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o site do mcb foi construído utilizando
exclusivamente tecnologias opensource,
seguindo rigorosamente os padrões
construtivos de aplicações modernas.

basicamente, trata-se de uma aplicação 
escrita utilizando a linguagem ruby 
[ruby-lang.org], mais especificamente o 
framework ruby on rails [rubyonrails.org], 
em conjunto com o banco de dados 
não-relacional (nosql) mongodb.

para a camada de interface com o 
usuário, foram utilizados os padrões 
mais modernos das tecnologias nativas 
dos navegadores web: html5, css3 e 
javascript. combinados, oferecem o 
conteúdo do site do museu de forma 
totalmente responsiva, atendendo 
do telefone celular ao desktop com a 
mesma aplicação e o mesmo conteúdo.

aplicação

linguagem
ruby v2.1.2 [ruby-lang.org]

framework
ruby on rails v4.1.5 [rubyonrails.org]

gerenciamento de dependências
é realizado de forma automatizada, a 
partir da própria aplicação, através do 
bundler [bundler.io]

assets

stylesheets
as folhas de estilo são pré-processadas 
utilizando SASS v3.4.4 [sass-lang.com] 
e adotam o padrão de categorização 
e organização proposto pelo SMACSS 
[smacss.com]

javascripts
organizados em arquivos isolados por 
controller, seguem o padrão de single 
entry point através do dispatcher-js. 
há algumas bibliotecas externas que 
são dependências, todas instaladas 
localmente na pasta vendor/assets/

imagens
as imagens estáticas (que não são 
uploads do admin) não sofrem qualquer 
processamento.

visão geral tecnologias da aplicação
tecnologias de suporte à aplicação

banco de dados
todos os dados da aplicação são 
armazenados no banco de dados não-
relacional mongodb v2.6.1 e utilizam 
como driver ORM o mongoid v4.0.0

manipulação de imagens
imagens enviadas pelo admin são 
manipuladas através do imagemagick, 
em conjunto com o minimagick. são 
bibliotecas fundamentais para o 
funcionamento do sistema.

deploy
a rotina de deploy é automatizada 
através do capistrano [capistranorb. 
com], com todos os arquivos de 
configuração residindo na aplicação – 
inclusive os de configuração dos vhosts 
do servidor web [nginx] e do servidor da 
aplicação [unicorn]. tudo na pasta 
config.

setup do servidor inicial

quando entregue, o site foi instalado 
em um servidor virtual dedicado (vps) 
com 4GB de ram e 60GB de espaço 
em disco, rodando o linux ubuntu 
14.04 LTS.

para o servidor http, foi escolhido o 
nginx, em conjunto com o unicorn para 
a aplicação. o banco de dados, em 
mongodb, roda na mesma máquina.

o provisionamento da máquina foi feito
utilizando um script puppet que instala
todos os softwares necessários e faz as
configurações básicas da máquina. este
script fica na pasta raiz da aplicação
(mcb-deploy.sh)




