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MC855 - Projeto em Sistemas de
Computação

V ocê a cessou  com o Secr eta r ia  de Gr a du a çã o 2 9 05 3 4  (Sa ir )

MC855

Prezados Alunos,

sejam bem-vindos à MC855 Projeto de Sistemas de
Computação.

Este semestre o tema que motiva o sistema a ser
desenvolvido é a tolerância a falhas. Por que
precisamos de sistemas tolerantes a falhas? Onde são
utilizados? Como são projetados e desenvolvidos? Essas
são algumas das questões que tentaremos responder ao
longo do curso enquanto construímos um sistema
tolerante a falhas que implementa uma loja virtual (web
commerce) de comércio de livros.

Atenciosamente,

Prof. Buzato

Especificação do Sistema de
Computação: Web Commerce

Cada time deverá desenvolver uma versão altamente
disponível (replicada) do TPC-W utilizando como
referência:

1. A especificação do TPC-W (http://www.tpc.org).

Documentos adicionais: Este tutorial é

interessante como ponto de partida para o estudo do

TPC-W. O trabalho de Garcia discute a eficácia do TPC-

W como benchmark para aplicações WEB. 

2. implementação realizada na Universidade de
Wisconsin, US
(http://pharm.ece.wisc.edu/tpcw.shtml).

3. github do Prof. José Pereira da Universidade do
Minho, PT (https://github.com/jopereira/java-tpcw).
Aparentemente contém todo o material citado em 2.,
mas sob controle de versão (git).

4. haproxy (http://haproxy.1wt.eu/).

Organização da Disciplina

Responsável: 

Prof. Luiz E. Buzato.

Sala: IC01 16.

Fórum de notícias

Agenda do Ciclo 4 (01/10)

Tarefas e Avaliação do Ciclo 03 (17/09)

Ciclo 2 (03/09)

Ciclo 1 (20/08)

Ciclo 0

Navegação

Minha página inicial

Páginas do site

Meu perfil

Curso atual

MC855 2s2013

Participantes

Geral

MC855

Especificação do

Sistema de

Computação: Web

Commerce

Organização da

Disciplina

Processo de

Desenvolvimento

Avaliação

Planejamento Geral do

Projeto

Planejamento Inicial

MC855: Surveys

Notas Parciais

Observações

(Buzato/Daniel)

Formato do Blog

Blogs dos Times

Replicação

(Treplica/Spread)

Meus cursos

Cursos

Configurações

Minhas configurações de

perfil

Página inicial do site

Pesquisar nos Fóruns

Vai

Pesquisa Avançada

Próximos eventos

Não há nenhum evento

próximo

Calendário...

Novo evento...

Atividade recente

Ativ idade desde terça, 1

outubro 2013, 09:18

Relatório completo da

ativ idade recente

Nenhuma novidade desde o seu

último acesso

http://www.ggte.unicamp.br/moodle/my/
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/my/
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/course/category.php?id=62
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/course/view.php?id=345
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/user/profile.php?id=160710
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/login/logout.php?sesskey=pLRSD0F8iH
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/pluginfile.php/279504/course/section/6132/tpcw_v18.pdf
http://www.tpc.org/
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/pluginfile.php/279504/course/section/6132/menasce02.pdf
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/pluginfile.php/279504/course/section/6132/garcia03.pdf
http://pharm.ece.wisc.edu/tpcw.shtml
https://github.com/jopereira/java-tpcw
http://haproxy.1wt.eu/
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/forum/view.php?id=46375
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/wiki/view.php?id=47956
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/wiki/view.php?id=47954
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/wiki/view.php?id=47870
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/wiki/view.php?id=47730
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/wiki/view.php?id=47729
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/my/
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/course/view.php?id=345
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/my/
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/course/index.php
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/?redirect=0
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/mod/forum/search.php?id=345
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/help.php?component=moodle&identifier=search&lang=pt_br
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/calendar/view.php?view=upcoming&course=345
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/calendar/event.php?action=new&course=345
http://www.ggte.unicamp.br/moodle/course/recent.php?id=345


03/10/13 Curso: MC855 - Projeto em Sistemas de Computação

www.ggte.unicamp.br/moodle/course/view.php?id=345 2/6

Monitor:

Daniel Cason.

Salas de aula:

terças-feiras das 16h-18h: CC02 e CC03.

quintas-feiras das 16h-18h: CC22 (teoria) e CC04
(laboratório).

Infra-estrutura Computacional:

Cluster do IC03: são 5 máquinas interligadas por uma
switch Ethernet. No sítio do cluster vocês encontrarão
as regras de utilização.

Cada aluno terá uma conta especifica para o
desenvolvimento deste projeto que será válida nas
máquinas do cluster. O identificador da conta tem a
seguinte forma: mc855s??, onde ?? varia entre 01 e 50.

No primeiro dia de aula uma conta será atribuída a cada
aluno e daquele momento em diante todo o
desenvolvimento deverá ser realizado utilizando
exclusivamente a conta do cluster.

Processo de Desenvolvimento

Ferramentas de Programação:

1. Java

2. git

3. junit

4. mysql (sgbd). É possível considerar como alternativa
o hsqldb.

5. webserver/applet container: tomact (originalmente
usado no projeto).

     O time pode optar por jetty, como container
alternativo.

6. para auxiliar o desenvolvimento da versão replicada
serão fornecidos scripts em bash e python.

Um projeto é um conjunto de tarefas.  Tarefas podem

incluir atividades como

especificação de características do sistema, projeto de
sistema e de sua arquitetura, documentação,
programação, teste, etc. Os membros de cada time
serão responsáveis por determinar as tarefas e por
escaloná-las para execução em períodos de duas
semanas (ciclos).

A única forma de apresentação de resultado aceita nesta
disciplina é um sistema (aplicação) cujo correto
funcionamento pode ser verificado através de testes.

Ao final de cada ciclo o líder deverá fazer uma
apresentação breve dos resultados obtidos ao final
daquele ciclo de desenvolvimento.

Processo:

Os alunos serão divididos em times com 4
membros/agentes. Todo o planejamento e execução do
projeto ficará a cargo dos times. Os papéis executados
rotativamente pelos agentes serão o de líder, inspetor e
programador. O agente no papel de líder será rodado a
cada 2 semanas, isto é, um ciclo.

Também a cada duas semanas haverá uma rotação dos
agentes que executam os papéis de inspetor de código e
programador. Os programadores se organizarão em
pares.

Responsabilidades do líder:

http://www.students.ic.unicamp.br/cluster.shtml
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
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1. Explicação/defesa das decisões de projeto tomadas
pelo time junto aos responsáveis pela disciplina.

2. Gerência do time: coordenar o planejamento e
execução do projeto.

3. Manter o blog do time atualizado.

Responsabilidades do programador:

1. Implementar, testar e documentar o código que
implementa um ou mais requisitos especificados como
tarefas do projeto.

2. Planejamento do desenvolvimento.

Responsabilidades do inspetor:

1. Análise e aprovação do código implementado.

2. Aprovação do log do git.

Avaliação

Os alunos serão avaliados através de uma média
ponderada das notas---entre 0.0 e 10.0---atribuídas aos
seguintes aspectos da atividade do aluno no curso de
MC855, turmas A e B:

frequência às aulas (f);

comprometimento com o desenvolvimento do
projeto (time) (c);

empenho individual (e);

auto-avaliac �ão cruzada entre os alunos ( a);

qualidade do sofware desenvolvido (sonar e
avalia �c ̃ao pelos docente/monitor) (q).

O aproveitamento final do aluno (AF ) será
 calculado da seguinte maneira:

AF =(35q+15c+15e+25f+10a)/100

Se AF ≥ 5.0 ∧ f >= 75% então o aluno se

aprovou. Caso contrário, o aluno se reprovou.

As avaliações para a composição de AF

ocorrerão periodicamente e levarão em conta os

seguintes aspectos da atividade desenvolvida

pelos times para implementar o TPC-W tolerante

a falhas:

Equipe organizada: quanto tempo a

equipe levou para se organizar e atribuir

os papéis aos seus membros.

Instalação de infra-estrutura: a equipe

planejou e conseguiu instalar as

ferramentas de programação necessárias

à execução do projeto em tempo

compatível com o seu planejamento de

trabalho.

Planejamento: ao longo do curso, via

avaliação do wiki.

Capacidade de comunicação do grupo

(líder) com os clientes do projeto (docente

e monitor).

Repositório: commits frequentes que

identifiquem quem é o piloto/co-piloto na

programação pareada, mensagens

significativas.

Testes: projeto, planejamento, execução e

documentação dos testes.

Documentação: wiki e javadoc.

Forma de integração contínua e seu uso

efetivo. Notem que integração contínua

significa utilizar algum processo e
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ferramenta (make, ant, maven, hudson)

que garanta que o projeto é construído

(build) frequentemente para que

problemas na implementação sejam

detetados e corrigidos prontamente.

Rotação correta dos pares

(programadores piloto e co-piloto,

inspetores piloto e co-piloto).

Ao final do segundo ciclo espera-se que o

TPC-W original esteja operacional e que

experimentos tenham sido realizados para

aferir o seu desempenho no cluster do

IC3.

Cada entrega do projeto passará por

avaliação da qualidade e cobertura dos

testes, da documentação e dos quesitos

em relação ao time (auto-organização,

comunicação interna e externa, uso e

melhoria da infra-estrutura de

desenvolvimento, etc).

Observações importantes:

Este curso não tem exame.

Qualquer tentativa de fraude durante o
desenvolvimento do projeto implicará em
zero na disciplina para todos os
envolvidos, sem prejuízo de outras san �c
ões. 

Planejamento Geral do Projeto

1. Obter fonte do tpc-w, configurar como repositório git
(um para cada time),

instalá-lo e executá-lo. Anotar no blog do time os
resultados obtidos.

2. Propor a solução de replicação. Para isso vocês terão
que estudar o Treplica.

3. Implementar e testar a versão replicada. Os
experimentos deverão conter execuções isentas de
falhas e com falhas de comunicação e/ou processo.

É responsabilidade do grupo manter o seu blog
atualizado e com todas as instruções para que o docente
e monitor precisam para seguir o desenvolvimento do
projeto, inclusive a realização dos testes.

Não disponível

Planejamento Inicial

01/08: nha

06/08: especificação do projeto.

8/08 a 20/08: ciclo 1.

22/08 a 03/09: ciclo 2.

05/09 a 17/09: ciclo 3.

19/09 a 01/10: ciclo 4.

03/10 a 15/10: ciclo 5.

17/10 a 29/10: ciclo 6.

31/10 a 12/11: ciclo 7.

14/11 e 19/11: entrega (apresentação do sistema).

MC855: Surveys
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Questionário para avaliação do conhecimento dos
alunos sobre programação da perspectiva de MC855.

Questionário sobre sistemas distribuídos, com ênfase
em tolerância a falhas.

Notas Parciais

Observações (Buzato/Daniel)

1. O TPC-W, na versão oferecida por Wisconsin, pode
conter erros. Por exemplo, o programa que cria o BD de
teste tem consultas SQL com nomes de tabelas (tipos)
em letra minúscula mas faz referência às tabelas com o
nome em maiúscula.

2. Lembrem-se que o objetivo do ciclo é ter o TPC-W
operacional, isto é, instalado no cluster e com
capacidade de uso como benchmark, inclusive com a
geração dos resultados de desempenho (WIPS, WIPSb,
WIPSo). Portanto, neste ciclo devem ser priorizadas as
tarefas que permitem realizar o objetivo até o dia
20/08.

Formato do Blog

Cada entrada no blog dos times deve ter o seguinte
formato:

*** [DATA] <USUARIO>

[TEXTO]

Exemplo:

*** [06/08/2013] MC855s20 Luiz Eduardo Buzato

1. Trouxe o fonte do tpc-w para a conta do time.

2. Iniciei o repositório git com o seguintes comandos:

    % tar -xzf tpcw.tar.gz 

    % git init

     % git add .

     % git clone --bare tpcw tpcw.git

     % rm -rf tpcw

     % 

blá blá blá

Blogs dos Times

MC855: Knowledge of Distributed Systems

(MC714)

Notas Parciais (Ciclo 01)

script python para análise dos resultados

Time 01

Time 02

Time 03

Time 04

Time 05

Time 06

Time 07

Time 08
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Você acessou como Secretaria de Graduação 290534 (Sair)

Página inicial

Replicação (Treplica/Spread)

Treplica (sistema para difusão totalmente ordenada de
mensagens). As bibliotecas (jar) e a especificação serão
fornecidas em breve. Equanto isso, aqui está um
documento que descreve a funcionalidade do Treplica e
o seu javadoc.

Treplica API

Replicação (aula teórica)
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