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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.

Questão 1: Simulando uma �la. Considere um reurso ompartilhado (ex. diso

rígido) onde requisições para utilizar tal reurso hegam em determinados instantes de tempo.

Requisições que hegam e enontram o reurso oupado aguardam por atendimento em uma

�la uja apaidade de armazenamento é in�nita. Assuma que o tempo para servir uma

requisição é dado por uma variável aleatória X om média E[X], e que o intervalo de tempo

entre hegadas é dado por uma variável aleatória C om média E[C]. O reurso serve as

requisições armazenadas na �la na ordem de hegada (FIFO).

Baseando-se nas notas de aula (slides), voê deve implementar um simulador deste sistema

para obter diversas medidas de interesse (utilize sua linguagem de programação preferida).

Para auxiliar este proesso, responda às perguntas abaixo.

1. O que arateriza o estado deste sistema? Quais seriam as variáveis de estado do seu

simulador?

2. Quais eventos podem oorrer neste sistema? Explique brevemente (duas linhas) sua

resposta.

3. Implemente uma função para proessar ada um dos eventos identi�ados aima. As-

suma que as variáveis aleatórias X e C possuam distribuição exponenial.

4. Implemente a lista de eventos. Lembre-se que voê vai preisar remover o evento de

menor tempo desta lista.

5. Implemente o orpo do simulador. Utilize um tempo máximo omo sendo a ondição de

parada.

6. Assumindo que E[X] = 90 milisegundos e E[C] = 110 milisegundos, exeute seu simula-

dor por 60 minutos (tempo de simulação). A partir de medições do seu simulador, alule

as seguintes medidas de interesse: utilização do reurso, número médio de requisições

no sistema, tempo médio que uma requisição permanee no sistema.

7. Certi�que-se que os resultados gerados por seu simulador estão de aordo om resultados

analítios. Veri�que se a utilização medida está orreta e também se a lei de Little está

sendo observada.

8. Utilize seu simulador para traçar um grá�o do tempo médio de espera em função de

1/E[C]. Mantenha E[X] = 90 e utilize alguns valores para E[C], tais omo
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200, 180, 160, 140, 120, 100. Utilizando os mesmos parâmetros, trae um grá�o da utili-

zação. O que voê pode onluir?

Questão 2: Teorema do Limite Central. Considere o Teorema do Limite Central e

responda às perguntas abaixo.

1. Informalmente, o que diz este teorema? Formalmente, qual é sua de�nição?

2. Qual é a diferença entre o Teorema do Limite Central e a Lei dos Grandes Números?

Questão 3: Média amostral e variânia amostral. Assuma que voê obteve n amos-

tras independentes de uma mesma variável aleatória Y . Responda às perguntas abaixo.

1. De�na o álulo da média amostral.

2. Mostre que a média amostral é um estimador não tendenioso do valor esperado da

variável aleatória Y .

3. De�na o álulo da variânia amostral.

4. Mostre que a variânia amostral é um estimador não tendenioso da variânia da variável

aleatória Y . Dia: utilize a seguinte relação: V ar[Y ] = E[Y 2] − E[Y ]2 ⇒ E[Y 2] =
V ar[Y ] + E[Y ]2.

5. Calule a média e a variânia amostral das seguintes amostras: 9, 4, 5, 2, 3, 6, 8, 4, 5, 6.

Questão 4: Intervalo de Con�ança (I). Responda às perguntas abaixo.

1. Desreva omo obter o intervalo de on�ança de um erto número n de amostras inde-

pendentes.

2. Considere as amostras dadas na Questão 3. Calule os intervalos de on�ança destas

amostras quando o grau de on�ança é 90% e 95%. O que voê pode onluir?

Questão 5: Intervalo de Con�ança (II). Utilize seu simulador (vide Questão 1) para

gerar amostras do número médio de requisições no sistema. Cada rodada do simulador irá

gerar uma amostra desta medida de interesse. O objetivo é alular o intervalo de on�ança

sobre as amostras geradas.

1. Por que as amostras geradas pelo seu simulador devem ser independentes?

2. Como fazer para que as amostras geradas sejam independentes?

3. Esolha um enário para os parâmetros do sistema e exeute seu simulador 20 vezes.

Calule a média e variânia amostral destas amostras e o intervalo de on�ança de 95%.

4. Como fazer para reduzir o tamanho do intervalo de on�ança que voê obteve aima?
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Questão 6: Intervalo de Con�ança (III). Para estimar a média real µ de uma variável

oletada em uma simulação, foram gerados 20 valores usando o método de repliações inde-

pendentes (ou seja foram realizadas 20 exeuções do modelo). Em ada uma das repliações

os valores obtidos foram: 102, 112, 131, 107, 114, 95, 133, 145, 139, 117, 93, 111, 124, 122,

136, 141, 119, 122, 151, 143.

• Calule o intervalo de on�ança para a medida obtida onsiderando um grau de on�ança

igual a 95%.

• Repita o álulo aima para um grau de on�ança de 99%. O que voê pode observar

omparando os dois resultados ?

• Explique porque as amostras usadas para o álulo do intervalo devem ser independentes.

• O que voê faria se desejasse obter um intervalo om uma largura menor do que a obtida

?
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