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V: JUSTIFICATIVA

12sia (disciplina tlc carátci tticnico })repara o discente para o dcsenvolximcnlo clc soluções c{«nl)utaci{)naif lis
de conlpuíílção distritluída
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p'andamentos ;de Sistemas [)istrii)uí(tos: Ar(]liitettlia de Sistemas [)istrillLtí($os. C€1lm ! içaçãa ; cn rc f'loccsstls.

Colnunlçaçâo ef] Grupo; Ot).fetos [)istribuíciog. Sistemas Pai-:l-})élr. Siilc!'oitiZação: relógios íísicoÉ. I'ciógios lógicos e
estados gioí)ais. Cc]ofdenação. Excitisão N/]{ tt Distri]) ída. "]'ransaçãó Disírit){iít]a. [)erecção e Pre:\ eilç'ão de ])ea($!ock
Distribuí({o. Segulailça enl Sistemas }) istii})uí({os e Toierâilçia à l;alt:n
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ObêetÊvo Gera!

Ftabiiita{ o aquilo a l)ro.)efaf c ciesei volver sistemas computacionais de natuicza disíl'ibttí(]a. l)ç! cotllo rccoilheccl as
pi'incipais cafacíerís4 ices c a igorit:duos ein ].n]] sis :faina (] isiril)uído.

Qbiçtãvos Específicos

# Familiarizar o aluno cniH o iliodcln tiistrihuído dc computação:
© Aplesei {aj' os })rincii)ais conceito)s e1lvoividos no pr(11eÍo e no (]csei voix iluento de sistc11 as distrai)uí(ios
@ (:at[aci]a[' o a]ui](} a uti]izai iê]'ran entes pa'â o desenvo]vii])unto de aigori]i os c sis!:e]]]as (]is rli]ti ios
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VIII. CONTE(ÍDO PROGRAMÁTICO

com desenvolvimento de problemas em computador

l.UNIDADE l: Introdução l4 hoi'as-aulas
B Conceitos de sistemas distribuídos
e Comunicação em redes de computadores
e Computação cliente-servidor
B Definição de sistemas distribuídos
8 Tipos de sistemas distribuídos
ó Exemplos de sistemas distribuídos

IJNll)AI)E 2: 1'recessos cm Sistemas l)istribuídos l8 horas-aulal
e Pi'acessos e thréads
e i.Processos cliente-servidor
B Virtualização
e Migração de código

UNIDADE 3: (1'omunicação entre processos distribuídos 1 10 horas-aulal
e Protocolos dc rede em camadas

e .Comunicação cl.iente-servidor
e Sockets
+ Chamada remota de procedimento
. Invocação remota de método
B Comunicação em grupo
e Comunicação par a par

IJNIDADE 4: Concorrência e sincronização l 18 horas-aulas
8 Sincronização de relógios
B Algoritmos para exclusão mútua
B Algoritmos de el.lição
8 Algoritmos cle acordo
. Transações distribuídas

1.UNIDADE 5: Tolerância a Faltas lí2 horas-aulas
Definição
Segurança de Funcionamento
Classificação e Semântica de Faltas
Fases da Tolerância a Faltas

Técnicas de ltepliçação

e

©
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lINIDADE 6: Segurança cm Sistemas Distribuídos l 12 horas-aulal
B ' Conceitos de Segurança em Sistemas Distribuídos
e Criptografia Simétrica
e Criptografla Assimétrica
e Certificados Digitais
e Assihatula Digital

UNll)ADE 7: Estudos de caso de sistemas distribuídos l8 horas-aulal
Computação ein Grid/Cluster
Web Services/DPWS

Computação em nuvem
Internet of Things
Deep Web
Docker/Kubelnetes
Bockchain

e

e



IX. h4ETODOLOGIA DE ENSINO / nESENvol.VIMEN'i'O DO PRoÇliANIA

1. /\Rias cxflositivas intercaladas cona discussões. Material (!c \;ll)io llosladt) no f.loodlc
tratlaiilos e exercícios:
2. /\tividades piãticas no conlÍ)lutador

[)esellx o]vin c! t cic

X METal)ELOGIA E INSTRlíMENTOS DE AVALIAÇÃO

A \-erificação c]o rcnc]ií]len]o csct)]íir con]precn(]cri] ficqucncia c aprovcitanlcnto rl(ts CStLI(]os- { s (leais
ulcvcrão scr atingitios con.juntamcntt;. Scríl ohiigall\ri;] a Ircquência 1ls : Lix/i(Jades cone'sport(icnlcs ; cil(Ja
disci[llina. nn mínimo a 75o-n das mesmas (l rcqtiênciü Suficic'nte ' ]:S). ]ican(Jo neta ]el)i {)vãc]o í) a]tino ctii - n;] )
coínpateçel a mais (iç 259ü (]as ai:ividades (Flcqiiêncla il$uficicnlc - FI)
Serão real lzadas tios av;líiações. sen({o:
..\\; : .\variação e'scrita 1 - inda\idtlai
,\V2: .A\aiiüção escrita 2 - individual
'8'f} : I'rai)alho í>rátiço l
Tã'} : Trabaíi)o {'eólico l

Poi llm. destaca-sc quc serão realizados alglms pcclucnt)s irallall o extras í'l l:.) (lllc rcl)rcscnlniào l Í}'!í) (la nt)ta

A Níédia Filial(h'iF) será. calcula(iil da segtll l:e loin:la
N}F=[(AV3 + AV2>/ 2] * a,7 +«TP] + TT]}/ 2} " 0,2 + TE * 6,q
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OÍ)$: $ deeecÉ: (${ gl1:8gio será a f í i ída Roía zero ae} {i'a ):ilha.
A nota l lít inca pai'a aprovaçã-} na dlscl})lí11a sel'á MF>=6.(} {scls) e !-'l'eqiiência Suf:lcie! íe {}.S}.
cl8 Res, n' { 7,'C{.Jn/ã 997}

O aluno ço[ [ Frt'club:]cia Su]]cicniç (FS) e média das notas (!c ava]iaçõc:s do se11 estro \,ít:' cníi'c 3:e] c 5.5 {crá
direito a Ljína nova avaliação no f'mal (io sc:mestre (}qEC}. enceta as a!;iç'idades co] star cs ] o art17(}~ $ 2'': A
Nota ];inai(Nl;} sofá calculada por nlelo da média afia,métiça enirc a }llédia das floras ( as ax, illaçõcs i): fcl !is
(N'í] ) c a nota ot)tida na nova avaliação (RiZ(i}. (Ar{. 70 G 7 1 da iqcs. n' 1 7.'Ctrl}./1 997}

(hlF +- RE(:)
2

(..àr!. (]9 e 72

NF -

Ao anui o qtle não co11 palecei às ax.aiiaçõcs ou llãc) aplcsentar,!fahaillos n(} plano cslal)clccldo sc!-ã allll)i:leia
! ota 0 {.zelo). (Alt. 70. li 'Í' cla, Rcs. il'' !7/Ct. J:}/i997)

{)hse!'fiações:
/qvaiiaçãe} dc reç lpcraçãü

Não ilá a\aiiaçãn de rccupelaçãt} :las discii)finas de caráÉér $)fá# cê} (]uc envoix c af ]vidatics (]c lai)oraiot'i(}
l }qçs. } 7/CU n,'{) 7 )

N{ 'a avelã:lçãe}
O;aluno. que par motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino. deverá forfnalizar pedido à Chefia dü Depa1lamento de E11sino. na
Secretaria {ntêgiada de DeparÍainento - SID, ao qual a disciplina perÊe1lce. dentro do prazo de 3 ({rês}
dias úteis. apresetltanda dacutnentação comprobatória
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UNIDADE q : Apreséntaçáo clâ disciplina
Conceitos de sistemas disÍrlbuídoé
Comuillcação em redes de colHI)utadores
Computação cliente-servidor
Definição de sistemas distribuídos

SAEC (SemaE18 Académica de Enger\harpa de Computação)

Tipos de sistemas distribu,idos
Exemplos de sistemas distribuídos

05/08/2019 a ]0/08/2019

2 ]2/C)8/2019 a 17/08/2019

0
L ..

19/Q8/2019 a 24/08/2019

j



UNIDADE2:
Arquitetura de Sistemas Distribuídos.

26/08/2019 a 31/08/2019 !:ll::lts TCP e UDP.

UNIDADE3:
02/09/2019 a 07/09/201 9 Servidor Iterativo

Servidor Concorrente.

09/09/2019 a 14/09/2019 :ecll:iconfiabUidadente aplicado à transferência de arquivo com e

16/09/2019 a 21/09/2019 S?hamada remota de procedimento.
Comunicação par a par

23/09/2019 a 28/09/201 9 S:EatlJnlcação em grupo.

Primeira Avaliação: Unidades 1, 2, 3

30/09/2019 a 05/10/2019 !iNIDADE 4: de Sistemas Síncronos
, '\ Sincronização Lógica

Algoritmos de acordo
07/10/2019 a 12/10/2019 1 Exclusão Mútua Distribuída

Apresentação do Enunciado do Trabalho Prático l.

14/10/2019 a 19/10/2019 l:liliEitrnos de Eleição o

UNIDADE5:
21/10/2019 a 26/10/2019 Transações distribuídas

Impasse Distribuído
UNIDADE6:

28/10/2019 a 02/1 1/2019 Tolerância à Falta
Segurança em Sistemas Distribuídos (Criptografia Simétrica).

04/1 1/2019 a 09/1 1/2019 Segurança em Sistemas Distribuídos (Criptografia Assimétrica).

44f41fnn4a a 4af41fan.o Segunda Avaliação: Unidades 4, 5 e 6.
- -' - -'AV -a a -v: - -'" '' Apresentação do Trabalho Prático (em laboratório).

18/1 1/2019 a 23/1 1<2019 :phll11:ntação do Trabalho Teórico (Unidade 7)

25/1 1/2019 a 30/1 1/2019 :l:l;lapreendendo todo o conteúperdçilos Prliva.

02/12/2019 a 06/12/2019 l Publicação de Notas.
Obs: O calendário está su.jeito a pequenos ajustes cle acordo com as necessidades das atividades desenvolvidas.

XII. l-'ERIAI)OS PREVISTOS PARA O SEl\MESTRE 2019.2:

07/Õ9/2019 Independência do Brasil (Sábado)
1 2/1 0/201 9 Nossa Senhora Aparecida(Sábado)
28/10/2019 l Dia do Servidor Público(Lei no 8.112:- art. 236)(Sexta)

02/11/2019jFinados(Sábado)

1 5/1 1/2019 l Proclamação da República(Sexta)
16/11/2019 Dia não letivo (Sábado)
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1. COULOURIS. George:' DOLLIMORE. Jcan: KINDBERG. Tim. Sistemas Distribuídos conceitos e pro.ictns
4'. Ed. Editora Bookman, 2007. ' "

2. STEVENS. W. Richard; FENNER. Bill: Rt-iDOFF. Andrew M.. Programação dc Rede lrNIX. API para
sockets de rede..3'. Ed. E.dito(a Artmcd. 2005. '

TANENBAUM. Andrew S.; Maarten Van Stccn. Sistemas Disttibuídns: princípios c panldigmas
EditoraPearson.2007.c , .. : ' ' '

XIV. BIBLIOGRAFIA COMPI.EM ENTER:

DANTAS, Nlário. Computação Distribuída dc Alto l)escml)anho. Axcel Books. 2005.

3

l

2: Ed

2 DEITEI H. M.; DEITEI P.J. Java:'como programar.'6. ed. São Paulo: Pearson, 2005

3. KSHEMKALYAN, Ajay D., SnqGHAL Mukesh. l)isto'ibutcd (:omputing: PFinciples, Algorithms, and.
Systems. Cambridge IJniversity Press, 20 1 1

4. Artigos selecionados

Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial dc Araranguá. Algumas l)ihliogi-afins também
podem ser encontradas no acervo da disciplina, via sistema Moodle.

XV. INFRAESTRliTLÍRA E hbIATERIAS NECESSÁRIOS:

1 . Laboratório de informática com, no mínimo, um computador por aluno
2. Espaço físico cona mesas, cadeiras e tomadas em (quantidades adequadas
3. Acesso à intenlet
4. Datashow que possa ser operado de forma segura, sem risccl de acidentes
5.. 20 folhas de papel A4 por aluno
6. 10 folhas prova poraluno
7. Quadro branco e canetas
8. Impressão: monocromática e colorida

Obs.: A indisponibilidade de infraestrutura/materiais listados pode causar prejuízos ao processo
pedagógico, inviabilizando tanto as atividades dos docentes como as dos alunos, podendo, ainda
acarretar em cancelamento de aulas em último caso.

Assinado digitalmente
por Jim Lau
Data: 2019-06-10 1 6
46:57

Aprovado na Reunião do Colegiada do Curso em: !C/nà/.4
Prof. Jim Làu
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