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1. Considere que você é responsável pela construção do sistema com a seguinte descrição (in-
completa).

Um sistema de controle de transporte ferroviário lida tanto com trens de pas-
sageiros quanto com trens para transporte de carga. Os dois tipos de trens
utilizam a mesma infraestrutura de ferrovias. Trens de carga não passam por
estações de passageiros. Por outro lado, trens de passageiros não trafegam em
terminais de carga ou descarga.
A malha ferroviária em muitos trechos é constitúıda de trilhos que permitem
apenas a passagem de um trem. Quando necessário, um trem de passageiros
pode utilizar estações de embarque e desembarque de passageiros como um
local para aguardar que outro trem trafegue pelos trilhos que o primeiro trem
vai utilizar.
Quando duas cidades são interligadas por apenas um par de trilhos, os trens
que trafegam por eles podem utilizar desvios que levam a estações fora da
rota daquele par de trilhos. No caso de cruzamento de linhas férreas, há duas
possibilidades: (1) os trens são temporizados de tal forma que não estarão no
mesmo momento no cruzamento ou (2) reduzem velocidade para evitar que
haja colisão no cruzamento, mas não param.
Os horários dos trens são sempre cumpridos, ainda que para isso a velocidade
com que um trem trafega tenha de ser aumentada para assegurar o cumpri-
mento do horário. Os trens trafegam sempre respeitando os limites de veloci-
dades das vias. Em geral, trafegam com velocidade de 8% abaixo do limite da
via, podendo chegar ao máximo a fim de evitar atrasos.

(a)(1,0) Identifique dois requisitos funcionais do sistema. Descreva um deles como requisito de
usuário.

(b)(1,5) Liste três requisitos de qualidade (não-funcionais) que você consegue identificar para
o sistema descrito. Justifique sucintamente suas respostas.

(c)(1,5) Apresente uma lista com os principais riscos do projeto (ao menos três), partindo do
pressuposto de que você é gerente da equipe responsável por desenvolver o sistema.
Sugira estratégias para mitigá-los.

(d)(1,5) Discuta que atributos de confiança são provavelmente os mais cŕıticos para o sistema
descrito.

(e)(1,5) Identifique dois perigos que podem ocorrer nesse sistema. Para cada um deles, defina
um requisito defensivo que reduzirá a probabilidade de que esses perigos resultem em
um acidente. Justifique a redução dos riscos associados ao perigos.

2.(1,5) (Arquitetura de software) Podem surgir conflitos no projeto (de alto ńıvel) de arquite-
tura? Discuta por meio de um exemplo. Requisitos de que tipo podem dar origem a tais
conflitos? Justifique.

3.(1,5) (Arquitetura de software) Discuta por que sistemas de software devem buscar baixo
acoplamento entre módulos e alta coesão destes.


