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Pré-Requisitos: MC426 MC536 / MC426 MC750

Ementa Detalhada

Nesta disciplina você realizará um projeto prático de desenvolvimento
de software, respeitando as práticas de engenharia de software indi-
cadas pelo docente, com o objetivo principal de desenvolver as habi-
lidades adquiridas por você até o momento em engenharia da com-
putação, com foco em engenharia de sistemas de informação, bancos
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de dados, medidas de desempenho, disponibilidade, testes e injeção de
falhas. Você trabalhará como parte de um time de alunos que será
responsável por definir e implementar uma solução para o problema
de replicação de banco de dados, procurando responder pergun-
tas que considera relevantes, interessantes à solução do problema. O
docente e o monitor o ajudarão fornecendo guias, tarefas e técnicas
que o auxiliará a alcançar os resultados esperados. A disciplina deve
mantê-lo motivado, engajado. Se não se vir motivado, venha conver-
sar com o docente e/ou com o monitor e tentaremos encontrar novos
aspectos motivadores para auxiliá-lo a trabalhar bem individualmente
e em grupo. Prepare-se para uma experiência de implementação de
software em que você irão configurar e programar os componenentes
necessários para criar uma versão replicada do PostgreSQL que tolere
de forma automática falhas parciais de parada e retorno com a me-
nor interrupção de serviço posśıvel. As cargas de trabalho utilizadas
para testar a solução de replicação implementada por você e seus co-
legas de time serão geradas por uma implementação do Transaction
Processing Council-Web Benchmark (TPC-W). A ênfase do projeto
de replicação será na produção de uma versão altamente dispońıvel e
com bom desempenho do TPC-W baseada em replicação de banco de
dados (postgresql).

Objetivos de Aprendizado Esta disciplina deve ajudá-lo no progresso
em direção aos seguintes objetivos:

• Ser capaz de analisar o desempenho de sistemas computacionais,
definindo critérios e encontrando a melhor alternativa;

• Compreender como funciona uma aplicação cliente-servidor t́ıpica,
com persistência de dados realizada em banco de dados relacional;

• Compreender como os componentes de uma aplicação cliente-
servidor se relacionam, propiciando a compreensão detalhada da
arquitetura de software da aplicação;

• Entender e programar uma quantidade razoável de código em
bash e Java;

• Entender e utilizar várias ferramentas comumente adotadas na
implementação de processos ágeis de software: controle de versão
(git), integração cont́ınua (jenkins), etc;

• Trabalhar efetivamente como parte de um time;
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• Utilizar comunicação escrita e oral para descrever métodos (pro-
cedimentos), resultados e conclusões;

• Demonstrar capacidade de aprendizado auto-suficiente e autônomo
(auto-guiado), individual e em grupo, inclusive escolhendo for-
mas de aprendizado, gerenciamento de tempo e esforço, reflexão
e auto-avaliação.

Programa

1. Especificação e explicação do ambiente de desenvolvimento de
software e processo de desenvolvimento.

As ferramentas de apoio utilizadas para a execução do processo
de engenharia de software serão:

• linguagens de programação: bash (shell) e java;

• interface humano-computador: HTML (XML), javascript;

• sistemas de gerência de banco de dados: postgreSQl http:
//www.postgresql.org/;

• planejamento e organização das atividades de programação
(tarefas): wiki ggte https://www.ggte.unicamp.br/ea/;

• integração cont́ınua: jenkins http://jenkins-ci.org/;

• gerência de código (versionamento): git http://git-scm.

com/;

2. Desenvolvimento de uma versão replicada do PostgreSQL www.

postgresql.org, utilzando, no mı́nimo e obrigatoriamente os se-
guintes componentes como suporte: TPC-W http://www.tpc.

org/tpcw/, HAPROXY http://www.haproxy.org/ e tomcat http:
//tomcat.apache.org/.

Dinâmica do Curso

O curso será composto de: (i) de aulas teóricas que cobrirão os funda-
mentos técnicos mı́nimos sobre a construção de sistemas de gerência
de bancos de dados replicados e (ii) de aulas práticas e mentoring
para a implementação da replicação de banco de dados (PostgreSQL).
O código fonte de uma primeira versão do TPC-W, completamente
operacional, será fornecido aos alunos.

Tempo de Dedicação à Disciplina Esta é uma disciplina de 4 créditos,
então você deve se dedicar a ela, em média, 8 horas por semana reali-
zando todas as atividades associadas ao seu aprendizado. Contacte-me
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se estiver gastando muito menos ou muito mais tempo que o previsto
para procurarmos formas de ajuste do trabalho.

Presença A presença às aulas e a participação nas atividades do time é
parte fundamental para o desenvolvimento da disciplina.

Conduta na Disciplina Sua conduta nesta disciplina será considerada como
um reflexo de sua atitude e conduta na vida real. Em especial, é es-
perado que cada um dos componentes do time contribua de forma
significativa para o resultado do(s) projeto(s). Sempre que um mem-
bro do time não estiver em condições de contribuir com o time, ele
ou algum outro membro do grupo deve me comunicar a dificuldade de
contribuição imediatamente.

Atendimento aos Alunos O atendimento aos alunos acontecerá às quartas-
feiras, das 16:00h às 16:30h na sala 16, IC01.

Avaliação

Serão avaliados através de uma média ponderada das notas—entre 0.0
e 10.0—atribúıdas aos seguintes aspectos da atividade do aluno no
curso:

• empenho/participação (frequência, adesão ao projeto, empenho
individual (git), empenho no grupo) (e);

• qualidade do sofware desenvolvido (git, análise do código fonte)
(q).

• desempenho da solução (d);

d = web interactions per second (WIPS, WIPSb, WIPSo)

O desempenho d, mapeada para o intervalo [0.0, 10.0], será utili-
zado como o componente da nota.

• disponbilididade da solução (a);

A disponibilidade de um sistema é uma medida da proporção do
tempo que ele está dispońıvel para uso, uma posśıvel definição é
a seguinte:

a =
tempo em operação

tempo em operação + tempo inoperante

,

onde tempo em operação é o peŕıodo de tempo em que o sis-
tema está apto a responder requisições de seus usuários e tempo
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inoperante é o peŕıodo de tempo em que o sistema é incapaz de
produzir respostas corretas para as requisições realizadas pelos
usuários.

A disponibilidade a utilizada como o componente da nota será
mapeada para o intervalo [0.0, 10.0]

Haverá três demonstrações Di, 1 ≥ i ≤ 3 do projeto, nas datas defi-
nidas abaixo. A nota NDi da demonstração Di será computada da
seguinte maneira:

NDi = (20× ei + 25× qi + 15× di + 40× ai)/100

onde ei, qi, dieai referem-se, respectivamente, a avaliação do empenho,
qualidade de software, desempenho e disponbilidade atribúıdos à de-
monstração Di.

Datas das demonstrações:

1. D1: 1/4/2016, 6/4/2016.

2. D2: 4/5/2016, 6/5/2016.

3. D3: 10/6/2016, 15/6/2016.

O aproveitamento final do aluno (AF ) será calculado da seguinte ma-
neira:

AF = (2×ND1 + 3×ND2 + 5×ND3)/10

Se AF ≥ 5.0∧ f >= 75% então o aluno se aprovou. Caso contrário, o
aluno se reprovou.

Observações importantes:

• Este curso não tem exame.

• Qualquer tentativa de fraude durante o desenvolvimento do pro-
jeto implicará em zero na disciplina para todos os envolvidos,
sem prejúızo de outras sanções.

Material Didático

Todo o material didático considerado relevante para os alunos, in-
cludindo as listas de exerćıcios, estará dispońıvel no ambiente Moo-
dle do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais (GGTE) http:

//www.ggte.unicamp.br/moodle/ e, portanto, não será distribúıdo
de forma impressa em sala de aula.
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Bibliografia

1. manuais do haproxy http://www.haproxy.org/

2. manual do Tomcat http://tomcat.apache.org/

3. manual do PostgreSQL versão 9.5 http://www.postgresql.org

4. TPC-W: documentos dispońıveis em http://www.tpc.org/tpcw/.

5. Separatas de textos cient́ıficos sobre replicação fornecidas pelo
docente no GGTE.
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MC437 AB: Projeto de Sistemas de Informação

Primeiro Semestre de 2016

Plano de Aulas

1 a
¯ Aula: 02/03

Conteúdo: Apresentação da disciplina: conteúdo, biblografia, avaliação, labs, páginas na Internet, re-
plicação, TPC-W, tomcat, postgresql, haproxy.

Apresentação do ambiente de trabalho: cluster, login (contas), etc.

Definição dos grupos de trabalho.

Sugestões: Familiarizar-se com as seguintes ferramentas: git, bash, ssh, screen, tpc-w, tomcat, postgresql,
haproxy. Familiarizar-se com o cluster. Instalar os componentes de software (tpc-w, tomcat, postgresql,
haproxy).

2 a
¯ Aula: 04/03

Conteúdo: Replicação. Arquitetura de uma aplicação web. TPC-W: exemplo de execução e análise de
resultados. Experimentos no cluster.

Sugestões: Estudo dos mecanismos de replicação fornecidos pelo PostgreSQL.

3 a
¯ Aula: 09/03

Conteúdo: Ińıcio do primeiro arco de desenvolvimento: Arco 01, Peŕıodo: 01.

4 a
¯ Aula: 11/03

Conteúdo: Arco 01, Peŕıodo: 02.

5 a
¯ Aula: 16/03

Conteúdo: Arco 01, Peŕıodo: 03.

6 a
¯ Aula: 18/03

Conteúdo: Arco 01, Peŕıodo: 04.

7 a
¯ Aula: 23/03

Conteúdo: Arco 01, Peŕıodo: 05.

Feriado: 25/03

8 a
¯ Aula: 30/03
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Conteúdo: Arco 01, Peŕıodo: 06. Final do Arco 01: Todos os grupos devem ter em seus repositórios git
a versão do sistema que será usada nas demonstrações. O último commit deste dia será utilizado
como referência para a avaliação. Sorteio e divulgação da ordem de apresentação dos grupos durante
a Demonstração 01. Commit: 01.

9 a
¯ Aula: 01/04

Conteúdo: Demonstração 01, Parte: 01. Quatro grupos, selecionados aleatoriamente, apresentarão o estado
do seu projeto.

10 a
¯ Aula: 06/04

Conteúdo: Demonstração 01, Parte: 02 Três grupos, selecionados aleatoriamente, apresentarão o estado
do seu projeto.

11 a
¯ Aula: 08/04

Conteúdo: Arco 02, Peŕıodo: 01.

12 a
¯ Aula: 13/04

Conteúdo: Arco 02, Peŕıodo: 02.

13 a
¯ Aula: 15/04

Conteúdo: Arco 02, Peŕıodo: 03.

14 a
¯ Aula: 20/04

Conteúdo: Arco 02, Peŕıodo: 04.

Feriado: 22/04

15 a
¯ Aula: 27/04

Conteúdo: Arco 02, Peŕıodo: 05.

16 a
¯ Aula: 29/04

Conteúdo: Arco 02, Peŕıodo: 06. Commit: 02.

17 a
¯ Aula: 04/05

Conteúdo: Demonstração 02, Parte: 01.

18 a
¯ Aula: 06/05

Conteúdo: Demonstração 02, Parte: 02.
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19 a
¯ Aula: 11/05

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 01.

20 a
¯ Aula: 13/05

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 02.

21 a
¯ Aula: 18/05

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 03.

22 a
¯ Aula: 20/05

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 04.

23 a
¯ Aula: 25/05

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 05.

Feriado: 27/05

24 a
¯ Aula: 01/06

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 06.

25 a
¯ Aula: 03/06

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 07.

26 a
¯ Aula: 08/06

Conteúdo: Arco 03, Peŕıodo: 08. Commit: 03.

27 a
¯ Aula: 10/06

Conteúdo: Demonstração 03, Parte: 01.

28 a
¯ Aula: 15/06

Conteúdo: Demonstração 03, Parte: 02.

29 a
¯ Aula: 17/06

Conteúdo: Reservado para revisão dos projetos.

30 a
¯ Aula: 22/06

Conteúdo: Reservado para revisão dos projetos.
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