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1.(2,0) (Verificação e Validação) Discuta como um processo de V&V estático,como é o
caso das inspeções, pode complementar um processo de V&V dinâmico. Dê exemplos
(pelo menos dois) de benef́ıcios de ter V&V estático, além de V&V dinâmico.

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

Devido ao intenso tráfego de véıculos no Recife, decidiu-se adotar
um sistema de monitoramento de tráfego de tempo real. O sis-
tema utiliza elementos de visão computacional instalados ao longo
de avenidas de tráfego intenso e também em ruas que cruzam es-
tas avenidas. A partir da análise de fluxo, calcula-se o tempo do
semáforos nas avenidas e, por consequência, na ruas que cruzam as
avenidas. Os sensores podem ter clocks diferentes, dependendo do
tráfego da via.

(a)(2,0) (Projeto de software de tempo real) Projete uma arquitetura para este
sistema. Justifique suas decisões. Defina se os est́ımulos são periódicos ou
aperiódicos.

(b)(1,0) Que caracteŕısticas de linguagens de programação você considera essenciais para
o desenvolvimento de sistemas de tempo real? Qual o impacto de linguagens
que usam máquinas virtuais e coleta automática de lixo sobre esses sistemas?
Tais linguagens são adequadas para um sistema de tempo real? Justifique suas
respostas.

(c)(2,0) (Desenvolvimento de sistemas cŕıticos) Este sistema não pode chegar a
determinados estados como, por exemplo, permitir em um cruzamento que dois
semáforos permitam a passagem de véıculos ao mesmo tempo. Do ponto de vista
da arquitetura proposta, que outros elementos você adotaria a fim de ter um
sistema tolerante a falhas. Discuta o que seria necessário tanto para hardware
quanto para software.

3.(2,0) (Reuso) Considere que você está desenvolvendo um sistema de tempo real. A decisão
sobre a compra ou desenvolvimento de componentes de software deve ser tomada por
você. Que critérios você levaria em conta para tomar esta decisão? Justifique sua
resposta.

4.(1,0) (Evolução e refatoração) Reflita sobre como atividades de evolução de software,
incluindo refatoração, poderiam afetar requisitos não funcionais de sistemas como o
da Questão 2.


