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Primeira Lista de Exeríios

ATENÇ�O! Para ajudar no treinamento para as provas faça as listas de forma que TODAS

AS RESPOSTAS sejam DEVIDAMENTE COMENTADAS (passos para se hegar a resposta).

Desta forma QUALQUER VARIÁVEL QUE N�O SEJA DADO DO PROBLEMA PRECISA

SER DEFINIDA. Na prova será exigida expliação para se hegar a um resultado.

Questão 1: Sistemas reais e desempenho. Pense em dois sistemas omputaionais

reais e responda às perguntas abaixo onsiderando ada sistema em separado.

• Desreva de forma suinta omo o sistema funiona. Quais prinipais araterístias do

sistema?

• Como voê araterizaria o desempenho do sistema? Forneça ao menos três medidas de

desempenho relevantes ao sistema em questão.

• Cite ao menos três parâmetros que podem afetar o desempenho do sistema. Explique

porque isto oorre.

• Onde voê aha que está o gargalo do sistema? Dê uma expliação para sua resposta.

Questão 2: Con�abilidade. Considere um sistema RAID, onde disos redundantes

são utilizados para aumentar a on�abilidade do sistema de armazenamento. Assuma que

o sistema está em operação quando ao menos um dos disos está funionando. Seja p a

probabilidade de um diso falhar e assuma que os disos são indêntios e que as falhas oorram

de maneira independente. Responda as perguntas abaixo.

• Qual é a on�abilidade (probabilidade do sistema estar em operação) de um sistema

RAID om dois disos? Mostre seu resultado.

• Qual é a on�abilidade (probabilidade do sistema estar em operação) de um sistema

RAID om k disos? Mostre seu resultado.

• Suponha que o fabriante dos disos estabeleeu que p = 10
−2. Seu liente gostaria

de omprar um sistema de armazenamento uja on�abilidade seja no mínimo 0.99999.

Qual é o número mínimo de disos que o sistema RAID preisa ter para umprir om as

exigênias do liente? Mostre seu resultado.

Revisão de Probabilidade

Questão 3: Considere dois dados (ada um om seis faes). De�na o evento A omo

sendo "os dois dados são pares"e o evento B omo sendo "a soma dos dados é menor que 7".

Responda as questões abaixo.
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• Determine o espaço amostral (os possíveis resultados desde experimento aleatório).

• Enumere o onjunto de elementos que formam o evento A.

• Enumere o onjunto de elementos que formam o evento B.

• Qual é a probabilidade do evento A oorrer?

• Qual é a probabilidade do evento B oorrer?

• O evento A e B são mutuamente exlusivos? Mostre sua resposta.

• Dado o evento A, qual é a probabilidade do evento B oorrer? (dia: utilizar probabili-

dade ondiional).

• A probabilidade ondiional alulada no item aima (P [A|B]) é maior, igual ou menor

que a probabilidade do evento A oorrer? Porque? Este resultado sempre oorre ou

depende dos eventos A e B? Justi�que sua resposta.

Questão 4: Suponha um dado honesto om seis faes. Se ao jogar o dado lhe informam

que o resultado é um número maior do que quatro, qual a probabilidade do resultado ser seis?

Questão 5: Considere dois dados, um vermelho e outro verde, om seis faes ada um.

De�na o evento A omo sendo "o dado vermelho é 3", o evento B omo sendo "o dado verde

é 4� e o evento C omo sendo "a soma dos dados é 7". Responda as questões abaixo.

• De�na preisamente o que é independênia entre eventos.

• Mostre que os eventos A, B e C são independentes quando tomados dois a dois (ou seja,

A e B são independentes, A e C são independentes, e B e C são independentes).

• Mostre que A∩B é um subonjunto de C. Este novo evento (A∩B) é independente de

C? Justi�que sua resposta.

Suponha que A, B e C sejam eventos mutuamente independentes de um experimento

aleatório, onde P [A] = 1/2, P [B] = 1/3 e P [C] = 1/4. Calule a probabilidade dos seguintes

eventos:

• (A ∩ B) ∪ C

• A ∪ B ∪ C

• (A ∩ B) ∪ C

Questão 6: De�na um experimento aleatório onde voê joga uma mesma moeda honesta 4

vezes em seguida. De�na a variável aleatória Y omo sendo o número total de aras obti-

das om o experimento. Determine os possíveis valores que Y pode assumir, assim omo a

probabilidade da variável assumir tal valor.
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Questão 7: Distribuição de Poisson. Seja X(t) uma variável aleatória om distribuição

de Poisson om parâmetro γ. Temos então que fX(t, k) = e−γt(γt)k

k! , onde fX(t, k) é a função

de distribuição de probabilidade de X. (i) Qual é a probabilidade de X(t) = 2? (ii) Qual é

a probabilidade de X(t) > 15?

Questão 8: Um fabriante produz plaas de memória de omputador. Dentre essas plaas,

1% possuem defeito. Compute a probabilidade de não haver nenhuma plaa defeituosa em

um onjunto de 100 plaas.

Compute a diferença entre o resultado que voê enontrou e o que voê obteria aso usasse

a variável aleatória de Poisson para enontrar a probabilidade aima.

Questão 9: Um porento das falhas que oorrem em um sistema preisam de uma pessoa

para reparar enquanto que 99% são resolvidas om um reboot. Enontre a probabilidade de

não haver nenhuma falha que preise de uma pessoa para reparar em um onjunto de 200

falhas.

Questão 10: Considere que o número de mensagens que hegam em um sistema em

um intervalo de duração t possui distribuição Poisson om parâmetro γ = 3. Compute a

probabilidade dos seguintes eventos:

1. Exatamente 3 mensagens hegarem em um intervalo de 10s.

2. No máximo 20 mensagens hegarem em um período de 20s.

3. O número de hegadas de mensagens em um intervalo de 5s ser entre 3 e 7.
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