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TIPOS DE MONITORAMENTO

• “Se você não estiver monitorando, então provavelmente não
está funcionando”

• Em tempo de desenvolvimento (profiling)
• identifica possíveis problemas de desempenho/estabilidade antes
deles irem para produção

• Em produção:
• interno: instrumentação do código do app e/ou arcabouço (Rails,
Rack, etc.)

• externo: sondagem ativa por outro(s) site(s)
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PARA QUÊ USAR MONITORAMENTO EXTERNO?

• Detectar se o site está fora do ar
• Detectar se o site está lento por motivos que não podem ser
detectados pelo monitoramento interno

• Pegar pontos de vista de usuários de lugares diferentes da
Internet

• Exemplo: Pingdom
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MONITORAMENTO INTERNO

• pré- SaaS/PaaS: local
• info coletada e armazenada localmente, ex: Nagios

• Hoje: hospedado
• info coletada no seu app, mas armazenada de forma centralizada
• info disponível mesmo quando o app está fora do ar

• Exemplo: New Relic
• tem um modo de desenvolvimento e um modo de produção
• nível básico de serviço é gratuito para apps no Heroku
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ALGUMAS FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO

O que é monitorado? Nível Ferramenta Hospedada
Disponibilidade site pingdom.com Sim
Exceções não
capturadas

site airbrake.io Sim

Ações de
controladores lentas
ou consultas ao BD

app newrelic.com Sim

cliques, tempo entre
ações

app Google Analytics Sim

Saúde do processo
& telemetria (MySQL,
servidor Apache, etc.

processo god, monit, nagios Não
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O QUE MEDIR?

• Testes de estresse ou teste de carga: até que ponto meu
sistema aguenta antes que...

• ... o desempenho de torne inaceitável?
• ... ele comece a engasgar e morra?

• Normalmente, um componente será um gargalo
• uma visão em particular, ação, consulta, ...

• Testadores de carga podem ser simples ou sofisticados
• acessam uma única URI repetidas vezes
• acessam uma sequência determinada de URIs repetidas vezes
• repetem um arquivo de log
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BUGS LONGEVOS

• Vazamento de recurso (RAM, descritores de arquivos, tabelas de
sessão) são exemplos clássicos

• Algumas infraestruturas de software tais como o Apache já
fazem algum rejuvenescimento

• aka: reiniciam ao longo do tempo
• Relacionado: ficar sem sessões

• solução: guarde todo o session[] em cookie (Rails 3 faz issso
por padrão)

9/33



DEFENDENDO OS DADOS DOS
CLIENTES



ATAQUES COMUNS AOS APPS

1. Espionagem & SSL
2. Homem no meio / Sequestro de sessão
3. Injeção de SQL
4. Falsificação de requisição cross-site (CSRF)
5. Cross-site scripting (XSS)
6. Atribuição maciça de atributos sensíveis
7. ... mais no livro e em
https://guides.rubyonrails.org/security.html
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SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

• Ideia: encriptar tráfego HTTP para frustrar espiões
• Problema: para criar um canal seguro, as duas partes precisam
compartilhar um segredo primeiro

• Mas na web, as duas partes nem se conhecem
• Solução: criptografia de chave pública (Rivest, Shamir, &
Adelman, Prêmio Turing em 2002)
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O QUE O SSL FAZ E O QUE ELE NÃO FAZ

• Cada participante tem uma chave composta de 2 partes:
• parte pública: todos podem conhecer
• parte privada: participante mantém em segredo
• dada uma parte, não é possível deduzir a outra

• Mecanismo: dados criptografados com uma parte só podem ser
decriptografados com a outra

• se uma mensagem pode ser decriptografada com a chave pública
de Bob, então Bob necessariamente a criptografou usando sua
chave privada

• se eu usar a chave pública de Bob para criar uma mensagem, só
ele poderá lê-la
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COMO SSL FUNCIONA (SIMPLIFICADAMENTE)

1. bob.com prova sua identidade a uma Autoridade Certificadora
(CA)

2. CA usa sua chave privada para criar um “certificado” que amarra
essa identidade ao domínio “bob.com”

3. Certificado é instalado no servidor bob.com
4. Navegador visita https://bob.com
5. As chaves públicas da CA estão embutidas no navegador, que
pode verificar se o certificado casa com o domínio

6. Uma troca de chaves usando o algoritmo Diffie-Hellman é usada
para iniciar um canal criptografado para as comunicações
futuras

Use o método force_ssl do Rails para forçar algumas ações a usar
SSL
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O QUE SSL FAZ E O QUE NÃO FAZ

✔ Garante ao navegador que bob.com é legítimo
✔ Previne espiões de ler (ou corromper) o tráfego entre o

navegador e bob.com
✔ Cria trabalho computacional adicional para o servidor

O que ele não faz:

✘ Garante ao servidor quem é o usuário
✘ Garante algo sobre o que é feito com os dados depois que ele

chega ao servidor
✘ Garante algo sobre outras vulnerabilidades do servidor
✘ Protege o navegador contra malware se o servidor for do mal
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INJEÇÃO DE SQL

• View: = text_field_tag 'name'
• App: Moviegoer.where("name='#params[:name]'")
• Usuário malfeitor preenche o campo com:
BOB'); DROP TABLE moviegoers; --

• SELECT * FROM moviegoers WHERE (name='BOB');
DROP TABLE moviegoers; --'

• Solução: Moviegoer.where("name=?", params[:name])

Figura 1: Exploits of a Mom: https://xkcd.com/327/
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FALSIFICAÇÃO DE REQUISIÇÃO CROSS-SITE

1. Alice se loga em banco.com e agora tem um cookie
2. Alice vai em blog.malfeitor.com
3. A página contém a tag
<img src="http://banco.com/extrato_mensal"/>

4. malfeitor.com recolhe informações sobre a conta de Alice
Soluções

• (fraco) verificar o campo Referer no cabeçalho HTTP
• (forte) incluir session nonce em cada requisição

• csrf_meta_tags em layouts/application.html.haml
• protect_from_forgery em ApplicationController
• os auxiliares para criação de formulário automaticamente incluem
nonce

• Mais infos em https://www.owasp.org/index.php/
Cross-Site_Request_Forgery_(CSRF)
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PERSPECTIVA
PLANEJE-E-DOCUMENTE SOBRE
DESEMPENHO, LANÇAMENTOS,
ROBUSTEZ E SEGURANÇA



P-E-D E DESEMPENHO

• Assim como robustez e segurança, desempenho é considerado
um requisito não-funcional

• pode ser parte dos testes de aceitação
• Os ciclos de vida Planeje-e-Documente ignoram desempenho
porque:

• otimizações de desempenho são consideradas desculpas para má
prática de EngSoft

• é um problema coberto em outros cursos/livros
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GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTOS EM P-E-D

• Caso especial do gerenciamento de configurações
• Lançamentos em P-e-D incluem tudo: código, arquivos de
configuração, dados e documentação

• Esquema de enumeração dos lançamentos em P-e-D; ex: Rails
versão 3.2.12

• .12 representa o número de lançamentos menos importantes
(minor release)

• .2 representa um lançamento mais importante (major release)
• 3 representa um novo lançamento com mudanças tão drásticas
que poderiam quebrar a API do app
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P-E-D E ROBUSTEZ

• Confiança via redundância
• Diretriz: não permita pontos únicos de falha

• Por quanta redundância o cliente pode pagar?
• Tempo médio entre falhas (Mean Time To Failure ou MTTF)

• inclui software e seus operadores, assim como hardware
• Indisponibilidade ≈ tempo médio entre reparos (MTTR)

• melhorar o MTTR pode ser mais fácil do que melhorar o MTTF, mas
podemos tentar melhorar ambos
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P-E-D E OS PROCESSOS PARA MELHORIA DO SOFTWARE

• P-e-D assume que o processo de desenvolvimento de software
em uma organização pode ser melhorado

• ⇒ produto de software mais confiável
• registre todos os aspectos do projeto para ver o que pode ser
melhorado

• Obtenha o padrão ABNT NBR ISO 90011 se a empresa usar:
• um processo
• um método para ver se o processo é seguido
• um registro dos resultados para melhorar o processo

• Aprova o processo, não a qualidade do código resultante

1Gestão da qualidade e garantia da qualidade
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P-E-D E SEGURANÇA

• Confiabilidade depende de probabilidades, mas segurança nos
defende contra oponentes inteligentes

• Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) lista os ataques mais
comuns. Veja http://www.cert.br/ e
http://www.cvedetails.com/.

• Algumas técnicas melhoram a confiabilidade contra prevenção
de ataques:

• estouro de buffer (buffer overflow), estouro aritmético (arithmetic
overflow), condições de corridas

• Testes de penetração realizados por um time de especialistas
em segurança (tiger team) podem testar a segurança
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3 PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA

1. Menor privilégio um usuário ou componente do software não
deve ter mais privilégios — isso é, acesso à informação ou
recursos — do que o necessário para realizar a sua tarefa

• princípio “need-to-know” de documentos sigilosos
2. Padrões à prova de falha a não ser que alguém explicitamente
dê permissão para um usuário ou componente do software
acessar um objeto, o acesso a esse objeto deveria ser negado

• o padrão deve ser negar o acesso
3. Aceitação psicológica o mecanismo de proteção não deve tornar
o app mais difícil de usar se comparado a um app que não use
proteção

• precisa ser fácil de usar para que os mecanismos de segurança
sejam seguidos de forma rotineira
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FALÁCIAS, ARMADILHAS E
COMENTÁRIOS FINAIS



ARMADILHA: OTIMIZAR PREMATURAMENTE SEM MEDIR

• Velocidade é uma funcionalidade que os usuários esperam ter
• otimizar para o 99º percentil, não para a “média”

• Escalabilidade horizontal » desempenho por máquina, mas
muitas coisas podem ficar lentas

• Monitoramento é o seu amigo: meça duas vezes, corte uma
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FALÁCIA: ”MEU SOFTWARE É UM APP EM 3 CAMADAS, PORTANTO ELE É
ESCALÁVEL”

• É difícil obter escalabilidade de bancos de dados
• mesmo que consiga, você quer que as operações “caras” fiquem
longe do seu SLO

• Dica: faça cache em vários níveis
• cache de página inteiro, de fragmentos, de consultas
• invalidação de cache é uma preocupação transversal
• As funcionalidades de RoR para crosscutting concerns permitem
que você as especifique declarativamente

• Use PaaS por tanto tempo quanto for possível
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FALÁCIA: ”NINGUÉM VAI ATACAR MEU SITE PEQUENO”

• Os hackers podem estar atrás dos seus usuários, não dos seus
dados

• Assim como com desempenho, segurança é uma preocupação
transversal — difícil de adicionar depois do problema acontecer

• Fique atualizado com as melhores práticas e ferramentas —
dificilmente você vai conseguir fazer melhor sozinho

• Prepare-se para catástrofes: faça cópias de segurança do site e
banco de dados regularmente
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E AGORA, JOSÉ?



ENGENHARIA DE SOFTWARE EM 2 SLIDES

Talk to customerTalk to customer

Lo-f  UI mockupLo-f  UI mockup

User stories & scenariosUser stories & scenarios

Behavior-driven 
Design / user stories

Behavior-driven 
Design / user stories

RSpec

Test-f rst dev. (unit/funct.)Test-f rst dev. (unit/funct.)

Measure Velocity Measure Velocity 

DeployDeploy

Legacy CodeLegacy Code

Design patternsDesign patterns
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ENGENHARIA DE SOFTWARE EM 2 SLIDES
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SE VOCÊ FOR ESQUECER TUDO, LEMBRE-SE APENAS DISTO:

Ideia Tópico da aula / leituras
Projeto conciso Padrões de Projeto & Refatoração

Aspectos (validações, filtros)
Metaprogramação (attr_accessor)

Testabilidade Desenvolvimento guiado por testes
Inserção “cirúrgica” de stubs e mocks
SOFA & Testes

Desenvolvimento
como um processo

Abrace as mudanças
BDD usando cenários/iterações
Ágil == sempre ter código funcionando
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DESIGUALDADES DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

• Hacking ≠ desenvolver
• há pouco espaço para desenvolvimento em áreas totalmente
desconhecidas, exceto em algumas startups

• hacker solitário ≠ herói do software

• Código funcionando ≠ código pronto
• Desenvoltura na fala, notas ≠ empregabilidade

• seu código é o seu currículo
• sua habilidade em pensar sobre um projeto por si só é sua
munição para uma entrevista

• aprenda uma nova linguagem de programação a cada 1–2 anos
• Peter Norvig: “Teach Yourself Programming in Ten Years”
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POR QUE FALAR DESSES ASSUNTOS?

• ½ dúzia de companhias consultadas para saber o que elas
queriam com EngSoft

• Amazon Web Services, eBay, Facebook, GitHub, Google, Heroku,
Microsoft, Pivotal Labs

1. Melhorar (o mal documentado) código legado
2. Fazer de teste um cidadão de primeira classe
3. Trabalhar com clientes não técnicos
4. Fazer revisões de projeto
5. Trabalhar em equipes
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POR QUE FALAR DESSES ASSUNTOS?

• Comitê de currículo de Engenharia de Software da ACM/IEEE:
familiaridade com os processos Planeje-e-Documente2

• processos de SW, gerenciamento de projetos de SW, ferramentas e
ambientes, engenharia de requisitos, projeto de SW, construção
de SW, validação e verificação de SW, evolução de SW, métodos
formais, confiabilidade de SW

• ⅓ dos ex-alunos do curso de Berkley usam P-e-D no trabalho

2Fox, A., & Patterson, D. “Is the New Software Engineering Curriculum Agile?” IEEE
Software, 30:5, Sept/Oct 2013.
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QUÃO POPULARES SÃO OS MÉTODOS ÁGEIS?

• Empresas produtoras de software que usam Ágil: Amazon, eBay,
Facebook, Microsoft, Salesforce, ...

• Enquete sobre o estado de métodos ágeis em 2015 com 3880
pessoas:

• 95% dos entrevistados trabalham em empresas que aplicam
métodos ágeis

• 43% em empresas onde métodos ágeis é a metodologia principal
• 4% disseram que trabalham em empresas totalmente
tradicionais/não-ágeis

• apenas 1% dos 3880 disseram que a implantação de Ágil falhou

• 82% dos entrevistados responderam que tinham pelo menos uma
equipe distribuída aplicando Ágil (contra 35% três anos antes)

• https://versionone.com/pdf/
VersionOne-10th-Annual-State-of-Agile-Report.pdf
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PROJETOS

• O software que vocês construíram é vosso!
• Mas se possível for, mantenha-os como código aberto :)
• Me avise se você quiser continuar com o projeto no Pivotal
Tracker por mais um tempo

• Pretendo manter uma galeria com os projetos passados; se você
não quiser que o seu integre a galeria, me avise!
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