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01
Introdução

Nós, desenvolvedores e desenvolvedoras,
lembramos da época em que o Nagios era
uma tecnologia de ponta. Desde então,
o termo “monitoramento” tem uma fama ruim
associada a ele. Consultar painéis repletos de
gráficos e números não nos ajudava a resolver
problemas, e mesmo assim nos foi pedido
para analisá-los. Claro que esses painéis
indicavam quando algo estava errado, mas
administrar o sistema não fazia parte da nossa
função. O resultado foi uma fadiga de métricas
logo após um curto período de tempo.
Por que o Nagios não proporcionou um
resultado melhor para nós? Além das métricas
de desempenho coletadas diretamente dos
contadores integrados no fluxo de código das
aplicações, todo esse processo não passava
de um monitoramento de caixas pretas, na
maioria das vezes consistindo em pings para
hosts e conexões com serviços - geralmente
acompanhadas de análises de regex de logs.
Para piorar a situação, nos velhos tempos
das operações de serviço, as áreas de
desenvolvimento e operacionais eram
rigorosamente separadas. Tínhamos
administradores de banco de dados, que
não permitiam que outras pessoas nem
mesmo executassem uma instrução select
por contra própria.
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A equipe de operações - gerenciando
o sistema na produção, lidando com falhas
no sistema e transmitindo informações sobre
problemas à engenharia - eram especialistas
em manter as equipes de desenvolvimento
longe dos sistemas de produção. No melhor
dos casos, eles deixam apenas um número
muito limitado de desenvolvedores
e desenvolvedoras acessá-los.

No entanto, os tempos mudaram. Hoje,
os sistemas tem visuais diferentes,
as implementações funcionam de outra
maneira e as fronteiras entre as equipes
são quase que (ou totalmente) inexistentes.
Dito isto, como desenvolvedores
e desenvolvedoras, estamos mais próximos
da área de operações do que nunca e somos
uma parte indireta da operação dos sistemas.

Finalmente, havia o departamento de
engenharia. O nosso trabalho era construir
recursos, “testá-los”, e pronto. Éramos
envolvidos novamente apenas na correção
de bugs. Para nós, o código fonte era uma
arte. Claro que também mantínhamos não
desenvolvedores longe das nossas coisas.

Com a complexidade dos sistemas modernos
de microsserviços, o “monitoramento
relevante” torna-se uma parte importante
de nossas vidas. Para evitar a sobrecarga
métrica do passado, temos de olhar para
os benefícios da observabilidade.

Operar e monitorar o sistema simplesmente não
fazia parte do nosso trabalho. Exceto por uma
parte específica, incluindo componentes de
monitoramento em nosso belo código fonte —
algo parecido com colocar telhas de alumínio na
Capela Sistina. Nós odiávamos, e com razão. E
isso se espalhou como um incêndio.

Este e-book é uma análise desse novo
mundo. Vamos deixar para trás todos os
maus sentimentos sobre o monitoramento
e dar nossos primeiros passos no mundo da
observabilidade e sua importância cada vez
maior para as equipes de desenvolvimento.

As responsabilidades foram divididas e,
durante muito tempo, os times de engenharia
de software escreviam seus códigos e iam
para casa. A área operacional tomou conta
a partir daí e tiveram de lidar com tudo o que
deu errado.
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Primeiramente, vamos resolver a questão
da terminologia básica da observabilidade.
Para nos aprofundarmos no mundo da
observabilidade, é importante compreender
as diferenças entre monitoramento
e observabilidade, bem como a forma como
os dados são representados para o usuário.
Monitoramento
Tradicionalmente, o monitoramento se
concentra em métricas de séries temporais.
O processo foi sempre o mesmo: coletar
várias métricas, colocá-las em gráficos e em
painéis, decidir quais métricas devem ter
alertas e definir alguns limites para esses
alertas. Essa abordagem, embora melhor
do que nada, estava longe de ser ideal
pois resultava em um número pequeno ou
excessivo de alertas, uma falsa sensação de
segurança e um tempo considerável gasto no
processo de resolução de problemas.
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Observabilidade
Embora a observabilidade não seja nada
novo, ela é o complemento perfeito para
o monitoramento. Ela pode ser vista como
um superconjunto.
O termo observabilidade infere que
observamos algo. O mais importante é observar
em um nível mais granular do que monitorar.
Embora ainda inclua todos os números
e gráficos do monitoramento, a observabilidade
acrescenta o conhecimento do que é relevante
para ser monitorado para todas as diferentes
equipes, antigamente separadas.
Ninguém precisa de centenas de gráficos
e tabelas, especialmente se eles nunca
ajudam a resolver problemas. Por outro lado,
é possível que os dados necessários para
ajudar a resolver um problema intrigante
sequer tenham sido coletados.

Mesmo se expandirmos o monitoramento
para incluir o funcionamento e o desempenho
dos serviços, o monitoramento tradicional
adota uma abordagem de alertas baseada em
sintomas. Os problemas são os sintomas para
os quais há uma reação. Se um serviço externo
se torna inacessível, isso é um sintoma. Em
vez de responder aos sintomas, o foco deve
ser na coleta de dados relevantes que tenham
o contexto integrado em todo o processo.

Além dessa questão, a observabilidade
apresenta o rastreio distribuído, que
é basicamente um rastreio de pilha para
microsserviços. Vamos discutir o que
isso significa. E não se esqueça: a análise
produtiva de logs vai muito além da simples
procura por erros baseada em expressões
regulares (regex).

03 Rastreio distribuído

05 Desenvolvimento

04 Engenharia

06 Código aberto

07 Simplificando as
nossas vidas

4

02
Terminologia da
observabilidade

Os dois últimos elementos foram desenvolvidos
para oferecer monitoramento partir das
aplicações e serviços. Ao contrário da
monitoração simples, coletamos informações
diretamente do serviço e as reunimos com
tudo o que sabemos sobre o sistema.
A observabilidade foi desenvolvida com
o conhecimento dos domínios de falhas
conhecidas do nosso sistema; por exemplo,
um serviço que se conecta a outro serviço
via HTTP pode ter uma falha na conexão
por vários motivos — esse é um domínio de
falhas conhecidas. Os domínios de falha
podem depender da forma como as pessoas
pensam sobre o serviço ou sistema como
um todo. Por essa razão, é importante ter em
conta diferentes perspectivas na concepção
dos domínios de falha e do contexto a eles
associados, por exemplo, para facilitar
a depuração, dependendo do público.
Quando olhamos para a observabilidade,
vemos três pilares para trazer insights
e compreensão sobre nossa questão:
métricas de funcionamento e desempenho,
rastreios distribuídos e logs.
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Observabilidade empresarial
Na empresa, a observabilidade deve ser
altamente escalável para lidar com as
complexidades e a escalabilidade de sistemas
transitórios que executam microsserviços de
curta duração ou aplicações sem servidor.
Os sistemas projetados para observabilidade
empresarial acompanham automaticamente
as constantes mudanças na infraestrutura ou
no cenário de serviços. Parte deste processo
é descobrir instâncias ou serviços novos
ou encerrados sem intervenção manual.
Eles normalmente fornecem bibliotecas de
wrappers para alterações mínimas e não
intrusivas no código fonte, às vezes chegando
até mesmo à instrumentação de código
totalmente automática, para incluir medições
e sondas de funcionamento em uma aplicação
já em execução.
A instrumentação de código fornece uma
maneira de incluir os pontos iniciais e finais
necessários das operações na base de código
em execução, sem incluí-las manualmente
no código fonte. Dito isto, as equipes
de desenvolvimento estão em grande
parte livres do tedioso trabalho de incluir
elementos de monitoramento e rastreio em
sua base de códigos, liberando mais tempo
para trabalhar nos casos de uso do negócio.

05 Desenvolvimento

06 Código aberto

Além disso, o gerenciamento de perfis de
código, com alta disponibilidade e baixo
custo, para sistemas de desenvolvimento,
preparação e produção oferecem maiores
insights sobre o desempenho de serviços sob
condições reais, algo que os desenvolvedores
e desenvolvedoras desejam há muito tempo.
Os sistemas sempre se comportaram de
forma diferente das nossas expectativas em
ambientes de produção.
Mas depois de coletar todos esses dados,
é importante não apenas mostrá-los à moda
antiga, com números, tabelas e diagramas.
O quadro geral é que o contexto dos
dados é o que importa para a resolução de
problemas, especialmente para as equipes
de desenvolvimento.
Para que a grande quantidade de dados
seja útil, as soluções de observabilidade
empresarial devem fornecer uma correlação
automática, o que facilita a compreensão
e cria informações acionáveis. Além disso,
elas muitas vezes também ajudam na
análise da causa raiz, fornecendo o contexto
necessário dos eventos e informações
correlacionados.
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Rastreios distribuídos são para sistemas
distribuídos o que pilhas de rastreio são
para aplicações e exceções ou pânicos.
É uma técnica para capturar e cronometrar
os handlers de serviço e chamadas internas
enquanto uma solicitação viaja pelo sistema
para gerar sua resposta. Por essa razão, por
vezes ele também é conhecido como rastreio
de solicitação distribuída.
O rastreio distribuído ajuda as equipes de
desenvolvimento a analisar os fluxos de
solicitação e identificar a causa raiz dos
problemas ou gargalos de desempenho.
Imagine se um usuário chama um serviço
de usuário solicitando os detalhes da conta
do usuário. O próprio serviço chama alguns
serviços para a pilha a fim de recuperar
diferentes tipos de informação. A Figura 1
mostra o fluxo básico da chamada. Embora
algumas informações como o responsável
pela chamada sejam visíveis, dados
importantes, como informações de tempo,
estão ausentes do diagrama.
Este cenário mostra onde o rastreio distribuído
entra em jogo. As figuras 2 e 3 mostram o fluxo
de chamadas de duas formas diferentes, como
uma barra de tempo e como uma visualização
em árvore em forma rastreio de pilha.

Serviço de dados
do usuário
Banco de dados
do usuário

Serviço do
usuário
Serviço de CRM externo
Intervalo

Chamada

Intervalo

Chamada

Intervalo

Figura 1. Uma solicitação a um serviço de usuário que se desloca ao longo dos
serviços internos

Serviço do usuário
Serviço de dados do usuário

Serviço de CRM externo

Banco de dados do usuário
Figura 2. O fluxo de chamadas como um diagrama temporal e hierárquico

Serviço de dados do usuário
Serviço do
usuário

Banco de dados
do usuário

Serviço de CRM externo
Figura 3. Diagrama hierárquico do fluxo do códigos
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Essas duas visões fornecem as informações
necessárias para que as equipes de
desenvolvimento encontrem chamadas
lentas, operações de longa duração, serviços
com falhas e onde essas falhas acontecem.
Para representar essas informações, o rastreio
é dividido em elementos, tais como intervalos
e chamadas.
Um intervalo, às vezes chamado de intervalo
de tempo, representa o tempo de execução
de uma única operação dentro do fluxo do
rastreio distribuído. Uma operação neste
contexto é uma execução de código com uma
hora de início e de fim, assim como possíveis
intervalos pais e filhos.
Além disso, um intervalo contém metadados
para fornecer o contexto em torno do próprio
intervalo. Para conectar vários intervalos, são
usados identificadores (span-id e trace-id)
para construir as hierarquias pai/filho.
A comunicação entre dois intervalos
é representada por chamadas. As chamadas
contêm informações sobre o tipo de conexão
utilizada, informações de cabeçalho e dados
de resposta, tais como códigos de status
HTTP, caso a chamada tenha sido feita
incorretamente. Também é possível incluir
informações de contexto customizadas.
A importância da observabilidade
Ao trabalhar com sistemas distribuídos, os
desafios são muito diferentes das aplicações
monolíticas que desenvolvemos no passado.
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Embora adoremos pensar no nosso mundo
em termos simples, a realidade é muito
diferente, muitas vezes sem que o saibamos.
Muitos sistemas e serviços distintos estão em
execução de forma independente e simultânea.
A maioria dos serviços ainda faz uma ou
mais subchamadas para outros serviços ou
bases de dados. A compreensão da interação
entre esses serviços é um dos elementos
mais importantes para um desenvolvedor ou
desenvolvedora ao tentar corrigir um bug ou
diminuir um problema de desempenho.
Também é importante não ter muitos gráficos
de métricas nos painéis, pois vamos acabar
retornando ao ponto em que estávamos anos
atrás. O que procuramos são informações
relevantes que nos levem à causa de um
problema o mais rapidamente possível.
Precisamos que o sistema nos diga quais
métricas são importantes para o domínio
de falhas de cada serviço específico.
É importante concentrar a nossa atenção
apenas no que importa.
E esse foco é importante pois não há garantia
de que não teremos falhas no sistema, não
importa quantas métricas sejam incluídas.
É o inverso: as falhas no nosso sistema não
podem ser evitadas. Escrevi sobre esse
problema em uma postagem de blog chamada
Building Resilient Applications – Embrace
the Failure, que entra em detalhes sobre
esse assunto. O melhor que podemos fazer é
nos prepararmos para este, compreendendo
o domínio de falhas acima mencionado.
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Afinal, o elemento importante para nós, como
desenvolvedores e desenvolvedoras, é voltar
à nossa criatividade e motivação. Queremos
trabalhar com as peças que fazem a empresa
avançar, os nossos casos de uso de negócios.
Não queremos entulhar o nosso códigofonte com milhões de métricas ou pontos de
rastreio. E o mais importante, não desejamos
gastar todo o nosso tempo apagando incêndio
ou corrigindo bugs.
No entanto, no último ponto, um sistema
de observabilidade limpo, útil e que
proporcione insights pode ajudar em todas
essas tarefas. Ao fornecer bibliotecas de slim
wrappers ou, melhor ainda, instrumentação
automática, podemos manter nossa base
de códigos limpa, fiel ao caso de uso do
negócio. Também nos proporciona tempo,
que precisávamos para analisar questões
complexas em sistemas distribuídos,
tempo que usávamos para incluir pontos
de métrica, tempo que gastávamos para
entender a interação e comunicação entre
sistemas e, por último, mas não menos
importante, o tempo que perdemos em
encontrar gargalos. Hoje, um rastreio
distribuído pode nos ajudar a entender as
deficiências e evoluções do sistema atual
antes de atingirmos gargalos ou problemas
de escalabilidade.

Figura 4. Acesso rápido às informações sobre o funcionamento de um serviço com marcadores de release.
Fonte: Instana.

Tempo de resolução
Quando uma implementação falha ou
a nossa nova versão se comporta de forma
inesperada, temos de ser rápidos. Temos
que voltar para uma versão mais antiga ou
analisar o problema, encontrar uma correção,
implementá-la e seguir em frente.
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Às vezes, o problema é apenas um pequeno descuido,
reproduzível localmente e rapidamente corrigível. No
entanto, a questão torna-se mais complexa quando
não conseguimos reproduzí-lo localmente. Nesse
caso, as ferramentas de observabilidade podem ser de
grande ajuda. A realidade é que não há como prever
o quão complexo serão os problemas que surgirão
em nossos ambientes de produção. Devido a essa
falta de previsibilidade, precisamos coletar os dados
necessários do ambiente de produção enquanto está
em execução.
Ao fornecer uma maneira simples de verificar o fluxo
de solicitações usando o rastreio distribuído, é fácil
coletar informações rapidamente onde a solicitação
falhou. Também podíamos ver se o erro surgia da
pilha ou se era tratado em algum lugar no meio do
caminho, e se algum usuário teria sido impactado.
Os rastreios distribuídos também fornecem
informações sobre os chamadores e chamados,
juntamente com seus respectivos cabeçalhos
e informações de tempo ou de nova tentativa.
Esta informação ajuda como um primeiro
passo rápido para a análise da causa raiz
e para potencialmente levar os colegas da área
responsável a ajudar a resolver o problema.
Tudo isso pode ser realizado sem apontar dedos
aleatoriamente, mas com conclusões baseadas
em dados.
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Esta abordagem de análise top-down não
é apenas muito mais rápida, mas também
oferece a oportunidade de encontrar
rapidamente a real causa raiz do problema.
Temos uma visão geral de todos os aspectos
do problema e identificamos aqueles que
precisamos incluir na investigação com
base nas dependências reais no envio ou
recebimento de dados.
Em suma, ao procurar o problema,
a observabilidade proporciona o insight
necessário para agir rapidamente e,
no melhor dos casos, com a mínima
dependência de outras equipes ou parceiros
externos, como empresas de hospedagem.
Esta última pode demorar a responder
quando se investiga uma questão em que
tempo é um fator crítico.
Implementação com falha
Normalmente, como desenvolvedor, eu
poderia pular esta seção. As implementações
não eram de minha responsabilidade.
Hoje, no entanto, os desenvolvedores
e desenvolvedoras escrevem configurações
de Dockerfile para construir imagens
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Docker e muitas vezes também fornecem
configurações de implementação na forma
de descritores YAML Kubernetes (K8s),
descrevendo os contêineres, serviços e mais
(ou pelo menos partes deles) por boas razões.

testemunha quando buscamos uma maneira
de compreender rapidamente situações
ainda desconhecidas. O tempo médio para
reparo e o tempo médio para restauração do
serviço são as principais métricas aqui.

A responsabilidade de fornecer esses esses
descritores não é única à DevOps, já que
uma implementação completa é geralmente
uma combinação de descritores de
implementação K8s de engenharia e DevOps.

Lembra da regra “Não implementarás
às sextas-feiras”? Eu lembro, e aposto que
todos também. Hoje em dia eu diria, com
boa observabilidade e a chance de ver
imediatamente as pequenas mudanças no
comportamento, latência ou taxa de erro, que
nós podemos e até devemos implementar
às sextas-feiras, embora talvez pela manhã,
bem cedo. Neste caso, ainda teremos
algumas horas para resolver um problema
ou para fazer o roll back caso algo aconteça.

De qualquer forma, nossa última
implementação ocorreu com falha, e não
havia nenhum problema óbvio com o processo
de implementação em si, mas o serviço parou
de funcionar logo após a implementação.
Agora é a nossa hora de brilhar.
O primeiro passo é descobrir. Éramos nós
o problema? Analisar um rastreio distribuído
pode muitas vezes responder essa pergunta
rapidamente. É o nosso serviço que resulta
em um erro, por exemplo, o status 500
de HTTP, ou o problema vem mais abaixo
na pilha? A dependência do serviço de
recebimento de dados está retornando
a falha? Talvez estamos enviandos os dados
errados. Mais uma vez, um olhar rápido
também pode responder a essa pergunta.
As soluções de observabilidade fornecem
as evidências necessárias, originalmente
reportadas pelos sistemas e baseadas na
nossa análise do domínio de falhas, na forma
de observações precisas e contextuais.
Os rastreios distribuídos são a principal
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Se não conseguirmos corrigir um problema
logo de cara porque resolvemos descer
demais no buraco do coelho, a nossa
única escolha é fazer o roll back para uma
construção anterior. Com um fluxo de
implementação automatizado, esse é um
processo simples. Damos o pontapé inicial
no nosso pipeline de integração contínua
e entrega contínua (CI/CD) com uma
versão diferente de tag ou release e pronto.
Acabamos de ganhar bastante tempo para
investigar mais a fundo, corrigir com mais
cuidado e remover o estresse adicional de
precisar ser o mais rápido possível.

05 Desenvolvimento

06 Código aberto

07 Simplificando as
nossas vidas

10

04
Engenharia
de alto
desempenho

Depois de muito falarmos sobre acelerar
a engenharia e investir tempo onde ela
entrega mais valor, precisamos falar sobre
a engenharia em si e como tem mudado
ou já mudou nos anos anteriores.
A página 18 do relatório Accelerate State of
DevOps 2019 levantou 4 pontos necessários
para uma equipe de engenharia de alto
desempenho no futuro. Os marcadores
apontam para o fato de que a engenharia,
a área de operações e os administradores
de banco de dados não estão mais em
espaços totalmente separados.
Mas o que essa afirmação realmente
quer dizer? Vamos nos tornar a área de
operações? Claro que não. Eu nunca pensaria
em mim como uma pessoa de operações,
embora o trabalho que eu faço diariamente
esteja relacionado a essa área. A diferença,
no entanto, ainda existe. Não sou de modo
algum um especialista em engenharia de
implementação, embora outros sejam. E essa
afirmação é verdadeira para todos os outros
assuntos, mesmo na engenharia. Nem todos
são engenheiros de desempenho. Ainda
é necessário ter essas pessoas altamente
especializadas, mas enxergar o panorama
completo é importante para todos, mais
importante do que nunca.
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As 4 perguntas que desejamos responder são:
– Qual é a nossa frequência de implementação?
– Qual é o nosso lead time para mudanças?
– Qual é o nosso tempo de restauração de
serviços?
– Qual é o nosso índice de falha em mudanças?
As respostas a estas perguntas nos indicarão
o quão rápido podemos iterar. As nossas
respostas fornecem uma boa diretriz, mas
seja honesto. O mesmo vale para a nossa
base de códigos; só conseguiremos otimizar
se entendermos o problema.
Com que frequência devemos implementar?
Nós implementamos uma vez por ano, uma
vez por mês, uma vez por dia ou várias vezes
por dia? Implementar com mais frequência
significa que precisamos ter insights melhores
e mais rápidos de como as novas versões
se comportam.
Quanto tempo leva para o código começar
a ser usado?
De quanto tempo realmente precisamos para
uma implementação? É uma grande operação,
possivelmente um trem de lançamento
entre todas as equipes? Talvez possamos
implementar de forma independente. Ou
podemos implementar automaticamente após
a validação de todos os testes.
Podemos nos recuperar de uma
interrupção rapidamente?
Se algo correr mal, quem pode analisar
o problema? A minha pergunta preferida é:
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“Quem pode resolver o problema no meu
serviço se eu estiver de férias, sem telefone
ou conexão com a Internet e, antes de
mais nada, quanto tempo a pessoa levará
para entender o problema?” Quantas
implementações falham?
Por último, mas não menos importante,
a pergunta mais comum, a que a maioria das
pessoas provavelmente consegue responder
sem pensar muito: as implementações estão
falhando e, se sim, quantas e por quê?
Essa lista é um excelente ponto de partida
para descobrir e compreender a velocidade
das iterações em nossa empresa, equipe
e em nossos serviços ou aplicações.
Mas eu iria além e diria que faltou uma
pergunta importante, uma dúvida sobre
as diferenças entre os releases. É excelente
ter um número baixo de implementações
com falha, e talvez já estejamos fazendo
implementações diversas vezes ao dia.
No entanto, ainda há uma pergunta não
respondida: Qual é a diferença de erros
e desempenho entre os releases?
As melhores implementações e iterações
mais rápidas não valem nada se cada
release tem um desempenho pior que
o anterior ou aumenta a taxa de erros. Afinal,
não queremos voltar à época de apagar
incêndios, não é mesmo?
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O desenvolvimento está mudando
A forma como desenvolvemos aplicações
está claramente em transformação. Os
últimos anos trouxeram a necessidade,
mais do que nunca, de ampliar os sistemas.
Sem considerar as soluções de internet das
coisas (IoT), o número de usuários, clientes
ou pessoas que desejamos ver felizmente
envolvidas com o que construímos está
sempre aumentando.
Muitas empresas ainda estão na fase de adoção,
mas é quase certo que os novos sistemas não
são mais desenvolvidos de forma monolítica.
A escalabilidade tornou-se extremamente
importante, e escalar verticalmente é caro
demais e, em alguns casos, inalcançável.
Os microsserviços, embora não sejam a bala
de prata que muitas pessoas afirmam,
definitivamente estão aqui para ficar. Cortar
pedaços maiores de trabalho em porções
menores e implementá-los de forma
independente é incrível para a escalabilidade.
A sensação de ser capaz de escalar partes do
sistema de forma independente, de acordo com
as necessidades, é algo extraordinário. Mas,
pelo lado negativo, essa escalabilidade tem um
custo ao incluir muitas operações de rede entre
os serviços. As operações podem atingir tempo
limite, falhar ou retornar lixo. Estamos lutando
contra um novo tipo de inimigo.
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Além disso, lembro-me do tempo em que
os dados eram armazenados em bancos
de dados relacionais. Sem perguntas;
não havia alternativas. Embora os bancos
de dados relacionais estejam aqui para
ficar, atualmente temos muitos sistemas
diferentes para escolher, desde simples
armazéns de valor-chave ou de documentos
sobre bancos de dados de séries temporais
ou gráficas até armazéns de colunas para
agregações extremamente rápidas.
Todos esses sistemas são diferentes,
e todos se comportam de maneira diferente.
Ninguém consegue ser especialista em
todos eles. Entretanto, um dos vários pontos
positivos em ser um desenvolvedor ou
desenvolvedora é que temos a chance de
escolher a melhor ferramenta para o trabalho
enquanto aprendemos coisas novas.
Por último, mas não menos importante,
atualmente nós implementamos sistemas
e serviços de forma diferente o que há alguns
anos. A implementação de sistemas dedicados
tornou-se a minoria das novas instalações.
Quase todas as implementações passaram
a ser feitas em máquinas virtuais. Muitos já
implementam na nuvem ou em ambientes
auto-hospedados com Kubernetes ou Cloud
Foundry. Os runtimes do Docker e de outros
contêineres, como o CRI-O, são comuns nas
máquinas das equipes de desenvolvimento.

01 Introdução

02 Terminologia

“na minha máquina funciona”, embora fosse
verdade. A razão é simples. Ela significava
que havia um problema e eu não era capaz
de compreender ou explicar imediatamente.
Pipelines de desenvolvimento
Se queremos iterar mais depressa, precisamos
ter um bom apoio disponível. Embora os testes
de unidade não sejam nenhuma novidade
(pelo menos é o que esperamos) e os testes
de integração básica sejam comumente
empregados, tudo além deles ainda é deixado
de lado por serem considerados complexos,
caros demais ou não serem próprios
o suficiente para desenvolvedores.
Entretanto, com ciclos curtos de iteração
e sistemas distribuídos, os testes de
integração se tornaram mais importantes
do que nunca. A integração contínua em
um sistema mais próximo da preparação e
produção é um imperativo para ciclos rápidos
de feedback durante o desenvolvimento.
São também uma boa etapa para coletar
informações sobre primeiro desempenho
e taxa de erro. Encontrar problemas em
potencial no início do desenvolvimento de
um recurso pode evitar longos ciclos de
reconstrução e trazer a validação rápida das
expectativas, ou provar que estão erradas.

O último passo para otimizar a equipe de
engenharia de alto desempenho é a entrega
contínua, que requer que todos os elementos
anteriormente mencionados estejam em
vigor. Ele também requer coragem para falhar.
Com o conhecimento de que a compreensão
das falhas, a rápida análise da causa raiz
e a correção de erros de implementação não
são apenas possíveis, mas são auxiliados
por todos os membros da equipe e pelas
ferramentas durante todo o processo de
produção, a coragem se torna automaticamente
muito maior. Nos sentimos muito mais em
segurança para seguir em frente.
Dito isto, as situações de falha devem ser
reconhecidas rapidamente. As ferramentas de
observabilidade com contexto devem servir
de suporte ao processo de análise do problema
e ajudar a encontrar a causa raiz no espaço
de tempo mais curto possível. Além disso,
todos os serviços devem ser o mais resilientes
possível às dependências com falhas.
Após a correção ser produzida e alocada,
o pipeline é iniciado e cria, testa
e implementa a nova versão em produção.
Serviços pequenos e independentes são mais
fáceis de lidar com tal processo do que os
grandes monólitos.

Todas essas tecnologias são maravilhosas,
aproximando o desenvolvimento em minha
máquina ao ambiente em que eventualmente
serão executados. Eu nunca gostei da frase

Outra peça do quebra-cabeça é que os
testes de carga comum são melhores quando
automatizados, sempre que possível. As
razões são as mesmas de antes: pequenos
loops de feedback e validação antecipada
de modelos, expectativas e questões
relacionadas ao desempenho.

Contudo, só para enfatizar novamente,
todas as etapas devem ser totalmente
automatizadas para minimizar o impacto de
uma implementação com falha ou de uma
versão com defeitos.
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E estamos em produção
Logo após uma implementação ser realizada,
a pergunta mais importante além de “Está
funcionando?” é, “Como está o desempenho?”
Como mencionamos anteriormente, um ciclo
de retorno rápido só é relevante quando
novos releases não têm pior desempenho
do que versões antigas. Existem exceções
a esta regra, mas deve ser apenas um impacto
inicial conhecido e esperado no desempenho,
algo já calculado em possíveis escalas de
infraestrutura.
As métricas chaves mais importantes
a ter em conta imediatamente após
a implementação são qualquer tipo de
alteração inesperada na latência média,
taxa de erro ou chamadas de recebimento
de dados, como por exemplo o número de
chamadas do banco de dados ou similares.
Grandes ferramentas de observabilidade
oferecem comparações diretas antes
e depois da implementação para facilitar
a acessibilidade.
De qualquer forma, a nossa implementação
correu bem, os números imediatos estão
bons e o sistema está se comportando nos
intervalos esperados. É o fim da história?
Será que a nossa implementação viverá feliz
para sempre?
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Figura 5. Marcadores de release no painel
de serviços para uma visão imediata após
e entre releases, fonte: Instana.
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Infelizmente, sabemos que este resultado
é raro para os ambientes de produção. Algo
está prestes a acontecer o tempo todo.
Deixe seu negócio preparado. Mesmo que
os tempos de combate a incêndios tenham
sido reduzidos em termos de magnitude,
eles nunca desaparecerão por completo.
Lembre-se, construir um sistema infalível
é simplesmente impossível.
É verdade que, nesta fase do processo, há
menos envolvimento direto da engenharia
quando algo dá errado. Para enfatizar
novamente, no entanto, quando estamos
trabalhando e somos convidados a participar,
uma visão geral inteligente de todos os
componentes envolvidos, redes, máquinas,
aplicações e sua interconexão nos ajudará
a chegar ao cerne do problema. É uma tarefa
que se torna mais complexa com cada ponto
de abstração ou complexidade arquitetural que
incluímos no sistema. O que simplifica e facilita
as nossas vidas durante o desenvolvimento,
aumenta a complexidade ao analisar
parcialmente sistemas desconhecidos.
Há apenas uma métrica sobre a qual
devemos nos julgar, especialmente para
situações de plantão: o TMPVPC — tempo
médio para voltar para a cama. Agradeço
ao Karthik Kumar por esta métrica
importantíssima.
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Figura 6. A complexidade arquitetural por vezes
impede um raciocínio rápido
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Agora que entendemos a importância da
observabilidade, vamos analisar o valor do
desenvolvimento voltado para a observabilidade
(ODD). Vamos resumir rapidamente os elementos
mais importantes descritos como ODD.
O ODD é uma extensão direta do
desenvolvimento voltado para
o comportamento. Ele estende os testes
para incluir o comportamento de um
componente, com expectativas em torno
do desempenho e do funcionamento. Os
testes devem ser implementados no início
e executados ao longo de todo o ciclo de
desenvolvimento. Esses testes fornecem
insights sobre o desempenho antes, durante
e depois do desenvolvimento do recurso. Eles
ajudam a comparar as expectativas iniciais
com a realidade e fornecem informações se
o sistema de produção exige escala antes da
implementação do recurso final.
Construa o ciclo de desenvolvimento em
torno da ideia de loops curtos de feedback.
A verdadeira chave é tornar a observabilidade
uma parte central do processo de
desenvolvimento. Faça disso um pensamento
proativo e trabalhe em conjunto com as outras
equipes. Não crie silos.
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Durante essas interações, crie métricas de
funcionamento e comece a implementá-las
logo no início do processo de implementação
do recurso. Lembre-se de manter o número de
métricas em mente. A seleção ideal inclui de
3 a 5, com um máximo de 10 métricas.
Se a solução de observabilidade exigir
a integração manual com o uso de wrappers,
também inclua-os desde o início. Se for possível
que o nosso serviço seja instrumentado
automaticamente, melhor ainda. O nosso
código, nossa “arte”, está intacto.
Para otimizações, não adivinhe. Para selecionar
os pontos de otimização, leve em conta
todos os dados fornecidos pela solução de
observabilidade, métricas, rastreios distribuídos
e informações de infraestrutura. Encontre
os maiores contribuidores para as taxas de
latência e erro e corrija-os primeiro. Alvos fáceis
oferecem ganhos rápidos e motivação.
Além disso, dê uma olhada nos dados de
perfil de código. Um gerenciador de perfis de
produção de alta disponibilidade aumentará
nossa compreensão a um nível quase
impossível de se conseguir anteriormente.
Até recentemente, nunca tive a oportunidade
de ter um perfil no meu computador que
estivesse perto da produção. No entanto,
lembre-se de não utilizar qualquer gerenciador
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de perfis. Os gerenciadores de perfil prontos
para a produção são feitos sob medida para
seus respectivos casos de uso, com custo
extremamente baixo.
A última dica provavelmente vai doer só de
ler. Teste... lá vem... na produção. Sim, você
leu corretamente. Teste na produção, mas
com sinalizadores de recursos. Viabilize
o novo comportamento, o novo recurso,
baseado em um conjunto de IDs de usuário,
parâmetros especiais fornecidos, e lembre-se
de ter criatividade.
O raciocínio por trás dessa etapa,
e o distanciamento total da velha regra de
nunca testar na produção, é o que dá o caráter
diferenciado a cada ambiente. O estado da
infraestrutura, as dependências, a data e hora,
a implementação, o ambiente em si, a fase da
lua... tudo pode afetar o nosso código.
Depois de toda a discussão sobre
desenvolvimento e por que a observabilidade
facilita a vida dos desenvolvedores
e desenvolvedoras, como podemos aplicá-la?
Primeiro passo, pergunte à equipe DevOps
se eles já têm uma solução usada por
outra equipe.
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Como em quase tudo, a comunidade
de código aberto faz um ótimo trabalho,
fornecendo ao mundo várias opções.
As opções são boas, não são?
Sim e não. Um grande obstáculo com
a maioria das soluções é que elas realizam
ou o monitoramento métrico ou o rastreio
distribuído, mas não ambos. O problema
básico é que perdemos a correlação entre
as informações. Ferramentas de software
de código aberto (OSS) possuem painéis
de controle independentes, silos de
dados independentes e geralmente não
conseguem saltar entre métricas, rastreios
e infraestruturas para uma única solicitação.
Criando observabilidade manualmente
Para criar observabilidade, é comum
utilizarmos duas ferramentas distintas; como
mencionamos, uma para a parte de métricas
e monitoramento, geralmente o Prometheus,
e outra para rastreio distribuído, normalmente
Jaeger ou Zipkin.
Estas soluções de código aberto estão disponíveis
“gratuitamente” (explicarei as aspas em
seguida) e podem ser integradas com um
serviço de aplicações. A integração neste caso
significa que precisamos incluir o rastreador e
o coletor de métricas em nosso código-fonte.
Os wrappers para as bibliotecas mais comuns
em diversas linguagens de programação
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estão disponíveis e podem ser utilizados
diretamente.
Um exemplo simples para uma métrica do
Prometheus, a medição do número de pedidos
por segundo, seria semelhante ao trecho de
código a seguir, usando uma instância do
contador para contar o número de solicitações.
Veja a Figura 7.
Nada mau para uso direto. Felizmente,
muitas estruturas fornecem esse tipo de
métrica usando o Prometheus sem ajustes.
A outra parte é usar o Prometheus para medir
o uso de recursos, como conexões de banco
de dados ou runtimes de consultas. Aqui
temos diversas integrações da comunidade
Prometheus. No mundo Java, a famosa
solução de mapeamento objeto-relacional
(ORM) Hibernate pode ser usada com apenas
um pouco de código. Veja a Figura 8.
A integração do Prometheus irá tratar
de todos os detalhes complexos da
implementação para nós.

public class FooHandler {
Counter counter = Counter
		 .build()
		 .namespace(“my-app”)
		 .name(“foo-handler”)
		 .help(“number of requests”)
		 .register();
public ResponseEntity handler(Request request) {
counter.inc(1);
// faça alguma coisa relacionada a negócios
aqui
}
}
Figura 7. Exemplo para uma métrica
do Prometheus

new HibernateStatisticsCollector()
.add(sessionFactory, “my-app”)
.register();
Figura 8. Exemplo de Hibernate
com Prometheus

No lado do rastreio distribuído, temos
o Zipkin ou o Jaeger. Com ambas as soluções,
podemos incluir o rastreio distribuído à nossa
aplicação e, mais uma vez, a integração não
é muito complicada, como mostra o seguinte
trecho de código, baseado no nosso
FooHandler existente. Veja a figura 9.
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Vemos que continua não sendo muito
complicado, mas parece que estamos
“de volta aos velhos tempos”. O pior de tudo
é que nós desorganizamos nosso código
com provavelmente mais cerimônia para
monitoramento e rastreio do que a lógica
do negócio em si.

public class FooHandler {
Counter counter = Counter
					
.build()
					
.namespace(“my-app”)
					
.name(“foo-handler”)
					
.help(“number of requests”)
					
.register();

Compreendendo os dados
Junto com os dados de log armazenados em
algo como Logstash ou Splunk, temos uma
grande quantidade de dados para analisar
sempre que ocorre um problema. Existe,
no entanto, mais uma questão: a própria
pilha de observabilidade.

public FooHandler() {
Configuration.SamplerConfiguration samplerConfig =
Configuration.SamplerConfiguration
			.fromEnv()
			.withType(“const”)
			.withParam(1);

private JaegerTracer tracer;

Configuration.ReporterConfiguration reporterConfig =
Configuration.ReporterConfiguration
			.fromEnv()
			.withLogSpans(true);

Com 3 sistemas independentes que
não compartilham quaisquer dados
ou correlações de dados, compreender
as diferentes fontes de dados é complicado
e demorado. Corresponder registro de
data e hora, encontrar correlações, fazer
a conexão e eventualmente construir
o contexto para resolver o enigma em
questão dependem do usuário.

Configuration config = new Configuration()
.withSampler(samplerConfig)
.withReporter(reporterConfig);

}

this.tracer = config.getTracer();

public ResponseEntity handler(Request request) {
		 Span span = tracer.buildSpan(“foo handler”).start()
		 try {
			counter.inc(1);
				// faça alguma coisa relacionada a negócios aqui
		 } catch (Exception e) {
				span.setTag(“http.status_code”, 500);
} finally {
span.finish();
		}
}
}

Tenha em mente que compreender tudo
isso é o maior problema com as ferramentas
de observabilidade de código aberto. Agora
temos mais sistemas individuais e mais
dados sem o contexto agregado necessário.

Figura 9. Trecho de código de rastreio de Java com Jaeger
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O custo real do código aberto
Lembra quando disse que falaríamos sobre
“gratuitamente” logo mais? Chegou a hora.
Ao contrário da crença comum, software livre
não é gratuito. É verdade que não há nenhum
custo de licença para utilizá-los. O maior
custo da observabilidade de OSS é medido
em tempo: tempo pago por empresas
a pessoas para entender como operar a pilha
de observabilidade, como usá-la e como
interpretar os dados. Desta vez, geralmente
o que menos temos é retirado da entrega de
funcionalidades para as empresas.
Além disso, pode ser necessário contratar
engenheiros e engenheiras adicionais para
ajustar as soluções de observabilidade de
OSS. Não podemos esquecer também o tempo
necessário para integrar o monitoramento
e o rastreio distribuído. Todas estas tarefas são
custos adicionais além do tempo necessário
para implementar a observabilidade de OSS
no código de origem.
Manter essas integrações em linha com
nossos objetivos já definidos pode facilmente
aumentar o tempo de desenvolvimento
em 5% a 10%, tempo que evitamos gastar
quando deixamos a era do Zabbix e Nagios
para trás.
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Ao olhar para as equipes de DevOps
e operações, esse número só aumentou pois
estamos executando vários sistemas, o que
é uma história para outra ocasião. Estamos
olhando apenas para nossa história de
desenvolvimento.
Por último, mas não menos importante,
há também o custo da operação da pilha,
o espaço de armazenamento necessário
para armazenar todos os dados e o tempo
para tentar reimplementar até mesmo as
correlações automáticas mais básicas.
De repente, este conjunto de ferramentas
de código aberto “gratuito” torna-se
bastante caro e ainda vem com lacunas na
observabilidade e no contexto.
A solução do fornecedor
As soluções comerciais, por outro
lado, oferecem muitas, se não todas,
as características acima em uma única
solução. Caso certas partes não sejam
fornecidas diretamente, elas integram
serviços externos em uma escala que
parecem ser armazenadas internamente.
A correlação de dados dos sistemas internos
e externos está incluída.
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A correlação de dados entre todas as partes
dos nossos sistemas é o elemento mais
importante, no entanto. Infraestrutura,
aplicações, serviços, rede, criação de logs...
todos os dados são pré-processados de uma
forma que seja fácil coletar e interpretar as
informações necessárias.
Alguns fornecedores dão um passo além
e correlacionam problemas encontrados
em diferentes partes do sistema para criar
alertas mais acionáveis e direcionados.
Corrigir todos os problemas ou eventos do
mesmo tipo proporciona uma percepção
ainda mais rápida da escala e causa de um
incidente, dos serviços relacionados e se há
impacto para o usuário.
Além disso, alguns fornecedores fornecem
insights imediatos sobre as mudanças antes
e depois dos releases, como visto na Figura 5.
Para receber esse insight, é necessária
a integração com pipelines de CI/CD
comuns, serviços DevOps e ferramentas de
desenvolvimento.
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Além do código aberto
No entanto, como desenvolvedores
e desenvolvedoras, estamos procurando
pelo trabalho de desenvolvimento. Em vez
de configurar tudo manualmente, algumas
soluções comerciais fornecem instrumentação
de código totalmente automática.
Você se lembra do nosso exemplo de código
de antes? Está imaginando como ele seria
se usássemos instrumentação de código
automatizada completa?
É isso mesmo, não é necessária
nenhuma mudança no código para incluir
monitoramento, rastreio distribuído ou
coleta de desempenho. A automação busca
os serviços, não importa se foram iniciados
diretamente, em um contêiner Docker ou
dentro da Kubernetes, da plataforma Red
Hat® OpenShift® ou de ambientes similares.
Após descobri-lo automaticamente, o serviço
é instrumentado imediatamente, painéis são
gerados com base nas melhores práticas
conhecidas para o serviço ou framework em
questão, e estamos prontos para decolar.
Não é necessária nenhuma intervenção
manual. O que mais podemos desejar?
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O benefício de correlação automática
Como mencionamos anteriormente,
o maior benefício de uma solução de
observabilidade empresarial é a capacidade
de correlacionar métricas, rastreios de
máquinas, infraestrutura, aplicações
e serviços. Rastreios distribuídos oferecem
a compreensão do fluxo da solicitação,
enquanto métricas fornecem os pontos
de desempenho necessários.

public class FooHandler {
public ResponseEntity handler(Request
request) {
		 // faça algo relacionado a negócios
aqui
}
}
Figura 10. Crie código usando instrumentação totalmente
automatizada com Instana AutoTrace

A correlação manual, no entanto, é muito
trabalhosa. O principal motivo pelo qual as
pessoas não gostam de ter vários painéis
para diferentes serviços é por que é quase
impossível corresponder os intervalos de
tempo e coletar o contexto geral do problema.
O maior benefício da correlação automática,
como descrito anteriormente, é o insight
imediato. Ao olhar para um problema
ou incidente, a solução do fornecedor
já fez todo o trabalho de detetive para
fornecer as informações importantes,
como evidências contextuais, e nos levar
diretamente ao ponto de interesse.
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O custo de soluções do fornecedor
Ao contrário das ferramentas de código
aberto, as soluções de fornecedor não
afirmam ser gratuitas.
Com código aberto, temos que comandar
o sistema e pagar pelo armazenamento de
dados e poder computacional. Por outro lado,
as soluções de fornecedor oferecem todas
as ferramentas necessárias para oferecer
a observação empresarial completa como
um ambiente software-as-a-service (SaaS)
hospedado ou local, nos casos em que seja
um requisito.
Com a remoção do custo de integração do
monitoramento e rastreio em serviços e infraestrutura, as soluções de fornecedores, no
final, são muitas vezes mais econômicas,
com menos custos operacionais e de
desenvolvimento. E não podemos esquecer do
custo de armazenagem necessário para todas
as informações e dados.
Tomando uma decisão bem-informada
Fazer a escolha entre uma solução de
código aberto ou comercial é uma questão
de quanto tempo desejamos investir no
desenvolvimento de funcionalidades não
relacionadas aos negócios, e não uma
questão de custo, pois nenhuma das
soluções é gratuita.
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Até agora, temos nos concentrado em
desenvolvedores e desenvolvedoras que não
gostam de incluir monitoramento e rastreio
em seu código, e certamente esse é o maior
grupo. Existem, no entanto, equipes de
desenvolvimento que adoram mexer no
código. Eu, por exemplo, me considero uma
dessas pessoas. Ainda assim, prefiro brincar
com novas tecnologias, não com alguma
métrica de desempenho.
Além disso, minha experiência me diz que
esquecemos das coletas de dados mais
importantes ao fazê-las manualmente, e não
apenas uma vez. Ou acabaremos voltando ao
velho hábito de incluir tudo o que é possível,
em vez de nos concentrarmos nos nossos
domínios de falha previamente definidos.
As soluções de fornecedores fornecem
um conjunto crescente de melhores
práticas para coleta automática de
métricas e compreensão de linguagens
de programação, frameworks e integrações
de serviços. Essas melhores práticas
eliminam a maior parte do trabalho ao
definir os possíveis domínios de falha para
sistemas novos ou desconhecidos. Com
soluções de fornecedores, raramente faltarão
informações importantes novamente.
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Desenvolver software hoje em dia é muito
diferente dos métodos tradicionais que usávamos
décadas atrás. As aplicações estão sendo
divididas em pequenos microsserviços, enquanto
as implementações são criadas em Docker,
Kubernetes e pipelines automáticos de CI/CD.
Acompanhar todas essas mudanças durante as
operações e analisar os problemas torna-se cada
vez mais complicado. É importante ter novas
maneiras de coletar insights sobre o que está
acontecendo, especialmente durante plantões
e enquanto tentamos compreender um problema
que ocorre em um componente desconhecido.
A observabilidade empresarial é a chave.
Escolha a batalha correta e não lute contra a sua
solução de observabilidade.
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