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Questão 1) (2,0) A figura ao lado representa a visão

estrutural de uma aplicação que envolve servidores
web replicados, um cliente web (browser) com suporte
a plugins e um repositório de plugins. Os servidores
web replicados garantem melhor desempenho,
escalabilidade e disponibilidade em relação à geração
de páginas dinâmicas. Todos os servidores web
acessam, entretanto, um mesmo servidor de banco de
dados. O cliente web pode se comunicar com um
repositório de plugins e realizar o download de novas
extensões. Os plugins instalados no cliente web são
notificados pelo PageController sempre que novas
páginas web são obtidas. Indique, para cada um dos
quatro conectores identificados na figura:
a) (1,0) O(s) tipo(s) que compõe(m) o conector.
Indique todos os tipos básicos que devem estar
presentes para entregar a funcionalidade desejada.
b) (0,5) O(s) serviço(s) de interação realizado(s) pelo
conector.
c) (0,5) Valores para duas dimensões de modelagem (à
sua escolha) de cada conector.
Questão 2) (2,0) Quais modificações de conectores você faria no sistema apresentado na questão 1 para projetar uma
arquitetura mais adequada para uma aplicação web de transmissão de conteúdo multimídia (vídeos, músicas, etc) ? Indique
valores para duas dimensões de modelagem do(s) novo(s) conector(es) utilizado(s). Justifique todas as suas respostas.
Questão 3) (2,0) Apresente exemplos inéditos e reais de um aspecto arquitetural estático e um aspecto arquitetural
dinâmico que possa ser modelado em UML. Tais aspectos poderiam ser documentados em modelos dinâmicos ? Discuta a
sua resposta. Quais os benefícios ? Quais as dificuldades ?
Questão 4) (2,0) Como podemos comparar as notações Linguagem Natural e Gráficos Informais em relação a
ambiguidade, exatidão e precisão ? Como pode-se reduzir a ambiguidade em cada uma dessas notações ? Cite exemplos.
Questão 5) (2,0) Quais os avanços que a ADL Wright apresenta em relação ao Darwin ? Quais os benefícios de utilização
das ADLs quando comparadas a outras notações de modelagem arquitetural ?
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Boa sorte !
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