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Objetivo

A plataforma desenvolvida autentica seus usuários a 
partir de suas contas no site de programação 
competitiva: o Codeforces, o que permite filtrar 
opiniões de programadores mais bem ranqueados e 
portanto com mais credibilidade. O principal formato 
de discussão promovido é através de enquetes, no 
qual é possível avaliar numericamente as opções 
escolhidas. Exemplos de enquetes incluem: melhor 
editor de código; melhores problemas para praticar 
para entrevista técnica de certa empresa. Os votos 
considerados podem ser filtrados de acordo com o 
desejo do usuário para mostrar apenas 
programadores acima de certo nível.

A plataforma

A plataforma foi entitulada de The Correct Opinion  e a  
home page ser vista abaixo. 

Nela pode ser visto o item principal do site: a enquete 
que mostra uma pergunta típica junto das opções de 
resposta com as respectivas porcentagens de voto 
recebidas. O número total de votos na enquete 
aparece no canto inferior direito. Já no topo da página 
é possível navegar por seções que regulam os tipos 
de enquetes discutidos na plataforma.

Arquitetura

A arquitetura do sistema busca atender requisitos 
típicos de uma arquitetura de rede social e seu 
desenho esta apresentado abaixo.

A arquitetura projetada é orientada a serviços e mais 
especificamente segue o paradigma de 
microsserviços. Este conceito implica que os módulos 
têm responsabilidades bem definidas, únicas e de 
granularidade fina. Isto permite que módulos 
diferentes utilizem tecnologias diferentes, como o 
módulo de votação, que por atender uma das 
requisições de escrita mais frequentes, foi 
implementado em C++, tendo em vista a performance. 
Já o módulo de visualização da enquete, por ser um 
item mais dinâmico e com edições no código mais 
frequentes, foi implementado em Javascript.

O módulo de autenticação faz uso da API 
disponibilizada pelo Codeforces, e permite a 
sincronização de uma conta de lá com uma da 
plataforma The Correct Opinion, atrelando o 
ranqueamento do usuário e portanto a credibilidade de 
suas opiniões.

Conclusão
O sistema projetado é capaz de atender uma 
crescente demanda por informações de alta 
credibilidade. A plataforma também se mostrou capaz 
de suportar a carga para qual foi dimensioda: 
considerando 1000 requisições de leitura em 1 minuto, 
o tempo de resposta médio alcançado foi de 350 
milissegundos.


