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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.

Observação: As questões da lista estão em inglês pois fazem parte do livro �Probabi-

lity and Statistis with Reliability, Queuing, and Computer Siene Appliations�, Kishor S.

Trivedi, 2001.

Questão 1:

Let X be a ontinuos random variable denoting the time to failure of a omponent. Sup-

pose the distribution funtion of X is FX(x). Use this distribution funtion to express the

probability of the following events:

1. 9 < X < 90

2. X < 90

3. X > 90, given that X > 9.

Questão 2:

Consider a Web server with an average rate of requests λ = 0.1 jobs per seond. As-

sume that the interarrival time is exponentially distributed with parameter λ. Compute the

probability that an interval of 10 seonds elapses without requests.

Questão 3:

The number of failures of a omputer system in a week of operation has the following

probability mass funtion (pmf).

No. of failures 0 1 2 3 4 5 6

Probability .18 .28 .25 .18 .06 .04 .01

1. Find the expeted number of failures in a week.

2. Find the variane of the number of failures in a week.
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Questão 4:

In a Bell System study made in 1961 regarding the dialing of alls between White Plains,

New York and Saramento, California, the pmf of the number of trunks X, required for a

onnetion was found to be as indiated in the table below. Determine the distribution

funtion of X, ompute E[X℄ and Var[X℄.

i 1 2 3 4 5

pX(i) .50 .30 .12 .07 .01

Questão 5:

Voê está aguardando em um ponto de �nibus para pegar o primeiro �nibus que passar de

duas possíveis linhas diferentes, L1 e L2. Suponha que os intervalos médios de tempo entre dois

�nibus onseutivos da linha L1 e L2, no tal ponto, sejam T1 e T2 segundos, respetivamente.

Assuma que tais intervalos de tempo tenham distribuição exponenial. Calule:

1. A distribuição do tempo de espera.

2. O tempo médio que voê terá de esperar até pegar o �nibus (dia: voê vai pegar o

primeiro �nibus que passar).

3. Generalize seus resultados aima para o aso onde voê pode pegar K possíveis linhas

diferentes e onde o intervalo médio de tempo entre dois �nibus onseutivos da linha Li

seja Ti, om 1 ≤ i ≤ K (dia: use o mesmo argumento que aima).

Questão 6:

Considere X variável aleatória exponenial om parâmetro λ que representa o tempo de

serviço de um servidor. Mostre que a distribuição do tempo residual de serviço após t unidades

de tempo possui a mesma distribuição de X.
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