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1. A respeito do seu projeto.

(a)(1,5) Identifique três requisitos funcionais do sistema. Descreva um deles como requisito de
usuário.

(b)(1,0) Discuta que atributos de confiança são provavelmente os mais cŕıticos. Caso não haja,
explique a razão de não haver requisitos de segurança.

2. Analise a descrição abaixo. Em seguida, faça o que é pedido.

A Terapia da Agulha de Insulina é um sistema de controle para tratar pacien-
tes com diabetes. Ele é baseado na técnica de Injeção Subcutânea Cont́ınua de
Insulina e envolve vários sensores e atuadores que devem funcionar de forma
confiável e cont́ınua. Os sensores e atuadores são dispositivos acoplados ao pa-
ciente em tratamento (wearable devices). O sistema de software propriamente
dito roda tanto embarcado nos dispositivos acoplados ao paciente quanto no
servidor localizado no hospital.
A dose de insulina administrada pelo sistema inclui dois tipos de insulina:
a de ação rápida (RAI) e a de ação lenta (LAI). O sistema inclui sensores
para medir três parâmetros: (i) a taxa de batimentos do coração do paciente;
(ii) o ńıvel de glicose no sangue; e (iii) se o limite máximo na quantidade de
glicose que pode ser administrada em dado instante foi atingido. Os atuadores
correspondem às agulhas, uma para cada tipo de insulina.
Sensores e atuadores trocam informações através de canais de comunicação
sem fio. Sensores enviam informações sobre sinais vitais de um paciente para
um servidor localizado em um hospital. Este último transmite as informações
para um médico que define a quantidade de insulina que deve ser injetada. O
servidor então dá o sinal para que as agulhas subcutâneas administrem a dose
de insulina estabelecida.

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

(b)(2,0) 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.

(c)(2,0) Proponha uma arquitetura para o sistema. Sua arquitetura deverá ser especificada em
termos de uma visão de módulos. Justifique suas decisões para esta arquitetura.

(d)(1,0) Discuta como a arquitetura proposta se relaciona com os requisitos não-funcionais
definidos anteriormente.

3.(1,0) Discuta a diferença entre falhas de software e de hardware. Métricas de confiabilidade de
hardware podem ser aplicadas a software? Justifique sua resposta.


