကည့်ပါ။ URL Encode ဆိုတွေပမယ့် JSON အတွေနနဲ့ တွေပးလ့ုိရပါတယ်။ jQuery က JSON ကို
URL Encode ဖြZစ်တွေအာင် သ့ူဘာသာတွေဖြပာင်းတွေပးသွားမှာ မ့ုိလို့ပါ။
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တွေနာက်ထပ်ကုဒ်နမူတာတစ်မျ ို း ထပ်ကြကည့်လုိက်ပါဦး။

fetch("/products", {
method: "POST",
headers: {

"Content-type": "application/json",
"Accept": "application/json"

},
body: JSON.stringify({ name: "Book", price: 8.99 })

});

ဒါကတွေတာ့  ES6  fetch() ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  Request  တွေပးပ့ုိလုိက်တာပါ။  သူကတွေတာ့  HTTP  အသုံးအနှုံး
အမှန်အတိုင်းပဲ အသံုးဖြပုတွေပးရပါတယ်။  URL  ကို ပထမ  Parameter  အတွေနနဲ့  တွေပးရပြပီး ကျန်တဲ့  Method,
Headers, Body  စတာတွေတွက တွေနာက်ကလုိက်ရတာပါ။ နမူနာမှာ  HEADERS  ရဲ့  Content-type ကို
JSON  လ့ုိ  သတ်မှတ်ထားတာကို  တွေတွ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒီတွေနရာမှာ  Accept Header  ကိုလည်း  သတိဖြပုပါ။
တစ်ချ ို ့ Server တွေတွက Data Format နှစ်မျ ို းသံုးမျ ို း Support လုပ်ကြကပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ Support လုပ်တဲ့
အခါ Client က Accept Header ကိုသုံးပြပီး ကိုယ်လုိချင်တဲ့ Format ကို တွေဖြပာဖြပလ့ုိရတဲ့သတွေဘာပါ။

BODY အတွက် JSON Data ကိုတွေပးထားပါတယ်။ ဒီလုိတွေပးတဲ့အခါ  တွေရးထံုးက JSON တွေရးထံုးနဲ့ တွေရးရတွေပ
မယ့် ပုိ့တဲ့အခါ String အတွေနနဲ့ ပ့ုိရလ့ုိ JSON.stringify() Function ရဲ့အကူအညီနဲ့  String တွေဖြပာင်း
ထားတာကို တွေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း တွေသချာ သတိဖြပုပါ။ Content Type ကို JSON လ့ုိတွေဖြပာထားတဲ့
အတွက် ပ့ုိတဲ့  Format က JSON Format မှန်ရပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် HTTP က တစ်ကယ်ပ့ုိတဲ့အခါ String
အတွေနနဲ့ပဲ ပ့ုိတာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် JSON Format   နဲ့ တွေရးထားတဲ့   String   ကို ပ့ုိတာ ဖြZစ်ရမှာပါ။

ဒီတွေလာက်ဆိုရင်  HTTP  Request  တွေတွအတွေကြကာင်း  စုံသင့်သတွေလာက်  စုံသွားပါပြပီ။  တွေနာက်တစ်ခန်းမှာ
Response တွေတွအတွေကြကာင်း ဆက်ကြကည့်ကြကရတွေအာင်။
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အခန်း (၃) – HTTP Response

HTTP Request တွေတွကို မှတ်ရလွယ်တွေအာင် Method, URL, Header, Body ဆိုပြပီး  (၄) ပုိင်းမှတ်နိုင်တယ်
လ့ုိ တွေဖြပာခဲ့ပါတယ်။ HTTP Response တွေတွကိတုွေတာ့ (၃) ပုိင်း မှတ်တွေပးပါ။

1. Status Code
2. Response Headers
3. Response Body

Request မှာတုံးက တွေပးပ့ုိတဲ့အခါ Package တွေလးတစ်ခုအတွေနနဲ့ Method, URL, Headers, Body တွေတွကို စု
Zဲွ့ပြပီးတွေတာ့  ပ့ုိတယ်လုိ့  တွေဖြပာခဲ့ပါတယ်။  Server  က ဖြပန်လည်တွေပးပုိ့တဲ့  Response  တွေတွကလည်း ဒီလုိပုံစံ
Package တွေလးနဲ့ပဲ ထုပ်ပုိးပြပီး ဖြပန်လာတယ်လ့ုိ ဖြမင်ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

1. STATUS CODE

201 Created
2. HEADERS

Content-Type: application/json
Location: http://domain/books/3

3. BODY

{ id: 3, name: "Book", price: 4.99 }
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Request  တုံးက  Method  တွေတွကို  ဦးစားတွေပး ကြကည့်ခဲ့ပါတယ်။  Response  အတွက်တွေတာ့  Status Code
တွေတွကို ဦးစားတွေပးပြပီး တွေလ့လာကြကရမှာပါ။

Status Codes
Status Code တွေတွကို အုပ်စု (၅) စုခွဲပြပီး မှတ်နိုင်ပါတယ်။

• 1XX – လက်ခံရရှိတွေကြကာင်း အသိတွေပးဖြခင်း
• 2XX – ဆက်သွယ်မှု တွေအာင်ဖြမင်ဖြခင်း
• 3XX – တည်တွေနရာ တွေဖြပာင်းလဲဖြခင်း
• 4XX – Client တွေကြကာင့်ဖြZစ်တွေသာ Error
• 5XX – Server တွေကြကာင့်ဖြZစ်တွေသာ Error

Status Code  တွေတွဟာ အပြမဲတမ်း  (၃)  လံုးတွဲပဲလာပါတယ်။ တစ်ဖြခားပံုစံမလာပါဘူး။  1  နဲ့စတဲ့  Status
Code  တွေတွဟာ ဆက်သွယ်မှုကို  လက်ခံရရှိတွေကြကာင်း  အတွေကြကာင်းဖြပန်တဲ့  ကုဒ်တွေတွပါ။  အလုပ်မလုပ်တွေသးပါ
ဘူး၊ အသိတွေပးတဲ့ အဆင့်ပဲ ရိှပါတွေသးတယ်။ 2 နဲ့စတဲ့ Status Code တွေတကွတွေတာ့ အများအားဖြZင့်ဆက်သွယ်
မှုတွေအာင်ဖြမင်သလုိ  သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလည်း  တွေအာင်ဖြမင်တယ်လ့ုိ  အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့  ကုဒ်တွေတွပါ။  3  နဲ့စတဲ့
Status  Code  တွေတကွတွေတာ့  အများအားဖြZင့်  Client  လုိချင်တဲ့အချက်အလက်ရဲ့  တည်တွေနရာတွေဖြပာင်းသွား
တွေကြကာင်း အသိတွေပးတဲ့  Code တွေတွပါ။  4  နဲ့ စတဲ့  Status Code တွေတွကတွေတာ့ ဆက်သွယ်မှု မတွေအာင်ဖြမင်တဲ့
အခါ  Error  အတွေနနဲ့ တွေပးမှာပါ။ မတွေအာင်ဖြမင်ရဖြခင်းအတွေကြကာင်းရင်းက Client  ရဲ့ အမှားတွေကြကာင့်ပါ။  5  နဲ့စတဲ့
Status Code  တွေတွကလည်း ဆက်သွယ်မှု  မတွေအာင်ဖြမင်တဲ့အခါ  Error  အတွေနနဲ့  တွေပးမှာပါပဲ။  ဒါတွေပမယ့် ဒီ
တစ်ခါတွေတာ့ မတွေအာင်ဖြမင်တာ Server ရဲ့ အမှားတွေကြကာင့်ပါ။

Status Code  တွေပါင်း  (၅၀)  တွေကျာ်ရှိလ့ုိ  တစ်ခုမကျန်အကုန်မတွေZာ်ဖြပတွေတာ့ပါဘူး။ အတွေရးကြကီးတဲ့  Code တွေတွ
ကိုပဲ တွေရွးထုတ်တွေZာ်ဖြပသွားပါမယ်။ အတွေရးကြကီးပါတယ်။ ကိုယ့် Service နဲ့ API ဘက်က သင့်တွေတာ်မှန်ကန်တဲ့
Status Code ကို ဖြပန်တွေပးနိုင်Zုိ့ လုိအပ်တဲ့အတွက် Code တွေတွရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သတိဖြပုမှတ်သားတွေပးပါ။
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200 OK –  ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိပြပီး  လုပ်ငန်းအားလံုး တွေအာင်ဖြမင်တဲ့အခါ ဒီ  Code  ကိုဖြပန်ပို့တွေပးရမှာ
ပါ။ Request Method ဘာနဲ့ပဲလာလာ တွေအာင်ဖြမင်တယ်ဆိုရင် သံုးနိုင်ပါတယ်။

201 Created –  ဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိပြပီး  အချက်အလက်သစ်  တည်တွေဆာက်တွေအာင်ဖြမင်တဲ့အခါ
ဖြပန်ပ့ုိတွေပးရမှာပါ။ အများအားဖြZင့် POST သ့ုိမဟုတ် PUT Method နဲ့လာတဲ့ Request တွေတွကို တုံ့ဖြပန်Z့ုိပါ။

202 Accepted – ဆက်သွယ်မှုကို တွေအာင်ဖြမင်စွာလက်ခံရရှိတယ်၊ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ထားလုိက်
မယ်လို့ တွေဖြပာတာပါ။ လက်ခံရရှိတွေကြကာင်းသက်သက်ပဲ အတွေကြကာင်းဖြပန်လုိတဲ့အခါ သံုးနိုင်ပါတယ်။

204  No  Content –  ဆက်သွယ်မှုကို  လက်ခံရရှတိယ်၊  တွေအာင်ဖြမင်တယ်၊  ဒါတွေပမယ့်  ဖြပန်ပို့စရာ
အချက်အလက် မရှိတဲ့အတွေဖြခအတွေနမျ ို းမှာ  သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ  DELETE Method  နဲ့လာတဲ့  Request
မျ ို းပါ။ Zျက်လိုက်တယ်၊ တွေအာင်ဖြမင်တယ်၊ ဒါတွေပမယ့် ဘာမှဖြပန်မပ့ုိတွေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့သတွေဘာပါ။

301 Move Permanently –  အချက်အလက်ရဲ့  တည်တွေနရာတွေဖြပာင်းသွားတွေကြကာင်း အသိတွေပးZုိ့ သုံးပါ
တယ်။ Redirect ဆိုတဲ့သတွေဘာပါ။ ဥပမာ - /items ကိုလုိချင်တယ်လုိ့ Client က Request လုပ်လာတွေပ
မယ့် /items ကမရှိဘူး၊ /products ပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် 301 ကို Location Header နဲ့တွဲပြပီး ဖြပန်ပ့ုိနိုင်ပါ
တယ်။ ဥပမာ ဒီလုိပါ။

 Request 

GET /items
Content-Type: application/json

 Response 

301 Move Permanently
Location: http://domain/products
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307 Temporary Redirect – နံပါတ်တွေကျာ်ပြပီး 307 ကို တွေဖြပာလုိက်တာ သတွေဘာသဘာဝ တူလ့ုိပါ။
တည်တွေနရာ တွေဖြပာင်းသွားတွေကြကာင်း တွေဖြပာတာပါပဲ။ Redirect အတွက် သံုးပါတယ်။ ကွာသွားတာက 301     ဆို  

ရင်  အပြပီးတွေဖြပာင်းတာ  တွေနာက်ဖြပန်မလာနဲ့တွေတာ့လ့ုိ  အဓိပ္ပါယ်ရပြပီး    307     ဆိုရင်တွေတာ့  ခဏတွေဖြပာင်းတာ၊  
တွေနာက်ဖြပန်လာချင် လာခဲ့ ဆိုတဲ့သတွေဘာမျ ို း အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။

304 Not Modified – ဒါကအများအားဖြZင့် Cache အတွက်အသုံးပါတယ်။ ရိုးရိုး  Web Application
တွေတွမှာ  ဒီ  Status  Code  ကို  အပြမဲလုိလုိတွေတွ့ရတွေပမယ့်  API  မှာတွေတာ့  အသံုးနည်းပါတယ်။  Client  က
Request လုပ်တဲ့အခါမှာ  If-Modified-Since Header  ကိုသံုးပြပီးတွေတာ့ အတွေဖြပာင်းအလဲရှိမှတွေပးပါလ့ုိ
တွေဖြပာလ့ုိရတယ်။ ဒါဆိုရင် Server က စစ်ကြကည့်ပြပီးတွေတာ့ အတွေဖြပာင်းအလဲမရှိရင် Data ကို ဖြပန်မတွေပးတွေတာ့ဘဲ
304 Not Modified လ့ုိ တွေဖြပာလုိက်လ့ုိ ရတ့ဲသတွေဘာပါ။ 

400 Bad Request – Client   ရဲ့   Request   က   မဖြပည့်စုံရင် (သ့ုိမဟုတ်) တစ်ခုခု မှားတွေနရင် ဖြပန်တွေပးတဲ့
Error Code ပါ။

401 Unauthorized – Client က Request လုပ်လာတွေပမယ့်၊ အ့ဲဒီတွေနရာကိုဝင်ခွင့်မရှိတဲ့အခါ ဒီ Code
ကို Error အတွေနနဲ့တွေပးရပါတယ်။ 

Security မှာ Authentication နဲ့ Authorization ဆိုပြပီး နှစ်မျ ို းရှိပါတယ်။ တွေလ့လာစမှာ ဒီနှစ်ခုကို ခပ်ဆင်
ဆင်ဖြZစ်တွေနလ့ုိ တွေရာကြကပါတယ်။ မျက်စိလည်ကြကပါတယ်။  အကျဉ်းချုပ်တွေဖြပာရရင်  Authentication    ဆိုတာ  
ဝင်ခွင့်ရှိမရှိစစ်တာပါ။  Login  ဝင်လုိက်ရင်  Authenticate  ဖြZစ်သွားတယ်၊  ဝင်ခွင့်ရသွားတယ် ဆိုပါတွေတာ့။
Authorization    ဆိုတာကတွေတာ့  လုပ်ခွင့်ရှိမရှိစစ်တာပါ  ။  ဝင်ခွင့်ရှိရင်တွေတာင်  လုပ်ခွင့်က  ရှိချင်မှ  ရှိမှာပါ။
Authenticate  ဖြZစ်တွေနတွေပမယ့်  Authorize  ဖြZစ်ချင်မှ ဖြZစ်တာပါ။ ဒီလုိတွေရာတတ်တဲ့ကိစ္စကိုမှ  ထပ်ပြပီးမျက်စိ
လည်စရာ ဖြZစ်သွားနိုင်တာတွေကာ့  401 Unauthorized မှာ အသုံးအနှုံး  Unauthorized  လ့ုိ ပါတွေနတွေပ
မယ့် တစ်ကယ်တမ်း  Authenticate  လုိတဲ့တွေနရာမှာ သံုးရတာပါတဲ့။  Authorize  လုိတဲ့တွေနရာတွေတွအတွက်
403 Forbidden ကို သံုးရပါတယ်။
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403 Forbidden – Client က Request လုပ်လာတွေပမယ့် သ့ူမှာ အ့ဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အခါ 403
Forbidden ကို Error Code အတွေနနဲ့ ဖြပန်တွေပးရပါတယ်။

404 Not Found – မရှိတဲ့အရာတစ်ခုကို Client က Request လုပ်ယူZို့ကြကိုးစားတဲ့အခါ တွေပးရတဲ့ Error
Code  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဒီဟာကတွေတာ့  ကျွန်တွေတာ်တို့  အင်တာနက်တွေပါ်မှာ  မကြကာခဏ  တွေတွ့Zူးတွေနကြကပါ။
Request URL  မှားတွေနတာ  (သ့ုိမဟုတ်)  အရင်က မှန်တွေပမယ့် အခုZျက်ထားလိုက်လ့ုိ  မရှိတွေတာ့တာမျ ို းမှာ
တွေပးရမှာပါ။

405 Method Not Allowed – တစ်ချ ို ့ URL တွေတွကို အသုံးဖြပုခွင့်ရှိတဲ့ Method နဲ့ မရှိတဲ့ Method
တွေတွ ခွဲပြပီးသတ်မှတ်ထားမယ်ဆို သတ်မှတ်ထားလ့ုိ ရပါတယ်။ ဥပမာ /users ဆိုတဲ့  URL အတွက် GET
နဲ့ POST လက်ခံတွေပမယ့် DELETE လက်မခံဘူး ဆိုကြကပါစို့။ Client က /users ကို DELETE Method နဲ့
Request လုပ်လာတဲ့အခါ 405 ကို ဖြပန်တွေပးနိုင်ပါတယ်။

409 Conflict – Database Table တစ်ခုထဲမှာ Record အသစ်တစ်တွေကြကာင်း ထည့်လုိက်တယ်ဆိုရင်
Auto-Increment  နဲ့  ID  ဖြပန်ရတွေလ့  ရှိပါတယ်။  Auto-Increment  မသံုးရင်လည်း  တစ်ဖြခားနည်းလမ်း
တစ်ခုခုနဲ့  Unique ဖြZစ်တဲ့  Key/ID တစ်ခုခုကို ဖြပန်ရတွေလ့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် အသစ်ထည့်လုိရင် ID တွေတွ
Key တွေတွမတွေပးရပါဘူး။ ဒါတွေကြကာင့် အသစ်တည်တွေဆာက်ပါလ့ုိတွေဖြပာတဲ့  Request တွေတွမှာ ID တွေပးလာတဲ့အခါ
လက်မခံသင့်ပါဘူး။  အ့ဲဒီလုိ  ID    တွေပးပြပီး  အသစ်တွေဆာက်ခိုင်းတွေနရင်   409 Conflict ကို  Error  Code
အတွေနနဲ့ ဖြပန်တွေပးတွေလ့ရှိပါတယ်။

415 Unsupported Media Type –  Client  က  Accept Header  နဲ့  သူလုိချင်တဲ့  Response
Body Format ကို တွေဖြပာလုိ့ရတယ်လ့ုိ တွေဖြပာခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ Client   က လုိချင်တဲ့   Format   ကို   Server  
က      Support   မလုပ်ရင်   415 ကို Error Code အတွေနနဲ့ ဖြပန်တွေပးရပါတယ်။

418 I"m a Teapot – ဟာသသတွေဘာနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ Error Code ပါ။ ဟာသဆိုတွေပမယ့် တစ်ကယ်ရှိ
ပါတယ်။  Client  က Server  ကို တွေကာ်Zီတစ်ခွက်တွေပးပါလ့ုိ  Request  လုပ်လာခဲ့ရင်  418 ကို  Error Code
အတွေနနဲ့ ဖြပန်တွေပးရတာပါ။ Teapot မ့ုိလ့ုိလက်ဘက်ရည်ပဲရမယ်၊ တွေကာ်Zီမရဘူးလ့ုိ တွေဖြပာလုိက်တဲ့ သတွေဘာပါ။
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429 Too Many Requests – Server တွေတွမှာ လက်ခံနိုင်တဲ့ Request အတွေရအတွက် အကန့်အသတ်
ရိှကြကပါတယ်။ ဥပမာ - တစ်မိနစ်မှာ  Client တစ်ခုဆီက Request အကြကိမ် (၆၀) ပဲ လက်ခံမယ်ဆိုတာမျ ို း
ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့   Request   အကြကိမ်တွေရတွေကျာ်သွားပြပီဆိုရင်   429 ကို Error အတွေနနဲ့ ဖြပန်တွေပးနိုင်ပါတယ်။

500 Internal Server Error – Client Request က အဆင်တွေဖြပတွေပမယ့် Server ဘက်မှာ Error
ဖြZစ်တွေနတဲ့အခါ ဖြပန်တွေပးရတဲ့ Code ပါ။ ဘာ   Error   မှန်းမသိတဲ့အခါ   (သ့ုိမဟုတ်) ဘာ Error လည်း မတွေဖြပာဖြပ
ချင်တဲ့အခါ 500 ကို ဖြပန်တွေပးကြကပါတယ်။

502 Bad Gateway – Server တွေတဟွာ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြပီးတွေတာ့လည်း အလုပ်လုပ်Zို့ လုိတတ်
ပါတယ်။  Client  Request  ကို  လကရ်ှိ  Server  က  လက်ခံရရှိတွေပမယ့်  လုိအပ်လ့ုိ  တွေနာက်  Server  ကို
ထပ်ဆင့် ဆက်သွယ်တဲ့အခါ အဆင်မတွေဖြပဘူးဆိုရင် 502 ကို ဖြပန်တွေပးတွေလ့ရှိကြကပါတယ်။

503 Service Unavailable –  Server  တွေတွမှာ  တစ်ချနိ်တည်း  တစ်ပြပိုင်းတည်း  Concurrent
လက်ခံအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - Client အခု (၂၀) ကိုပဲ တစ်ပြပိုင်တည်း
လက်ခံ  အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်  ဆိုတာမျ ို းပါ။  တစ်ပြပိုင်တည်း  ဆက်သွယ်တဲ့    Client    က  သတ်မှတ်  
အတွေရအတွက် တွေကျာ်သွားတဲ့အခါ 503 ကို ဖြပန်တွေပးကြကပါတယ်။

မှတ်စရာနည်းနည်းများတယ်လ့ုိ  ဆိုနိုင်တွေပမယ့်၊  အခက်ကြကီးတွေတာ့လည်း  မဟုတ်ပါဘူး။  ကြကိုးစားမှတ်သား
ထားတွေပးပါ။ API ဒီဇုိင်းမှာ Request Method တွေတွနဲ့  Status Code တွေတဟွာ အတွေရးအကြကီးဆုံးအစိတ်အပိုင်း
တွေတွလ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြပီး Response Header တွေတွအတွေကြကာင်းတွေလ့လာကြကပါမယ်။
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Response Headers
Response  Headers  တွေတွထဲမှာ  Content-Type  နဲ့ Location တို့ကိုပဲ အရင်ကြကည့်ရမှာပါ။
Request Headers အတွေကြကာင်း တွေဖြပာခဲ့တုံးကနဲ့ သတွေဘာသဘာဝ အတူတူပါပဲ။ Content-Type Header
ကိုအသံုးဖြပုပြပီးတွေတာ့ Response Body ရဲ့  Content Type ကို သတ်မှတ်တွေပးရမှာပါ။  Response Body က
လည်း၊ Request Body လုိပဲ JSON ပဲ ဖြZစ်ရမှာမ့ုိလ့ုိ application/json ကိုပဲ အသံုးဖြပုရမှာပါ။ ဒါတွေပ
မယ့် Request Body မှာလို URL Encoded ကိုတွေတာ့ Response မှာ မသံုးကြကပါဘူး။ ဒါတွေကြကာင့် Response
Body ရဲ့ Content Type အဖြZစ် JSON တစ်မျ ို းတည်းပဲ သံုးရမှာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

Location Header ကိုတွေတာ့ အထူးသဖြZင့် POST နဲ့လာတဲ့ Request တွေတွအတွက် သံုးပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 Request 

POST /products
Content-Type: application/json
{ name: "Book", price: 4.99 }

 Response 

201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://domain/products/3
{ id: 3, name: "Book", price: 4.99 }

Request  က  POST  နဲ့လာတဲ့အတွက်  Request  Body  ကိုသုံးပြပီး  အချက်အလက်သစ်တစ်ခု  Zန်တီး
တွေပးလုိက်ပါတယ်။  ဒီလိုZန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်  ထွက်လာတဲ့  ID  တန်Zုိးက နမူနာအရ  3  ပါ။  ဒါတွေကြကာင့်
Response မှာ Status Code အတွေနနဲ့ 201 Created ကိုသုံးပြပီးတွေတာ့ Headers မှာ Location ကိုသုံး
ပြပီး Zန်တီးလုိက်တဲ့ Record ကို ဖြပန်ကြကည့်ချင်ရင် ကြကည့်လ့ုိရတဲ့ URL ကို တွဲတွေပးလိုက်တာပါ။

တစ်ဖြခား Headers တွေတွလည်း သ့ူတွေနရာနဲ့သူအတွေရးကြကီးတွေပမယ့် Request တုံးကလုိပဲ လက်တွေတွ့အသံုးဖြပုရ
မယ့် Headers တွေတွကိုပဲ တွေရးွကြကည့်ချင်တဲ့ သတွေဘာပါ။



A P I  – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခန်း (၃) – HTTP Response 22

• Access-Control-Allow-Credentials
• Access-Control-Allow-Origin
• Access-Control-Allow-Methods
• Access-Control-Allow-Headers
• Cache-Control
• Content-Encoding
• Content-Length
• Content-Type
• Expires
• Server
• Last-Modified
• Location
• Set-Cookie
• WWW-Authenticate
• X-Rate-Limit-Limit *
• X-Rate-Limit-Remaining *
• X-Rate-Limit-Reset *

ဒီထဲက Access-Control-* နဲ့ စတဲ့  Headers တွေတွအတွေကြကာင်းကိုတွေတာ့ CORS လ့ုိတွေခါ်တဲ့ နည်းပညာ
အတွေကြကာင်း  တွေရာက်တွေတာ့မှ  ထည့်တွေဖြပာပါမယ်။  X-Rate-* နဲ့  စတဲ့  Headers  တွေတွကတွေတာ့  Standard
Headers တွေတွ မဟုတ်ကြကပါဘူး၊ ဒါတွေပမယ့် API ဒီဇုိင်းအတွက် အသံုးများကြကတဲ့ Custom Headers တွေတွပါ။
တွေနာက်တစ်ခန်းတွေကျာ်မှာ ဒီအတွေကြကာင်း ထည့်တွေဖြပာသွားမှာပါ။

Response Body
Response Body ဟာ JSON Format ဖြZစ်ရမှာပါ။ ဒီတွေနရာမှာ Data ကို ပံုစံနှစ်မျ ို းနဲ့ ဖြပန်တွေပးလ့ုိရပါတယ်။
အရှိအတိုင်းဖြပန်တွေပးလို့ရသလုိ  Data  Envelope  နဲ့ထည့်ပြပီးတွေတာ့လည်း  ဖြပန်တွေပးလို့ရပါတယ်။  ဥပမာ  -
စာအုပ်စာရင်းတစ်ခု  JSON  Array  အတွေနနဲ့  ရှိတယ်ဆိုပါစို့။  ဒါကို  အရှိအတိုင်း  ဖြပန်တွေပးမယ်ဆိုရင်  သ့ူရဲ့
Zဲွ့စည်းပံုက ဒီလုိဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။

[
{ id: 1, title: "React", price: 4.99 },
{ id: 2, title: "Laravel", price: 4.99 },
{ id: 3, title: "API", price. 4.99 }

]
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အရှိအတိုင်း၊ ဒီအတိုင်းမတွေပးပဲ Data Envelope နဲ့ အုပ်ပြပီးတွေတာ့ အခုလုိလည်း ဖြပန်တွေပးလ့ုိရပါတယ်။

{
data: [

{ id: 1, title: "React", price: 4.99 },
{ id: 2, title: "Laravel", price: 4.99 },
{ id: 3, title: "API", price. 4.99 }

]
}

သတိထားကြကည့်ပါ ကွာပါတယ်။ Data Envelope နဲ့ ထည့်တွေပးတဲ့အတွက် ဘာထူးသွားလည်းဆိုတွေတာ့ တစ်
ဖြခား ဆက်စပ်အချက်အလက် (Meta information) တွေတွကိုပါ တွဲထည့်တွေပးလ့ုိ ရနိုင်သွားပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

{
success: true,
total: 3,
data: [

{ id: 1, title: "React", price: 4.99 },
{ id: 2, title: "Laravel", price: 4.99 },
{ id: 3, title: "API", price. 4.99 }

]
}

Data  နဲ့အတူ  တစ်ဖြခားဆက်စပ်အသံုးဝင်နိုင်တဲ့  အချက်အလက်တစ်ချ ို ့ပါ  ပါဝင်သွားတာပါ။  အကယ်၍
Error တွေတဘွာတွေတွ ရှိခဲရ့င်လည်း ဒီလိုပံုစံ ဖြZစ်သွားနိုင်ပါတယ်။

{
success: false,
errors: {

code: 123,
message: "Cannot get book list"

}
}
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ဒီတွေတာ့  Response Body မှာ  Data ကို ဒီအတိုင်းဖြပန်တွေပးမယ့်အစား  Data Envelope နဲ့ဖြပန်တွေပးတာက ပုိ
တွေကာင်းတယ်လ့ုိ ဆိုကြကသူတွေတွ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် တစ်ချ ို ့ကလည်း ဒါဟာ Standard  နဲ့မညီဘူးလို့  ဆို
ကြကပါတယ်။ Meta Information တွေတွကို တွဲပြပီးတွေတာ့ တွေZာ်ဖြပချင်ရင်၊ Data Envelope နဲ့စုထည့်မှ မဟုတ်ပါ
ဘူး၊ Headers မှာ Custom Header အတွေနနဲ့ ထည့်တွေပးလုိက်လ့ုိလည်း ရတာပဲလ့ုိ ဆိုကြကပါတယ်။ ဥပမာ -
နမူနာတွေပးထားတဲ့အထဲကဆိုရင် success တို့ errors.code တို့ဆိုတာ လုိတွေတာင်မလုိပါဘူး။ Status
Code တွေတွ ရိှတွေနတာပဲ။ Status Code ကိုကြကည့်လုိက်ယံုနဲ့ သိတွေနရပြပီတွေလ။ ကျန်တဲ့  errors.message
လုိဟာမျ ို း သီးဖြခား တွေပးZ့ုိလုိအပ်ရင် X-Error-Message ဆိုပြပီးတွေတာ့ Custom Header အတွေနနဲ့ ထည့်
တွေပးလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။  Data  ထဲမှာ သွားတွေရာတွေပးစရာမလုိပါဘူးလ့ုိ တွေဖြပာကြကပါတယ်။ ဒါကတွေတာ့  API
Developer တွေတွကြကားထဲမှာ ရှိတွေနကြကတဲ့ မတူကွဲဖြပားတဲ့အဖြမင်ပါ။

လက်တွေတွ့မှာ Header တွေတွထက်စာရင် Data Envelope ထဲက အချက်အလက်တွေတွက ပုိပြပီးတွေတာ့ အသံုးဖြပု
ရ လွယ်လ့ုိ Data Envelope နဲ့ပဲ ပုိပြပီးတွေတာ့ အသံုးများကြကပါတယ်။ Data Envelope ထဲမှာ ဘာတွေတွပါရမှာ
လဲဆိုတာကိုတွေတာ့ တွေနာက်တစ်ခန်းတွေကျာ်ကျတွေတာ့မှ ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။
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အခန်း (၄) – RESTful API

REST ဆိုတာ Representational State Transfer ရဲ့ အတိုတွေကာက်ဖြZစ်ပြပီး၊ Service တွေတွZန်တီးတဲ့အခါမှာ
လုိက်နာZ့ုိ သတ်မှတ်ထားတဲ့  Architecture Design  လမ်းညွှန်ချက်ဖြZစ်ပါတယ်။  Roy Fielding  လုိတွေခါ်တဲ့
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက Ph.D စာတမ်းအဖြZစ် (၂၀၀၀) ဖြပည့်နှစ်မှာ တင်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒါတွေပမယ့်
သူက (၁၉၉၄) ခုနှစ်တွေလာက်တည်းက ဒီနည်းစနစ်တွေတွကိုသံုးပြပီးတွေတာ့ HTTP ကို ပူးတွေပါင်းတီထွင်တွေပးခဲ့တာ
ပါ။ ဒါတွေကြကာင့်  REST    က    Architecture    ဖြZစ်ပြပီး    HTTP    က အ့ဲဒီ    Architecture    ကိုအသံုးဖြပုထားတဲ့  နည်း  
ပညာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

Service  တွေတရွဲ့သတွေဘာသဘာဝကို  ပထမဆုံးအခန်းမှာ  လုိတိုရှင်း  တွေဖြပာခဲ့ပြပီးဖြZစ်ပါတယ်။  Service  တွေတွနဲ့
ပက်သက်ရင်  RESTful  Web  Service လ့ုိတွေခါ်တဲ့  အသံုးအနှုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။  ဆိုလုိတာက  စနစ်ကျတဲ့
Service တစ်ခုဖြZစ်Z့ုိဆိုရင် RESTful ဖြZစ်ရမယ်၊ REST Architecture Design   လမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီ  
ရမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ တစ်ကယ်တွေတာ့ HTTP ကိုအသံုးဖြပုတဲ့ Service ဖြZစ်တာနဲ့တင် RESTful Service
ဖြZစ်ပြပီးတွေနပြပီလ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ HTTP ကိုယ်တိုင်က REST ကို လုိက်နာပြပီး တီထွင်ထားတာ မ့ုိလ့ုိပါ။

RESTful Services
ဒါတွေပမယ့်  HTTP    ကို သံုးတွေနတာပဲ ဆိုယုံတွေလာက်နဲ့ တွေကျနပ်လို့မရတွေသးပါဘူး  ။  REST ရဲ့ သတွေဘာ သဘာဝ
တွေတွကို ကိုယ်တိုင်နားလည် ကျင့်သံုးတွေပးZ့ုိလည်း လုိအပ်ပါတွေသးတယ်။ မဟုတ်ရင်  HTTP  သံုးထားတွေပမယ့်
REST သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ မကိုက်ညီတာမျ ို း ဖြZစ်တွေနနိုင်ပါတယ်။ စနစ်မကျတွေတာ့တာမျ ို း ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေကြကာင့် REST ရဲ့ သတွေဘာသဘာဝ အနှစ်ချုပ်ကို အခုလုိမှတ်ပါ။



A P I  – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခန်း (၄) – RESTful API 26

Client  နဲ့  Server  တို့အကြကား  အချက်အလက်တွေတွ  Zလှယ်တဲ့အခါ  အ့ဲဒီအချက်အလက်တွေတွဟာ
Representable ဖြZစ်ရပါမယ်။ ဆိုလုိတာက အဖြပန်အလှန်  Zလှယ်ကြကတဲ့ အချက်အလက်တွေတွကို ကွန်ပျူတာ  
စနစ်တွေတွက နားလည်အလုပ်လုပ်နိုင်သလို၊ လူတွေတွကလည်း Zတ်ရှုနားလည်နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ 

ဥပမာ -

/products/123/reviews ဆိုတဲ့  URL  ကို  ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြZစ်တဲ့  HTTP  Server  က နားလည်
အလုပ် လုပ်နိုင်သလို၊ လူတစ်တွေယာက်က Zတ်ကြကည့်ရင်လည်း ဘာကိုဆိုလုိတယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်တွေစပါ
တယ်။  /xyz987/a(12)3+b45?q=678#rtyez ဆိရုင်တွေတာ့ ကွန်ပျူတာက နားလည် အလုပ်လုပ်
တွေပးနိုင်တဲ့ URL ဖြZစ်တွေကာင်းဖြZစ်တွေပမယ့် လူကတွေတာ့ Zတ်ရှုနားလည်မှာ မဟုတ်တွေတာ့ပါဘူး။

URL တင်မကပါဘူး။ ဖြပန်သံုးသပ်ကြကည့်မယ်ဆိုရင် Request Methods တွေတွ၊ Response Status Code တွေတွ
Headers  တွေတွအားလံုးဟာလည်း  ကွန်ပျူတာစနစ်တွေတွသာမက  လူတွေတွZတ်ရှု  နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့
သတ်မှတ်ချက်တွေတွ ဖြZစ်တယ်ဆိုတာကို  တွေတွ့ရမှာပါ။ ဒါဟာ  HTTP  က မူလကတည်းက  Representable
ဖြZစ်တွေနဖြခင်းဖြZစ်တယ်လ့ုိ  နားလည်ရမှာဖြZစ်ပြပီး  အ့ဲဒီလုိ    Representable    ဖြZစ်တွေနတာကို  ကိုယ့်ရဲ့အသံုးဖြပု  ပံု  
အမှား  တွေကြကာင့် မပျက်စီးတွေစZ့ုိ လုိအပ်  ပါတယ်  ။

တွေနာက်ထပ်  REST  ရဲ့ အတွေရးပါတဲ့  သတွေဘာသဘာဝကတွေတာ့  Stateless ဖြZစ်ရမယ်ဆိုတဲ့  သတ်မှတ်ချက်ပါ
တယ်။  HTTP  က  Stateless  ဖြZစ်ပြပီးသားပါ။  Client  က  Server  ကို  ဆက်သွယ်တဲ့အခါ  Server  က
အတွေကြကာင်းဖြပန်ပါတယ်။  ဒါတွေပမယ့်  အ့ဲဒီဆက်သွယ်မှုကို  မှတ်မထားပါဘူး။  ဒါတွေကြကာင့်  တွေနာက်တစ်ကြကိမ်
ဆက်သွယ်တဲ့အခါ   Server   က ဆက်သွယ်မှု အသစ်တစ်ခုအတွေနနဲ့ပဲ လက်ခံအလုပ်လုပ်သွားမှာပါ  ။ အရင်က
လာZူးတယ်၊ အဆင်တွေဖြပရဲ့လား၊ စသဖြZင့် အ့ဲဒါမျ ို းတွေတွ တစ်ခုမှမရှိဘဲ ဘယ်နှစ်ကြကိမ် ဆက်သွယ်မှုကို ဖြပုလုပ်
လာပါတွေစ  တစ်ခါမှ  မလာZူးတဲ့၊  သူစိမ်းတစ်တွေယာက်လုိပဲ  အပြမဲဆက်ဆံ  တုံ့ဖြပန်သွားမှာ  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဒီ
သတွေဘာသဘာဝကို Stateless ဖြZစ်တယ်လ့ုိ ဆိုတာပါ။ ဒီလို Stateless ဖြZစ်ဖြခင်းတွေကြကာင့်ရလာမယ့် အားသာ
ချက်တွေပါင်းများစွာ  ရိှပါတယ်။ အဖြမင်သာဆုံးကတွေတာ့  Client  အတွေနနဲ့  အရင်ဆက်သွယ်မှုတွေတွနဲ့  ဖြပန်လည်
ချနိ်ညိှတွေနစရာ  မလုိတွေတာ့ဘဲ၊  အသစ်တစ်ခုကဲ့သ့ုိ  အပြမဲဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အတွက်  ဆက်သွယ်ရ  လွယ်ကူရိုး
ရှင်းသွားဖြခင်းပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။
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REST  ဆိုတာ  Ph.D  စာတမ်းကြကီးတစ်တွေစာင်ဖြZစ်လ့ုိ  ကျယ်ဖြပန့်လှပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့်  လက်တွေတွ့အသုံးဖြပုZ့ုိ
အတွက်ဆိုရင်တွေတာ့  ဒီနှစ်ချက်ကို  မှတ်သားထားရင်  လံုတွေလာက်ပါပြပီ။  (၁)  ဆက်သွယ်တွေပးပို့တဲ့  အချက်
အလက်တွေတွဟာ ကွန်ပျူတာသာမက လူကပါ Zတ်ရှုနားလည်နိုင်စွမ်း ရှရိမယ်။  (၂)  ဆက်သွယ်မှုတွေတွဟာ
Stateless  ဖြZစ်တွေနရမယ်။ ဒါပါပဲ။ ဒီနှစ်ချက်ကို  နားလည်လုိက်နာပြပီး  HTTP  ရဲ့ မူလသတ်မှတ်ချက်တွေတွကို
မှန်မှန်ကန်ကန်  အသံုးဖြပုသွားမယ်ဆိုရင်  ကျွန်တွေတာ်တို့  တည်တွေဆာက်မယ့်  Service  တွေတဟွာ စနစ်ကျတဲ့
RESTful Service တွေတွ ဖြZစ်တွေနမှာပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။

RESTful API
API ဆိုတာဟာ Service ကို ဆက်သွယ်အသုံးဖြပုရန်နည်းလမ်း လ့ုိအတွေပါ်မှာ ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ Web Service
တစ်ခုကို ဆက်သွယ်အသံုးဖြပုလုိတဲ့အခါ  URL  အပါအဝင်  Request  တွေတွကို အသုံးဖြပုရပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့်
API   ဒီဇုိင်းတစ်ခု    RESTful   ဖြZစ်Z့ုိဆိုတာ ဒီ   URL   နဲ့    Request   တွေတရွဲ့Zဲွ့စည်းပုံကို စနစ်ကျတွေအာင် သတ်မှတ်  
တာပါပဲ။  ဒီလုိသတ်မှတ်တဲ့အခါ  မူလ  HTTP  ရဲ့  သတွေဘာသဘာဝကတွေန  တွေသွZီဖြခင်းမရှိတွေစဘဲ  ကိုယ့်နည်း
ကိုယ်ဟန်နဲ့  စတိ်တိုင်းကျ သတ်မှတ်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် ကတွေန့တွေခတ်မှာ ဒီလုိကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်
နဲ့ တစ်တွေကျာင်းတစ်ပုဒ်ဆန်း ထွင်ပြပီးလုပ်တွေနစရာ မလုိတွေတာ့ပါဘူး။ လူတိုင်းလုိလုိက လက်ခံပြပီး ကျင့်သံုးတွေန
တဲ့ နည်းတွေတွ ရိှတွေနပါပြပီ။ ဒီနည်းတွေတွကို ဆက်တွေဖြပာသွားမှာပါ။

API URL နဲ့ပက်သက်ရင် အတွေခါ်အတွေဝါ် (၃) ခုကို အရင်မှတ်ထားZို့ လုိပါမယ်။ Resource, Action နဲ့ ID ပါ။
Resource  ဟာ  တွေဆာင်ရွက်မယ့်  လုပ်ငန်းရင်းဖြမစ်ဖြZစ်ပါတယ်။  Data  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဥပမာအားဖြZင့်၊
Products, Customers, Users, Students, Books, Records, Places  စသဖြZင့် ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။  Action
ကတွေတာ့ အ့ဲဒီ Resource Data တွေပါ်မှာ သက်တွေရာက်မယ့် လုပ်ငန်းတွေတွပါ။ ဥပမာအားဖြZင့် Create Product,
View Customers, Update User, Delete Student, Increase Book, Change Record, Cancel Place စ
သဖြZင့် ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။ ID ကတွေတာ့ စုZဲွ့ပြပီးရှိတွေနတဲ့ Resource Data Collection ထဲက Specific Resource
တစ်ခုကို တိတိကျကျညွှန်းZ့ုိ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Unique Key ကိုတွေဖြပာတာပါ။

API  URL  တွေတွ  သတ်မှတ်Z့ုိအတွက်  ဒီ  (၃)  ချက်ကို  စုZဲွ့တည်တွေဆာက်ရမှာပါ။  ဒီလုိတည်တွေဆာက်တဲ့အခါ
နားလည်လုိက်နာရမယ့်  စည်းမျဉ်းတွေတွ  ရိှပါတယ်။  နည်းနည်းလည်းများပါမယ်။  ဒါတွေပမယ့်  သူလည်းပဲ
အတွေရးကြကီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမုိ့လ့ုိ တွေသတွေသချာချာဂရုဖြပုပြပီး တွေလ့လာမှတ်သားတွေပးပါ။
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1. ပထမဆုံးစည်းမျဉ်းကတွေတာ့  API  URL  တွေတွမှာ  စာလံုးအတွေသးတွေတွချည်းပဲသံုးရမယ် ဆိုတဲ့အချက်
ဖြZစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - 

/products /articles /books /users

2. ဒုတိယအတွေနနဲ့  Resource    အမည်က    Plural   (အများကိန်း)  ဖြZစ်ရပါမယ်။ အတွေပါ်ကဥပမာကိုဖြပန်
ကြကည့်ပါ။ Plural Noun တွေတွကိုပဲသံုးပြပီး နမူနာတွေပးထားတာကို တွေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

3. Resource အမည်မှာ Special Character တွေတွနဲ့  Space တွေတွ ထည့်မသံုးရပါဘူး။ Space လုိအပ်
တဲ့အခါ Dash (-) နဲ့တွဲတွေပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ –

/junior-engineers /language-books /travel-records /management-jobs

4. API URL  မှာ  A  ction    တွေတွမထည့်ရပါဘူး  ။  Action  အစား  သင့်တွေတာ်တဲ့  Request  Method  ကို
အသံုးဖြပုရပါမယ်။  ဒီတွေတာ့  Resource,  Action,  ID  ရယ်လ့ုိ  (၃)  မျ ို းရှိတွေပမယ့် API  URL  မှာ
Resource နဲ့ ID ပဲ ပါရမယ်ဆိုတဲ့ သတွေဘာပါ။ 

/products /products/123

GET Get all products. Get product with id 123

POST Create a product

PUT Update many products at once Update product with id 123

PATCH Update many products at once Update product with id 123

DELETE Delete many products Delete product with id 123

အတွေပါ်ကဇယားကွက်မှာ  URL  က  နှစ်ခုတည်း ဆိုတွေပမယ့်  Request  Method (၅)  မျ ို းနဲ့  တွေပါင်း
လုိက်တဲ့အခါ လုပ်တွေဆာင်ချက် (၉) မျ ို းရတာကို တွေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ တွေလ့လာကြကည့်လုိက်ပါ။ PUT 
နဲ့ PATCH ရဲ့ ကွဲဖြပားပံု ကိရုှင်းဖြပခဲ့ပြပီး  ဖြZစ်ပါတယ်။  ပြပီးတွေတာ့  POST နဲ့  အချက်အလက်သစ်  
တည်တွေဆာက်တဲ့အခါ  ID  တွေပးပြပီး တည်တွေဆာက်ရင်  Conflict  ဖြZစ်လ့ုိ  အ့ဲဒီလုပ်တွေဆာင်ချက်တစ်ခု  
ချန်ထားခဲ့တာလည်း သတိဖြပုပါ။ ဒီနည်းနဲ့ Action   တွေတွကို   URL   မှာ ထည့်စရာမလုိတွေတာ့ပါဘူး  ။ 
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တစ်ချ ို ့  Action  တွေတကွတွေတာ့  Request Method  သက်သက်နဲ့  အဓိပ္ပါယ် မတွေပါ်လွင်လ့ုိ မထည့်မ
ဖြZစ် ထည့်Z့ုိလုိတာတွေတွ ရိှနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - increase, toggle, tag, verify, 
undo စသဖြZင့်ပါ။ ဒါမျ ို းလုိအပ်လာရင်တွေတာ့ URL မှာ Action ထည့်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -

/product/increase/123 /items/toggle/4 /users/verify /tasks/undo/5

5. Sub Resource ဆိုတာလည်း လုိအပ်တတ်ပါတွေသးတယ်။ လုိအပ်ရင် ထည့်လ့ုိရပါတယ်။ ဥပမာ -
Product  ရဲ့  Reviews  တွေတွကို  လုိချင်တယ်။  Student  ရဲ့  Grades  ကိုလုိချင်တယ်။  Article  ရဲ့
Comments တွေတွကို လုိချင်တယ်၊ စသဖြZင့် ရှိတတ်ပါတယ်။ အ့ဲဒါဆိုရင် URL ရဲ့ Zဲွ့စည်းပံုက ဒီလုိ
ဖြZစ်သွားမှာပါ။

/products/123/reviews /students/4/grades /articles/5/comments

တွေနာက်ကလုိက်တဲ့  reviews, grades, comments တွေတဟွာလည်း Resource တွေတွပါပဲ၊  
ဒါတွေပမယ့် Main Resource တွေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ Sub Resource တွေတွပါ။

6. တွေရှ့ ကတွေန   /api     ဆိုတဲ့    Prefix   နဲ့    URL   တွေတွကို စတွေပးချင်ရင်   တွေပးလ့ုိရပါတယ်။ ရိုးရိုး  URL နဲ့  API
URL ကို ကွဲဖြပားသွားတွေစလ့ုိ တွေပးသင့်ပါတယ်။ မတွေပးရင်လည်း ရတွေတာ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်လုိအပ်ချက်
တွေပါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။

7. URL   မှာ   API Version   ပါသင့်ပါတယ်   (ဥပမာ /api/v1)။ API ဆိုတာ တွေပးထားပြပီးရင် မဖြပင်သင့်
တွေတာ့ပါဘူး။ ဖြပင်လုိက်လ့ုိ တွေဖြပာင်းသွားတဲ့အခါ ဒီ API ကို သံုးတွေနသူ Client အတွက် ဖြပဿနာရှိနိုင်
ပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် ဖြပင်Z့ုိလုိတယ် ဆိုရင်လည်း ဖြပင်ပြပီတွေနာက်မှာ  API Version  သစ်အတွေနနဲ့  ထပ်
တိုးတွေပးရမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -

/api/v1/products/123 /api/v2/articles/4/comments /api/v3/user/verify/5
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8. Sorting, Filter  နဲ့  Paging  လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ အတွက်  URL Query တွေတွကို သံုးရပါတယ်။ ဒီ
အပုိင်းကတွေတာ့  တစ်တွေယာက်နဲ့တစ်တွေယာက် အကြကိုက်မတူသလုိ  Recommendation  တွေတွလည်း
ကွဲဖြပားကြကပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် အခုတွေZာ်ဖြပမယ့်နည်းကို Recommendation များစွာထဲက တစ်ခုလ့ုိ
သတွေဘာ ထားသင့်ပါတယ်။

Sorting နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေတွကို အခုလုိသတ်မှတ်တွေပးနိုင်ပါတယ်။

/products?sort[price]=1 /students?sort[name]=1&sort[age]=-1

URL Query Operator ဖြZစ်တဲ့ ? ကို သံုးလုိက်တာပါ။ ပထမဥပမာမှာ Products တွေတွကို price 
နဲ့  Sorting  စီပြပီး  လုိချင်တဲ့သတွေဘာကို  သတ်မှတ်တွေပးလိုက်တာပါ။  ဒုတိယဥပမာ  မှာတွေတာ့  
Students  တွေတွကို  name နဲ့လည်းစီမယ်  age နဲ့လည်းစီမယ်ဆိုတဲ့သတွေဘာနဲ့  နှစ်ခုတွေပး
ထားတာကို သတိဖြပုပါ။ ပြပီးတွေတာ့ age အတွက် Value က -1 ဖြZစ်ပါတယ်။ တွေဖြပာင်းဖြပန်  စီမယ်  
Descending ဆိုတဲ့ သတွေဘာပါ။ ရိုးရိုးစီရင်   1     ကိုသုံးပြပီး တွေဖြပာင်းဖြပန်စီရင်   -1     ကိုသံုးတယ်   ဆိုတဲ့ ဒီ
နည်းဟာ တွေရှ့ဆက်တွေလ့လာမယ့် MongoDB ကတွေနလာတဲ့ နည်းဖြZစ်ပါတယ်။

Filter ကနည်းနည်းတွေတာ့ ရှုပ်ပါတယ်။ တွေပးထားတဲ့နမူနာကိုသာ တိုက်ရိုက်တွေလ့လာကြကည့်ပါ။

/products?filter[name]=Book&filter[price][$lt]=9

Grater  Than,  Less  Than,   Not  စတဲ့  Filter  Operator  တွေတွအတွက်   [$gt] [$gte]  
[$lt] [$lte] [$not] စသဖြZင့် တွေလးတွေထာင့် ကွင်းတွေလးတွေတွနဲ့ တွေရးကြကပါတယ်။ ဒါလည်းပဲ
MongoDB ကတွေနလာတဲ့ နည်းပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။ အခုအဖြမင်မှာ ရှုပ်တွေနတွေပမယ့် လက်တွေတွ့အသုံးဖြပုတဲ့
အခါ ဒီနည်းတွေတွကိုသံုးတဲ့အတွက် တွေနာက်ပုိင်း တွေတာ်တွေတာ်ရှင်းပြပီး အဆင်တွေဖြပတယ်ဆိုတာကို တွေတွ့
ရပါလိမ့်မယ်။
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Paging ကတွေတာ့နှစ်မျ ို းရှိပါတယ်။ Client ဘက်က Paging ကို သတ်မှတ်ခွင့် ဖြပုလ့ုိရသလုိ Server
ဘက်ကပဲ သတ်မှတ်တွေပးလ့ုိလည်း ရပါတယ်။ Client ဘက်က Paging သတ်မှတ်ခွင့်ဖြပုချင်ရင် API
URL  ရဲ့  Zဲွ့စည်းပံုက အခုလုိဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။  ရိုးရိုး  Database  Query  တွေတွမှာသုံးတဲ့  limit 
တွေရးထံုးမျ ို းကိုပဲ ဖြပန်သုံးလုိက်တာပါ။ 

/products?skip=5&limit=10 /students?skip=10&limit=20

Client ဘက်က ဘယ်ကစမလဲ တွေရွးလ့ုိရသလို၊ တစ်ကြကိမ်မှာ ဘယ်နှစ်ခုလုိချင်သလဲပါတွေရွးလ့ုိရသွား
မှာပါ။ တွေနာက်တစ်နည်းကတွေတာ့ Paging Options တွေတွကို  Server ဘက်က ပံုတွေသသတ်မှတ်ထား
တာမျ ို းပါ။ ဒီလုိပါ။

/products?page=2 /students?page=3

Client  ဘက်ကလုိချင်တဲ့  အတွေရအတွက်တွေတွဘာတွေတွ  တွေပးခွင့်မရှိတွေတာ့ပါဘူး။  လုိချင်တဲ့  Page  
Number ကိုပဲတွေပးရတဲ့ သတွေဘာပါ။ Page တစ်ခုမှာ Record  ဘယ်နှစ်ခုရှိမလဲဆိုတာမျ ို းကတွေတာ့  
Server ကသတ်မှတ်မှာပါ။ 

Filter, Sorting နဲ့ Paging တွေပါင်းသံုးထားတဲ့ ဥပမာတွေလးတစ်ခုကိုလည်း တွေZာ်ဖြပတွေပးလုိက်ပါတယ်။

/products?filter[category]=4&sort[name]=1&sort[price]=-1&page=2

category က ကိုလိုချင်တယ်။။ name နဲ့  Sorting စီမယ်။ price နဲ့လည်း တွေဖြပာင်းဖြပန်ထပ်စီ
ဦးမယ်။ Page 2 ကို လုိချင်တယ်လို့ တွေဖြပာလုိက်တာပါ။

ဒီလို  Sorting, Filter, Paging လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ အကုန်လုံးကို ကိုယ့်  API  က မဖြZစ်မတွေန တွေပး
ရမယ်လို့  မဆိုလုိပါဘူး။  တွေပးချင်တယ်ဆိုရင်  ဘယ်လုိတွေပးရမလဲဆိုတဲ့  နည်းကိုသာတွေဖြပာတာပါ။  
လက်တွေတွ့မှာ  ကိုယ့်  API  ဘက်က  ဘယ်လိုလုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ  တွေပးမလဲဆိုတာ  ကိုယ်တိုင်  
တွေရွးချယ်သတ်မှတ်ရမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။
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ဒီထက်ပုိပြပီး နည်းနည်းအတွေသးစိတ်ချင်တွေသးတယ်ဆိုရင် Client ဘက်က လုိချင်တဲ့ Fields တွေတွကို 
တွေရွးယူလို့ရတွေအာင်လည်း တွေပးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

/products?fields=name,price,description /students?fields=name,age,grade

ပထမနမူနာမှာ Products တွေတွကိုလုိချင်တာပါ။ ဒါတွေပမယ့် Products ရဲ့ ရိှသမ� Field အားလံုးကို
မယူဘဲ name, price နဲ့ description ပဲလိုချင်တယ်လ့ုိ တွေရးွတွေပးလုိက်တာပါ။ ဒုတိယ နမူ
နာကလည်း အတတူူပါပဲ။ Students  ရဲ့အချက်အလက်တွေတွထဲကမှ name, age နဲ့  grade 
ကိုပဲ လုိချင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။

ဒီတွေလာက်ဆိုရင် RESTful API URL တွေတရွဲ့ Zဲွ့စည်းပံုပုိင်းမှာ တွေတာ်တွေတာ်တွေလး ဖြပည့်စုံသွားပါပြပီ။ တွေခါင်းလည်း
နည်းနည်းမူးသွားကြကပြပီ  ထင်ပါတယ်။  မှတ်စရာ  နည်းနည်းများတဲ့  အတွက်တွေကြကာင့်  မှတ်ရလွယ်တွေအာင်
နံပါတ်စဉ်တပ်ပြပီး တွေZာ်ဖြပတွေပးခဲ့ပါတယ်။ အားလံုး (၈) ပုိင်းရှိပါတယ်။ 

စာတွေတွများလို့ စိတတ်ွေတာ့ ညစ်မသွားပါနဲ့။ ဒီဇုိင်းပုိင်း တွေကာင်းမွန်စနစ်ကျတဲ့ Service တွေတွ API တွေတွဖြZစ်တွေစ
Z့ုိအတွက်  တွေနာက်ထပ်အတွေရးကြကီးတဲ့  အပုိင်းတစ်ခုကို  ဆက်လက်တွေလ့လာ  ကြကရပါဦးမယ်။  အ့ဲဒါကတွေတာ့
Response တွေတရွဲ့ Zဲွ့စည်းပံုအတွေကြကာင်းပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၅) – Response Structure

ဒီအခန်းမှာတွေတာ့ အထူးသဖြZင့် Response Body ရဲ့ Zဲွ့စည်းပံုနဲ့အတူ Client နဲ့ Server အဖြပန်အလှန် တွေပးပ့ုိ
ကြကမယ့် Request / Response တွေတွရဲ့ Zဲွ့စည်းပံုအတွေကြကာင်းကို တွေဖြပာဖြပသွားမှာပါ။ ဟိုးအတွေပါ်မှာ Response
Body ဟာ JSON Format ဖြZစ်ရပြပီးတွေတာ့ Data Envelope ကိုအသံုးဖြပုနိုင်တယ်လ့ုိ တွေဖြပာထားပါတယ်။ 

JSON Format ဖြZစ်Z့ုိက လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေတာင် ဘာမှလုပ်စရာ မလုိပါဘူး။ Language တိုင်းလုိလုိမှာ
Array  ကို  JSON  တွေဖြပာင်းတွေပးနိုင်တဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ၊  Object  ကို  JSON  တွေဖြပာင်းတွေပးနိုင်တဲ့
လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ ပါပြပီးသားပါ။

ဒါတွေကြကာင့် ဒီတွေနရာမှာ Data Envelope ရဲ့Zဲွ့စည်းပံုကို နားလည်Z့ုိကပုိအတွေရးကြကီးပါတယ်။  Data Envelope
ရဲ့  Zဲွ့စည်းပံုက တစ်တွေယာက်နဲ့တစ်တွေယာက် အကြကိုက်မတူကြကသလုိ၊ တွေပးကြကတဲ့  Recommendation  တွေတွ
လည်းမတူကြကပါဘူး။  ဒါတွေပမယ့်  အတွေသးစိတ်တွေတွမှာသာ  ကွာသွားတာပါ၊  အတွေဖြခခံမူသတွေဘာတွေတကွတွေတာ့
အတူတူပါပဲ။ ဒါတွေကြကာင့်မို့လ့ုိ  အခုတွေZာ်ဖြပမယ့်နည်းတွေတွကို တွေလ့လာထားပြပီး ကျန်အတွေသးစိတ်ကိုတွေတာ့ ကိုယ့်
လုိအပ်ချက်နဲ့အညီ ချနိ်ညှိပြပီး သံုးသွားလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

ပထမဆုံးအတွေနနဲ့  Response Envelope  ထဲမှာ  meta, data, links နဲ့  errors လ့ုိတွေခါ်တဲ့ ပင်မ
အစိတ်အပုိင်း  (၄)  ခု  ပါတွေလ့ရှိတယ်လုိ့  မှတ်သားထားတွေပးပါ။  ဥပမာ  -  GET Method  ကို  သံုးပြပီး
/students ကို Request ဖြပုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အခုလုိဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။
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 Request 

GET /students
Content-Type: application/json

 Response 

200 OK
Content-Type: application/json

{
meta: {

total: 15
},
data: [

{ … }, { … }, { … }, { … }, { … }
],
links: {

self: "http://domain/students",
students: "http://domain/students",
classes: "http://domain/classes",
grades: "http://domain/students/grades"

}
}

အထက်က  Response Body  နမူနာမှာ  meta, data နဲ့  links တို့ပါပါတယ်။  meta မှာ စုစုတွေပါင်း
Record အတွေရအတွက်ကို total နဲ့တွဲထည့်တွေပးထားပါတယ်။ data ကတွေတာ့ Client လုိချင်တဲ့ Student
စာရင်းကို  JSON Array အတွေနနဲ့တွေပးထားတာပါ။ errors မပါပါဘူး။  Error မရှိတဲ့သတွေဘာပါ။ တစ်ချ ို ့က
errors  နဲ့ data နှစ်ခုထဲက တစ်ခုပဲပါရမယ်။ errors     ပါရင်   data     မပါရဘူး။   data     ပါရင်   errors  

မပါရဘူး လ့ုိတွေဖြပာကြကပါတယ်။ ဒါသဘာဝကျပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် errors နဲ့ data နှစ်ခုရှိတွေပမယ့် နှစ်ခုထဲ
ကတစ်ကြကိမ်မှာ တစ်ခုသာ ပါဝင်ရမှာပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။

links မှာတွေတာ့  အသံုးဝင်တဲ့  API  URL  တွေတွကို  တန်းစီပြပီးတွေတာ့  တွေပးထားတဲ့  သတွေဘာပါ။  ဒီအတွက်
HATEOAS လ့ုိတွေခါ်တဲ့  REST  ရဲ့ဆက်စပ်နည်းပညာတစ်ခရုှိပါတယ်။  Hypermedia  as  the  Engine  of
Application State ရဲ့အတိုတွေကာက်ပါ။ ဒါနဲ့ပက်သက်ပြပီး နည်းနည်းတွေတာ့ အဖြငင်းပွားကြကပါတယ်။ လုိတယ်
လ့ုိ တွေဖြပာတဲ့သူရှိသလုိ၊ မလုိဘူးလ့ုိ တွေဖြပာတဲ့သူလည်း ရိှပါတယ်။ မလုိဘူးလို့ ဘာတွေကြကာင့် တွေဖြပာသလဲဆိုတွေတာ့၊
လက်တွေတွ့မှာ ဒီ  Links  တွေတွကိုအားကိုးလ့ုိ မဖြပည့်စုံပါဘူး။  API Documentation  ကိုသွားကြကည့်ရမှာပဲမ့ုိလုိ့
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Response  Body  မှာ  ထည့်တွေပးတွေနစရာမလုိဘူးလို့  တွေဖြပာကြကတာပါ။  တစ်ကယ်တမ်း  လက်တွေတွ့မှာလည်း
အပြမဲတမ်း  ဖြပည့်စုံတွေအာင်လုိက်ထည့်တွေပးZ့ုိ  မလွယ်တဲ့အတွက်  အများအားဖြZင့်  Pagination  ပုိင်းကလဲွရင်
links ကို သိပ်ပြပီးတွေတာ့ မသံုးကြကပါဘူး။ ဒါတွေကြကာင့် တွေနာက်ပုိင်းမှာ links ကို အပြမဲမသံုးတွေတာ့ဘဲ လုိအပ်
မှပဲ သံုးပါတွေတာ့မယ်။

GET Method နဲ့ /studetns/:id ဆိုတဲ့ API URL ကို  Request  ဖြပုလုပ်ခဲ့ရင်တွေတာ့ Zဲွ့စည်းပံုက အခု
လုိပံုစံ ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။

 Request 

GET /students/3
Content-Type: application/json

 Response 

200 OK
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 3
},
data: { ... }

}

ဒီတစ်ခါတွေတာ့ meta မှာ id ကို ထည့်တွေပးထားပါတယ်။ တစ်ချ ို ့လည်း total တို့ id တို့လုိ meta Data
တွေတွကို meta ထဲမှာ တစ်ဆင့်ခံ မထည့်တွေတာ့ပဲ တိုက်ရိုက်တွေပးတတ်ကြကပါတယ်။ ဒီလိုပါ။ 

{
id: 3,
data: { ... }

}
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နည်းလမ်းတွေတွ တွေရာတွေဖြပာတွေနလ့ုိ တွေခါင်းမစားပါနဲ့။ အထက်မှာတွေဖြပာခဲ့သလုိ အတွေသးစိတ်တွေလးတွေတွပဲ ကွာသွား
တာပါ။  အတွေဖြခခံမူသတွေဘာက အတူတူပဲမ့ုိလ့ုိ  ကြကိုက်တဲ့နည်းကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။  လက်ရှိနမူနာမှာ  data
ကတွေတာ့ JSON Object တစ်ခတုည်း ဖြZစ်သွားပါပြပီ။ Array မဟုတ်တွေတာ့ဘူးဆိုတာကိုလည်း သတိဖြပုပါ။ 

အကယ်၍များ Error ဖြZစ်ခဲ့ရင်တွေတာ့ Response က ဒီလုိဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။

 Response 

404 Not Found
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 3
},
errors: {

message: "Student with id 3 doesn't exists."
}

}

သ့ုိမဟုတ် ဒီလုိလည်း ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။

 Response 

401 Unauthorized
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 3
},
errors: {

message: "Unauthorize access."
},
links: {

self: "http://domain/studnets/3",
login: "http://domain/login"

}
}
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နမူနာမှာ  Client  အတွက် အသံုးဝင်နိုင်တဲ့အတွက်  links ကိုထည့်တွေပးထားတာကို သတိဖြပုပါ။  Sorting
တွေတွ Filter တွေတွ Paging တွေတွ အကုနတ်ွေရာပါတဲ့ နမူနာတွေလး တစ်ခုတွေလာက် ထပ်တွေပးပါဦးမယ်။

 Request 

GET /students?filter[grade]=7&sort[name]=1&page=2
Content-Type: application/json

 Response 

200 OK
Content-Type: application/json

{
meta: {

filter: { grade: 7 },
sort: { name: 1 },
page: 2,
total: 25,
limit: 5

},
data: [

{ ... }, { ... }, { ... }, { ... }, { ... }
],
links: {
     self: "/students?filter[grade]=7&sort[name]=1&page=2",
     first: "/students?filter[grade]=7&sort[name]=1&page=1",

last: "/students?filter[grade]=7&sort[name]=1&page=5",
next: "/students?filter[grade]=7&sort[name]=1&page=3",
prev: "/students?filter[grade]=7&sort[name]=1&page=1"

}
}

ဒီနမူနာမှာတွေတာ့  meta,  links အစုံပါသွားပါပြပီ။  ပါZ့ုိလည်းလုိပါတယ်။  ဒီတွေတာ့မှ  Client  က
Pagination  နဲ့ပက်သက်တဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွကို  Data  နဲ့အတူ  တစ်ခါတည်း အတွဲလုိက်  သိရမှာပါ။
အခုလုိသာ  Data  Envelope  ထဲမှာစနစ်တကျ  အချက်အလက်  ဖြပည့်ဖြပည့်စုံစုံ  ဖြပန်တွေပးမယ်ဆိုရင်  Client
အတွက် အသံုးဖြပုရတာ အရမ်းအဆင်တွေဖြပသွားမှာပါ။

တစ်ချ ို ့ API URL တွေတွက နည်းနည်းရှုပ်လ့ုိ Client ဘက်က မှားနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိမှားပြပီဆိုရင်တွေတာ့ ဒီလုိ
Error တွေပးနိုင်ပါတယ်။
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 Response 

400 Bad Request
Content-Type: application/json

{
errors: {

message: "Unable to parse parameters."
}

}

ဆက်လက်ပြပီးတွေတာ့ POST Method နဲ့ Request ဖြပုလုပ်လာတဲ့အခါ အဖြပန်အလှန်သွားတွေလ့ရှိကြကတဲ့ နမူနာ
တွေလးတစ်ချ ို ့ တွေZာ်ဖြပတွေပးပါမယ်။

 Request 

POST /students
Content-Type: application/json

{
name: "Tom", age: 12, grade: 6

}

 Response 

201 Created
Content-Type: application/json
Location: /students/9

{
meta: {

id: 9
},
data: {

id: 9, name: "Tom", age: 12, grade: 6
}

}

POST Method  နဲ့လာလ့ုိ အချက်အလက်သစ် ထည့်သွင်းတွေပးရတဲ့အတွက်  Response  မှာ  Status Code
အတွေနနဲ့  201  Created ကို  ဖြပန်တွေပးထားပါတယ်။  ထည့်သွင်းလုိက်တဲ့အတွက်  ရလာတဲ့  ID  ကို
Response  မှာ  ဖြပန်ထည့်တွေပးထားတာကို  သတိဖြပုပါ။  ဒီနည်းနဲ့  Client  က  POST လုပ်ပြပီးတာနဲ့
အချက်အလက်သစ်  သိမ်းတွေပးသွားယံုသာမက၊  Auto  ID  ကိုပါ  တစ်ခါတည်း  ဖြပန်ရသွားမှာ  ဖြZစ်ပါတယ်။
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Response  မှာ  Location Header  ကိုသုံးပြပီး ထည့်သွင်းလုိက်တဲ့  အချက်အလက်ကို  ဖြပန်ကြကည့်လို့ရတဲ့
API URL  ကိုပါ ဖြပန်တွဲထည့်တွေပးထားတာကို သတိဖြပုပါ။  links နဲ့  Body  ထဲမှာ ထည့်ရင်လည်း ရနိုင်ပါ
တယ်။  HTTP Standard  အရဆိုရင်တွေတာ့  201 နဲ့အတူ  Location ကိုတွဲတွေပးရတယ်ဆိုတဲ့  သတ်မှတ်
ချက်ရှိလ့ုိ ဒီတွေနရာမှာတွေတာ့ Location Header နဲ့တွဲတွေပးတာက ပုိစနစ်ကျမှာပါ။

အကယ်၍တွေပးတဲ့အချက်အလက်မဖြပည့်စုံရင်  400 Bad Request ကိုဖြပန်တွေပးနိုင်ပါတယ်။ ထည့်ခွင့်မရှိ
ဘဲ လာထည့်တွေနတာဆိုရင်  401 Unauthorized နဲ့  403 Forbidden တို့ကို သင့်တွေတာ်သလုိ ဖြပန်
တွေပးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ID တွေပးပြပီး ထည့်ခိုင်းတွေနရင်တွေတာ့ 409 Conflict ကို ဖြပန်တွေပးရမှာပါ။ ဒီလို
ပါ။ ဒီသတွေဘာသဘာဝတွေတွကို Status Code တွေတွအတွေကြကာင်း တွေဖြပာတုံးက ရှင်းဖြပခဲ့ပြပီး ဖြZစ်ပါတယ်။

 Request 

POST /students/8
Content-Type: application/json

{
name: "Tom", age: 12, grade: 6

}

 Response 

409 Conflict
Content-Type: application/json

{
errors: {

message: "Incorrect request. Giving ID."
}

}

အချက်အလက်တွေတွကို PUT နဲ့တွေပးပ့ုိလာတဲ့အခါ နဂို Data ကို တွေပးလာတဲ့ Data နဲ့ အစားထုိးပြပီး ဖြပင်တွေပးရ
မှာပါ။  PATCH နဲ့တွေပးပ့ုိလာရင်တွေတာ့ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ဖြပင်တွေပးရမှာပါ။ ဥပမာ  -  မူလဒီလုိပံုစံမျ ို းနဲ့ Data
ရိှတွေနတယ်လို့ သတွေဘာထားပါ။

{ id: 8, name: "Tom", age: 12, grade: 6 }
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အ့ဲဒါကို PATCH နဲ့ Request လုပ်ပြပီးဖြပင်မယ်ဆိုရင် ဒီလုိဖြZစ်မှာပါ။

 Request 

PATCH /students/8
Content-Type: application/json

{
name: "Tommy"

}

တွေပးလုိက်တဲ့  Request  Body  မှာ  name တစ်ခုပဲပါတာကို  သတိဖြပုပါ။  Update  လုပ်တဲ့အလုပ်  လုပ်ပြပီး
တွေနာက် ဖြပန်ရမယ့် Response က ဒီလုိပံုစံဖြZစ်မှာပါ။

 Response 

200 OK
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 8
},
data: {

id: 8, name: "Tommy", age: 12, grade: 6
}

}

မူလ  Data  မှာ ရှိတွေနတဲ့အချက်အလက်တွေတွထဲက  name တစ်ခတုည်းကို  တွေရွးပြပီးဖြပင်တွေပးသွားတာပါ။ ကျန်
အချက်အလက်တွေတွကိုတွေတာ့ မူလအတိုင်းပဲ ဆက်ထားတွေပးပါတယ်။ အကယ်၍အလားတူ လုပ်တွေဆာင်ချက်
ကိုပဲ PUT နဲ့ Request လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုဖြZစ်မှာပါ။

 Request 

PUT /students/8
Content-Type: application/json

{
name: "Tommy"

}
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 Response 

200 OK
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 8
},
data: {

id: 8, name: "Tommy"
}

}

နဂိရုှိတဲ့  Data  တွေတွကို  တွေပးလုိက်တဲ့  Data  နဲ့အစားထိုးလုိက်တာမို့လ့ုိ  နဂို  Data  တွေတွမရှိတွေတာ့တာကို
သတိဖြပုကြကည့်ပါ။  ဒီလုိနှစ်လမ်းနှစ်မျ ို းရဲ့  ကွဲဖြပားပံုကို  သတွေဘာတွေပါက်Z့ုိလုိပါတယ်။ ကိုယ့်  Service  နဲ့  API
ဘက်က နှစ်မျ ို းလံုးကို ကွဲဖြပားတွေအာင် Implement လုပ်တွေပးထားနိုင်ရင်တွေတာ့ အတွေကာင်းဆုံးပါပဲ။ 

ဖြZည့်စွက်မှတ်သားသင့်တဲ့  ထူးဖြခားချက်အတွေနနဲ့  မရှိတဲ့    Data    ကို    PUT/PATCH     တို့နဲ့  ဖြပင်Z့ုိကြကိုးစားရင်  
အသစ်ထည့်တွေပးရမယ်လ့ုိလည်း တစ်ချ ို ့ကတွေဖြပာကြကပါတယ်။ မဖြZစ်မတွေန အသစ်ထည့်တွေပးရမယ်လ့ုိ မဆိုလုိပါ
ဘူး။  ဆန္ဒရှိရင်ထည့်တွေပးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့  သတွေဘာပါ။  မထည့်ချင်ရင်လည်း  404 Not Found ကို  ဖြပန်
တွေပးလုိက်လ့ုိလည်း ရပါတယ်။ မရှိတဲ့  Data  ကို  ဖြပင်Zို့ကြကိုးစားလ့ုိ အသစ်အတွေနနဲ့  ထည့်တွေပးလုိက်ချင်တယ်
ဆိရုင်တွေတာ့ ဒီလုိဖြZစ်မှာပါ။

 Request 

PUT /students/9
Content-Type: application/json

{
name: "Mary", age: 12, grade: 6

}



A P I  – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခန်း (၅) – Response Structure 42

 Response 

202 Accepted
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 9
},
data: {

id: 9, name: "Mary", age: 12, grade: 6
}

}

200 OK တို့  201 Created တို့ကို  မသုံးဘဲ၊  202 Accepted     ကိုသုံးတာသတိဖြပုပါ  ။ အဓိပ္ပါယ်က၊
တွေပးပ့ုိတာ မမှန်တွေပမယ့် လက်ခံတွေပးလုိက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။  Status Code မှာတင် လုပ်တွေပးလုိက်တဲ့
အလုပ်ရဲ့  အဓိပ္ပါယ်  တွေပါ်လွင်သွားတွေစတာပါ။  ဒါတွေကြကာင့်  Request  Method  တွေတွ  Status  Code  တွေတွကို
HTTP က သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း မှန်ကန်တွေအာင် သံုးတွေပးရတယ်လို့ တွေဖြပာတာပါ။ အားလုံးက သ့ူတွေနရာနဲ့
သူ အဓိပ္ပါယ်ရှိပြပီး စနစ်ကျတွေနတွေစမှာပါ။

ဆက်လက်ပြပီး DELETE Request တွေတွလာတဲ့အခါ တုံ့ဖြပန်ပုံကို တွေZာ်ဖြပတွေပးပါမယ်။ ဒီလိုပါ။

 Request 

DELETE /students/8

 Request 

204 No Content 

ဒါပါပဲ၊ အရမ်းရှင်းပါတယ်။ Request မှာ Body မပါသလုိ၊ Response မှာလည်း Body မပါပါဘူး။  ဘာမှမ
ပါလို့  ကိစ္စမရှိပါဘူး။  2XX Status Code  ဖြZစ်ကတည်းက လုပ်ငန်းတွေအာင်ဖြမင်တာ တွေပါ်လွင်တွေနပါပြပီ။  204
လ့ုိတွေဖြပာတဲ့အတွက်  Content  မရှိတွေတာ့လ့ုိ  ဖြပန်မတွေပးတာ  ဖြZစ်တဲ့အတွက်  Delete  ဖြZစ်သွားတာလည်း
တွေပါ်လွင်ပါတယ်။  အကယ်၍  ဒီနည်းကို  မကြကိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း  ရိုးရိုး  200  OK နဲ့ပဲ  meta မှာ
messages တွေပးပြပီး အခုလိုတုံ့ဖြပန်နိုင်ပါတယ်။
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 Request 

DELETE /students/8

 Response 

200 OK
Content-Type: application/json

{
meta: {

id: 8,
message: "Successfully deleted."

}
}

ဒီတွေလာက်ဆိုရင်  Response Structure နဲ့ပက်သက်ပြပီး တွေတာ်တွေတာ်ဖြပည့်စုံသွားပါပြပီ။ ဖြZည့်စွက်ချက်အတွေနနဲ့
Data Envelope  ထဲမှာ  relationships နဲ့  included ဆိုပြပီးတွေတာ့လည်း ဆက်စပ်အချက်အလက်
တွေတွကို ထည့်ကြကတွေလ့ရှိတယ်ဆိုတာကို မှတ်သားတွေပးပါ။ 

Relationship Data
Data ဟာ Database တွေတကွတွေန လာတွေလ့ရှိပါတယ်။ Database ထဲမှာ သိမ်းတဲ့အခါ Table Relationship
တွေတရွှိနိုင်ပါတယ်။  အ့ဲဒီလုိရှိတွေနတဲ့  Relationship  Data  တွေတွကို  တစ်ခါတည်း  ထည့်တွေပးချင်ရင်  တွေပးလ့ုိ
ရတွေအာင်လ့ုိပါ။ ပြပီးတွေတာ့ တစ်ချ ို ့  Data တွေတွမှာ သူနဲ့တွဲသံုးZ့ုိ လုိအပ်နိုင်တဲ့ ဆက်စပ် Data တွေတွ ရှိတတ်ပါ
တယ်။ အ့ဲဒီလုိ ရှိတဲ့အခါ included ဆိုပြပီးတွေတာ့ တစ်ခါတည်း တွဲတွေပးလုိရင် တွေပးနိုင်တဲ့ သတွေဘာမျ ို းပါ။ ဒီ
လုိပါ။

{
meta: {

id: 1
},
data: {

attributes: {
title: "API Book",
author: "Ei Maung",
price: 4.99,
category_id: 2

},
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relationships: {
category: {

id: 2,
name: "Technology"

}
}

},
included: {

author: {
name: "Ei Maung",
bio: " ... "

}
}

}

မူလ Data တွေတွက attributes ဖြZစ်သွားပြပီး  Relationship Data  တွေတွက relationships ထဲကို
တွေရာက်သွားတာပါ။ 

Table Relationship  စနစ်ကို  မသံုးတဲ့  MongoDB  လုိ  NoSQL Database  တွေတွကိုလည်း သံုးတတ်ကြကပါ
တွေသးတယ်။ အ့ဲဒီလို NoSQL Database တွေတွကတွေန လာတာဆိရုင်တွေတာ့ Data တွေတရွဲ့ Zဲွ့စည်းပံုကတွေတာ့အခု
လုိ ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။

{
meta: {

id: 1
},
data: {

title: "API Book",
author: "Ei Maung",
price: 4.99,
category: {

id: 2,
name: "Technology"

}
},
included: {

author: {
name: "Ei Maung",
bio: " ... "

}
}

}
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ပါတဲ့  Data တွေတွက အတတူူပါပဲ။ ဘာကွာသွားတာလဲဆိုတွေတာ့  attributes တွေတွ relationships
တွေတွ မပါတွေတာ့ဘဲ၊ အချက်အလက်အားလံုးကို တစ်စတုစ်စည်းထဲ တွဲထည့်တွေပးလုိက်တာပဲ ကွာသွားတာပါ။
ကိုယ့်  Response  မှာ  Relationship Data  တွေတွ ထည့်တွေပးZ့ုိလုိရင် ဒီနှစ်နည်းထဲက ကြကိုက်တဲ့နည်းကို သံုး
နိုင်ပါတယ်။

Rate Limiting
Request  /  Response  တွေတရွဲ့  Zဲွ့စည်းပံုနဲ့  ပက်သက်ရင်  တွေနာက်ဆုံးတစ်ခုအတွေနနဲ့  မှတ်သားသင့်တာ
ကတွေတာ့  Rate Limit  နဲ့  ပက်သက်တဲ့  Headers  တွေတွပါ။  API  တွေတွမှာ  Rate Limit  ထားရပါတယ်။  Rate
Limit    မထားရင်၊    Client   တွေတွက အထိမ်းအကွပ်မရှိ    Request   ဝုိင်းလုပ်ကြကတဲ့အခါ    API Server   ကို    Abuse  
လုပ်သလုိဖြZစ်ပြပီး   Server   က မနိုင်ဝန်ထမ်းရပါလိမ့်မယ်  ။ ဒါတွေကြကာင့် Client တစ်ခုကို တစ်မိနစ်မှာ Request
အကြကိမ်  (၆၀)  သာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမျ ို းပါ။  ဥပမာအတွေနနဲ့  တွေဖြပာတာပါ။  ဘယ်တွေလာက်  ကန့်သတ်မ
လဲဆိုတာကတွေတာ့ ကိုယ့်  Server  ရဲ့  Capacity  တို့ ကိုယ့်  Service  ရဲ့  Processing Power လုိအပ်ချက်တို့
ကိုယ့် User တွေတရွဲ့ လုိအပ်ချက်တို့နဲ့ ချင့်ချနိ်ပြပီး သတ်မှတ်ထားရမှာပါ။

API ဘက်က ဒီလိုကန့်သတ်ထားတွေကြကာင်း  Client ကို ထည့်သွင်းအသိတွေပးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်  Custom
Header  (၃)  ခုကို  မှတ်သားသင့်ပါတယ်။  X-Rate-Limit-Limit,  X-Rate-Limit-

Remaining နဲ့ X-Rate-Limit-Reset ပါ။

ဒါတွေတွက  Standard  HTTP Response Headers  တွေတွ  မဟုတ်ကြကပါဘူး။  API  Zန်တီးသူဘက်က ကိုယ့်
အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်  Client  သိတွေစZ့ုိ  ထည့်တွေဖြပာတွေပးတဲ့  Custom  Headers  တွေတွပါ။  X-Rate-Limit-
Limit ကိုသံုးပြပီး  တစ်မိနစ်မှာ  Request  အကြကိမ်တွေရ ဘယ်တွေလာက် ကန့်သတ်ထားသလဲ အသိတွေပးနိုင်ပါ
တယ်။  X-Rate-Limit-Remaining ကို  သံုးပြပီးတွေတာ့  အကြကိမ်တွေရ  ဘယ်တွေလာက်ကျန်တွေသးလဲ
အသိတွေပးနိုင်ပါတယ်။  X-Rate-Limit-Reset ကိုသံုးပြပီးတွေတာ့  တွေနာက်အချနိ်  ဘယ်တွေလာက်ကြကာတဲ့
အခါ Limit ကို Reset ဖြပန်လုပ်တွေပးမလဲဆိုတာကို တွေဖြပာဖြပနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပံုစံ ဖြZစ်မှာပါ။



A P I  – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အခန်း (၅) – Response Structure 46

 Response 

200 OK
Content-Type: application/json
X-Rate-Limit-Limit: 60
X-Rate-Limit-Remaining: 58
X-Rate-Limit-Reset: 30

ဒီ Headers အရ၊ တစ်မိနစ်မှာ Request အကြကိမ်အတွေရအတွက်ကို (၆၀) လ့ုိ ကန့်သတ်ထားပြပီး တွေနာက်ထပ်
(၅၈)  ကြကိမ်  ကျန်တွေသးတယ်ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ စက္ကန့်  (၃၀)  အကြကာမှာ  Reset  ဖြပန်လုပ်မှာဖြZစ်လို့
တွေနာက်စက္ကန့်  (၃၀)  ကြကာတဲ့အခါ၊  မူလသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း  အကြကိမ်  (၆၀)  ဖြပန်ဖြZစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့
အဓိပ္ပါယ်ပါ။

ဒီတွေလာက်ဆိုရင်  API ဒီဇုိင်းပုိင်းနဲ့ပက်သက်ပြပီး  Client ဘက်ဖြခမ်း၊  API ဘက်ဖြခမ်း နဲ့  Server ဘက်ဖြခမ်း သိ
သင့်တာတွေတွ စုံသတွေလာက် ရှိသွားပါပြပီ။ ဒီလုိမျ ို းသတွေဘာသဘာဝတွေတွကို  ကိုယ့်ဘက်သိပြပီဆိုရင် လက်တွေတွ့
မှာ  ကြကိုက်တဲ့    Language   နဲ့ ကြကိုက်တဲ့    Framework   ကိုသံုးပြပီး    API    တွေတွ Zန်တီးလ့ုိရပါတယ်  ။ PHP မှာဆို
ရင် Laravel လုိ Full-fledged Framework တွေတွရှိသလုိ Slim လ့ုိ API Framework တွေတွလည်း ရှိပါတယ်။
Ruby မှာဆိုရင်လည်း Rails လုိ Framework ကြကီးတွေတွရှိသလုိ Sinatra လုိ Framework တွေလးတွေတွလည်း ရိှ
ပါတယ်။ Python မှာဆိုရင်လည်း Django လ့ုိ Framework ကြကီးတွေတွရှိသလုိ Flask လုိ Framework တွေလး
တွေတွ ရှိပါတယ်။  JavaScript  မှာဆိုရင်တွေတာ့  ExpressJS  လုိ  မူလအစဉ်အလာ  Framework  တွေတရွှိသလို
NextJS တို့လုိ တွေခတ်တွေပါ် Server-side Rendering နည်းပညာတွေတွ ရှိပါတယ်။ ကြကိုက်တဲ့နည်းပညာကိုသံုး
ပါ။ ဟို Language နဲ့မှ Zန်တီးလ့ုိရတယ်၊ ဒီ Framework နဲ့မှ အဆင်တွေဖြပတယ် ဆိုတာမျ ို း မရှိတွေတာ့ပါဘူး။
ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာ၊ နှစ်သက်ရာ နည်းပညာကို တွေရွးချယ်ပြပီး၊ အခုသိရှိတွေလ့လာခဲ့ကြကတဲ့ သတွေဘာသဘာဝတွေတွ
နဲ့ တွေပါင်းစပ်လုိက်မယ်ဆိုရင် API တွေတွကို Zန်တီးလ့ုိ ရပြပီပဲဖြZစ်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်မှာတွေတာ့  အခုသိရှိတွေလ့လာခဲ့ကြကတဲ့  သတွေဘာသဘာဝတွေတွကို  လက်တွေတွ့အသုံးချကြကည့်တဲ့  သတွေဘာ
နဲ့ExpressJS ကို အဓိကထားအသံုးဖြပုပြပီး နမူနာတွေတွ ဆက်လက်တွေရးသားတွေZာ်ဖြပတွေပးသွားမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၆) – MongoDB

တွေရှ့ ပုိင်းမှာ  API  ဒီဇုိင်းနဲ့ပက်သက်ပြပီး  သိသင့်တာတွေတွ  တွေဖြပာလို့ပြပီးသွားပါပြပီ။  အခုအ့ဲဒီ  ဗဟုသုတွေတွကို
လက်တွေတွ့အသံုးချပြပီး  ဆက်လက်တွေလ့လာနိုင်Z့ုိ  ပတွေရာဂျက်တွေလးတစ်ခုလုပ်ကြကည့်ပါမယ်။  အခုချနိ်ကစပြပီး
တွေတာ့ Zတ်ယံုမZတ်တွေတာ့ဘဲ၊ အဆင့်လုိက် တစ်ပြပိုင်တည်း လုိက်လုပ်ကြကည့်ပါလ့ုိ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒါမှ
တစ်ခါတည်းရပြပီး တစ်ခါတည်း မှတ်မိသွားမှာပါ။

အခုဒီစာအုပ်ကိုတွေရးတဲ့အချနိ်မှာ  Covid-19  ကပ်တွေရာဂါ  ဖြZစ်တွေနချနိ်ဆိုတွေတာ့၊  အချနိ်ကာလနဲ့  ကိုက်ညီတဲ့
ပတွေရာဂျက်တွေလးတစ်ခု လုပ်ကြကမှာပါ။  ခရီးသွားမှတ်တမ်းပတွေရာဂျက်တွေလးပါ။ သိပ်ကြကီးကြကီးကျယ်ကျယ်ကြကီး
မဟုတ်သလုိ၊  ခက်လည်းမခက်ပါဘူး။  လူတစ်တွေယာက်ခရီးသွားတွေတာ့မယ်ဆိုရင်  သ့ူရဲ့အမည်၊  မှတ်ပံုတင်
အမှတ်  စတဲ့အချက်အလက်နဲ့အတူ  ဘယ်ကတွေန၊  ဘယ်ကိုသွားမှာလည်း၊  စီးသွားမယ့်  ကားနံပါတ်က
ဘယ်တွေလာက်လဲ စသဖြZင့် အချက်အလက်တွေတွကို သိမ်းထားလုိက်ပါမယ်။ တွေနာက်ပိုင်းမှာ လူတစ်တွေယာက်ရဲ့
ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို  သိချင်ရင်  နာမည်တို့  မှတ်ပံုတင်နံပါတ်တို့နဲ့  ဖြပန်ရှာကြကည့်လ့ုိရပါမယ်။  ပြမို့အမည်နဲ့
ထုတ်ယူလုိက်ရင်  အ့ဲဒီပြမို့ကို  ဝင်ထားတဲ့လူစာရင်း၊  ထွက်ထားတဲ့  လူစာရင်းကို  ဖြပန်ရပါမယ်။  လက်တွေတွ့
အသံုးချZ့ုိထက်  နမူနာလုပ်ကြကည့်ဖြZစ်လ့ုိ  လံုးဝပြပီးဖြပည့်စုံZ့ုိထက်  စမ်းသင့်တာ စုံတွေအာင်စမ်းဖြZစ်Zို့ကို  ဦးစား
တွေပးသွားမှာပါ။

ပတွေရာဂျက်တစ်ခု  လုပ်တွေတာ့မယ်ဆိုတွေတာ့  အ့ဲဒီပတွေရာဂျက်ရဲ့  အချက်အလက်တွေတွကို  သိမ်းဆည်းနိုင်မယ့်
Database နည်းပညာကို အရင်ဆုံး ကြကည့်ကြကပါမယ်။ MongoDB လ့ုိ တွေခါ်တဲ့ နည်းပညာကို အသံုးဖြပုမှာပါ။
MongoDB  ဟာ  NoSQL  Database  တစ်မျ ို းဖြZစ်ပါတယ်။  Document  Database  လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြZင့် ရိုးရိုး SQL Database တွေတွမှာ ကြကိုတင်တည်တွေဆာက်ထားတဲ့ Table တွေတွထဲမှာ Data
တွေတွကို သိမ်းကြကပါတယ်။ MongoDB   မှာတွေတာ့    Table   နဲ့    Table Structure   တွေတွ မရှဘိဲ    Record   တစ်ခုကို  
Document   တစ်ခုပံုစံမျ ို းနဲ့ သိမ်းသွားမှာပါ  ။  Table Structure  မရှိဘဲ သိမ်းမှာဆိုပါတွေတာ့။ ဒါတွေပမယ့် အ့ဲဒီ
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လုိ ကြကိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့  Structure မရှိတွေပမယ့်၊ သိမ်းထားတဲ့  Data တွေတွကို  SQL Database တွေတွမှာ
လုိပဲ  Create, Read, Update, Delete  တွေတွ လုပ်လ့ုိရပါမယ်။ ဖြပန်ရှာလ့ုိရပါမယ်။  Sorting  တွေတွ စီလ့ုိရပါ
မယ်။  Filter  တွေတွ  လုပ်လ့ုိရပါမယ်။  Index  တွေတွလုပ်လ့ုိရပါမယ်။  သိပ်မရှင်းရင်  ကိစ္စမရှိပါဘူး။  ခဏတွေန
လက်တွေတွ့စမ်းကြကည့်လုိက်တဲ့အခါ သတွေဘာတွေပါက်သွားပါလိမ့်မယ်။

စိတ်ဝင်စားZ့ုိတွေကာင်းတွေပမယ့် NoSQL Database တွေတွရဲ့ သတွေဘာသဘာဝပုိင်းကို ဒီတွေနရာမှာ ကြကားဖြZတ်ပြပီး
မတွေဖြပာတွေတာ့ပါဘူး။  Rockstar  Developer စာအုပ်မှာ  အကျယ်တစ်ဝင့်  တွေရးသားထားပြပီးဖြZစ်ပါတယ်။
တွေလ့လာကြကည့်Z့ုိ တိုက်တွန်းပါတယ်။  NoSQL Database  အမျ ို းမျ ို းရဲ့ သတွေဘာသဘာဝတွေတွ၊ သူတို့ရဲ့ အား
သာချက်  အားနည်းချက်တွေတွ  ကတွေန စပြပီးတွေတာ့  Replication  နဲ့  Cluster  တည်တွေဆာက်ပံုလို  အဆင့်ဖြမင့်
Server  Architecture  ပုိင်းတွေတွထိ  တွေZာ်ဖြပထားပါတယ်။  ဒီတွေနရာမှာတွေတာ့  လက်တွေတွ့အသုံးဖြပုပံုပုိင်းကို
တွေရးွထုတ်တွေZာ်ဖြပသွားမှာပါ။

Install MongoDB
MongoDB  အတွက်  Installer  ကို  mongodb.com Website  မှာ  Download  လုပ်လ့ုိရပါတယ်။  သ့ူမှာ
Product အမျ ို းမျ ို းရှိလ့ုိ  Community Server ကို တွေရးွချယ်ပြပီး Download လုပ်ရမှာပါ။ ဒီစာတွေရးတွေနချနိ်မှာ
Community Server Download လုပ်Zို့အတွက် သွားလ့ုိရတဲ့ တိုက်ရိုက်လင့်ကို တွေZာ်ဖြပတွေပးလုိက်ပါတယ်။

- https://www.mongodb.com/try/download/community

Ubuntu Linux လုိ  OS မျ ို းမှာတွေတာ့ ကိုယ့်ဘာသာ Download လုပ်စရာမလုိပါဘူး။  apt ကို သံုးပြပီး အခု
လုိ Install လုပ်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

sudo apt install mongodb

apt နဲ့  Install  လုပ်ရင်ရမယ့်  Version နဲ့  Website ကတွေန တိုက်ရိုက်  Download လုပ်ရင်ရမယ့် Version
နံပါတ် အနည်းငယ်တွေတာ့ ကွာနိုင်ပါတယ်။ အသံုးဖြပုပံု သိပ်မကွာလ့ုိ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ လက်ရှိဒီစာတွေရးတွေနချနိ်
မှာ တွေရာကရ်ှိတွေနတဲ့  တွေနာက်ဆုံး  Version  ကတွေတာ့  4.4.1  ပါ။  Install  လုပ်တဲ့အဆင့်တွေတွကိုတွေတာ့ တစ်ဆင့်
ချင်း မတွေဖြပာတွေတာ့ပါဘူး။ Installer မှာတွေပါ်တဲ့ ညွှန်ကြကားချက်တွေတွအတိုင်းပဲ သွားလိုက်ပါ။ 

https://www.mongodb.com/try/download/community
https://www.mongodb.com/try/download/community
https://eimaung.com/rockstar-developer
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Install လုပ်ပြပီးတွေနာက် ရလာမယ့်ထဲမှာ အထူးသတိဖြပုရမယ့် အရာနှစ်ခုကတွေတာ့ mongod နဲ့ mongo တို့ပဲ
ဖြZစ်ပါတယ်။  mongod     က    MongoDB Server    ဖြZစ်ပြပီးတွေတာ့    mongo     က    MongoDB Client    ပါ   (Mongo
Shell လ့ုိ တွေခါ်ပါတယ်)။ ဒါတွေကြကာင့် MongoDB Server ကို Run ချင်ရင် mongod ကို Run တွေပးရမှာဖြZစ်ပြပီး
တွေတာ့၊ Run ထားတဲ့ Server ကို ချတိ်သံုးချင်တယ်ဆိုရင် mongo နဲ့ ချတိ်သံုးရမှာပါ။ Mongo Compass လ့ုိ
တွေခါ်တဲ့  GUI  ပရိုဂရမ်တစ်ခုလည်း  Install  လုပ်စဉ်မှာ တစ်ခါတည်း ပါလာနိုင်တွေပမယ့်၊ အ့ဲဒါကို တွေနာက်ပုိင်း
MongoDB  အတွေကြကာင်း  သိသွားပြပီဆိုရင်  ကိုယ့်ဘာသာ စမ်းသံုးသွားလ့ုိ  ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။  အခုဒီစာအုပ်မှာ
တွေတာ့ ပုိပြပီးအတွေဖြခခံကျတဲ့ mongo Shell ကတွေန အသုံးဖြပုပံုကို တွေZာ်ဖြပသွားမှာပါ။

Windows မှာ mongod နဲ့  mongo ရိှတွေနတဲ့ Zုိဒါကို  PATH Environment Variable ထဲမှာ ကိုယ့်ဘာသာ
ထည့်တွေပးZ့ုိ လုိတွေကာင်းလုိနိုင်ပါတယ်။ PATH သတ်မှတ်ပံုကိုတွေတာ့ ဒီတွေနရာမှာ ထည့်မတွေဖြပာတွေတာ့ပါဘူး။ သိ
မယ်လို့  ယူဆပါတယ်။ မသိတွေသးရင်လည်း ကြကားဖြZတ်ပြပီး  Windows  မှာ  PATH Environment Variable
ဘယ်လုိ သတ်မှတ်ရလဲဆိုတာကို အရင်တွေလ့လာကြကည့်လုိက်ပါ။ လက်ရှိဒီစာကို တွေရးသားတွေနချနိ်မှာ Default
Installation  Zုိဒါက  C:\Program  Files\MongoDB\Server\4.0\bin  ဖြZစ်ပါတယ်။  သူကို  PATH  ထဲမှာ
ထည့်ထားတွေပးZ့ုိ လုိတာပါ။ ဒီတွေတာ့မှ Windows ရဲ့ ဘယ်တွေနရာကတွေနမဆို mongod နဲ့ mongo တို့ကို Run
လ့ုိရမှာပါ။

Install လုပ်စဉ်ကတွေရွးခဲ့တဲ့  Option တွေပါ်မူတည်ပြပီး  mongod Server က System Service အတွေနနဲ့ အလုိ
အတွေလ�ာက်  Run  ပြပီး  ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။  ဒီလုိ  Server  အလုိအတွေလ�ာက်  Run  တွေနပြပီဆိုရင်တွေတာ့  mongo
Command ကို Command Prompt မှာ Run ပြပီးချတိ်ကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။ အကယ်၍ ချတိ်လို့မရဘူးဆိုရင်
mongod Server  Run  မတွေနလုိ့  ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။  Windows  မှာအခုလုိ  mongod Server  ကို  System
Service အတွေနနဲ့ Install လုပ်တွေပးလိုက်လ့ုိ ရပါတယ်။

mongod --install 

ပြပီးတဲ့အခါ၊ စက်ကို  Restart  လုပ်တွေပးလုိက်မယ်ဆိုရင် တွေနာက်ပုိင်း စက်ဖြပန်တက်ချနိ်မှာ  mongod Server
က System Service အတွေနနဲ့ အလုိအတွေလ�ာက် Run တွေနမှာပါ။ အကယ်၍ Service အတွေနနဲ့  Install  မလုပ်
ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ဒီလို Manual Run တွေပးလ့ုိ ရပါတယ်။
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mongod --dbpath=C:\mongodata

C:\mongodata  ဆိုတဲ့  Zုိဒါကိုတွေတာ့ အရင်ကြကိုတွေဆာက်ထားတွေပးZ့ုိ လုိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖြခားတွေနရာ
မှာ Zုိဒါတွေဆာက်ထားပြပီး C:\mongodata အစား အစားထုိးတွေပးမယ် ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ MongoDB က
Data တွေတွကို အ့ဲဒီZုိဒါထဲမှာ သွားသိမ်းမှာပါ။ Server Run သွားပြပီဆိုရင် Run ထားတဲ့ Command Prompt
ကို ဒီအတိုင်းဆက်Zွင့်ထားတွေပးရမှာပါ၊ ပိတ်လုိက်လ့ုိမရပါဘူး။ ပိတ်လိုက်ရင် Server လည်း လုိက်ပိတ်သွား
မှာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် ဒီလို Manual Run တာက သိပ်အဆင်မတွေဖြပပါဘူး။ တစ်ခါသံုးချင်တိုင်း တစ်ခါ Run တွေနရ
မှာမ့ုိလ့ုိ  အထက်မှာတွေဖြပာထားသလုိ  System  Service  အတွေနနဲ့  Install  လုပ်ထားလုိက်တာကတွေတာ့  ပုိ
တွေကာင်းပါတယ်။

mongod Server ကို Run တွေနပြပီဆိုရင်တွေတာ့ Command Prompt မှာပဲ mongo Command နဲ့ Server ကို
အခုလုိ လှမ်းချတိ်လုိက်လ့ုိရပါပြပီ။

mongo

MongoDB shell version v3.6.8
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
… 
MongoDB server version: 3.6.8
…
2020-09-16T10:34:24.094+0630 I CONTROL  [initandlisten] 
> 

ဒါဆိုရင် Mongo Shell ထဲကို တွေရာက်ရှိသွားပြပီဖြZစ်လ့ုိ Server မှာရှိတဲ့ Database နဲ့ Data တွေတွကို စတင်စီမံ
နိုင်ပြပီပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။
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CRUD
ပတွေရာဂျက်အတွက် နမူနာ Data တွေတွထည့်ရင်းနဲ့ MongoDB မှာ Create, Read, Update, Delete လုပ်ငန်း
တွေတွ ဘယ်လုိလုပ်ရလဲဆိုတာ တွေလ့လာကြကည့်ကြကပါမယ်။ ပထမဦးဆုံးအတွေနနဲ့  show dbs Command ကို
စမ်းကြကည့်ပါ ( mongo Shell မှာစမ်းရမှာပါ )။ လက်ရှိ ရှိတွေနတဲ့ Database စာရင်းကို တွေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။

> show dbs
admin   0.000GB
config  0.000GB
local   0.000GB

admin, config, local ဆိုတာ နဂိုကတည်းက ရှိတွေနတဲ့  Database တွေတွပါ။  use Command နဲ့
ကိုယ်အသံုးဖြပုလုိတဲ့  Database ကို တွေရွးလ့ုိရပါတယ်။ မရှိတွေသးတဲ့  Database ကို တွေရွးလုိက်ရင်တွေတာ့ အလုိ
အတွေလ�ာက် Database အသစ် တွေဆာက်တွေပးသွားမှာပါ။

> use travel
switched to db travel

> show dbs
admin   0.000GB
config  0.000GB
local   0.000GB

use travel လ့ုိ တွေဖြပာလုိက်တဲ့အတွက်  travel အမည်နဲ့  Database  ကို တွေရွးရမှာပါ။ မရှိတဲ့အတွက်
အသစ်တွေဆာက်  တွေပးသွားပါလိမ့်မယ်။  ဒါတွေပမယ့်  show  dbs  ကို  ချက်ဖြခင်းတွေခါ်ကြကည့်ရင်  Database
စာရင်းထဲမှာ travel မပါတွေသးတာကို သတိဖြပုနိုင်ပါတယ်။ အခုတစ်ကယ် မတွေဆာက်တွေသးဘဲ Data တွေတွ
စသိမ်းပြပီ  ဆိုတွေတာ့မှ  Database  ကို  တစ်ခါတည်းတွေဆာက်ပြပီး  တစ်ခါတည်း သိမ်းသွားတွေပးမှာပါ။  use နဲ့
Database  တစ်ခုကို  တွေရွးပြပီး/တွေဆာက်ပြပီးပြပီဆိုရင်၊  db ကတွေနတစ်ဆင့်  Data  သိမ်းတာတွေတွ၊  ဖြပင်တာတွေတွ၊
Zျက်တာတွေတွ လုပ်လ့ုိရပါပြပီ။ 

ရိုးရိုး  SQL  Database  တွေတွမှာ  Data  တွေတွကို  Table  နဲ့  သိမ်းပါတယ်။  MongoDB  မှာ  Data  တွေတွကို
Collection နဲ့သိမ်းပါတယ်။ ကွာသွားတာက Table မှာ Columns နဲ့ Structure ရိှပြပီး Collection မှာတွေတာ့
ဘာ Structure မှ မရှိဘဲ Data တွေတွ သိမ်းလ့ုိ ရပါတယ်။
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Collection  တစ်ခု  တည်တွေဆာက်လုိရင်  db.createCollection("name") နဲ့  တွေဆာက်လ့ုိရပါ
တယ်။ name တွေနရာမှာ မိမိနှစ်သက်ရာ Collection အမည်ကို သတ်မှတ်တွေပးနိုင်ပါတယ်။ Collection တွေတွ
ဖြပန်Zျက်လုိရင်တွေတာ့  db.dropCollection("name") ကို  သံုးပြပီး  Zျက်နိုင်ပါတယ်။  ထံုးစံအတိုင်း
name တွေနရာမှာ Zျက်လိုတဲ့  Collection  အမည်ကို တွေပးရမှာပါ။  Collection  စာရင်းကို ကြကည့်ချင်ရင်တွေတာ့
show collections  နဲ့ ကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

Collection  တည်တွေဆာက်နည်း  တွေနာက်တစ်နည်းကတွေတာ့  Data  သာ  ထည့်လုိက်ပါ။  သ့ူဘာသာ  လုိတဲ့
Database  တွေတွ  Collection  တွေတွကို  အလုိအတွေလ�ာက်  တွေဆာက်တွေပးသွားပါတယ်။ အ့ဲဒီနည်းကို  အခုသံုးပါ
မယ်။ ဒီလုိပါ -

> use travel
switched to db travel

> db.records.insert({ name: "Bobo", age: 23 })
WriteResult({ "nInserted" : 1 })

use travel နဲ့  travel Database  ကို  သံုးပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ  db.records.insert() နဲ့
Data ထည့်လုိက်တဲ့အတွက်  records အမည်ရ Collection  ထဲကို  Data  တစ်တွေကြကာင်း သိမ်းသွားမှာပါ။
Document တစ်ခု သိမ်းသွားတယ်လို့ တွေဖြပာမှတိကျပါမယ်။ ဒါတွေပမယ့် အတွေခါ်အတွေဝါ်တွေတွ ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလုိ့ ပုိ
ဖြမင်သာမယ်လ့ုိ ထင်တဲ့ Data လ့ုိပဲ ဆက်တွေဖြပာသွားပါမယ်။ Data ကို တွေပးတဲ့အခါ JSON Format နဲ့ပဲ တွေပးရ
ပါတယ်။ တစ်ကယ့် အတွေခါ်အတွေဝါ်အမှန်ကတွေတာ့  BSON တွေခါ် Binary JSON ပါ။ ဒါတွေပမယ့် အသံုးဖြပုနည်း
မှာ သိပ်မကွာလို့ စာZတ်သူနဲ့ ပုိရင်းနှီးပြပီး ဖြZစ်နိုင်တဲ့ JSON လ့ုိပဲ ဆက်သံုးသွားပါမယ်။

မူလက  travel Database  တို့  records Collection  တို့  မရှိလည်း  ကိစ္စမရှိပါဘူး။  MongoDB  က
တစ်ခါတည်း အလုိအတွေလ�ာက်တွေဆာက်ပြပီး သိမ်းတွေပးသွားမှာပါ။ သိမ်းထားတဲ့  Data  တွေတွကို  ဖြပန်ကြကည့်ချင်
ရင် db.collection.find() ကို သံုးရပါတယ်။ collection တွေနရာမှာ Collection အမည်မှန်နဲ့
အစားထုိးတွေပးလိုက်ယံုပါပဲ။ ဒီလုိပါ -
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> db.records.find()
{ "_id" : ObjectId("5f62433057f76967c5d976ee"), "name" : "Bobo", "age" : 23 }

ဖြမင်တွေတွ့ရတဲ့အတိုင်း တွေစာတွေစာကတွေပးလုိက်တဲ့ Data ကိုဖြပန်ရပါတယ်။ လွယ်လွယ်တွေလးပါ။ insert() နဲ့
ထည့်ပြပီး find() နဲ့ဖြပန်ထုတ်ကြကည့်ရတာပါ။ ထူးဖြခားချက်အတွေနနဲ့ Auto ID တစ်ခုလည်း ထွက်သွားတယ်
ဆိုတာတွေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။  _id လ့ုိ  တွေရှ့ကတွေန  Underscore  တွေလးခံပြပီး  တွေပးပါတယ်။  UUID  တွေခါ်
Universally Unique ဖြZစ်တဲ့  ID ကို  MongoDB က ထုတ်တွေပးသွားတာပါ။ အ့ဲဒီ  ID ရZ့ုိအတွက် MongoDB
ရဲ့ အရင် Version တွေတွက Timestamp, Machine ID, Process ID  နဲ့  Auto Increment Counter  ဆိုတဲ့
အချက်  (၄)  ချက်ကိုတွေပါင်းပြပီး  Zန်တီးယူပါတယ်။  တွေနာက်ပုိင်း  Version  တွေတွမှာတွေတာ့  Timestamp,
Random Value  နဲ့  Auto  Increment  Counter  တို့ကို  တွေပါင်းပြပီး  Zန်တီးယူပါတယ်။  ဘယ်လိုပဲဖြZစ်ဖြZစ်
Unique ဖြZစ်တဲ့ ID တစ်ခုကို ရလုိက်တာပါပဲ။

UUID  Value  ကို  ObjectId() ဆိုတဲ့  Function  တစ်ခုနဲ့  ထည့်တွေပးတာကိုလည်း  သတိဖြပုပါ။  အ့ဲဒီ
ObjectId() ရဲ့ အကူအညီနဲ့ UUID ထဲကတွေန Timestamp တွေတဘွာတွေတွ လုိအပ်တဲ့အခါ ဖြပန်ထုတ်ယူလ့ုိ
ရပါတယ်။ ဆိုလုိတာက တစ်ချက်ခုတ်  နှစ်ချက်ဖြပတ်ပါ။ တစ်ခုတည်းနဲ့  Unique  ဖြZစ်တဲ့  ID  လည်းရမယ်၊
Timestamp  လည်းရမယ်ဆိုတဲ့ သတွေဘာပါ။  UUID  ထဲကတွေန  Timestamp  ကို အခုလုိဖြပန်ထုတ်ယူလ့ုိ ရပါ
တယ်။

> ObjectId("5f62481e8873b1d7bff76272").getTimestamp()

ထည့်ထားတဲ့ Data တွေတွကို ဖြပန်Zျက်ချင်ရင် remove() ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘာကိုZျက်မှာလဲဆိုတဲ့ Filter
ကို JSON နဲ့ တွေပးရပါတယ်။ ဒီလိုပါ -

> db.records.remove({ name: "Bobo" })
WriteResult({ "nRemoved" : 1 })

တစ်ကယ်တန်း  တိတိကျကျZျက်ချင်ရင်  _id ကိုတွေပးပြပီး  Zျက်သင့်ပါတယ်။  အခုတွေတာ့  နမူနာအတွေနနဲ့
name: Bobo ကို Zျက်တွေပးပါလ့ုိ Filter အတွေနနဲ့ တွေပးလုိက်တာပါ။ 
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ဆက်လက်ပြပီးတွေတာ့၊ စမ်းစရာ  Data  ရတွေအာင် နမူနာ  Data  တစ်ချ ို ့  ထည့်လုိက်ပါမယ်။ တစ်တွေကြကာင်းချင်း
ထည့်စရာမလုိပါဘူး။ JSON Array အတွေနနဲ့ စုစည်းပြပီး တွေပးလုိက်လ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

> db.records.insert([
{name: "Bobo", nrc: "A0131", from: "Yangon", to: "Mandalay", with: "5B9876"},
{name: "Nini", nrc: "A1476", from: "Yangon", to: "Bago", with: "3G6457"},
{name: "Coco", nrc: "B0487", from: "Bago", to: "Yangon", with: "4L2233"},
{name: "Mimi", nrc: "C1987", from: "Yangon", to: "Mandalay", with: "9E4343"},
{name: "Nono", nrc: "B0098", from: "Bago", to: "Yangon", with: "4L2233"},
{name: "Momo", nrc: "C0453", from: "Yangon", to: "Bago", with: "3G6457"}
])

BulkWriteResult({
"writeErrors" : [ ],
"writeConcernErrors" : [ ],
"nInserted" : 6,
"nUpserted" : 0,
"nMatched" : 0,
"nModified" : 0,
"nRemoved" : 0,
"upserted" : [ ]

})

ထည့်ထားတဲ့  Data  တွေတွကို  find() နဲ့  ဖြပန်ထုတ်ကြကည့်ရင်  Data  တွေတွများလာပြပီမ့ုိလုိ့  ကြကည့်ရတာ
မျက်စိရှုပ်စရာ  ဖြZစ်တွေနတာကို  တွေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။  အ့ဲဒါကိုကြကည့်ရတာ  အဆင်တွေဖြပတွေစချင်ရင်  အခုလုိ
pretty() နဲ့ ထပ်တွဲပြပီး ကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

> db.records.find().pretty()
{

"_id" : ObjectId("5f62481e8873b1d7bff76271"),
"name" : "Bobo",
"nrc" : "A0131",
"from" : "Yangon",
"to" : "Mandalay",
"with" : "5B9876"

}
{

"_id" : ObjectId("5f62481e8873b1d7bff76273"),
"name" : "Coco",
"nrc" : "B0487",
"from" : "Bago",
"to" : "Yangon",
"with" : "4L2233"

}
… 
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ဆက်လက်ပြပီးတွေတာ့  Sorting,  Filter  နဲ့  Paging  တွေတွဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။  Filter  အတွက်ကတွေတာ့
တွေစာတွေစာက remove() လုိပါပဲ၊ find() ကို JSON နဲ့ Filter တန်Zုိးတွေတွ တွေပးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

 > db.records.find({ from: "Yangon" })

ဒါဆိုရင် from: Yangon တန်Zုိးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Data တွေတွကိုပဲ ဖြပန်ရမှာပါ။ Filter ကို တစ်ခုထက်ပုိတွေပး
လ့ုိလည်း ရပါတယ်။ ဥပမာ -

 > db.records.find({ from: "Yangon", to: "Bago" })

ဒါဆိုရင်  from: Yangon နဲ့  to: Bago ဆိုတဲ့ တန်Zုိးနှစ်ခုလံုးနဲ့ကိုက်တဲ့  Data တွေတွကိုပဲ ဖြပန်တွေပးမှာ
ပါ။ AND Filter လ့ုိ တွေဖြပာလ့ုိရပါတယ်။ OR Filter ပံုစံလုိချင်ရင်တွေတာ့ တွေရးရတာ နည်းနည်းရှုပ်သွားပါတယ်။
ဒီလုိပါ။

> db.records.find({ 
    $or: [
        { from:"Yangon" }, 
        { to: "Yangon" }
    ]
})

$or Operator အတွက် Filter လုပ်ချင်တဲ့တန်Zိုးတွေတွ တန်းစီတွေပးလုိက်ရတာပါ။ Greater Than တို့  Less
Than တို့လုိ Filter တွေတွလည်းရပါတယ်။ ဒီလုိပံုစံတွေရးရပါတယ်။

> db.products.find({ price: { $gt: 9 } })

products Collection  မရှိလ့ုိ လက်တွေတွ့တွေရးစမ်းZ့ုိ မဟုတ်ပါဘူး။ နမူနာ ဖြပတာပါ။  $gt အစား  $lt,
$gte, $lte, $not စသဖြZင့် သုံးလ့ုိရပါတယ်။ စဉ်းစားကြကည့်ရင် API ဒီဇုိင်းအတွေကြကာင်း တွေဖြပာခဲ့တုံးက
နဲ့ သတွေဘာသဘာဝတွေတွ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲဆိုတာကို တွေတွ့ရနိုင်တယ်။
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Sorting စီချင်ရင်တွေတာ့ ဒီလုိစီရပါတယ်။

> db.records.find().sort({ name: 1 })

name: 1 လ့ုိတွေဖြပာလိုက်တာဟာ  name နဲ့စီမယ်လ့ုိ တွေဖြပာလုိက်တာပါ။ စမ်းကြကည့်လို့ရပါတယ်။  Sorting
ကို Field တစ်ခုထက်လည်း ပုိစီလ့ုိရပါတယ်။

> db.records.find().sort({ from: 1, name: 1 })

ဒါဆိုရင်  from နဲ့အရင်စီပြပီးတွေနာက်  name နဲ့  ထပ်စီတွေပးမှာပါ။ တွေဖြပာင်းဖြပန်  Descending  ပံုစံ  စီချင်ရင်  1
အစား -1 လ့ုိ တွေပးလုိ့ရပါတယ်။

Paging လုပ်တွေဆာင်ချက်အတွက် skip() နဲ့ limit() ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

> db.records.find().limit(3)

ဒါဆိုရင် limit(3) လ့ုိတွေဖြပာထားလ့ုိ Data (၃) တွေကြကာင်းပဲ ယူတွေပးမှာပါ။

> db.records.find().skip(1).limit(3)

ဒါဆိုရင်တွေတာ့ skip(1) လ့ုိတွေဖြပာထားလ့ုိ (၁) တွေကြကာင်းတွေကျာ်လိုက်ပြပီးမှ (၃) တွေကြကာင်းယူတွေပးသွားမှာပါ။

ပြပီးတွေတာ့ SQL Query တွေတွမှာ SELECT name, nrc FROM records ဆိုပြပီး ကိုယ်လုိချင်တဲ့ Fields
ကိုပဲ တွေရးွယူလ့ုိ ရသလုိပဲ MongoDB မှာလည်း ရပါတယ်။ find() ရဲ့ ဒုတိယ Parameter မှာ လုိချင်တဲ့
Fields စာရင်းတွေပးပြပီးတွေတာ့ ဒီလုိယူရပါတယ်။
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> db.records.find({}, {name: 1, nrc: 1})

ဒါဆိုရင် name နဲ့  nrc နှစ်ခုကိုပဲ ယူလုိက်တာပါ။ ကျန်တဲ့  from တွေတွ to တွေတွ with တွေတွ မပါတွေတာ့ပါ
ဘူး။  find() အတွက် ပထမ Parameter က Filter မ့ုိလ့ုိ မတွေပးချင်တဲ့အတွက် အလွတ်ပဲ တွေပးခဲ့တာကို
လည်း သတိဖြပုပါ။

ဆက်ပြပီးတွေတာ့ Update ကိုကြကည့်ပါမယ်။ HTTP အတွေကြကာင်းတွေဖြပာတုံးက Update ပံုစံနှစ်မျ ို း ရိှတာ တွေဖြပာခဲ့ပါ
တယ်။ PUT နဲ့  PATCH ပါ။ တစ်ခုလံုးအစားထုိးပြပီး Update လုပ်တာနဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းတွေရွးပြပီး Update
လုပ်တာဆိုပြပီး နှစ်မျ ို းရှိတာပါ။ MongoDB မှာလည်း နှစ်မျ ို းလံုး ရှိပါတယ်။ save() နဲ့  update() ပါ။
save() က PUT လုိမျ ို း တစ်ခုလံုးအစားထုိးပြပီး  Update လုပ်မှာပါ။  update() ကတွေတာ့ PATCH လုိ
မျ ို း တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း တွေရွးပြပီး Update လုပ်တွေပးမှာပါ။

save() ကအလုပ်နှစ်မျ ို း လုပ်ပါတယ်။ တွေပးလုိက်တဲ့ Data ထဲမှာ _id ပါရင် Update လုပ်တွေပးပြပီး၊ _id
မပါရင်  Create  လုပ်တွေပးပါတယ်။  စမ်းသပ်နိုင်Zို့အတွက်  နမူနာတစ်ခုတွေလာက် အခုလုိ  ထပ်ထည့်ပြပီး  စမ်း
ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

> db.records.save({ name: "Test", age: 22 })
WriteResult({ "nInserted" : 1 })

> db.records.find({ name: "Test" })
{ "_id" : ObjectId("5f6250f28873b1d7bff76277"), "name" : "Test", "age" : 22 }

တွေပးလုိက်တဲ့ Data မှာ _id မပါတဲ့အတွက် save() က အသစ်တစ်ခု ထပ်ထည့်တွေပးသွားတာကို တွေတွ့ ရ
မှာဖြZစ်ပါတယ်။ _id တွေပးပြပီး တွေနာက်တစ်ခါ save() လုပ်ကြကည့်ပါမယ်။

> db.records.save({ "_id" : ObjectId("5f6250f28873b1d7bff76277"), "name" : 
"Test2" })
WriteResult({ "nMatched" : 1, "nUpserted" : 0, "nModified" : 1 })

> db.records.find({ name: "Test2" })
{ "_id" : ObjectId("5f6250f28873b1d7bff76277"), "name" : "Test2" }
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ဒီတစ်ခါတွေတာ့  save() က  အသစ်မထည့်တွေတာ့ဘဲ  Update  လုပ်တွေပးသွားတယ်ဆိုတာကို  တွေတွ့ရနိုင်ပါ
တယ်။ ဒါတွေပမယ့် မူလရှိတွေနတဲ့ age တန်Zုိး တွေပျာက်သွားတာကို သတိဖြပုကြကည့်ပါ။ save() က တွေပးလုိက်
တဲ့ Data နဲ့ နဂိုရှိတာကို အစားထိုးလုိက်တာမို့လ့ုိ နဂိရုှိတာ တွေပျာက်သွားတာပါ။ အစမ်းထည့်ထားတဲ့ Data
ကို အခုလုိ ဖြပန်Zျက်ထားနိုင်ပါတယ်။

> db.records.remove({ name: "Test2" })

update() ကို  ဆက်ပြပီးတွေတာ့စမ်းကြကည့်ကြကပါမယ်။  update() က တွေရးရတာ နည်းနည်းတွေတာ့  ရှုပ်ပါ
တယ်။ Parameter (၃) ခုတွေပးရပါတယ်။ Filter, Data နဲ့ Option ပါ။ ဒီလိုတွေရးရပါတယ်။

> db.records.update(
    { to: "Bago" },
    { $set: { to: "Bagan" } },
    { multi: true }
)
WriteResult({ "nMatched" : 3, "nUpserted" : 0, "nModified" : 3 })

နမူနာမှာ  to: Bago က  Filter  ပါ။  Data  ကိုတွေတာ့  $set Operator  နဲ့  တွေပးထားပါတယ်။  to ကို
Bagan လ့ုိ ဖြပင်ချင်တာပါ။ တွေနာက်ဆုံးက multi: true Option ကတွေတာ့ Filter က တစ်တွေကြကာင်းထက်
ပုိတွေတွ့ရင်လည်း တွေတွ့သမ�အကုန်ဖြပင်မယ်လ့ုိ တွေဖြပာလိုက်တာပါ။ ဒါတွေကြကာင့်ရှိသမ� to: Bago တွေတွ အကုန်
to: Bagan ဖြZစ်သွားမှာပါ။ တွေရွးဖြပင်သွားတာဖြZစ်လ့ုိ တစ်ဖြခားမဆိုင်တဲ့ Data တွေတွလည်း မတွေပျာက်ပါဘူး။

Data  တွေတွကိုသိမ်းတဲ့အခါ  JSON Structure  အတိုင်း သိမ်းရတာဖြZစ်လ့ုိ Zဲွ့စည်းပံုက ဒီလုိအဆင့်ဆင့် ဖြZစ်
မယ်ဆိုရင်လည်း ဖြZစ်လ့ုိရပါတယ်။ 
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{
name: "Bobo", 
nrc: "A0131",
trip: {

from: "Yangon", 
to: "Mandalay", 
vehicle: {

type: "car",
license: "5B9876" 

}
}

}

ဒီလုိZွဲ့စည်းပံုမှာ  အဆင့်ဆင့်ပါလာပြပီဆိုရင်  Filter  တွေတွလုပ်တဲ့အခါ  ဘယ်လုိလုပ်ရလဲ  ဆိုတာတွေလး  ဖြZည့်
မှတ်ထားတွေပးပါ။

> db.records.find({ "trip.vehicle.type": "car" })

trip ထဲက vehicle ထဲက type တန်Zုိးနဲ့ Filter လုပ်ချင်တာဖြZစ်လ့ုိ trip.vehicle.type ဆို
ပြပီးတွေတာ့ Dot ခံပြပီး တွေရွးတွေပးရတာပါ။

ဒီတွေလာက်ဆိုရင်  MongoDB  မှာ  Data  တွေတွ  Create, Read, Update, Delete  လုပ်ငန်းတွေတွ စုံတွေအာင်လုပ်
တတ်သွားပါပြပီ။  MongoDB  က လက်တွေတွ့တွေလ့လာအသံုးဖြပုရတာ လွယ်ပါတယ်။ လူသန်းတွေပါင်းများစွာက
အသံုးဖြပုပြပီး အချက်အလက် သန်းတွေပါင်းများစွာကို သိမ်းဆည်းရတဲ့ ပတွေရာဂျက်မျ ို းတွေတွနဲ့ သင့်တွေတာ်တွေအာင်
Zန်တီးထားတဲ့  နည်းပညာမ့ုိလ့ုိ  တစ်ကယ်တမ်း  ခက်မှာက  အ့ဲဒီတွေလာက်  Data  တွေတွသိမ်းနိုင်တဲ့  Server
Architecture  ကို  တည်တွေဆာက်ပံု တည်တွေဆာက်နည်းတွေတွက ခက်တာပါ။ တွေလာတွေလာဆယ် အ့ဲဒီတွေလာက်
အဆင့် မသွားသင့်တွေသးပါဘူး။ အခုလုိ အတွေဖြခခံအသံုးဖြပုပုံတွေလာက် သိတယ်ဆိုရင်ပဲ စတင်အသုံးဖြပုလ့ုိ ရတွေန
ပါပြပီ။  စိတ်ဝင်စားလ့ုိ  အခုကတည်းက  တွေလ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း  Rockstar  Developer စာအုပ်မှာ
တွေလ့လာကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ PDF Ebook ကို အခမ့ဲ တွေဒါင်းလ့ုိရပါတယ်။

- https://eimaung.com/rockstar-developer/

https://eimaung.com/rockstar-developer/
https://eimaung.com/rockstar-developer
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အခန်း (၇) – NodeJS

နမူနာပတွေရာဂျက်ကို  ExpressJS  အသုံးဖြပုပြပီး  တည်တွေဆာက်မှာပါ။  ဟိုအရင်ကတွေတာ့  JavaScript  နည်း
ပညာတွေတွကို  သ့ူထက်ပုိထင်ရှားတဲ့  အဖြခားအမည်တူနည်းပညာတွေတွ ရိှတွေနရင် ကွဲဖြပားတွေစZ့ုိအတွက် တွေနာက်
ကတွေန NodeJS, ExpressJS  စသဖြZင့်  JS  တွေလးတွေတွထည့်ပြပီး တွေခါ်ကြကတွေလ့ရှိပါတယ်။ အခုတွေတာ့ သူတို့က ပုိ
ထင်ရှားသွားကြကပြပီ။ တွေနာက်က  JS  မပါလည်း နာမည်ကြကားယံုနဲ့  သိကုန်ကြကပြပီမ့ုိလ့ုိ  မထည့်ကြကတွေတာ့ပါဘူး။
တွေလာတွေလာဆယ် အစဉ်အလာမပျက် ထည်ပြပီးသံုးနှုံးတွေရးသားတွေနတွေပမယ့် တွေနာက်ပုိင်းမှာ မထည့်တွေတာ့ပါဘူး။
Node, Express စသဖြZင့် အမည်သက်သက်ပဲ ဆက်သံုးပါတွေတာ့မယ်။

API ပတွေရာဂျက် တည်တွေဆာက်Z့ုိအတွက် တစ်ကယ်သံုးချင်တာက Node ကို တိုက်ရိုက်သံုးချင်တာ မဟုတ်
ပါဘူး။ Express Framework ကိုသုံးပြပီး Zန်တီးချင်တာပါ။ Express က Node ကိုအသံုးဖြပုပြပီး အလုပ်လုပ်
တဲ့ Framework မ့ုိလ့ုိသာ Node အတွေကြကာင်းကို ထည့်တွေဖြပာရတဲ့သတွေဘာပါ။

What
JavaScript ဟာ မူလက Client-side Programming Language တစ်ခုသာ ဖြZစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင်
JavaScript  ကုဒ်တွေတွက  Web Browser  ထဲမှာပဲ  အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ဖြခားတွေနရာမှာ အလုပ်မလုပ်ပါ
ဘူး။  Web Browser  တွေတွမှာ အစိတ်အပုိင်း  (၃)  ပုိင်း တွေပါင်းစပ်ပါဝင်တယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။  Rendering
Engine, JavaScript Engine နဲ့ UI တို့ဖြZစ်ပါတယ်။ 

Rendering Engine  ရဲ့  တာဝန်ကတွေတာ့  HTML, CSS  တွေတွတွေပါ်မှာ အတွေဖြခခံပြပီး သင့်တွေတာ်တဲ့  အသွင်အဖြပင်
တွေZာ်ဖြပတွေပးZ့ုိ ဖြZစ်ပါတယ်။ HTML Element တွေတွကို တွေZာ်ဖြပတွေပးတွေနတာ Rendering Engine ပါ။ CSS Style
သတ်မှတ်ချက်တွေတွအတိုင်း  တွေZာ်ဖြပတွေပးတွေနတာ  Rendering  Engine  ပါ။  ထင်ရှားတဲ့  Rendering  Engine
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တွေတွ ရိှကြကပါတယ်။  Apple Safari Browser  က Webkit  လ့ုိတွေခါ်တဲ့  Rendering Engine  ကို သံုးပါတယ်။
Microsoft Internet Explorer ကတွေတာ့ Trident လ့ုိတွေခါ်တဲ့  Engine ကို သံုးပါတယ်။ MSHTML လ့ုိလည်း
တွေခါ်ပါတယ်။ Mozilla Firefox က Gecko ကိုသုံးပြပီး၊ Opera Browser ကတွေတာ့ Presto ကိုသံုးပါတယ်။

အ့ဲဒီထဲမှာ  Webkit  က အထင်ရှားဆုံးပါ။  ကြကားZူးကြကပါလိမ့်မယ်။  သ့ူအရင်က  KHTML  လ့ုိတွေခါ်တဲ့  Open
Source Rendering Engine တစ်မျ ို း ရှိပါတယ်။ Konqueror လ့ုိတွေခါ်တဲ့ လူသိနည်းတဲ့  Web Browser မှာ
သံုးZ့ုိထွင်ထားတာပါ။ အ့ဲဒီ KHTML ကိုယူပြပီးတွေတာ့ Apple က Webkit ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Rendering Engine
ကို ထပ်ဆင့်တီထွင်ထားတာပါ။ တွေနာက်ကျတွေတာ့၊ Webkit ကို ယူသံုးပြပီး Google က Chromium Browser
Project ကို ထွင်လုိက်ပါတယ်။

Chromium နဲ့ Chrome ဆိုတာ နာမည်လည်းဆင်တယ်၊ နည်းပညာလည်းတူတယ်။ ဒါတွေပမယ့် နည်းနည်း
ကွဲပါတယ်။  Chromium  ကို  Source  Code  လ့ုိ  ဖြမင်နိုင်ပါတယ်။  သ့ူကို  Compile  လုပ်လုိက်တွေတာ့
Chromium Browser  ဖြZစ်လာပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Source Code  ကိုပဲ  Google  က သူ့  Configuration  နဲ့သူ
Compile  လုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါ  Google Chrome Browser  ဖြZစ်လာတာပါ။  Source Code  ကတတူယ်။
Compile  လုပ်တဲ့သူ  မတူဘူးလ့ုိ  တွေဖြပာလုိ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့်  Apple  ရဲ့  Safari  Browser,  Chromium
Browser နဲ့ Google Chrome တို့ဟာ သံုးထားတဲ့ Rendering Engine တူကြကတယ်လ့ုိ တွေဖြပာလ့ုိရပါတယ်။

တွေနာကတ်ွေတာ့ Google က Webkit ကို Blink ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ သီးဖြခားခွဲပြပီး ထပ်ထွင်လုိက်ပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့်
KHTML   Webkit   Blink  → → စသဖြZင့်  အဆင့်ဆင့်ဖြZစ်တွေပါ်လာလို့  အမျ ို းအစားဆင်တူတွေတွလုိ့  ဆိုနိုင်ပါ
တယ်။ ကတွေန့တွေခတ်မှာ Webkit/Blink ဟာ အကျယ်ဖြပန့်ဆုံး သံုးတွေနကြကတဲ့  Rendering Engine ပါ။  Apple
Safara, Chromium Browser, Google Chrome, Android Browser, iOS Browser စသည်ဖြZင့်၊ အားလံုး
က  Webkit/Blink  ကို  သံုးထားကြကတာပါ။  ဒါတင်မကတွေသးပါဘူး၊  အခုဆိုရင်  Opera  Browser,  Brave
Browser နဲ့ Microsoft Edge Browser တို့ကလည်း Chromium ကိုသုံးထားကြကတာပါ။ 

တစ်ကယ်တွေတာ့ လုိတိရုှင်းစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဒီလုိအတွေကြကာင်းတွေတွကို ရှည်ရှည်တွေဝးတွေဝး တွေဖြပာမတွေနချင်ပါဘူး။
လက်တွေတွ့လုိအပ်မှာကိုပဲ တန်းတွေဖြပာလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် အခုလုိ တွေနာက်ခံဖြZစ်စဉ်တွေလးတွေတွ သိထား
ရင် ပုိပြပီးတွေတာ့များ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြZစ်သွားမလားလ့ုိ ထည့်တွေဖြပာဖြပတွေနတာပါ။
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တွေစာတွေစာက Browser မှာ Rendering Engine, JavaScript Engine နဲ့ UI တို့ တွေပါင်းစပ်ပါဝင်တယ်လ့ုိ တွေဖြပာ
ခဲ့ပါတယ်။ UI ကတွေတာ့ Browser Menu တွေတွ၊ Toolbar တွေတွ၊ URL Bar, Bookmark, History, Download
စတဲ့  User  တွေတွ ဖြမင်တွေတွ့ထိပြပီး အသံုးဖြပုတဲ့  အရာတွေတွပါ။  JavaScript Engine  ရဲ့တာဝန်ကတွေတာ့ ရှင်းပါ
တယ်။ JavaScript Code တွေတွကို  Run တွေပးဖြခင်းပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။  Google  က Chromium ကို ထွင်တဲ့အခါ
Rendering Engine အတွေနနဲ့ Webkit ကို ယူသံုးခဲ့တွေပမယ့် JavaScript Engine ကိုတွေတာ့ သူဘာသာ အသစ်
ထွင်ပြပီး  ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Engine  ကို  V8  လ့ုိပါတယ်။ တစ်ဖြခား  JavaScript Engine  တွေတွနဲ့ယှဉ်ရင်
သိသိသာသာ ပုိဖြမန်တဲ့ Engine တစ်ခုရယ်လ့ုိ ထင်ရှားပါတယ်။

V8 JavaScript Engine  ကို  Chromium မှာ သံုးထားတွေပမယ့် သီးဖြခားပတွေရာဂျက်တစ်ခုပါ။  Open Source
နည်းပညာတစ်ခုပါပဲ။  အ့ဲဒီ    V8    ကို  သံုးပြပီးတွေတာ့    Ryan Dahl    လ့ုိတွေခါ်တဲ့  တွေဆာ့Z်ဝဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက  
Node    ကို  တီထွင်ခဲ့တာပါ  ။ အ့ဲဒီအချနိ်ကစပြပီးတွေတာ့  JavaScript  ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ အကြကီးအကျယ်တွေဖြပာင်းလဲ
သွားခဲ့ပါတွေတာ့တယ်။ အရင်က  JavaScript  ဆိုတာ  Browser  ထဲမှာပဲ  Run  တဲ့  နည်းပညာပါ။ အခုတွေတာ့
Browser ရဲ့ ဖြပင်ပမှာ Node ကိုအသံုးဖြပုပြပီးတွေတာ့ JavaScript Code တွေတွကို Run လ့ုိ ရသွားပါပြပီ။ ဒီတွေတာ့
JavaScript ဟာလည်း Client-side Language ဆိုတဲ့အဆင့်ကတွေနတွေကျာ်ပြပီး၊ ကြကိုက်တဲ့တွေနရာမှာသံုးလ့ုိရတဲ့
Language တစ်ခရုယ်လို့ ဖြZစ်သွားပါတွေတာ့တယ်။ ကွန်ပျူတာမှာ Node ရှိတွေနရင် JavaScript ကုဒ်တွေတွ Run
လ့ုိရတွေနပြပီတွေလ။ JavaScript  နဲ့  Command Line  ပရိုဂရမ်တွေတွ တွေရးပြပီး  Node  နဲ့  Run လ့ုိရမယ်။  Server-
side Code တွေတွတွေရးပြပီး  Node နဲ့  Run လ့ုိရမယ်။ Desktop Solution တွေတွတွေရးပြပီး  Node နဲ့  Run မယ်။ စ
သဖြZင့် JavaScript က စွယ်စုံသံုး Language တစ်ခု ဖြZစ်သွားပါတွေတာ့တယ်။

ဒါတွေကြကာင့် Node ဆိုတာဘာလဲလ့ုိ တွေမးလာခဲ့ရင် မှတ်ထားပါ။ Node   ဆိုတာ   JavaScript Run-Time   နည်း  
ပညာဖြZစ်ပါတယ်။ Node ဆိုတာ JavaScript  မဟုတ်ပါဘူး။  Node ဆိုတာ JavaScript ကုဒ်တွေတွကို  Run
တွေပးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပါ။ ပံုမှန် JavaScript ကုဒ်တွေတွအဖြပင် အသင့်သံုးလ့ုိရတဲ့ Standard Module တွေတွကို
လည်း တွေရးပြပီး ဖြZည့်တင်းတွေပးထားလ့ုိ မူလ JavaScript ထက်တွေတာ့ သူကနည်းနည်းပုိပြပီး စွမ်းပါတယ်။

Node  ကို  စထွင်ခဲ့တဲ့  Ryan Dahl  က အခုတွေတာ့  Node  ကို  ဦးတွေဆာင်တွေနသူ မဟုတ်တွေတာ့ပါဘူး။ လက်ရှိ
Node  ကို  OpenJS  Foundation  လ့ုိတွေခါ်တဲ့  အZဲွ့အစည်းက  စီမံတွေနပါတယ်။  Ryan  Dahl  ကတွေတာ့
အလားတူ တွေနာက်ထပ်နည်းပညာတစ်ခုကို မကြကာခင်ကမှ ထပ်ထွင်ထားပါတယ်။ Deno လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။ ဒီ
နည်းပညာ ဘယ်တွေလာက်ထိ ဖြZစ်တွေဖြမာက်လာမလဲဆိုတာတွေတာ့ တွေစာင့်ကြကည့်ကြကရဦးမှာပါ။
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Why
Node ရဲ့ ထူးဖြခားချက်ကတွေတာ့ Non-blocking I/O လ့ုိတွေခါ်တဲ့ နည်းစနစ်ကို အသုံးဖြပုဖြခင်းပါ။  JavaScript
ဟာ  Interpreted  Language  တစ်ခုဖြZစ်လ့ုိ  Language  ချည်းသက်သက်အရဆိုရင်  သိပ်ဖြမန်လှတဲ့
Language တွေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖြခားသ့ူထက်ပုိဖြမန်တဲ့  Language တွေတွရှိပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့်  Node ရဲ့
Non-blocking I/O  သတွေဘာသဘာဝတွေကြကာင့်  Node  နဲ့တွေရးထားတဲ့  ပရိုဂရမ်တွေတွဟာ သာမာန်ထက် ပုိဖြမန်
တွေလ့ရှိကြကပါတယ်။

ကွန်ပျူတာရဲ့ Processor ဟာ တစ်စက္ကန့်မှာ Instruction တွေပါင်း သန်းနဲ့ချပီြပီး အလုပ်လုပ်တွေပးနိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေပမယ့် Hard Disk တွေပါ်က အချက်အလက်တွေတွ Read/Write လုပ်ယူတာလုိ အလုပ်မျ ို းက ဒီတွေလာက် မ
ဖြမန်နိုင်ပါဘူး။  အင်တာနက်  အဆက်အသွယ်ကိုသံုးပြပီး  အချက်အလက်တွေတွ  ယူရမယ်ဆိုရင်လည်း၊
ဘယ်တွေလာက်ဖြမန်တဲ့  အင်တာနက်ကြကီး ဖြZစ်တွေနပါတွေစ၊ ဒီအသွားအဖြပန်က  Processor  ရဲ့  စွမ်းတွေဆာင်ရည်ကို
ဘယ်လုိမှ အမီှလုိက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတူတူပါပဲ၊ ကင်မရာ၊  Fingerprint Sensor  စသဖြZင့်  Input /
Output Device  တွေတွဟာ၊  Processor  ရဲ့  အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့  နှိုင်းယှဉ်ကြကည့်ရင် တွေတာ်တွေတာ်  တွေနှးကြကပါ
တယ်။ ရိုးရိုးပရိုဂရမ်တွေတွမှာ  Process  က ဖြမန်ချင်တွေပမယ့် ဖြမန်လ့ုိမရဘဲ  I/O  ကို  ဖြပန်တွေစာင့်တွေနရတာတွေတွ ရိှ
ကြကပါတယ်။  Node  ကတွေတာ့  Asynchronous  တွေရးဟန်နဲ့အတူ  Process  က  I/O  ကို  တွေစာင့်စရာတွေအာင်
တီထွင်ထားပါတယ်။ ဒီသတွေဘာတွေပါ်လွင်တွေစZ့ုိ ဥပမာကုဒ်ရိုးရိုးတွေလးတစ်ခုတွေလာက် တွေရးဖြပပါမယ်။

const fs = require("fs");

console.log("Some processes...");

fs.readFile("data.txt", "utf-8", function(err, data) {
console.log(data);

});

console.log("Some more processes...");

ဒီကုဒ်မှာ တွေရးထားတဲ့ အစီအစဉ်အရ Some processes ဆိုတဲ့စာတစ်တွေကြကာင်းကို အရင်ရိုက်ထုတ်မယ်။ ပြပီး
ရင် data.txt ကို Zတ်ပြပီး အထဲက Content ကို ရိုက်ထုတ်မယ်။ ပြပီးရင် Some more processes ဆိုတဲ့
စာတစ်တွေကြကာင်းကို ဆက်ပြပီးရိုက်ထုတ်မယ်။ ဒီလုိတွေရးထားတာပါ။ ဒါတွေပမယ့် Node ရဲ့  Non-blocking I/O
သတွေဘာသဘာဝက  data.txt ကို  Zတ်လ့ုိပြပီးတွေအာင် မတွေစာင့်ဘဲ လုပ်စရာရှတိာ ဆက်လုပ်သွားမှာမ့ုိလ့ုိ
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Run ကြကည့်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိရမှာပါ။

Some processes…
Some more processes…
>> data entries…

Zုိင်ကိုZတ်ယူတဲ့ fs.readFile() အတွက် Callback Function ကိုတွေပးပြပီး တွေရးထားတဲ့အတွက် Zုိင်ကို
Zတ်ယူတဲ့ I/O ကို တွေစာင့်စရာမလုိဘဲ ကျန်တဲ့ Process တွေတွက ဆက်အလုပ်လုပ်သွားတာပါ။ Zုိင်ကိုZတ်လ့ုိ
ပြပီးတွေတာ့မှသာ တွေပးလုိက်တဲ့ Callback Function က အလုပ်လုပ်ဖြခင်း ဖြZစ်ပါတယ်။ Non-blocking I/O ဆို
တာ  ဒါမျ ို းကိုဆိုလုိတာပါ။  ဒါတွေကြကာင့်  တစ်ချ ို ့  နည်းပညာလုပ်ငန်းကြကီးတွေတွကအစ  စွမ်းတွေဆာင်ရည်ဖြမင့်
Service တွေတွ Zန်တီးZ့ုိအတွက် Node ကို တွေရးွချယ် အသံုးဖြပုတွေနကြကတာပါ။

Install Node
Node Installer  ကို  nodejs.org ကတွေန Download  ရယူနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကတွေတာ့ သိပ်ဆန်းဆန်းဖြပားဖြပား
တွေတွမလုိဘဲ အလွယ်တစ်ကူ  Install  လုပ်ပြပီး သံုးလုိ့ရတွေလရ့ှိပါတယ်။ အခုဒီစာကိတုွေရးတွေနချနိ်မှာ တွေနာက်ဆုံး
ထွက်ရှိထားတဲ့ Version ကတွေတာ့ 14.11.0 ပါ။ Feature သစ်တွေတွစမ်းချင်ရင် တွေနာက်ဆုံး Version ကို သံုးရ
ပြပီး၊ လက်တွေတွ့သံုးZ့ုိ ရည်ရွယ်ရင် LTS (Long-Term Support) Version ကို သံုးရပါတယ်။ အခုဒီစာအုပ်မှာ
တွေZာ်ဖြပမယ့်ကုဒ်ကတွေတာ့ နမူနာသက်သက်မ့ုိ ဘာကိုပဲတွေရွးတွေရွး ကိစ္စမရှိပါဘူး။

Install လုပ်လုိက်ရင် ပါဝင်လာမယ့် နည်းပညာက (၂) ခုပါ။ node နဲ့ npm ဖြZစ်ပါတယ်။ JavaScript ကုဒ်
တွေတွကို  node နဲ့  Run  ရမှာဖြZစ်ပြပီး  npm ကတွေတာ့  Package  Manager  ပါ။  npm ကိုသံုးပြပီး  Express
အပါအဝင် ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ Package တွေတွကို ရယူအသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။

Ubuntu Linux လုိ Operation System သံုးတွေနတဲ့ သူတွေတွကတွေတာ့ Website မှာသွားပြပီး Download လုပ်
တွေနစရာမလုိပါဘူး။ apt နဲ့ အခုလုိ Install လုပ်လုိ့ရနိုင်ပါတယ်။ 

sudo install nodejs npm

npm ကိုပါသီးဖြခားတွဲပြပီး Install လုပ်တွေပးရတယ်ဆိုတာကိုတွေတာ့ သတိဖြပုပါ။

https://nodejs.org/en/
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Install လုပ်ပြပီးပြပီဆိုရင် Command Prompt Zွင့်ပြပီး အခုလုိစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

node -v
v12.16.1

npm -v
6.14.8

-v Option က Version နံပါတ်ကို ထုတ်ကြကည့်တာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် အတွေပါ်ကနမူနာမှာလုိ ကိုယ် Install လုပ်
ထားတဲ့ node Version နဲ့ npm Version ကို တွေတွ့ ဖြမင်ရပြပီဆိုရင် အသံုးဖြပုZို့ Ready ဖြZစ်တွေနပါပြပီ။

Node Modules
Node  မှာ  တစ်ခါတည်း  အသင့်သံုးလုိ့ရတဲ့  Module  တွေတွ  ပါပါတယ်။  Zုိင်တွေတွ၊  Zုိဒါတွေတွ  စီမံနိုင်တဲ့  File
System Module, Web Server တွေတွ Service တွေတွ Zန်တီးလ့ုိရတဲ့ HTTP Module, Network Socket ပရို
ဂရမ်တွေတွ Zန်တီးလို့ရတဲ့ Net Module စသဖြZင့် ပါသလို Crypto, OS, Path, Zlib, Stream, URL, Timers
စသဖြZင့် အတွေထွတွေထွသံုး  Module  တွေတွ အများကြကီး ပါပါတယ်။ အတွေပါ်မှာ  Non-blocking I/O  အတွေကြကာင်း
တွေဖြပာတုံးက တွေပးခဲ့တဲ့ ကုဒ်နမူနာက File System Module ကို သံုးထားတာပါ။ ဒီ Module တွေတွအတွေကြကာင်း
ကိုတွေတာ့  စုံတွေအာင်ထည့်မတွေဖြပာနိုင်ပါဘူး။  အသံုးဝင်တဲ့  Build-in  Module  တွေတွရှတိယ်၊  လုိအပ်ရင်သံုးလို့ရ
တယ် ဆိုတာကိုသာ မှတ်ထားတွေပးပါ။ JavaScript တွေရးတတ်တယ်ဆိုရင် ဒီ Module တွေတွ ယူသံုးရတာက မ
ခက်လှပါဘူး။ Node ရဲ့ Documentation မှာ တွေလ့လာပြပီး သံုးသွားရင် အဆင်တွေဖြပမှာပါ။

- https://nodejs.org/en/docs/

ကိုယ်တိုင်  Module  တွေတွ  တွေရးသားZန်တီးပံုကိုတွေတာ့  ထည့်တွေဖြပာပါမယ်။  Module  တွေရးနည်းမှာ  နှစ်မျ ို းရှိပါ
တယ်။ CommonJS တွေခါ်  Node က မူလအစကတည်းက အသံုးဖြပုခဲ့တဲ့ တွေရးနည်းနဲ့၊ တွေနာက်ပုိင်း  ES6 လ့ုိ
တွေခါ်တဲ့  JavaScript  နည်းပညာသစ်နဲ့တူ ပါဝင်လာတဲ့  Module တွေရးနည်းတို့ဖြZစ်ပါတယ်။ တွေရးနည်းနှစ်ခုက
သတွေဘာသဘာဝ ဆင်တွေပမယ့်  Syntax  မတူလ့ုိ  တွေရာတတ်ပါတယ်။  ဒီအတွေကြကာင်းကို  React  လိမေု  တိမေု  ရှင်း

စာအုပ်မှာလည်းတွေZာ်ဖြပခဲ့Zူးပါတယ်။ ES6 အတွေကြကာင်းအကျဉ်းချုပ်ကို ဒီလိပ်စာမှာလည်း Zတ်လ့ုိရပါတယ်။ 

- https://gist.github.com/eimg/cf2ac1f2731f77cde166bb764eef7634

https://gist.github.com/eimg/cf2ac1f2731f77cde166bb764eef7634
https://nodejs.org/en/docs/
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ES6 အတွေကြကာင်း မသိတွေသးရင် မဖြZစ်မတွေန ကြကိုZတ်ထားZ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ တွေနာက်ပိုင်းကုဒ်နမူနာတွေတွမှာ သိ
ပြပီးသားလ့ုိ သတွေဘာထားပြပီး ဆက်တွေဖြပာသွားမှာမို့လ့ုိပါ။ ဥပမာအတွေနနဲ့  Math အမည်ရ Module  တစ်ခုတွေရး
မယ် ဆိုကြကပါစို့။ အခုလုိ နှစ်မျ ို း တွေရးနိုင်ပါတယ်။

 CommonJS Module 

// math.js
function add(a, b) {

return a + b;
}

module.exports = add;

 ES6 Module 

// math.js
function add(a, b) {

return a + b;
}

export default add;

CommonJS က module.exports ကိုသုံးပြပီး ES6 Module ကတွေတာ့ export ကို သံုးပါတယ်။ ဒီလုိ
လုပ်တွေဆာင်ချက်တစ်ခုကို  တွေပးသံုးတဲ့နည်းကို  Default  Export လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။  ဖြပန်ယူသံုးတဲ့အခါ  အခုလုိ
ဖြပန်ယူသံုးနိုင်ပါတယ်။

 CommonJS Module 

const add = require("./math");

console.log( add(1, 2) ); // => 3

 ES6 Module 

import add from "./math";

console.log( add(1, 2) ); // => 3

CommonJS  က require() ကိုသံုးပြပီး  ES6 Module  က import from ကို သံုးပါတယ်။  Module
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Zုိင်ရဲ့  Path လမ်းတွေကြကာင်းကိုသံုးပြပီး  လုိချင်တဲ့  Module  ကိုရယူလုိက်တာပါ။  အကယ်၍ လုပ်တွေဆာင်ချက်
တွေတွ တစ်ခုထက်ပုိရှိလ့ုိ တွေပးချင်တယ်ဆိုရင် အခုလုိတွေပးလ့ုိရပါတယ်။

 CommonJS Module 

const PI = 3.14;

function add(a, b) {
return a + b;

}

module.exports = { PI, add };

 ES6 Module 

const PI = 3.14;

function add(a, b) {
return a + b;

}

export { PI, add };

တွေရးစရာရှတိာ  အရင်တွေရးပြပီး  တွေနာက်ဆုံးမှ  တွေပးချင်တဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွကို  module.exports တို့
export တို့နဲ့ တွေပးလုိက်တာပါ။ အ့ဲဒီလုိတွေရးမယ့်စား တွေနာက်တစ်မျ ို းတွေရးလုိ့လည်း ရပါတွေသးတယ်။

 CommonJS Module 

exports.PI = 3.14;

exports.add = function (a, b) {
return a + b;

}

 ES6 Module 

export const PI = 3.14;

export function add(a, b) {
return a + b;

}
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စတွေရးကတည်းက တွေပးချင်တဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွကို တစ်ခါတည်း Export လုပ်သွားလုိက်တဲ့ သတွေဘာပါ။
ဒီလုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွကို လုိအပ်တဲ့အခါ အခုလို ဖြပန်ယူသံုးနိုင်ပါတယ်။

 CommonJS Module 

const math = require("./math");

console.log( math.PI ); // => 3.14
console.log( math.add(1, 2) ); // => 3 

 ES6 Module 

import { PI, add } from "./math";

console.log( PI ); // => 3.14
console.log( add(1, 2) ); // => 3

တွေရးနည်းက တူသလုိလုိ၊ မတူသလုိလုိ မုိ့လ့ုိ အရမ်းတွေရာပါတယ်။ သတိထားရပါတယ်။

အခုဒီစာတွေရးတွေနချနိ်မှာ Node ရဲ့ Default က CommonJS တွေရးထံုးဖြZစ်ပါတယ်။ ES6 တွေရးထံုးနဲ့ တွေရးချင်ရင်
Zုိင်  Extension  ကို  .mjs လ့ုိ  တွေပးရပါတယ်။  နှစ်မျ ို းတွေရာသံုးမယ်ဆိုရင်  ရနိုင်တဲ့နည်းအချ ို ့ရှိတွေနတွေပမယ့်
အဆင်မတွေဖြပပါဘူး။  CommonJS  သ့ုိမဟုတ်  ES6  Module  နှစ်မျ ို းထဲက တစ်မျ ို းကို  ဖြပတ်ဖြပတ်သားသား
တွေရးွချယ် အသံုးဖြပုရမှာပါ။ ဒါက လက်ရှိအတွေဖြခအတွေနပါ။ တွေနာက်ပုိင်းမှာတွေတာ့ အတွေဖြပာင်းအလဲတွေတွ ရှိတွေကာင်း
ရိှနိုင်ပါတယ်။

Module တွေတွက ပံုစံ  (၃) မျ ို းဖြZစ်နိုင်တယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်မျ ို းက Node ရဲ့  Build-in Module တွေတွ
ပါ။ တွေနာက်တစ်မျ ို းက အထက်ကနမူနာမှာ ဖြပထားသလုိ ကိုယ်ပုိင်Zန်တီးထားတဲ့  Module တွေတွပါ။ တွေနာက်
တစ်မျ ို းကတွေတာ့ npm ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ရယူအသံုးဖြပုတဲ့  Module တွေတွပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။ Express အပါအဝင်
JavaScript Package တွေပါင်းတွေဖြမာက်များစွာ ရှိတွေနပါတယ်။ များလွန်းလ့ုိတွေတာင် ခက်တွေနပါတွေသးတယ်။ ကိုယ့်
ဘာသာ  တွေရးစရာမလိုသတွေလာက်ပါပဲ။  လုပ်တွေဆာင်ချက်တစ်ခု  လုိအပ်ရင်  ရှာကြကည့်လုိက်၊  ယူသံုးလ့ုိရတဲ့
Third-party Module ရိှZုိ့ ကျမ်ိးတွေသတယ်လ့ုိ တွေဖြပာရမတွေလာက်ပါပဲ။ အ့ဲဒီလုိ ယူသံုးလ့ုိရတဲ့ Module တွေတွကို
npm ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ယူရတာမ့ုိလ့ုိ npm အတွေကြကာင်းကို ဆက်တွေဖြပာပါမယ်။
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NPM
npm နဲ့  လုပ်မယ့်အလုပ်  (၃)  ခုရှိတယ်လ့ုိ  မှတ်နိုင်ပါတယ်။  တစ်ခုက  ပတွေရာဂျက်  တည်တွေဆာက်မှာပါ။
တွေနာက်တစ်ခကုတွေတာ့ လုိအပ်တဲ့  Package  တွေတွကို ရယူမှာဖြZစ်ပြပီး၊ တွေနာက်ဆုံးတစ်ခုကတွေတာ့  Script  တွေတွ
Run မှာ ဖြZစ်ပါတယ်။

npm ကို  သံုးပြပီး  ပတွေရာဂျက်တည်တွေဆာက်Z့ုိအတွက်  npm init ကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။ သူက ပတွေရာဂျက်
အမည်၊  Version  နံပါတ်၊  ပတွေရာဂျက်  Description၊  လုိင်စင်၊  စတဲ့အချက်အလက်တွေတွကို  လာတွေမးပါလိမ့်
မယ်။  တစ်ခုချင်း  တွေဖြZတွေပးသွားလုိက်ရင်  တွေနာက်ဆုံးမှာ  ကိုယ်တွေပးလုိက်တဲ့  အချက်အလက်တွေတွ  ပါဝင်တဲ့
package.json ဆိုတဲ့ Zုိင်တစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ Zုိဒါတစ်ခုမှာ package.json Zုိင် ပါဝင်သွား
တာနဲ့  NPM Project တစ်ခု ဖြZစ်သွားပါပြပီ။ တစ်ကယ်တွေတာ့ အတွေမးအတွေဖြZတွေတွ တစ်တွေကြကာင်းချင်း လုပ်ရတာ
ကြကာပါတယ်။ npm init -y ဆိုပြပီး တွေနာက်ဆုံးက -y Option တွေလးထည့်တွေပးလုိက်ရင် ဘာမှ လာမတွေမး
တွေတာ့ဘဲ  package.json ကို  Default Value  တွေတွနဲ့တည်တွေဆာက်တွေပးသွားမှာပါ။ တွေနာက်မှ ဖြပင်စရာရှိ
ရင် အ့ဲဒီ package.json ကိုZွင့်ဖြပင်တာက ပုိအဆင်တွေဖြပပါတယ်။ 

Zုိဒါတစ်ခုကို နှစ်သက်ရာအမည်နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ တွေဆာက်လုိက်ပါ။ အ့ဲဒီZုိဒါထဲမှာ အခုလုိ Run တွေပးလုိက်ရင်
ရပါပြပီ။ပတွေရာဂျက်Zုိဒါ ဖြZစ်သွားပါပြပီ။

npm init -y

Wrote to /path/to/project/package.json:

{
  "name": "project",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}

ပတွေရာဂျက်Zုိဒါထဲမှာပဲ  npm ကိုသံုးပြပီးတွေတာ့  လုိချင်တဲ့  Third-party Package  တွေတွကို  ရယူလ့ုိရပါတယ်။
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ဥပမာ ဒီလုိပါ -

npm install express

ဒါဆိုရင် express ဆိုတဲ့  Package ကို  npm က Download လုပ်ယူတွေပးယံုသာမက၊ express အလုပ်
လုပ်နိုင်Z့ုိအတွက် ဆက်စပ်လုိအပ်တွေနတဲ့ Dependency Package တွေတွကိုပါ အလုိအတွေလ�ာက် ရယူတွေပးသွား
မှာပါ။ ရရိှလာတဲ့ Package တွေတွကို node_modules ဆိုတဲ့ Zုိဒါတစ်ခုထဲမှာ အကုန်ထည့်တွေပးသွားမှာဖြZစ်
ပါတယ်။ အသံုးလုိတဲ့အခါ အခုလုိ အလွယ်တစ်ကူ ချတိ်ဆက်အသံုးဖြပုလ့ုိရပါတယ်။

const express = require("express");

Package  အမည်ဖြZစ်တဲ့  express လ့ုိပဲတွေဖြပာလုိက်Zို့လုိပါတယ်။  Package  ရဲ့တည်တွေနရာကို တွေဖြပာဖြပစရာ
မလုိပါဘူး။  npm က  Package  တွေတွ  node_modules ဆိုတဲ့  Zုိဒါထဲမှာ ရှိမှန်းသိထားပြပီးသားပါ။  npm
install အစား အတိုတွေကာက် ဒီလုိတွေရးလ့ုိလည်း ရပါတယ်။ i တစ်လံုးတည်းတွေပးလုိက်တာပါ။

npm i express

ဒါဆိုရင်လည်း express Package ကို ရယူလုိက်တာပါပဲ။ ဒီလုိရယူပြပီးတွေနာက် package.json Zုိင်ကို
Zွင့်ကြကည့်လိုက်ပါ။ အခုလုိဖြZစ်တွေနနိုင်ပါတယ်။

{
  "name": "project",
  … 
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  … 
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
  }
}
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dependencies ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပုိင်း  တိုးလာပြပီး  အထဲမှာ  express ပါဝင်တွေနတာကို  တွေတွ့ရပါလိမ့်
မယ်။ အ့ဲဒါကတွေတာ့ လက်ရှိပတွေရာဂျက်ဟာ express ရှိမှ အလုပ်လုပ်တယ်လုိ့ သ့ူအလုိလုိ သတ်မှတ်လုိက်
တာပါပဲ။ တစ်ဖြခား  Package  တွေတွထပ်ပြပီးတွေတာ့  install လုပ်ရင်လည်း အ့ဲဒီလုိထပ်တိုးပြပီးတွေတာ့ ပါဝင်
သွားဦးမှာပါ။ 

တစ်ချ ို ့  Package တွေတွက လုိတွေတာ့လုိအပ်တယ်၊ ဒါတွေပမယ့် အ့ဲဒါရှိမှ အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ကုဒ်တွေတွ
တွေရးတွေနစဉ်မှာပဲ  လုိအပ်တာဆိုတာမျ ို း  ရိှတတ်ပါတယ်။  ဥပမာ  -  eslint လုိ  နည်းပညာမျ ို းပါ။  သူက
တွေရးထားတဲ့ ကုဒ်ထဲမှာရှိတွေနတဲ့ အမှားတွေတွကို ရှာတွေပးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် သူရှိမှ အလုပ်လုပ်တာမျ ို းတွေတာ့
မဟုတ်ပါဘူး။ ကုဒ်တွေတွတွေရးတွေနစဉ် Development Time မှာပဲ လုိအပ်တဲ့သတွေဘာပါ။ ဒီလုိ Package မျ ို းကို
Development Dependency လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။ install လုပ်တဲ့အခါ --save-dev ဆိုတဲ့  Option နဲ့
တွဲပြပီးတွေတာ့ install လုပ်သင့်ပါတယ်။ အတိုတွေကာက် -D လ့ုိတွေဖြပာရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

npm i -D eslint

ဒီလုိ  install လုပ်ပြပီးတဲ့အခါ  package.json ကို ဖြပန်တွေလ့လာကြကည့်လုိက်ပါ။ ဒီလုိပံုစံမျ ို း ဖြZစ်နိုင်ပါ
တယ်။

{
  "name": "project",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
  },
  "devDependencies": {
    "eslint": "^7.9.0"
  }
}
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devDependencies ဆိုတဲ့  အပုိင်းတစ်ခု  ထပ်တိုးသွားတာပါ။  ဒါတွေကြကာင့်  ဒီZိုင်ကို  ကြကည့်လိုက်ယံုနဲ့
ဒီပတွေရာဂျက်မှာ ဘာတွေတွလုိလဲဆိုတာကို သိရနိုင်ပါတယ်။ တွေစာတွေစာက install လုပ်လုိက်တဲ့  Package
တွေတွကို  node_modules Zုိဒါထဲမှာ သိမ်းသွားတယ်လ့ုိ တွေဖြပာခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်  ပတွေရာဂျက်ကို  သူများကို
တွေပးတဲ့အခါ အ့ဲဒီ  node_modules Zုိဒါ ထည့်တွေပးစရာမလုိပါဘူး။ အလားတူပဲ သူများ Package တွေတွကို
ယူတဲ့အခါမှာလည်း node_modules Zုိဒါမပါလ့ုိ ဘာမှမဖြZစ်ပါဘူး။ package.json ပါZို့ပဲလိုပါတယ်။
npm ကို လုိတာတွေတွအကုန် install လုပ်လုိက်ပါလ့ုိ အခုလုိ တွေဖြပာလို့ရပါတယ်။

npm i

ဒါပါပဲ။  install အတွက်  တွေနာက်က  Package  အမည်  မတွေပးတွေတာ့တာပါ။  ဒါဆိုရင်  npm က
package.json ကို ကြကည့်ပြပီးတွေတာ့ လုိတာတွေတွအကုန် install လုပ်တွေပးသွားမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။

NPM ကို သံုးမယ့်ကိစ္စ (၃) ခုမှာ (၂) ခတုွေတာ့ ရသွားပါပြပီ။ တစ်ခုက ပတွေရာဂျက်တွေဆာက်တာပါ။ တွေနာကတ်စ်ခု
က လုိတဲ့  Package  တွေတွ ရယူတာပါ။ ကျန်တွေနတဲ့ တွေနာက်ဆုံးတစ်ခုကတွေတာ့  Script  တွေတွ  Run  တာဖြZစ်ပါ
တယ်။ package.json ထဲမှာ scripts ဆိုတဲ့ အပုိင်းတစ်ပုိင်းပါပါတယ်။ အ့ဲဒီ scripts မှာအခုလုိ
နမူနာ script တွေလးတစ်ခုတွေလာက် တွေရးပြပီး ထည့်လုိက်ပါ။

{
  "name": "project",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",

  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
    "fun": "echo \"NPM scripts are fun\""
  },
  … 
  "dependencies": {
    "express": "^4.17.1"
  },
  "devDependencies": {
    "eslint": "^7.9.0"
  }
}
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scripts ထဲမှာ  test က နဂိုကတည်းကပါတာပါ။  fun လ့ုိတွေခါ်တဲ့  Script  တစ်ခု  ထပ်တွေရးပြပီး ထည့်
တွေပးလုိက်တာပါ။  ဘာမှအထူးအဆန်းတွေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး  စာတွေလးတစ်တွေကြကာင်း  ရိုက်ထုတ်တွေပးတဲ့  Script
ပါ။ အ့ဲဒီ Script ကို အခုလုိ npm နဲ့ Run ခိုင်းလို့ရပါတယ်။

npm run fun

> app@1.0.0 fun /home/eimg/Desktop/app
> echo "NPM scripts are fun"

NPM scripts are fun

ဒီနည်းကိုသံုးပြပီး ပတွေရာဂျက်နဲ့ Source Code တွေတွကို စီမံတဲ့ Script တွေတွတွေရးထားပြပီး လုိတဲ့အချနိ် Run လ့ုိရ
ဖြခင်း ဖြZစ်ပါတယ်။ Development Process Management အတွက် အတွေရးပါတဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်ပါ။ ကုဒ်
တွေတွတွေရးပြပီးတဲ့အခါ Jest Test Library သံုးပြပီး Unit Test တွေတွ Run တွေပးZ့ုိလုိနိုင်ပါတယ်။ ESLint လုိနည်း
ပညာများနဲ့ ကုဒ်အမှားတွေတွ ရှားခိုင်းလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ Babel လုိနည်းပညာမျ ို း နဲ့  Compile လုပ်Z့ုိ လုိတာ
တွေတွ  Compile  လုပ်Zို့လုိနိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ  React  ရဲ့  JSX  နဲ့ တွေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို  JavaScript  ဖြZစ်တွေအာင်
တွေဖြပာင်းတာမျ ို းပါ။ Webpack လုိနည်းပညာမျ ို းနဲ့ ပတွေရာဂျက်ကို  Development Server နဲ့ Run Z့ုိလုိနိုင်ပါ
တယ်။  ဒါမျ ို းတွေတွကို  တစ်ခုချင်း  Manual  လုပ်မယ့်အစား  Script  တွေတွတွေရးထားလုိက်မယ်ဆိုရင်  NPM
Script  နဲ့  လုိအပ်ချနိ်မှာ  တစ်ချက်တည်းနဲ့  Run  လ့ုိရမှာဖြZစ်ပါတယ်။  ဒီအတွေကြကာင်းအရာတွေတကွတွေတာ့
ကျွန်တွေတာ်တို့အဓိကထား တွေလ့လာချင်တဲ့အတွေကြကာင်းအရာနဲ့  Out of scope  ဖြZစ်တွေနလ့ုိ ထည့်မတွေဖြပာပါဘူး။
NPM နဲ့ Script တွေတွ Run လ့ုိရတယ်ဆိုတာကိုသာ မှတ်ထားလိုက်ပါ။

တွေနာက်ထပ်တစ်ခု  မှတ်သင့်ပါတွေသးတယ်။  npm နဲ့  အခုနမူနာ  install လုပ်ဖြပတဲ့  Package  တွေတွကို
Local Package လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။ လက်ရှိပတွေရာဂျက်နဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပြပီး လက်ရှိပတွေရာဂျက် ထဲကတွေနပဲ သံုးခွင့်
ရိှတဲ့ Package တွေတွပါ။ လုိအပ်ရင် Global Package တွေခါ် System Wide ကြကိုက်တဲ့တွေနရာကတွေန ချတိ်သံုးလုိ့
ရတွေအာင်လည်း install  လုပ်လ့ုိရပါတယ်။ --global သ့ုိမဟုတ် -g Option နဲ့တွဲပြပီး  install လုပ်ရ
ပါတယ်။ ဒီလုိပါ -

npm i -g eslint
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ဒီတစ်ခါတွေတာ့ eslint ကို Global Package အတွေနနဲ့ Install လုပ်လုိက်တာပါ (Ubuntu Linux လ့ုိ စနစ်
မျ ို းမှာ  တွေရှ့က  sudo ထည့်တွေပးZ့ုိ  လုိနိုင်ပါတယ်)။ ဒါတွေကြကာင့် ဒီ  Package  ကို  System Wide  ကြကိုက်တဲ့
တွေနရာကတွေန တွေခါ်သံုးလ့ုိရသွားပါပြပီ။ 

npx ဆိုတာလည်း ရှိပါတွေသးတယ်။ တစ်ချ ို ့  Install  လုပ်ထားတဲ့  Package တွေတွက Module အတွေနနဲ့ တွေခါ်
သံုးZ့ုိ မဟုတ်ပါဘူး။ လုိအပ်တဲ့အခါ Run နိုင်Zုိ့ Install လုပ်ထားတာပါ။ အခုနမူနာတွေပးတွေနတဲ့ eslint ဆို
ရင်လည်း ဒီသတွေဘာပါပဲ။ ဒီ  Package  ကိုတွေခါ်သံုးပြပီး ကုဒ်တွေတွတွေရးZ့ုိထက်စာရင် ဒီ  Package  ကို  Run  ပြပီး
တွေတာ့  ကုဒ်တွေတွကို  စစ်Z့ုိဖြZစ်ပါတယ်။  Global  Package  အတွေနနဲ့  Install  လုပ်ထားရင်  အခုလုိ  ရိုးရိုး
Command တစ်ခုကဲ့သ့ုိ Run လ့ုိရပါတယ်။ ကြကိုက်တဲ့တွေနရာကတွေန Run လ့ုိရပါတယ်။

eslint --init
eslint math.js

eslint --init နဲ့  Configuration  Zုိင်တည်တွေဆာက်ပြပီး  တွေနာကတ်စ်ဆင့်မှာ  math.js ထဲမှာရှိတဲ့
အမှားတွေတွကို စစ်ခိုင်းလုိက်တာပါ။ အကယ်၍ Local Package အတွေနနဲ့  Install  လုပ်ထားတာ ဆိရုင်တွေတာ့
npx ကိုသံုးပြပီး အခုလုိ Run တွေပးရပါတယ်။ 

npx eslint --init 
npx eslint math.js

ဒီတွေလာက်ဆိုရင်တွေတာ့ Node တို့ NPM တို့နဲ့ပက်သက်ပြပီး သိသင့်တာတွေလးတွေတွ စုံသတွေလာက်ရှိသွားပါပြပီ။ 

အခုတွေဖြပာခဲ့တဲ့ထဲမှာ တွေရးမယ်လ့ုိ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ပတွေရာဂျက်အတွေကြကာင်းတွေတာ့ မပါတွေသးပါဘူး။ တွေနာက်တစ်
ခန်းကျတွေတာ့မှ Express ကိုတွေလ့လာရင်း ဆကတ်ွေရးသွားကြကမှာမ့ုိလ့ုိပါ။
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အခန်း (၈) – Express

Express ဟာ JavaScript Server-side Framework တွေတွထဲမှာ လူသံုးအများဆုံးဖြZစ်ပြပီးတွေတာ့ Service   နဲ့  
API   တွေတွZန်တီးZ့ုိအတွက် အဓိကအသံုးဖြပုကြကပါတယ်  ။ ရိုးရှင်းပြပီး အသံုးဖြပုရလည်း လွယ်သလုိ စွမ်းတွေဆာင်
ရည်ဖြမင့်ပြပီး  ဖြမန်တဲ့အတွက်  လက်တွေတွ့အသံုးချ  ပတွေရာဂျက်ကြကီးတွေတွကထိ  အားကိုးအားထား  ဖြပုကြကရတဲ့
Framework ပါ။

ပြပီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာ  NPM  အတွေကြကာင်းတွေဖြပာရင်း  ပတွေရာဂျက်တည်တွေဆာက်ပံုနဲ့  Express  ကို  ရယူပံုတွေZာ်ဖြပခဲ့ပါ
တယ်။  ဖြပန်ကြကည့်တွေနရတာမျ ို းမဖြZစ်တွေအာင်  တွေနာက်တစ်တွေခါက်  ဖြပန်တွေဖြပာလုိက်ပါမယ်။  ပထမဦးဆုံး  မိမိ
နှစ်သက်ရာအမည်နဲ့ Zုိဒါတစ်ခုတွေဆာက်လုိက်ပါ။ ပြပီးတဲ့အခါ အ့ဲဒီZုိဒါထဲမှာ အခုလုိ ပတွေရာဂျက်တစ်ခု Zန်တီး
ပြပီး Express ကိုထည့်သွင်းတွေပးလုိက်ပါ။

npm init -y

npm i express

ဒါဆိုရင်  Express  ကို  အသံုးဖြပုပြပီး  ကုဒ်တွေတွ  စတွေရးလ့ုိရပါပြပီ။  တွေရးချင်တဲ့  ပတွေရာဂျက်ကုဒ်တွေတွ  မတွေရးခင်
Express ရဲ့ သတွေဘာသဘာဝတစ်ချ ို ့ကို အရင်တွေဖြပာဖြပချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအတွေနနဲ့ Express ကိုသုံးပြပီး API
URL  သတ်မှတ်ပံုနဲ့  Server Run  ပံု  Run နည်းကို  အရင်တွေဖြပာဖြပပါမယ်။ ပတွေရာဂျက်Zုိဒါထဲမှာ  index.js
အမည်နဲ့ Zုိင်တစ်ခုတွေဆာက်ပြပီး အခုလုိ တွေရးသားတွေပးပါ။
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const express = require("express");
const app = express();

app.get("/api/people", function(req, res) {
    const data = [
        { name: "Bobo", age: 22 },
        { name: "Nini", age: 23 },
    ];

    return res.status(200).json(data);
});

app.listen(8000, function() {
    console.log("Server running at port 8000...");
}); 

ဒီကုဒ်မှာ ပထမဆုံး express ကို  Import လုပ်ယူပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါသူ့ကို  Run ပြပီးတွေတာ့ app Object
တစ်ခတုည်တွေဆာက်ပါတယ်။  နမူနာမှာ  app ရဲ့  Method  (၂)  ခုကို  သံုးထားပါတယ်။  get() နဲ့
listen() တို့ဖြZစ်ပါတယ်။

get() ဟာ  Route  Method  တစ်ခုဖြZစ်ပြပီး  URL  လိပ်စာတွေတွ  သတ်မှတ်Zုိ့  သံုးပါတယ်။  လက်ခံလုိတဲ့
Request Method တွေပါ်မူတည်ပြပီး get(), post(), put(), patch(), delete() စသဖြZင့်
Route Method တွေတွ အစုံရှိပါတယ်။ ကိုယ်လုိအပ်တဲ့ Method ကို အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။

Route Method  တွေတွဟာ  URL  နဲ့  Callback Function  တို့ကို  Parameter  များအတွေနနဲ့  လက်ခံပါတယ်။
URL သတ်မှတ်ပံုကတွေတာ့ ဟိုး RESTful API မှာ ရှင်းဖြပခဲ့ပြပီးဖြZစ်တဲ့ Zဲွ့စည်းပံုအတိုင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Callback  Function  ကတွေတာ့  သတ်မှတ်ထားတဲ့  URL  ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  Request  ဝင်တွေရာက်လာတဲ့အခါ
အလုပ်လုပ်မယ့် Function ဖြZစ်ပါတယ်။ သ့ူမှာ Request နဲ့ Response Object တွေတွကို လက်ခံအသံုးဖြပုလုိ့
ရပါတယ်။ နမူနာမှာ Request ကို req ဆိုတဲ့ Variable နဲ့လက်ခံပြပီး Response ကို res ဆိုတဲ့ Variable
နဲ့  လက်ခံယူထားတာကို  တွေတွ့နိုင်ပါတယ်။  req မှာ  Request  နဲ့ပက်သက်တဲ့  Header  တွေတွ  Body  တွေတွ
အကုန်ရှိပါတယ်။  တစ်ဖြခားအသံုးဝင်နိုင်တဲ့  Cookie  တို့  Host  တို့  IP  Address  တို့လည်း  ရိှပါတယ်။
အလားတူပဲ res ကို သံုးပြပီးတွေတာ့ လုိအပ်တဲ့ Response Header, Status Code နဲ့ Body တွေတွ သတ်မှတ်
လ့ုိရပါတယ်။
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တွေပးထားတဲ့နမူနာအရ  get() Method  ကိုသံုးပြပီးတွေရးထားလ့ုိ  Request Method  က  GET ဖြZစ်ရပါမယ်။
ပါ။  URL  က  /api/people အတိအကျဖြZစ်ရပါမယ်။  Request  Header  နဲ့  Body  ကတွေတာ့  တွေပးပ့ုိသူ
ကြကိုက်သလုိပ့ုိလ့ုိ ရပါတယ်။ သူပုိ့သမ� req ထဲမှာ အကုန်ရှိတွေနမှာပါ။

နမူနာကုဒ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတွေတာ့ ရိုးရိုးတွေလးပါ။ data လ့ုိတွေခါ်တဲ့ Sample JSON Array တစ်ခရုှိပါတယ်။
res.status() ကိုသံုးပြပီး Status Code သတ်မှတ်ပါတယ်။ json() ကတွေတာ့ အလုပ်နှစ်ခု လုပ်တွေပးပါ
တယ်။ Response Header မှာ  Content-Typ: application/json လ့ုိသတ်မှတ်ပြပီး တွေပးလုိက်
တဲ့  JSON data ကို  Response Body အတွေနနဲ့ ဖြပန်ပုိ့တွေပးမှာပါ။ တစ်ဖြခား send(), sendFile() စ
သဖြZင့် ဖြပန်ပို့ချင်တဲ့ Content အမျ ို းအစားတွေပါ်မူတည်ပြပီး ပ့ုိလ့ုိရတဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ ရှိပါတွေသးတယ်။ ဒါ
တွေပမယ့် ကျွန်တွေတာ်တို့ကတွေတာ့  json() ကိုပဲ  သံုးဖြZစ်မှာပါ။  end() ဆိုတဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်တစ်ခုတွေတာ့
ရံZန်ရံခါလုိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -

res.status(204).end() 

204 ရဲ့  သတွေဘာကိုက  No  Content  ဖြZစ်လ့ုိ  Response  Body  မပို့သင့်ပါဘူး။  ဒါတွေကြကာင့်  end() နဲ့
Response  ကို  အပြပီးသတ်တွေပးလုိက်တဲ့  သတွေဘာပါ  (ဒါမှမဟုတ်  အ့ဲဒီလုိ  နှစ်ခတုွဲ  တွေရးမတွေနတွေတာ့ဘဲ
sendStatus() ကို သံုးလ့ုိလည်း ရပါတယ်။ သူလည်း Status Code ချည်းဖြပန်ပို့တာပါပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ
end() လုပ်တွေပးစရာတွေတာ့ မလုိတွေတာ့ပါဘူး)။ 

Response Header တွေတွ သတ်မှတ်လုိရင် res.set() ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -

res.set({
    "Location": "http://domain/api/people/3",
    "X-Rate-Limit-Limit": 60,
});

res.append() ကိုလည်းသံုးနိုင်ပါတယ်။ သူကတွေတာ့  Header  တွေတွကို  အခုလုိတစ်ခါတည်း အကုန်မ
သတ်မှတ်ဘဲ တစ်ခုချင်း ထပ်တိုးချင်ရင် အသုံးဝင်ပါတယ်။ 
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res.append("X-Rate-Limit-Remaining": 58);

ဟိုအတွေပါ်မှာ  တွေပးထားတဲ့ကုဒ်နမူနာမှာ  res.status(200).json(data) လ့ုိတွေဖြပာတဲ့အတွက်
Status  Code  200,  Content-type: application/json နဲ့  data ကို  Response  Body
အဖြZစ် ဖြပန်ပ့ုိတွေပးသွားမှာပါ။ ပြပီးတွေတာ့မှ listen() ကိုသံုးပြပီး Server Run ခိုင်းထားပါတယ်။ Port နံပါတ်
နဲ့ Callback Function တွေပးရပါတယ်။ Port နံပါတ်ကို 8000 လ့ုိတွေပးထားပြပီး Callback Function ကတွေတာ့
Server Run ပြပီးရင် အလုပ်လုပ်တွေပးသွားမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။

စမ်းကြကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။ တွေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို အခုလို node နဲ့ Run တွေပးရပါမယ်။

node index.js

Server running at port 8000…

Server Run တွေနပြပီဖြZစ်လ့ုိ နှစ်သက်ရာ Web Browser တစ်ခုကိုZွင့်ပြပီး localhost:8000 နဲ့ စမ်းကြကည့်
လ့ုိရပါတယ်။ အခုလုိတွေတွ့ရပါမယ်။
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ဘာမှမပါတဲ့ Root URL အလွတ်ဖြZစ်တွေနလို့ အ့ဲဒီလုိတွေတွ့ရတာပါ။ ဒါတွေကြကာင့်  localhost:8000/api/
people ကို စမ်းကြကည့်လိုက်ပါ။ အခုလုိတွေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။

ဒါဟာ  API  တစ်ခုZန်တီးလိုက်တာပါပဲ။  တွေနာက်ထပ်သိသင့်တာတွေလး  တစ်ချ ို ့ထပ်မှတ်ပါ။  ပထမတစ်ခု
ကတွေတာ့ Dynamic URL သတ်မှတ်ပံုသတ်မှတ်နည်း ဖြZစ်ပါတယ်။ တွေစာတွေစာကနမူနာမှာ URL က Static ပါ။
အတွေသသတ်မှတ်ထားလ့ုိ  သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း  အတိအကျအသံုးဖြပုမှ  အလုပ်လုပ်ပါတယ်။  Dynamic
URL  တွေတာ့  URL  ရဲ့Zဲွ့စည်းပံု  သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း  မှန်ရမယ်၊ ဒါတွေပမယ့် တန်Zုိးတွေဖြပာင်းလို့ရတဲ့  URL
အမျ ို းအစားပါ။ ဒီလုိသတ်မှတ်တွေပးနိုင်ပါတယ်။

app.get("/api/people/:id", function(req, res) {
    const = req.params.id;
    
    return res.status(200).json({ id });
});

URL  သတ်မှာ  :id ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက် ပါသွားတာကိုသတိဖြပုပါ။  :id တွေနရာမှာ နှစ်သက်ရာတန်Zုိးကို
တွေပးပြပီးတွေတာ့ သံုးနိုင်တဲ့  URL ဖြZစ်ပါတယ်။  :id တွေနရာမှာ တွေပးလာတဲ့ တန်Zုိးကို  req.params.id ဆို
ပြပီးတွေတာ့ ဖြပန်ယူလ့ုိရပါတယ်။ သတ်မှတ်တုံးက :id လ့ုိသတ်မှတ်ခဲ့လ့ုိ ဖြပန်ယူတဲ့အခါ params.id ဆိုပြပီး
ဖြပန်ယူရတာပါ။  id မှ  မဟုတ်ပါဘူး၊  တစ်ဖြခားနှစ်သက်ရာအမည်တွေပးပြပီး  လက်ခံနိုင်ပါတယ်။  ဒါတွေပမယ့်
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REST သတွေဘာသဘာဝအရ ကျွန်တွေတာတ်ို့ကတွေတာ့ :id ကိုပဲ သံုးဖြZစ်မှာပါ။

ဒီကုဒ်တွေတွ တွေရးဖြZည့်ပြပီးရင် စမ်းကြကည့်နိုင်Z့ုိအတွက် API Server ကို  Ctrl + C နဲ့ ရပ်လုိက်ပြပီး တွေနာက်တစ်ခါ
node index.js နဲ့  ဖြပန်  Run  တွေပးZ့ုိ  လုိအပ်ပါတယ်။  အသစ်ထပ်ထည့်လုိက်တဲ့ကုဒ်  အလုပ်လုပ်Z့ုိ
အတွက် အခုလုိ   Server   ကို ဖြပန်စတွေပးရတာပါ  ။ သတိဖြပုပါ။ အစပုိင်းမှာ တွေမ့တတ်ပါတယ်။ တွေမ့ပြပီး ဖြပန်မစလ့ုိ
တွေရးထားတဲ့ကုဒ် အလုပ်မလုပ်ဘူး ထင်တတ်ပါတယ်။ ဒီလုိ ကိုယ့်ဘာသာ ဖြပန်စတွေပးစရာ မလုိတဲ့နည်းတွေတွ
ရိှတွေပမယ့် ထည့်မတွေဖြပာတွေတာ့ပါဘူး။ တွေလာတွေလာဆယ် ကုဒ်တွေတွဖြZည့်တွေရးပြပီးရင်  Server  ဖြပန်စတွေပးရတယ်လ့ုိ
သာမှတ်ထားတွေပးပါ။ ပြပီးရင် စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။  localhost:8000/api/people/123 ဆိရုင်
အခုလုိ ဖြပန်ရမှာပါ။

123 အစား တစ်ဖြခားတန်Zိုးတွေတွ ကြကိုက်သလုိတွေဖြပာင်းတွေပးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

တွေနာက်တစ်ခုထပ်ပြပီး မှတ်သင့်တာကတွေတာ့  URL Route  တွေတွကို စာမျက်နှာခွဲတွေရးထားလို့ ရနိုင်ဖြခင်း ဖြZစ်ပါ
တယ်။ ပတွေရာဂျက်ကြကီးလာရင် ကုဒ်တွေတွခွဲတွေရးတယ်ဆိုတာ မဖြZစ်မတွေန လုိအပ်မှာပါ။ Node Module တွေရးထံုး
အတိုင်းပဲ ခွဲတွေရးနိုင်ပါတယ်။ routes.js ဆိုတဲ့Zုိင်ထဲမှာ အခုလုိတွေရးပြပီး စမ်းကြကည့်ပါ။
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const express = require("express");
const router = express.Router();

router.get("/people", function(req, res) {
    const people = [
        { name: "Bobo", age: 22 },
        { name: "Nini", age: 23 },
    ];

    return res.status(200).json(people);
});

router.get("/people/:id", function(req, res) {
    const id = req.params.id;

    return res.status(200).json({ id });
});

module.exports = router;

ဒီတစ်ခါ app မပါတွေတာ့ပါဘူး။ အ့ဲဒီအစား router ကိုအသံုးဖြပုပြပီး URL တွေတွ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပြပီး
တွေတာ့မှအ့ဲဒီ Router တစ်ခုလံုးကို  Export လုပ်တွေပးထားပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် လုိအပ်တဲ့တွေနရာက ယူသံုးလ့ုိရ
ပါပြပီ။ index.js မှာ အခုလုိ ယူသံုးပြပီး တွေရးစမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

const express = require("express");
const app = express();
const routes = require("./routes");

app.use("/api", routes);

app.listen(8000, function() {
    console.log("Server running at port 8000...");
});

တွေစာတွေစာကလုိ  URL  သတ်မှတ်ချက်တွေတွ မပါတွေတာ့ပါဘူး။ အ့ဲဒီအစား  routes.js ကို  Import  လုပ်ပြပီး
use() ရဲ့အကူအညီနဲ့ /api တွေတွအားလံုး routes.js မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ routes တွေတွကို သံုးရ
မယ်လို့ တွေဖြပာလုိက်တာပါ။ ရလဒ်က တွေစာတွေစာက နမူနာနဲ့ အတူတူပဲဖြZစ်မှာပါ။ ကွာသွားတာက Route တွေတွ
ကို Zုိင်ခွဲပြပီး တွေရးလုိက်ဖြခင်းသာ ဖြZစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်တွေZာ်ဖြပမယ့် နမူနာမှာတွေတာ့ Zုိင်တွေတွ ခွဲမတွေနတွေတာ့ပါ
ဘူး။ တစ်မျက်နှာထဲမှာပဲ လုိတာအကုန် တွေရးသွားမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။
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Project
တစ်ကယ်တွေတာ့ သိသင့်တာ စုံတွေအာင်ကြကိုတွေဖြပာထားပြပီးမ့ုိလ့ုိ ပတွေရာဂျက်လို့သာ နာမည်တပ်ထားတာ အများ
ကြကီးတွေဖြပာစရာ  မကျန်တွေတာ့ပါဘူး။  တွေရးစရာရှိတဲ့  ကုဒ်နမူနာကို  တန်းတွေရးဖြပလုိက်ယံုပဲ  ကျန်ပါတွေတာ့တယ်။
MongoDB  ကို  Express  ကတွေန ချတိ်နိုင်Z့ုိအတွက်  mongojs လ့ုိတွေခါ်တဲ့  Package  ကို  ရယူအသံုးဖြပုပါ
မယ်။ MongoDB ရဲ့  Official Package က mongo ပါ။ ဒါတွေပမယ့် mongojs ကိုသုံးZ့ုိ တွေရွးပါတယ်။ ဘာ
ဖြZစ်လ့ုိလဲ ဆိုတွေတာ့ သူက Mongo Shell  ထဲက Command တွေတွအတိုင်း သံုးလုိ့ရတွေအာင် စီစဉ်တွေပးထားတဲ့
အတွက် ထပ်တွေလ့လာစရာ မလုိဘဲ သိပြပီးသားအတိုင်း ဆက်သံုးနိုင်မှာမ့ုိလုိ့ပါ။

တွေနာက်ထပ် Package တစ်ခုလည်း လုိပါတွေသးတယ်။ body-parser လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။ ဟိုအရင်ကဆိုရင်
Express  မှာ လုိအပ်တာအကုန် ပါပါတယ်။ body-parser ဆိုတာ Express  ရဲ့ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုပါ။
တွေနာက်ပုိင်းတွေတာ့ Express က မလုိတာမသံုးဘဲ လုိတာပဲ တွေရးွသံုးလို့ရတွေအာင် Package တွေတွ ခွဲထုတ်ဖြပစ်ပါ
တယ်။ Cookie စီမံတာက Package တစ်ခု၊ File Upload စီမံတာက Package တစ်ခု၊ Request Body စီမံ
တာက Package တစ်ခု စသဖြZင့်ပါ။ တွေကာင်းပါတယ်။ အခု ပတွေရာဂျက်မှာဆိုရင် Cookie တို့  File Upload
တို့  သံုးZ့ုိအစီအစဉ်  မရှိပါဘူး။  မလုိဘဲ  ပါတွေနရင်ရှုပ်ပါတယ်။ လုိတဲ့  Package  ကိုသာ တွေရွးပြပီးတွေတာ့  ထည့်
လုိက်ယံုပါပဲ။ Request Body ကို စီမံတယ်ဆိုတာ Request နဲ့အတူ ပါဝင်လာတဲ့ JSON String တွေတွ URL
Encoded String တွေတွကို JSON Object တွေဖြပာင်းတွေပးတဲ့ အလုပ်ကို ဆိုလုိတာပါ။ 

အခုလုိ install လုပ်တွေပးလုိက်ပါ။

npm i mongojs body-parser 

ပြပီးရင် index.js မှာ တွေရးရမယ့်ကုဒ်ကိုတစ်ပုိင်းချင်း ဖြပသွားပါမယ်။ ပထမတစ်ပုိင်း စကြကည့်ပါ။
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const express = require("express");
const app = express();

const mongojs = require("mongojs");
const db = mongojs("travel", [ "records" ]);

const bodyParser= require("body-parser");

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
app.use(bodyParser.json());

ပထမဆုံး  express ကို  Import  လုပ်ပါတယ်။  ပြပီးတဲ့အခါ  mongojs ကို  Import  လုပ်ပါတယ်။
mongojs ကို သံုးပြပီး  MongoDB Server  ကိုချတိ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမ Parameter  က Database Name
ဖြZစ်ပြပီး  ဒုတိယ  Parameter  က  Collection  Array  ကို  တွေပးရတာပါ။  Collection  တစ်ခုပဲရှိလ့ုိ  Array
Content လည်း နမူနာမှာ တစ်ခုပဲရှိတာပါ။ MongoDB Server Run ထားZ့ုိလုိမယ်ဆိုတာကို သတိဖြပုပါ။

တွေနာက်တစ်ဆင့်မှာ body-parser ကို Import လုပ်ပြပီး use() နဲ့ သ့ူရဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်နှစ်ခုကို ကြကား
ဖြZတ်ပြပီး လုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။  URL Encoded String  တွေတွကို  JSON  အတွေနနဲ့  Parse  လုပ်Zို့ရယ်၊  JSON
String တွေတွကို JSON အတွေနနဲ့ Parse လုပ်Zို့ရယ် တွေဖြပာထားတာပါ။ urlencoded() အတွက်တွေပးထားတဲ့
extended: false Option က မဖြZစ်မတွေန တွေပးရမယ်လ့ုိ သတ်မှတ်ထားလ့ုိ ထည့်တွေပးထားတာပါ။ URL
Encode/Decode  လုပ်Zို့အတွက်  Node  မှာ  Build-in  လုပ်တွေဆာင်ချက်  ပါပါတယ်။  အ့ဲဒါကို  သံုးချင်ရင်
extended: false လ့ုိ တွေပးရတာပါ။ Node ရဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်ကို မသံုးဘဲ body-parser နဲ့အတူ
ပါတဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်ကို  သံုးချင်ရင်  true တွေပးရမှာ  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဒီလုိ  တွေကြကညာသတ်မှတ်ပြပီးတွေနာက်
Request Body မှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေတွကို JSON အတွေနနဲ့ req.body ကတွေန အသင့်သံုးလ့ုိရသွားမှာ
ဖြZစ်ပါတယ်။

use() Function  ကို  Middleware  တွေတွ တွေကြကညာZ့ုိသံုးပါတယ်။  Middleware    ဆိုတာ လုိရင်းအနှစ်ချုပ်  
ကတွေတာ့    Request    တစ်ခုဝင်လာတာနဲ့  ကြကားထဲကZမ်းပြပီး  အလုပ်လုပ်တွေပးမယ့်  လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေလးတွေတွ  
ပါ။  use() ကိုသံုးပြပီး  သတ်မှတ်ထားတဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်တိုင်းကို၊  Request  ဝင်လာတိုင်း၊  ဝင်လာတဲ့
Request တွေပါ်မှာ လုပ်တွေပးလုိက်မှာ ဖြZစ်ပါတယ်။
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ဆက်လက်ပြပီး Travel Records တွေတွအားလံုးကို ဖြပန်တွေပးတဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်ကိုတွေရးပါမယ်။ ဒီလုိပါ -

app.get("/api/records", function(req, res){
    db.records.find(function(err, data) {
        if(err) {
            return res.sendStatus(500);
        } else {
            return res.status(200).json({
                meta: { total: data.length },
                data
            });
        }
    });
});

Request Method GET ဖြZစ်ရပါမယ်။ URL က /api/records ဖြZစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး find() နဲ့ ရှိ
သမ�  records တွေတွအကုန်ထုတ်ယူပါတယ်။  အတွေကြကာင်းအမျ ို းမျ ို းတွေကြကာင့်  Error  ဖြZစ်တွေနရင်  500
Internal  Server  Error  ဖြပန်ပ့ုိပါတယ်။  Error  မဖြZစ်ရင်တွေတာ့  Data  Envelope  ထဲမှာ  data နဲ့အတူ
meta.total ပါ ထည့်တွေပးလုိက်တာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် အခုတွေနစမ်းကြကည့်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိဖြZစ်မှာပါ။

ပြပီးတဲ့အခါ တစ်လက်စတည်း Sorting တွေတွ၊  Paging တွေတွ၊  Filter တွေတွ အကုန်ဖြပည့်စုံတွေအာင် ထည့်ပါမယ်။
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အ့ဲဒါတွေတွမထည့်ခင် URL Query တွေတွကို Express က ဘယ်လုိလက်ခံ  စီမံသလဲ စမ်းကြကည့်လ့ုိရတွေအာင် အခု
လုိတွေလး အရင်တွေရးကြကည့်သင့်ပါတယ်။

app.get("/test", function(req, res) {
    return res.json(req.query);
});

ဒီကုဒ်က  Request  နဲ့အတူပါဝင်လာတဲ့  URL Query  ကိုပဲ ဖြပန်တွေပးထားတာပါ။ ဒါတွေပမယ့်  JSON  အတွေနနဲ့
ဖြပန်တွေပးတာဖြZစ်လ့ုိ  URL Query ကို  JSON တွေဖြပာင်းလုိက်တဲ့အခါ ဘယ်လုိပံုစံရသလဲ တွေလ့လာကြကည့်Z့ုိပါ။ ဒီ
URL နဲ့ စမ်းကြကည့်ပါ။

localhost:8000/test?sort[name]=1&filter[from]=Yangon&filter[to]=Yangon&page=2

ရလဒ်က အခုလုိဖြZစ်မှာပါ။ တွေသချာတွေလး ဂရုဖြပုကြကည့်တွေပးပါ။

ကိုယ့်ဘက်က ဘာမှလုပ်တွေပးစရာမလုိဘဲ URL Query က အသင့်သံုးလုိ့ရတဲ့ JSON Structure တွေလးနဲ့ ရတွေန
တာကို တွေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ စနစ်ကျတဲ့  API URL ကို အသံုးဖြပုဖြခင်းရဲ့ အကျ ို းပါ။ ဒီသတွေဘာကို ဖြမင်ပြပီဆိုရင်
တွေစာတွေစာက /records အတွကတ်ွေရးထားတဲ့ ကုဒ်ကို အခုလုိဖြပင်တွေပးလုိက်ပါ။
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app.get("/api/records", function(req, res){

    const options = req.query;

    // validate options, send 400 on error

    const sort = options.sort || {};
    const filter = options.filter || {};
    const limit = 10;
    const page = parseInt(options.page) || 1;
    const skip = (page - 1) * limit;

    for(i in sort) {
        sort[i] = parseInt(sort[i]);
    }

    db.records.find(filter)
        .sort(sort)
        .skip(skip)
        .limit(limit, function(err, data) {
            if(err) {
                return res.sendStatus(500);
            } else {
                return res.status(200).json({
                    meta: { total: data.length },
                    data
                });
            }
        });
});

ဒါ Filter, Sorting, Paging လုပ်တွေဆာင်ချက်အားလံုး ပါဝင်သွားတာပါ။ Sort နဲ့ Filter အတွက် တန်Zုိးတွေတွ
ကို  Client  တွေပးတဲ့အတိုင်း  URL Query ကတွေနပဲ ယူထားတာပါ။  Paging အတွက်  Client ကတွေပးတဲ့  Page
နံပါတ်ကိုသံုးပြပီး skip တန်Zုိးကို ကိုယ့်ဘာသာ တွက်ယူပါတယ်။ Sorting အတွက် Client ကတွေပးတဲ့ 1,
-1 Value  တွေတဟွာ  String  အတွေနနဲ့လာမှာပါ။  MongoDB  က  Integer  နဲ့မှအလုပ်လုပ်တာမုိ့လ့ုိ  sort
Options တွေတွကိုတွေတာ့  Loop လုပ်ပြပီး  Integer  တွေဖြပာင်းထားပါတယ်။ ကျန်တာကတွေတာ့ ရလာတဲ့  Options
တွေတွကို filter, sort, skip, limit စသဖြZင့် သ့ူတွေနရာနဲ့သူ ထည့်တွေပးလုိက်တာပါပဲ။ ဒီကုဒ်မျ ို း
က စာနဲ့ရှင်းတာထက်စာရင် တွေရးထားတဲ့  ကုဒ်ကိုZတ်ကြကည့်တာ ပုိထိတွေရာက်ပါတယ်။ Zတ်ကြကည့်လုိက်ပါ။
နားလည်ရလွယ်တွေအာင်တွေရးထားပါတယ်။
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တစ်ကယ်လက်တွေတွ့ ပတွေရာဂျက်မှာဆိုရင်တွေတာ့  Client  တွေပးတဲ့  Option  တွေတွကို  Validate  လုပ်သင့်ပါတွေသး
တယ်။ မပါသင့်တာတွေတွပါလာမှာ စိုးလို့ပါ။ သ့ုိမဟုတ် တွေပးပံုတွေပးနည်း မှားတွေနတာတွေတွ ဖြZစ်မှာစိုးလ့ုိပါ။ ဒီမှာ
တွေတာ့ အ့ဲဒီကိစ္စကို ထည့်မစစ်တွေတာ့ပါဘူး။ စမ်းကြကည့်လ့ုိ ရတွေနပါပြပီ။ ဥပမာစမ်းချင်ရင် ဒီလုိစမ်းနိုင်ပါတယ်။

localhost:8000/api/records?filter[to]=Yangon&sort[name]=1&page=1

ဒါဆိုရင်  to: Yangon တွေတွအားလံုးကို  name နဲ့စီပြပီး  ဖြပန်တွေပးမှာဖြZစ်ပါတယ်။  filter မှာ  name,
nrc, from, to, with ကြကိုက်တာနဲ့  တွေရးွထုတ်လို့ရလ့ုိ ကျွန်တွေတာ်တို့ပတွေရာဂျက်မှာ  ပါတွေစချင်တဲ့
နာမည်နဲ့  ဖြပန်ရှာထုတ်လုိ့  ရတာတွေတွ၊  မှတ်ပုံတင်နဲ့  ဖြပန်ရှာထုတ်လ့ုိ  ရတာတွေတွ၊  ပြမို့အလုိက်  အကုန်ဖြပန်
ထုတ်ယူလုိ့ ရတာတွေတွ တစ်ချက်တည်းနဲ့ အကုန်ပါဝင်သွားတာ ဖြZစ်ပါတယ်။

Request  ဘက်ကလာတဲ့  Query  တွေတွကို  လက်ခံအလုပ်လုပ်ပံု  ဖြပည့်စုံပြပီဆိုတွေပမယ့်  Response  Data
Envelope  မှာ မဖြပည့်စုံတွေသးပါဘူး။ ဒါတွေကြကာင့် အ့ဲဒီကုဒ်မှာပဲ  json() Response  ကို ဒီလုိတွေလး ထပ်ဖြပင်
တွေပးZ့ုိ လုိပါတွေသးတယ်။

res.status(200).json({
    meta: {
        skip,
        limit,
        sort,
        filter,
        page,
        total: data.length,
    },
    data,
    links: {
        self: req.originalUrl,
    }
});

ဒါဆိုရင် အသံုးဝင်တဲ့ meta Information တွေတွ ပါဝင်သွားမှာဖြZစ်လုိ့ စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိပံုစံရ
မှာဖြZစ်ပါတယ်။
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links အတွက်တွေတာ့  self တစ်ခုပဲ  ထည့်ထားပါတယ်။  တစ်ကယ်တွေတာ့  Paging  အတွက်  next,
prev, first, last စသဖြZင့် တစ်ဖြခားလိုအပ်မယ့် Links တွေတွ တွက်ပြပီးထည့်တွေပးသင့်ပါတွေသးတယ်။
တွေရးရမယ့်ကုဒ် များသွားမှာမ့ုိလုိ့ မထည့်တွေတာ့ပါဘူး။ ဆိုလုိရင်းကို သတွေဘာတွေပါက်မယ်လ့ုိယူဆပါတယ်။

ဆက်လက်ပြပီးတွေတာ့ Record အသစ်တွေတွ ထပ်ထည့်လ့ုိရတဲ့ လုပ်တွေဆာင်ချက်ကို ဆက်သွားပါမယ်။ Record
အသစ်ထည့်Z့ုိအတွက် မထည့်ခင်  Package  တွေလးတစ်ခုအရင်  Install  လုပ်ကြကပါဦးမယ်။  Request Body
မှာပါလာတဲ့ အချက်အလက်တွေတွကို Validation စစ်Z့ုိအတွက် express-validator ကို Install လုပ်
မှာပါ။ ဒီလုိပါ -

npm i express-validator

ပြပီးတဲ့အခါ အခုလုိ Import လုပ်ပြပီး စသံုးလ့ုိရပါပြပီ။
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const { 
    body,
    param, 
    validationResult 
} = require("express-validator");

body, param နဲ့  validationResult ဆိုတဲ့  (၃)  ခု  express-validator ကတွေန  Import
လုပ်ယူထားတာပါ။  body ကိုသုံးပြပီး  Request  Body  တွေတွကို  Validate  စစ်ပါမယ်။  param ကိုသံုးပြပီး
Dynamic Route  တန်Zုိးတွေတွကို  Validate  စစ်ပါမယ်။ တစ်ဖြခားဟာတွေတွ ကျန်ပါတွေသးတယ်။  query တို့
header တို့ကိုလည်း  စစ်ချင်ရင်  စစ်လ့ုိရပါတွေသးတယ်။  စစ်တွေဆးမှုရလဒ်ကို  validationResult
ကတွေန ဖြပန်လည်ရယူရမှာပါ။ Record အသစ်ထည့်တဲ့ကုဒ်တွေတွတွေရးလို့ရပါပြပီ။

app.post("/api/records", [

    body("name").not().isEmpty(),
    body("from").not().isEmpty(),
    body("to").not().isEmpty(),

], function(req, res) {

    const errors = validationResult(req);

    if (!errors.isEmpty()) {
        return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
    }

    db.records.insert(req.body, function(err, data) {
        if(err) {
            return res.status(500);
        }

        const _id = data._id

        res.append("Location", "/api/records/" + _id);
        return res.status(201).json({ meta: { _id }, data });
    });
});

Method POST ကိုသံုးရမှာဖြZစ်ပြပီး  URL ကတွေတာ့ /api/records ပါပဲ။  Callback Function မတိုင်ခင်
ကြကားထဲက ဒုတိယ Parameter  အတွေနနဲ့  Validation  စစ်ထားပါတယ်။ ဒီကုဒ်မှာတွေတာ့  "ဘာတွေတွပါရမယ်"
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လ့ုိပဲ စစ်ထားတာပါ။ ကားနံပါတ်မ့ုိလုိ့ စာလံုး (၆) လံုးပါရမယ်တို့၊ လူနာမည်မ့ုိလုိ Special Character တွေတွ
မပါရဘူးတို့၊  စသဖြZင့် အတွေသးစိတ် စစ်မထားပါဘူး။  စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်  စစ်လ့ုိရတဲ့  Rule  တွေတွအားလံုးကို
ဒီမှာကြကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။

- https://github.com/validatorjs/validator.js#validators

ပြပီးတဲ့အခါ  Validation Result  ကို  စစ်ကြကည့်ပြပီး  Error  ရိှတွေနတယ်ဆိုရင်  400 ကို  ဖြပန်တွေပးထားပါတယ်။
Validation Error  မရှိဘူးဆိုတွေတာ့မှ  insert() နဲ့ထည့်လုိက်တာပါ။  POST နဲ့  အသစ်ထည့်တာဖြZစ်လို့
တွေအာင်ဖြမင်တဲ့အခါ  201 ကို  ဖြပန်တွေပးပြပီး  Location Header  ကိုပါ တွဲZက် ထည့်သွင်းတွေပးထားပါတယ်။
Response Body ကိုတွေတာ့ ထံုးစံအတိုင်း Data Envelope နဲ့ တွဲပြပီး ဖြပန်တွေပးပါတယ်။

ဒါကို  စမ်းကြကည့်နိုင်Z့ုိအတွက်  API  Testing  Tool  တစ်ခုခတုွေတာ့  လုိပါလိမ့်မယ်။  cURL,  Insomnia,
Postman စသဖြZင့် Tool အမျ ို းမျ ို းရှိတဲ့ထဲက Postman လ့ုိတွေခါ်တဲ့  API Testing ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို သံုးမှာ
ပါ။ ဒီမှာ Download လုပ်ပြပီး Install လုပ်လုိ့ရပါတယ်။

- https://www.postman.com/

Install လုပ်ပြပီးတဲ့အခါ Zွင့်လုိက်ပါ။ ပြပီးရင်ဆက်လက်တွေZာ်ဖြပတဲ့ပံုမှာ ဖြပထားသလုိ Method တွေနရာမှာ POST
ကိတုွေရွးပြပီး API URL ကို  အဖြပည့်အစုံ မှန်တွေအာင်ရိုက်ထည့်လုိက်ပါ။ Send နှိပ်ကြကည့်ရင် ကျွန်တွေတာ်တို့ရဲ့ API
Server ကို Postman က Request တွေပးပ့ုိသွားမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။

https://www.postman.com/
https://github.com/validatorjs/validator.js#validators
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နမူနာပံုမှာ Response အတွေနနဲ့  Validation Error Message တွေတွကို တွေတွ့ဖြမင်ရဖြခင်းဖြZစ်ပါတယ်။ Request
Body အတွက် လုိအပ်မယ့်အချက်အလက်တွေတွ ထည့်ပြပီးစမ်းနိုင်Z့ုိ  URL Bar တွေအာက်က Body Tab ကိုနှိပ်
ပြပီး x-www-form-urlencoded ကိုထပ်ဆင့်တွေရွးပါ။ တွေနာက်တစ်မျက်နှာက နမူနာပံုကိုကြကည့်ပါ။ ကျွန်တွေတာ်
တို့  API  က  JSON  တွေရာ  URL Encoded  ကိုပါ လက်ခံအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ့်  Request Data
အမှနက်တွေတာ့ JSON ဖြZစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့် အခုတွေလာတွေလာဆယ် စမ်းကြကည့်Z့ုိအတွက် JSON တွေတွကို
Format  မှန်တွေအာင် ကိုယ့်ဘာသာ ရိုက်ထည့်တွေနရမှာစိုးလို့  ပုိပြပီးထည့်ရလွယ်တဲ့  URL Encoded  နဲ့ပဲ  စမ်း
ကြကည့်လိုက်ပါ။
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အခုဆိုရင် အသစ်ထည့်တဲ့လုပ်တွေဆာင်ချက်လည်း ရသွားပါပြပီ။ တစ်ကယ်ဆိုရင်တွေတာ့ ကုဒ်ဒီဇုိင်းကို ဒီထက်
ပုိတွေကာင်းတွေအာင် ဖြပင်ရဦးမှာပါ။  req.body ကြကီးကို  Database  ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တာ လက်တွေတွ့မကျပါ
ဘူး။ မလုိလားအပ်တာတွေတွ ဝင်ကုန်ပါမယ်။ ဒါတွေပမယ့် အခရုှင်းဖြပချင်တာက ကုဒ်ဒီဇုိင်းပုိင်းမဟုတ်ဘဲ၊  API
ရဲ့ သတွေဘာသဘာဝကို ရှင်းဖြပချင်တာမ့ုိလ့ုိ Zတ်ရ၊ နားလည်ရလွယ်တွေအာင် နမူနာကုဒ်တွေတွကို အလွယ် တွေရး
ဖြပထားတယ်ဆိုတာကို သတိဖြပုတွေပးပါ။

ဆက်လက်ပြပီးတွေတာ့ ရိှပြပီးသား အချက်အလက်တွေတွ ဖြပင်ဆင်တွေပးနိုင်တဲ့လုပ်တွေဆာင်ချက်ကို ဆက်တွေရးသွားပါ
မယ်။ PUT နဲ့ PATH နှစ်မျ ို းရှိပြပီး နှစ်မျ ို းလံုးနဲ့ နမူနာတွေရးဖြပပါမယ်။
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app.put("/api/records/:id", [

    param("id").isMongoId(),

], function(req, res) {
    const _id = req.params.id;

    const errors = validationResult(req);
    if (!errors.isEmpty()) {
        return res.status(400).json({ errors: errors.array() });
    }

    db.records.count({
        _id: mongojs.ObjectId(_id)
    }, function(err, count) {
        if(count) {
            const record = {
                _id: mongojs.ObjectId(_id),
                ...req.body
            };
            
            db.records.save(record, function(err, data) {
                return res.status(200).json({
                    meta: { _id },
                    data
                });
            });
        } else{
            db.records.save(req.body, function(err, data) {
                return res.status(201).json({
                    meta: { _id: data._id },
                    data
                });
            });
        }
    });
});

Request  Method  PUT နဲ့လာတဲ့အခါ  URL  မှာ  ID  ထည့်တွေပးရပါတယ်။  အ့ဲဒီ  ID  ဟာ  MongoDB  က
အသံုးဖြပုတဲ့ ID ဟုတ်မဟုတ် param() နဲ့ Validation စစ်ထားပါတယ်။ Request Body ကိုတွေတာ့ စစ်မဖြပ
တွေတာ့ပါဘူး။  ကုဒ်တိုသွားတွေအာင်လုိ့ပါ။  တစ်ကယ်တမ်း  ဖြပည့်စုံချင်ရင်တွေတာ့  စစ်ရမှာပါ။  တွေရးထားတဲ့  ကုဒ်
အရ တွေပးလာတဲ့ ID နဲ့ ရှာကြကည့်ပြပီး ရှရိင် Update လုပ်တွေပးမှာဖြZစ်ပါတယ်။ PUT Method ဖြZစ်ပြပီး save()
Function ကိုသုံးတဲ့အတွက် အစားထုိးတဲ့နည်းနဲ့ Update လုပ်မှာပါ။ ရှာလ့ုိ မတွေတွ့ရင်တွေတာ့ အသစ်တစ်ခု
အတွေနနဲ့ ထည့်တွေပးမှာဖြZစ်ပါတယ်။ _id ကို ObjectId() ထဲမှာ ထည့်တွေပးရတာကို သတိဖြပုပါ။
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PATCH အတွက် အခုလုိထပ်တွေရးပြပီးစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

app.patch("/api/records/:id", function(req, res) {
    const _id = req.params.id;

    db.records.count({ 
        _id: mongojs.ObjectId(_id) 
    }, function(err, count) {
        if(count) {
            db.records.update(
                { _id: mongojs.ObjectId(_id) },
                { $set: req.body },
                { multi: false },
                function(err, data) {
                    db.records.find({
                        _id: mongojs.ObjectId(_id) 
                    }, function(err, data) {
                        return res.status(200).json({
                            meta: { _id }, data 
                        });
                    });
                }
            )
        } else {
            return res.sendStatus(404);
        }
    });
});

ဒီနမူနာမှာတွေတာ့  ID  ကို  MongoDB ID  ဟုတ်မဟုတ်  Validation  စစ်တဲ့ကုဒ် ထပ်ထည့်မတွေပးတွေတာ့ပါဘူး။
ပြပီးခဲ့တဲ့  နမူနာမှာ  ထည့်ဖြပပြပီးသား  မ့ုိလို့ပါ။  ဖြပည့်စုံချင်ရင်  တွေနာက်မှကိုယ့်ဘာသာ ထပ်ထည့်လုိက်ပါ။  ပြပီး
တွေတာ့  နည်းနည်းကွဲဖြပားသွားတွေအာင်  ID  နဲ့ရှာမတွေတွ့ရင်  အသစ်ထည့်မတွေပးတွေတာ့ပါဘူး။  404 ကိုပဲဖြပန်
တွေပးလုိက်ပါတွေတာ့တယ်။ ရှာလ့ုိ တွေတွ့ပြပီဆိုတွေတာ့မှာ  update() နဲ့ ဖြပင်တွေပးလုိက်ပါတယ်။  PATCH ဖြZစ်တဲ့
အတွက် လုိတဲ့အပုိင်းကိုပဲတွေရွးပြပီး Update လုပ်တွေပးလိုက်တာပါ။

တစ်ခုပဲ ကျန်ပါတွေတာ့။ Delete ပါ။ အခုလုိတွေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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app.delete("/api/records/:id", function(req, res) {
    const _id = req.params.id;

    db.records.count({
        _id: mongojs.ObjectId(_id) 
    }, function(err, count) {
        if(count) {
            db.records.remove({
                _id: mongojs.ObjectId(_id)
            }, function(err, data) {
                return res.sendStatus(204);
            });
        } else{
            return res.sendStatus(404);
        }
    });
});

ID  နဲ့  ရှာလ့ုိတွေတွ့ရင်Zျက်ပြပီး  204ကို��  ဖြပန်တွေပးပါတယ်။  မတွေတွ့ရင်တွေတာ့  404 ကို  ဖြပန်တွေပးလုိက်တာပါ။
Response Body တွေတာ့ ဖြပန်မတွေပးတွေတာ့ပါဘူး။ 

အခုဆိုရင် Create, Read, Update, Delete လုပ်တွေဆာင်ချက်အဖြပည့်စုံပါဝင်တဲ့ API Service တွေလးတစ်ခု ရ
သွားပြပီပဲ  ဖြZစ်ပါတယ်။  ရည်ရွယ်ချက်ကတွေတာ့  ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေတွကို  ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားပြပီး
လုိအပ်တဲ့အခါ၊ name, nrc, from, to, with စသဖြZင့် ကိုယ်လုိတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ ဖြပန် Filter
လုပ်ပြပီး စစ်တွေဆးကြကည့်နိုင်Zုိ့ပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။ 

တစ်ကယ့်လက်တွေတွ့အသုံးချအဆင့်  တွေရာက်ချင်ရင်တွေတာ့  နာမည်အတိအကျ သိစရာမလုိဘဲ  Search  လုပ်
နိုင်တဲ့  လုပ်တွေဆာင်ချက်တွေတွ၊  byTrain,  byCar စသဖြZင့်  Transportation  အမျ ို းမျ ို းနဲ့  သိမ်းလုိ့
ရတွေအာင် လုပ်တွေပးတာတွေတွ၊ သွားခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ်တွေတွကို ချတိ်ဆက်ပြပီး လမ်းတွေကြကာင်းဖြပတာတွေတွ၊ ခရီးစဉ်တစ်ခု
နဲ့တစ်ခု  အချတိ်အဆက်  မမိဘဲ  ကြကားထဲမှာ  တွေပျာက်တွေနရင်  သတိတွေပးတာတွေတွ  လုပ်လို့ရပါတယ်။  နမူနာ
ကတွေတာ့ ဒီတွေလာက်ဆိုရင် လံုတွေလာက်ပြပီမ့ုိလ့ုိ ဒါတွေတွထည့်မတွေရးတွေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ်ဘာသာ Exercise လုပ်တဲ့
သတွေဘာနဲ့  စမ်းထည့်ချင်ရင် ထည့်လ့ုိရတွေအာင် တွေဖြပာဖြပတဲ့သတွေဘာပါ။ တွေရးခဲ့တဲ့နမူနာကုဒ်တွေတွကို  လုိအပ်ရင်
ဒီမှာ Download လုပ်လ့ုိရပါတယ်။

- https://github.com/eimg/api-book

https://github.com/eimg/api-book
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အခန်း (၉) – CORS

HTTP မှာ CORS လ့ုိတွေခါ်တဲ့ သတွေဘာသဘာဝတစ်ခု ရှိပါတွေသးတယ်။ API တွေလ့လာသူများ မသိမဖြZစ် သိထား
Z့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။  Cross-Origin Resource Sharing  ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။  Web Browser  တွေတွမှာ အဓိက
အားဖြZင့် အသံုးဖြပုကြကတဲ့ လံုခြခုံတွေရးအစီအမံတစ်ခုပါ။

သ့ူရဲ့လုိရင်းသတွေဘာကတွေတာ့  Origin (Host, Domain, Port)   မတရူင်   Request   တွေတွ ပ့ုိခွင့်မဖြပုဖြခင်း   ဖြZစ်ပါ
တယ်။ Server က Origin မတူလည်းပဲ လက်ခံပါတယ်လို့ သီးသန့်ခွင့်ဖြပုထားမှသာ Request တွေတွကို တွေပး
ပ့ုိမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - Client က locahost မှာအလုပ်လုပ်တွေနပြပီး Server ကလည်း localhost
မှာပဲအလုပ်လုပ်တွေနတာဆိုရင်  Request  တွေတွ တွေပးပ့ုိလ့ုိ  ရပါတယ်။  Origin  တူလ့ုိပါ။  ဘာဖြပဿနာမှ မရှိပါ
ဘူး။ Client က localhost:3000 မှာ အလုပ်လုပ်တွေနပြပီး Server က localhost:8000 မှာအလုပ်
လုပ်တွေနတာဆိုရင် CORS နဲ့ ညိသွားပါပြပီ။ localhost ချင်းတူတွေပမယ့် Port မတူလ့ုိ Origin မတူတွေတာ့ပါ
ဘူး။  Request  တွေတွတွေပးပို့တာကို  Browser က ခွင့်ဖြပုမှာ မဟုတ်တွေတာ့ပါဘူး။  localhost နဲ့ ဥပမာတွေပး
တွေပမယ့်  လက်တွေတွ့မှာလည်း  အတူတူပါပဲ။  domain-a.com ကတွေန  domain-b.com ကို  Request
တွေတွတွေပးပ့ုိZ့ုိ ကြကိုးစားတဲ့အခါ Browser ကလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စမ်းသပ်ချင်ရင် HTML Document တစ်
ခုတည်တွေဆာက်ပြပီး ဒီကုဒ်ကို တွေရးစမ်းကြကည့်ပါ။

<script>
    fetch("http://localhost:8000/api/records")
        .then(function(res) {
            return res.json();
        })
        .then(function(json) {
            console.log(json);
        });
</script>
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ကျွန်တွေတာ်တိုရ့ဲ့  API  ကို  JavaScript  ရဲ့  fetch() Function  သံုးပြပီး  Request  တွေပးပ့ုိလုိက်တာပါ။ စမ်း
ကြကည့်နိုင်Z့ုိ  API Server Run  ထားတွေပးZုိ့တွေတာ့ လုိပါတယ်။ တွေရးထားတဲ့  ကုဒ်အရ  Server  က ဖြပန်တွေပးတဲ့
Response  ကို  JSON  တွေဖြပာင်းပြပီး  Console  မှာ ရိုက်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကို  Browser  မှာ စမ်း
ကြကည့်ရင် အခုလုိ Error ကို ရရိှမှာဖြZစ်ပါတယ်။

ဒါဟာ Browser က Origin မတူတဲ့အတွက် CORS နဲ့ ညိတွေနလ့ုိ တွေပးတဲ့ Error ပါ။

CORS နဲ့ ညိတွေနလ့ုိဆိုပြပီး  Request  တွေတွ လံုးဝမပ့ုိတာတွေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။  OPTIONS Method ကိုသုံးပြပီး
Origin  မတူတာကို  လက်ခံလုိဖြခင်း  ရှိမရှိ  Server  ကို  လှမ်းတွေတာ့  တွေမးတွေပးပါတယ်။  Browser  က အလို
အတွေလ�ာက်  တွေမးတွေပးတာပါ။  ကိုယ်ဘက်က  အ့ဲဒီလုိတွေမးတွေပးZ့ုိ  သတ်မှတ်တွေပးစရာ  မလိုပါဘူး။  CORS  ရဲ့
အလုပ်လုပ်ပံု အဆင့်ဆင့်ကို ဆက်လက်တွေZာ်ဖြပတဲ့ပံုမှာ တွေလ့လာကြကည့်ပါ (ပံု - MDN)။
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ပထမဆုံး  Browser  က  OPTIONS Method  ကိုသံုးပြပီး  Request  ပ့ုိပါတယ်။  မူလ  Origin က
foo.example ဖြZစ်ပြပီး  တွေပးပ့ုိလိုတဲ့  Method  က  POST ဖြZစ်တွေကြကာင်း  Access-Control-
Request-Method Header  နဲ့တွေဖြပာဖြပပါတယ်။ တွေပးပို့လုိတဲ့  Headers စာရင်းကိုလည်း ထည့်တွေဖြပာဖြပ
ပါတယ်။
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Server  က  ခွင့်မဖြပုဘူးဆိုတွေတာ့မှ  တွေစာတွေစာက  Error  ကို  တွေတွ့ရတာပါ။  ခွင့်ဖြပုတယ်ဆိုရင်  Server  က
Access-Control-Allow-* နဲ့ စတဲ့ Headers တွေတွကို ဖြပန်ပ့ုိတွေပးပါတယ်။ ခွင့်ဖြပုတဲ့ Origin တွေတွ၊ ခွင့်
ဖြပုတဲ့  Methods တွေတွ၊ ခွင့်ဖြပုတဲ့  Headers တွေတွကို စာရင်းနဲ့ ဖြပန်ပ့ုိတာပါ။ ဒီလုိ  Server  က ခွင့်ဖြပုတယ်ဆို
တွေတာ့မှ  Browser  က  မူလတွေပးပ့ုိလုိတဲ့  Request  တွေတွကို  ဆက်ပြပီးတွေပးပ့ုိတွေပးသွားမှာပဲ  ဖြZစ်ပါတယ်။  ဒီ
သတွေဘာသဘာဝကို Preflight Request လ့ုိ တွေခါ်ပါတယ်။ ဒါဟာ CORS ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံု အနှစ်ချုပ်ပါပဲ။

ဒီတွေတာ့ ကျွန်တွေတာ်တို့  API ဘက်က CORS Request တွေတွကို ခွင့်ဖြပုမှာလား စဉ်းစားစရာရှိလာပါပြပီ။ ခွင့်ဖြပု
မယ်ဆိုရင်တွေတာ့ အခုလုိ တွေရးသားသတ်မှတ်ပြပီး ခွင့်ဖြပုတွေပးနိုင်ပါတယ်။

app.get("/api/records", function(req, res) {
    res.append("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    res.append("Access-Control-Allow-Methods", "*");
    res.append("Access-Control-Allow-Headers", "*");
    … 
});

Headers (၃)  ခု ထည့်တွေပးလုိက်တာပါ။  Access-Control-Allow-Origin နဲ့  ခွင့်ဖြပုလုိတဲ့  Host
တွေတွကို သတ်မှတ်တွေပးနိုင်ပါတယ်။ နမူနာမှာ * ကိုတွေပးထားလ့ုိ Origin ဘယ်ကလာလာ အကုန် ခွင့်ဖြပုတယ်
ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ http://a.com, http://b.com စသဖြZင့် ခွင့်ဖြပုလုိတဲ့ Host တွေတတွန်း
စီပြပီး  တွေပးထားလို့လည်းရပါတယ်။  Access-Control-Allow-Methods ကတွေတာ့  ခွင့်ဖြပုလုိတဲ့
Methods စာရင်းအတွက်ပါ။ အတူတူပါပဲ၊ တစ်ခုချင်းတွေပးချင်ရင် GET, HEAD, POST စသဖြZင့် တန်းစီ
ပြပီးတွေပးထားလ့ုိရပါတယ်။ အကုန်တွေပးချင်ရင်တွေတာ့ နမူနာမှာလုိ  *  ကိုတွေပးလုိက်ရင် ရပါတယ်။ ဒီတွေလာက်ဆို
သတွေဘာတွေပါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ Headers လည်း ထုိနည်းလည်းတွေကာင်း အတူတူပါပဲ။

တွေရးထားတဲ့ကုဒ်အရ /api/records URL တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲ CORS Headers တွေတွ သတ်မှတ်ထား
တာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် တစ်ဖြခား URL တွေတွအတွက် အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလံုးအတွက် အလုပ်လုပ်
တွေစချင်ရင် အခုလုိ တွေရးလ့ုိရပါတယ်။
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app.use(function(req, res, next) {
    res.append("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    res.append("Access-Control-Allow-Methods", "*");
    res.append("Access-Control-Allow-Headers", "*");
    next();
});

use() ရဲ့အကူအညီနဲ့  Response  အားလံုးအတွက်  CORS Headers  တွေတွသတ်မှတ်တွေပးလိုက်တာပါ။ ဒါ
ဟာ Middleware တစ်ခုဖြZစ်လို့  next() ကိုသတိဖြပုပါ။ သ့ူရဲ့အဓိပ္ပါယ်က ဒီ Middleware ကိုအလုပ်လုပ်
ပြပီးရင် တွေရှ့ဆက်ပြပီး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်သွားတွေစZ့ုိဖြZစ်ပါတယ်။ ဒီလုိကိုယ့်ဘာသာ မတွေရးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း
cors လ့ုိတွေခါ်တဲ့ Package တစ်ခရုှိပါတယ်။ install လုပ်ပြပီး သံုးလ့ုိရပါတယ်။

npm i cors

တွေရးပုတံွေရးနည်းကရှင်းပါတယ် ဒီလုိပါ။

const cors = require("cors");
app.use(cors());

ဒါပါပဲ။  ဒါဆိုရင်  တွေစာတွေစာက  ကျွန်တွေတာ်တို့  Manual  ကိုယ့်ဘာသာ  သတ်မှတ်တွေပးလုိက်ရတဲ့  CORS
Headers တွေတွ တွေပးစရာမလိုတွေတာ့ပါဘူး။ အလုိအတွေလ�ာက် ပါဝင်သွားမှာ ဖြZစ်ပါတယ်။ Host တွေတွ Method
တွေတွ အကုန်လက်ခံချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ တွေရွးပြပီးလက်ခံချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Options တွေတွ အခုလုိတွေပးလ့ုိရ
ပါတယ်။

app.use(cors({
    origin: ["http://a.com", "http://b.com"],
    methods: ["GET", "POST"],
    allowHeaders: ["Authorization", "Content-Type"] 
}));

ဒါတွေကြကာင့် တွေရးနည်းကမခက်ဘူးလုိ့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာရဲ့ သတွေဘာကို သိထားZ့ုိသာ လုိအပ်တာပါ။
ဒီတွေလာက်ဆိုရင် CORS ရဲ့ သတွေဘာသဘာဝ လုိရင်းအနှစ်ချုပ်ကို သတွေဘာတွေပါက်မယ်လ့ုိ ယူဆပါတယ်။
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အခန်း (၁၀) – Auth

API  မှာ ဝင်ခွင့်ဖြပုမဖြပုစီစစ်ဖြခင်း၊  လုပ်ခွင့်ဖြပုမဖြပုစီစစ်ဖြခင်း  စတဲ့  Authentication/Authorization  နဲ့  ပက်
သက်ရင် အသံုးများတဲ့ နည်းလမ်းအတွေနနဲ့ ဒီလုိမျ ို း (၅) မျ ို း ရှိပါတယ်။

1. HTTP Basic
2. Session
3. Token
4. JWT
5. OAuth2

HTTP Basic Authentication ရဲ့အလုပ်လုပ်ပံုက ဒီလုိပါ (ပံု - MDN)။
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Client  က  Resource  တစ်ခုကို  Request  လုပ်တဲ့အခါ  Server  က  401 Unauthorized  ကို  ဖြပန်တွေပးပါ
တယ်။  တစ်လက်စတည်း  WWW-Authenticate Header  နဲ့အတူ  အသုံးဖြပုရမယ့်  Authentication
Method ကို အတွေကြကာင်းဖြပန်ပါတယ်။ နမူနာပံုအရ Basic Authentication ကို အသံုးဖြပုရမယ်လ့ုိ Server
က တွေဖြပာတွေနတာ ဖြZစ်တဲ့အတွက်  Client  က တွေနာက်တစ်ကြကိမ်မှာ  Authorization Header  နဲ့အတူ
Username, Password ကို  Base64 Encode နဲ့  Encode လုပ်ပြပီး ဖြပန်ပ့ုိပာထားဖြခင်း ဖြZစ်ပါတယ်။ ဒီနည်း
ကတွေတာ့ ရှင်းပါတယ်။  Client    ကလုိအပ်တဲ့    Username, Password    ကို    Header    မှာ ထည့်ပ့ုိဖြခင်းဖြZစ်ပြပီး  
Request   ဖြပုလုပ်တဲ့ အကြကိမ်တိုင်းမှာ ထည့်ပ့ုိတွေပးZ့ုိ လုိအပ်ပါတယ်  ။

Session Authentication ကတွေတာ့  API  မှာ သံုးတွေလ့ သိပ်မရှိကြကပါဘူး။ သံုးလ့ုိမရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရပါ
တယ်။ ဒါတွေပမယ့်  REST  ရဲ့  မူသတွေဘာအရ  Stateless  ဖြZစ်ရမယ်ဆိုတဲ့  သတ်မှတ်ချက်  ရိှထားတဲ့အတွက်
Session က ဒီမူနဲ့ မကိုက်လ့ုိပါ။ Session Authentication ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုကတွေတာ့ ဒီလုိပါ။

1. ပထမတစ်ကြကိမ် Client က Username, Password ကို Request နဲ့အတူ တွေပးရပါမယ်။
2. Server  က စစ်ပြပီး မှန်တယ်ဆိုရင်  User  နဲ့  သက်ဆိုင်တဲ့  အချက်အလက်တွေတွကို  Session  ထဲမှာ

သိမ်းလုိက်ပါတယ်။
3. Server က Session ID ကို Response နဲ့အတူ ဖြပန်ပ့ုိတွေပးပါတယ်။
4. Client က လက်ခံရရှိတဲ့ Session ID ကို Cookie ထဲမှာ သိမ်းပါတယ်။
5. တွေနာက်ပုိင်းမှာ Username, Password ထပ်တွေပးစရာမလုိတွေတာ့ပါဘူး။ Cookie ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့

Session ID ကိုပဲ  ဖြပန်ပိုရ့တွေတာ့မှာပါ။  Session ID  နဲ့စစ်ကြကည့်လုိက်လ့ုိ  Session  ထဲမှာ  User  ရဲ့
အချက်အလက်တွေတွ ရိှတွေနသ၍ Authenticate ဖြZစ်တယ်လို့ လက်ခံပြပီး Server က အလုပ်လုပ်တွေပး
သွားမှာ မ့ုိလ့ုိပါ။
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Token Authentication  ကိုတွေတာ့  API  မှာ ကျယ်ကျယ်ဖြပန့်ဖြပန့်သံုးကြကပါတယ်။  Stateless  ဖြZစ်တဲ့အတွက်
တွေကြကာင့်ပါ။ Cookie တွေတွ Session တွေတွ မလုိအပ်ပါဘူး။ သ့ူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဒီလုိပါ။

• ပထမတစ်ကြကိမ် Client က Username, Password ကို Request နဲ့အတူ တွေပးရပါတယ်။
• Server က စစ်ပြပီး မှန်တယ်ဆိုရင်   Token   တစ်ခု   Generate   လုပ်ပြပီး   Response   ဖြပန်  တွေပးပါတယ်  ။
• Token ကို User Table ထဲမှာလည်း သိမ်းထားတွေကာင်း ထားလုိက်နိုင်လုိက်ပါတယ်။
• တွေနာက်ပုိင်းမှာ Client က Username, Password တွေပးစရာမလုိတွေတာ့ပါဘူး၊ ရထားတဲ့  Token ကို

ပဲဖြပန်တွေပးရတွေတာ့မှာပါ။  Server  က  Token  ကိုစစ်ကြကည့်ပြပီး  မှန်ကန်တယ်ဆိုရင်  Authenticate
Request အဖြZစ် လက်ခံအလုပ်လုပ်တွေပးမှာပါ။

JWT ကလည်း Token Authentication   တစ်မျ ို းပါပဲ  ။  JSON Web Token ရဲ့ အတိုတွေကာက် ဖြZစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုး Token Authentication မှာ Token က Random Hash Value တစ်ခုဖြZစ်တွေလ့ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီ Token
ထဲမှာအသံုးဝင်တဲ့ အချက်အလက် မပါပါဘူး။

JWT  ကတွေတာ့ အ့ဲဒီလုိ  Random Token  မဟုတ်တွေတာ့ပါဘူး။  User Information  တွေတွကို  Encrypt  လုပ်
ထားတဲ့ Token ဖြZစ်သွားတာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် User Information လုိချင်ရင် Token ကို Decrypt လုပ်ပြပီး ဖြပန်
ထုတ်ယူလုိ့ရပါတယ်။  Token  ထဲမှာ အသံုးဝင်တဲ့  အချက်အလက်တွေတွ ပါသွားတဲ့  သတွေဘာပါ။ ခဏတွေနတဲ့
အခါ JWT ကိုသုံးပြပီး ကုဒ်နမူနာတွေတွ တွေရးဖြပပါမယ်။

OAuth2 ကတွေတာ့ ရှုပ်ပါတယ်။ နည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး တွေတာ်တွေတာ်ရှုပ်တာပါ။  အတက်နိုင်ဆုံး ကြကိုးစားပြပီး
တွေတာ့ ရှင်းတွေအာင် တွေဖြပာကြကည့်ပါမယ်။ OAuth   မှာ အစိတ်အပိုင်း   (  ၄  )   ပုိင်းပါတယ်လ့ုိ မှတ်ပါ  ။ မျက်စိထဲ ဖြမင်
လွယ်တွေအာင် Facebook နဲ့ ဥပမာတွေပးချင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ။

1. User (သင်)
2. Client Application (Facebook နဲ့ Login ဝင်ရတဲ့ App)
3. Resource Server (Facebook)
4. Authorization Server (Facebook Developer API)
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ဒီသတွေဘာနဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုကို တွေတွ့ Zူးကြကပါလိမ့်မယ်။ App တစ်ခုကို သုံးချင်လ့ုိZွင့်လိုက်တယ်။ Login with

Facebook ဆိုတဲ့လုပ်တွေဆာင်ချက်ပါတယ်။ ဒါတွေကြကာင့် အ့ဲဒီ App ကိုသုံးZ့ုိ Facebook နဲ့ Login ဝင်လ့ုိရမယ်။
နှိပ်လုိက်တယ်။  Dialog  Box  တွေပါ်လာပြပီး  Facebook  နဲ့  Login  ဝင်တာကို  Accept  လုပ်မှာလားလ့ုိ
Facebook Developer API  ကလာတွေမးတယ်။  Accept  လုပ်တွေပးလိုက်ရင် အ့ဲဒီ  App ကို ကိုယ့်  Facebook
Account နဲ့ ဝင်သုံးလ့ုိ ရသွားပါပြပီ။

ဒီလုိပုံစံ  အလုပ်လုပ်နိုင်တွေစZို့အတွက်  OAuth  ကို  အသံုးဖြပုရတာပါ။  တွေသချာစဉ်းစားကြကည့်ပါ။  ပံုမှန်ဆိုရင်
ကိုယ့် API က တွေပးထားတဲ့ Auth နဲ့ ကိုယ့် API ကိုသုံးရတာပါ။ အခုက ကိုယ့်   API   က တွေပးထားတဲ့   Auth   နဲ့  
တစ်ဖြခား   App   မှာ သွားပြပီးသံုးလ့ုိ ရတွေနတာပါ  ။ သ့ူရဲ့အလုပ်လုပ်ပံုကို တွေအာက်က ပံုမှာတွေလ့လာကြကည့်ပါ (ပံု -
Digital Ocean)။

1, 2, 3, 4 နံပါတ်စဉ်တပ်တွေပးလ့ုိ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြကည့်သွားလ့ုိ ရပါတယ်။ 
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1. ပထမဆုံးအတွေနနဲ့၊ Facebook နဲ့ Login ဝင်Z့ုိ User က ခွင့်ဖြပုမဖြပုတွေမးရပါတယ်။
2. User က Allow လုပ်ပြပီး ခွင့်ဖြပုလုိက်တဲ့အခါ Authorization Code ထွက်လာပါတယ်။
3. App က Authorization Code ကိုသုံးပြပီး Facebook Developer API ကို User ရဲ့ အချက်အလက်

တွေတွ Access   လုပ်ခွင့်   တွေတာင်းပါတယ်။

a) App ကို Developer API မှာအရင် Register လုပ်ထားZ့ုိလည်း လုိပါတွေသးတယ်။ ဒီတွေတာ့ မှ 
Client ID တွေတွဘာတွေတွထက်လာမှာပါ။

b) Client ID တွေတွဘာတွေတွ တွေသတွေသချာချာ ဖြပည့်စုံမှန်ကန်တွေအာင်ပါမှ User ရဲ့ အချက်အလက်ကို 
Third-party ဘယ် App က ယူသလဲဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းကိုရမှာမ့ုိလ့ုိပါ။

4. Authorization Code, Client ID  နဲ့  အချက်အလက် ဖြပည့်စုံမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်  Developer API
က Access Token ဖြပန်ထုတ်တွေပးပါတယ်။

5. App က လုိချင်တဲ့ User ရဲ့အချက်အလက်ကို အ့ဲဒီ Access Token   ကိုသံုးပြပီး   ရယူလ့ုိရသွားပါပြပီ။

ကိုယ့်  Service  က  Facebook  လုိ  Resource  Server  ဖြZစ်နိုင်သလုိ၊  Facebook  Developer  API  လုိ
Authorization Server လည်း ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ OAuth ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံု အကျဉ်းချုပ်ပါပဲ။  အကျယ်
တွေဖြပာမယ်ဆိုရင်  သ့ူချည်းပဲ  စာတစ်အုပ်စာ  ရှိပါလိမ့်မယ်။  ဒါတွေကြကာင့်  သတွေဘာသဘာဝ  ပုိင်းတွေလာက်ပဲ
မှတ်ထားတွေပးပါ။  OAuth  အတွေကြကာင်း  Digital  Ocean  မှာတွေZာ်ဖြပထားတဲ့  တွေဆာင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို  ဖြZည့်စွက်
တွေလ့လာကြကည့်Z့ုိ အကြကံဖြပုပါတယ်။

- https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-oauth-2

JWT Authentication & Authorization
JWT  ရဲ့  သတွေဘာသဘာဝကို  အတွေပါ်မှာ  တွေဖြပာခဲ့ပါတယ်။  Token    ကို  အတွေဖြခခံတဲ့    Authentication    ဖြZစ်ပြပီး  
တွေတာ့   Token   ထဲမှာ အသံုးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေတွ ပါဝင်မှာပါ  ။ ဒီအတွက် Token Zန်တီးတာတွေတွ၊ မှန်မ
မှန် ဖြပန်စစ်တာတွေတွ၊ Token ကို Encrypt/Decrypt လုပ်တာတွေတွ၊ အကုန်လုပ်တွေပးနိုင်တဲ့ Package တစ်ခုရှိ
ပါတယ်။ jsonwebtoken လ့ုိတွေခါ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်နိုင်Z့ုိအတွက် တွေရးသားလက်စ ပတွေရာဂျက်ထဲမှာ အခု
လုိ Install လုပ်လုိက်ပါ။

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-oauth-2
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npm i jsonwebtoken

ပြပီးတဲ့အခါ၊ ထံုးစံအတိုင်း Import လုပ်တွေပးလိုက်ရင် စသံုးလ့ုိရပါပြပီ။

const jwt = require("jsonwebtoken");
const secret = "horse battery staple";

နမူနာကုဒ်မှာတွေတွ့ရတဲ့  secret ဆိုတာကတွေတာ့  Token  တွေတွကို  Encrypt/Decrypt  လုပ်ရာမှာ သံုးမယ့်
Code ဖြZစ်ပါတယ်။ Auth လုပ်ငန်းတွေတွ စမ်းသပ်တွေရးသားနိုင်Zို့အတွက်  User Account တစ်ချ ို ့ လုိပါမယ်။
Database တွေတွဘာတွေတွမသံုးတွေတာ့ပါဘူး။ ရိုးရိုး JSON Array တစ်ခုနဲ့ပဲစမ်းကြကည့်ကြကပါမယ်။ ဒီလုိပါ -

const users = [
    { username: "Alice", password: "password", role: "admin" },
    { username: "Bob", password: "password", role: "user" },
];

User Account  နှစ်ခရုှိပါတယ်။  role မတူကြကပါဘူး။ တစ်ဦးက  admin ဖြZစ်ပြပီး တွေနာက်တစ်ဦးကတွေတာ့
user ဖြZစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အခါ login လုပ်တွေဆာင်ချက်တစ်ခုကို အခုလုိတွေရးကြကပါမယ်။

app.post("/api/login", function(req, res) {

    const { username, password } = req.body;

    const user = users.find(function(u) {
        return u.username === username && u.password === password;
    });

    if(auth) {
        jwt.sign(user, secret, { 
            expiresIn: "1h" 
        }, function(err, token) {
            return res.status(200).json({ token });
        });
    } else {
        return res.sendStatus(401);
    }
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});

Request Method POST ဖြZစ်ရမှာဖြZစ်ပြပီး URL က /api/login ဖြZစ်ပါတယ်။ Request နဲ့အတူ မှန်ကန်
တဲ့  Username, Password  ပါရမှာဖြZစ်ပြပီး၊  မှန်တယ်ဆိုရင်  JWT Token တစ်ခုကို  ဖြပန်တွေပးမှာပါ။ မမှန်ရင်
401 ကို ဖြပန်ပ့ုိမှာပါ။ jwt.sign() ကိုသုံးပြပီး Token Zန်တီးယူပါတယ်။ Parameter (၄) ခု တွေပးထားပါ
တယ်။ User Data, Secret, Expire Time နဲ့  Callback Function တို့ဖြZစ်ပါတယ်။ Request  က ဒီလုိပံုစံ
ဝင်လာတယ်လ့ုိ သတွေဘာထားပါ။

 Request 

POST /api/login
Content-type: appliction/json
{ username: "Bob", password: "password" }

ဒါဆိုရင် ဖြပန်ရမယ့် Token ရဲ့ Zဲွ့စည်းပံုက ဒီလုိပံုစံ ဖြZစ်နိုင်ပါတယ်။ Postman နဲ့ စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 Token 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IkJvYiIsInBhc3
N3b3JkIjoicGFzc3dvcmQiLCJyb2xlIjoidXNlciIsImlhdCI6MTYwMDc2MzI1NiwiZ
XhwIjoxNjAwNzY2ODU2fQ.-OBn8nIEmJqdNc9XfoUVVcZc7PEVUWHVQOP85YIlygo

Token  တည်တွေဆာက်စဉ်မှာ  Expire Time  တွေပးခဲ့တာကို  သတိဖြပုပါ။ ဒီ  Token  ဟာ  (၁)  နာရီသက်တမ်း
အတွင်းပဲ  Valid ဖြZစ်မှာပါ။ (၁) နာရီတွေကျာ်ရင် တွေနာက်တစ်ခါ login လုပ်ပြပီး  Token ဖြပန်ထုတ်ရမှာဖြZစ်ပါ
တယ်။ Token မှန်မမှန်စစ်တဲ့ Function တစ်ခုတွေလာက် ဆက်တွေရးကြကပါမယ်။

function auth(req, res, next) {
    const authHeader = req.headers["authorization"];
    if(!authHeader) return res.sendStatus(401);

    const [ type, token ] = authHeader.split(" ");

    if(type !== "Bearer") return res.sendStatus(401);

    jwt.verify(token, secret, function(err, data) {
        if(err) return res.sendStatus(401);
        else next();
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    });
}

Authorization Header  ပါမပါ  စစ်ပါတယ်။ မပါရင်  401  ဖြပန်ပ့ုိပါတယ်။  JWT  ရဲ့  Standard  အရ
Authorization Header ရဲ့ Zဲွ့စည်းပံု ဒီလုိဖြZစ်ရပါတယ်။

Authorization: Bearer [token]

ဒါတွေကြကာင့်  Authorization Header Value  ကို  Split  လုပ်ပြပီး နှစ်ပုိင်းခွဲလုိက်ပါတယ်။ ပထမတစ်ပုိင်း
က  Bearer  ဖြZစ်ပြပီး  တွေနာက်တစ်ပုိင်းက  Token  ဖြZစ်ရပါမယ်။  Token  ကို  verify() နဲ့  မှန်မမှန်စစ်ပါ
တယ်။ မှန်တယ်ဆိုတွေတာ့မှ next() နဲ့ ဆက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကို တွေပးထားဖြခင်း ဖြZစ်ပါတယ်။

ဒီ Function က Middleware Function တစ်ခုဖြZစ်ပါတယ်။ ဒါတွေပမယ့်  app.use() နဲ့  Route အားလံုး
မှာ သံုးZ့ုိ သတ်မှတ်မထားပါဘူး။ သတ်မှတ်လို့မဖြZစ်ပါဘူး။ login လုိလုပ်တွေဆာင်ချက်မျ ို းကို  Token ပါရ
မယ်လို့  သွားတွေဖြပာလို့  မဖြZစ်ပါဘူး။  Token  မရှိလ့ုိဘဲ  login နဲ့  Token  ထုတ်တွေနတာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် ကိုယ်
သတ်မှတ်ချင်တဲ့ Route မှာပဲ အခုလုိ သတ်မှတ်တွေပးလုိက်လို့ ရပါတယ်။

app.get("/api/records", auth, function(req, res){
    …
});

ဒီသတ်မှတ်ချက်အရ /api/records ကို  Request  ဝင်လာတဲ့အခါ တွေစာတွေစာကတွေရးတွေပးထားတဲ့  auth
Middleware ကိုသံုးပြပီး စစ်တွေပးသွားမှာပါ။ Token မပါရင် 401 ကိုဖြပန်တွေပးမှာဖြZစ်ပြပီး Token မမှန်ရင်လည်း
401  ကိုပဲ  ဖြပန်တွေပးသွားမှာပါ။ အလုပ်လုပ်ခွင့်တွေပးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။  Token  မှန်မှသာ ဆက်အလုပ်လုပ်ခွင့်
တွေပးမှာပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ့်  API  အတွက်  Authentication လုပ်တွေဆာင်ချက် ထည့်သွင်းနိုင်ဖြခင်း
ဖြZစ်ပါတယ်။

စမ်းကြကည့်နိုင်Z့ုိအတွက် အရင်ဆုံး login လုပ်လုိက်ပါ။ ရလာတဲ့ Token ကိုသုံးပြပီး ဆက်လက်တွေZာ်ဖြပထား
တဲ့ပံုမှာ နမူနာဖြပထားသလို စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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ဒါက Authentication  ပုိင်းပါ။  Token ပါတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုရင် ခွင့်ဖြပုလိုက်တာပါ။  role တွေပါ်မူတည်ပြပီး
သက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကို  လုပ်ပုိင်ခွင့်ရှိမရှိ  စစ်တဲ့တဲ့  Authorization  ပုိင်းကိုလည်း  ဆက်ကြကည့်ပါဦးမယ်။
တွေနာက်ထပ် Function တစ်ခုအခုလုိ ထပ်တွေရးတွေပးရမှာပါ။

function onlyAdmin(req, res, next) {
    
    const [ type, token ] = req.headers["authorization"].split(" ");

    jwt.verify(token, secret, function(err, user) {
        if(user.role === "admin") next();
        else return res.sendStatus(403);
    });
}

Token ကို Decrypt လုပ်လုိက်ပြပီး အထဲက role တန်Zုိးကိုပဲ စစ်လုိက်တာပါ။ role က admin ဖြZစ်မှပဲ
ဆက်လုပ်ခွင့်တွေပးပြပီး admin မဟုတရ်င် 403 ကို ဖြပန်တွေပးထားပါတယ်။ ဒီ Middleware ကို Admin ဖြZစ်မှ
လုပ်ခွင့်ဖြပုချင်တဲ့ Route တွေတွမှာ အခုလုိ ထည့်တွေပးနိုင်ပါတယ်။
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app.delete("/api/records/:id", auth, onlyAdmin, function(req, res) {
    … 
});

နမူနာအရ DELETE လုပ်တွေဆာင်ချက်အတွက် auth တွေရာ onlyAdmin ကိုပါ  Middleware  တွေတွအဖြZစ်
သတ်မှတ်တွေပးလုိက်တာပါ။ ဒါတွေကြကာင့် Auth ဖြZစ်ယံုနဲ့တွေတာင် ဒီအလုပ်ကို လုပ်လ့ုိမရတွေတာ့ပါဘူး။ role က
admin ဖြZစ်မှပဲ လုပ်ခွင့်ရှိတွေတာ့မှာဖြZစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းနဲ့ JWT ကို သံုးပြပီး API အတွက် Authentication တွေတွ Authorization တွေတွ လုပ်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ ဒီ
ကုဒ်ဟာ  အတွေဖြခခံသတွေဘာသဘာဝကို  တွေပါ်လွင်တွေစZ့ုိ  ဦးစားတွေပး  တွေZာ်ဖြပတဲ့ကုဒ်ဖြZစ်ပါတယ်။  တစ်ကယ့်
လက်တွေတွ့မှာ -

• User Account တွေတွကို Database ထဲမှာထားပြပီး Register တွေတဘွာတွေတွလုပ်လ့ုိရZ့ုိလုိပါမယ်။
• Password တွေတွကို ဒီအတိုင်းမသိမ်းဘဲ Hash လုပ်ပြပီး သိမ်းZ့ုိလုိပါမယ်။
• User နဲ့ Role တွေတွကို စီမံနိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေတွ ထည့်တွေရးတွေပးရပါမယ်။
• Secret ကို ကုဒ်ထဲမှာ အတွေသမတွေရးဘဲ .env လုိZုိင်မျ ို းနဲ့ ခွဲထားပြပီးတွေခါ်သံုးတွေပးZ့ုိ လုိပါမယ်။

မတွေဖြပာဖြZစ်လုိက်တာမျ ို း  ဖြZစ်မှာစိုးလ့ုိသာ  ထည့်တွေဖြပာတာပါ။  ဒီတွေနရာမှာတွေတာ့  အ့ဲဒီထိပြပီးဖြပည့်စုံတွေအာင်
တွေZာ်ဖြပနိုင်ဖြခင်း မရှိပါဘူး။ ဒီစာအုပ်မှာ တွေZာ်ဖြပခဲ့တဲ့ အတွေဖြခခံသတွေဘာသဘာဝတွေတွကို တွေကာင်းတွေကာင်နားလည်
တယ်ဆိုရင် ဒါတွေတွကို ကိုယ်တိုင်ဆက်လက် တွေလ့လာပြပီးလုပ်လ့ုိရသွားမှာပါ။

API  Authentication  နဲ့ပက်သက်ရင်  PassportJS  လုိ  Framework  မျ ို းတွေတွလည်းရှိပါတွေသးတယ်။  လူ
ကြကိုက်များပြပီး လက်တွေတွ့ပတွေရာဂျက်တွေတွမှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသံုးဖြပုကြကပါတယ်။ ဒီလုိနည်းပညာမျ ို း
ကိုလည်း ဆက်လက်ပြပီး ဖြZည့်စွက်တွေလ့လာထားကြကZ့ုိ တိုက်တွန်းပါတယ်။

- http://www.passportjs.org/

http://www.passportjs.org/
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အခုဆိရုင်  ဒီစာအုပ်မှာတွေZာ်ဖြပချင်တဲ့  အတွေကြကာင်းအရာတွေတွ  ဖြပည့်စုံသွားပါပြပီ။  နှစ်ပုိင်းရှိတယ်လ့ုိ  ဆိုနိုင်ပါ
တယ်။  ပထမတစ်ပုိင်းက  API  ဒီဇုိင်းနဲ့  ပက်သက်ပြပီး  သိသင့်တဲ့အတွေကြကာင်းအရာတွေတွပါ။  Request,
Response တွေတရွဲ့သတွေဘာသဘာဝတွေတွ၊ RESTful URL နဲ့ Response Structure အတွေကြကာင်းတွေတွ တွေလ့လာခဲ့
ကြကပါတယ်။ တွေနာက်တစ်ပုိင်းကတွေတာ့ Mongo, Node, Express ကိုအသံုးဖြပုပြပီး လက်တွေတွ့နမူနာတွေလးတစ်ခု
တွေရးသားခဲ့ကြကရာမှာ CORS တို့ Auth တို့လုိ အတွေကြကာင်းတွေတွကိုပါ ဖြZည့်စွက်တွေလ့လာခဲ့ကြကဖြခင်း ဖြZစ်ပါတယ်။ 

နမူနာအတွေနနဲ့ တွေရးခဲ့တဲ့ကုဒ်တွေတွကို ဒီမှာ Download လုပ်လုိ့ရပါတယ်။

- https://github.com/eimg/api-book

တွေနာက်တစ်ခန်းမှာ ဆက်လက် တွေလ့လာသင့်တာတွေလးတွေတွကိုလည်း စုစည်းပြပီးတွေတာ့ တွေပးထားပါတွေသးတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာ  တွေZာ်ဖြပထားတာတွေတွကို  အရင်နားလည်တွေအာင်  ကြကိုးစားပါ။  နားလည်ပြပီ၊  ရပြပီဆိုရင်  ပုိဖြပည့်စုံ
သွားတွေအာင် ဆက်လက်တွေလ့လာနိုင်Z့ုိပဲ ဖြZစ်ပါတယ်။

https://github.com/eimg/api-book
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အခန်း (၁၁) – What’s Next

Best practices for a pragmatic RESTful API
- https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api

Specification for building APIs in JSON
- https://jsonapi.org/

Stack Overflow Best practices for REST API design
- https://stackoverflow.blog/2020/03/02/best-practices-for-rest-api-design/

Microsoft REST API Guideline
- https://github.com/microsoft/api-guidelines/blob/vNext/Guidelines.md

Google JSON Style Guide
- https://google.github.io/styleguide/jsoncstyleguide.xml

REST in Practice (Book)
- http://restinpractice.com/

http://restinpractice.com/
https://google.github.io/styleguide/jsoncstyleguide.xml
https://github.com/microsoft/api-guidelines/blob/vNext/Guidelines.md
https://stackoverflow.blog/2020/03/02/best-practices-for-rest-api-design/
https://jsonapi.org/
https://www.vinaysahni.com/best-practices-for-a-pragmatic-restful-api
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နိမေဂံုးချုပ်

ဒီစာအုပ်ဟာ ဖြမန်မာနိုင်ငံမှာ  COVID-19  ကပ်တွေရာဂါ  Second Wave  ဖြZစ်ပွားတွေနချနိ်၊  အိမ်တွင်းတွေအာင်းပြပီး
တွေရးဖြZစ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ပြပီးခဲ့တဲ့လအချ ို ့က First Wave ဖြZစ်ပွားတွေနချနိ်အတွင်းကလည်း ဒီလုိမျ ို း လုိတိရုှင်း
စာအုပ် (၂) အုပ်တွေရးဖြZစ်ခဲ့ပါတွေသးတယ်။ React – လိမေု  - တိမေု  - ရှင်း နဲ့  Laravel – လိမေု  - တိမေု  - ရှင်း လ့ုိတွေခါ်ပါ
တယ်။ ဒီ API – လိမေု - တိမေု - ရှင်း စာအုပ်ကို အ့ဲဒီစာအုပ်တွေတွနဲ့ တွဲပြပီးZတ်ရှုသင့်ပါတယ်။ React က Front-
End ပုိင်းဖြZစ်ပြပီး API က Back-end ပုိင်းဖြZစ်လ့ုိ နှစ်မျ ို းတွေပါင်းလုိက်ရင် ဖြပည့်စုံသွားတဲ့သတွေဘာပါ။ 

Laravel – လိမေု - တိမေု - ရှင်း စာအုပ်မှာလည်း API အတွေကြကာင်းကို အတွေဖြခခံသတွေဘာ ထည့တ်ွေရးတွေပးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ
တွေကြကာင့် ဒီစာအုပ်မှာ တွေZာ်ဖြပထားတာတွေတွနဲ့  တွေပါင်းစပ်လုိက်မယ်ဆိုရင်၊  Laravel  နဲ့လည်း စနစ်ကျတဲ့  API
တွေတွ  Zန်တီးနိုင်သွားမှာပါ။  ဒီစာအုပ်မှာ  Express  ကို  အသံုးဖြပုပြပီး  တွေZာ်ဖြပခဲ့တွေပမယ့်  API  တွေတွရဲ့  သတွေဘာ
သဘာဝတွေတွကတွေတာ့ အတူတူပဲဖြZစ်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်ကို  မတွေရးခင်က စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ နည်းမယ်လို့  ယူဆခဲ့တွေပမယ့်၊  Pre-Order  Zွင့်လုိက်ချနိ်မှာ နာရီ
ပုိင်းအတွင်း သတ်မှတ်ပမာဏဖြပည့်သွားတဲ့အထိ ဝုိင်းဝန်းအားတွေပးခဲ့ကြကလ့ုိ အားလံုးကိုတွေကျးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလုိအားတွေပးပံ့ပုိးမှုတွေတွတွေကြကာင့် တွေရးရခက်တဲ့ ဒီစာအုပ်ကို တွေရးရတာ ပုိပြပီးတွေတာ့ အားရှိသွားတာပါ။ ဒီစာအုပ်
ကတွေန  စာZတ်သူများတွေတွအတွက်  မှတ်သားZွယ်ရာ  အသိပညာဗဟုသုတတွေတွ  နဲ့  အသံုးဝင်တဲ့  အတတ်
ပညာတွေတွကို ရရိှလုိက်မယ်လ့ုိ တွေမ�ာ်လင့်မိပါတယ်။  စာZတ်သူများအားလံုး ကပ်တွေဘးတွေတွကို တွေကျာ်လွှားနိုင်
ပြပီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြZာ ကျန်းမာချမ်းသာ ကြကပါတွေစလ့ုိ ဆုတွေတာင်းလုိက်ပါတယ်။ 

အိမေ��ာင် (Fairway)
၂၀၂၀ ဖြပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၂၄) ရက်တွေန့တွင် တွေရးသားပြပီးစီးသည်။
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