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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: Alguns exeríios da lista estão em inglês pois deverão fazer parte de um

livro (internainal) sendo esrito sobre a matéria em pareria om o Prof. Rihard Muntz da

UCLA.

Questão 1:

Consider a small virtual store that sells goodies over the Internet. The store uses two

servers to proess requests from users. These servers aess a database that ontains all the

information related to the items sold by the virtual store. Arriving requests go to a dispather

that hooses the least loaded server to send the query.

Obviously the system must operate all the time and the store looses a lot of money per

hour the system is down. Eah mahine (server or dispather) has a mean time between

failures of approximately 2 months. One a mahine is down it takes on the average 2 hours

to replae any neessary hardware and run the proper on�gurations and tests to make the

mahine available again.

If one of the servers fails, there is a 10% hane that it will orrupt the database. In

order to put the database bak to operation, the 2 servers must be also operational to restore

the bakup and run the appropriate tests. The database reovery takes an average of 3

hours. Furthermore, if more than one mahine is down, they are repaired one at a time giving

preferene to the mahine that would make the system operational.

The system is available to proess requests if the dispather is operational, the database

and at least one of the servers. One the system is down, it is taken o� line and no more

mahines an fail until the system is operational again.

1. Calulate the fration of time the system is unavailable. To answer this question assume

all random variables are exponentially distributed:

(a) Indiate the state variable(s) you will use to answer the question and draw the state

transition diagram.

(b) Show how to alulate the fration of time the system is in eah state.

() From those alulate the system availability.

2. Suppose the store pro�ts is D dollars per hour the system is available. However, if the

system is operational but running with one server only, requests are proessed at a muh

slower rate and the store only makes half of the pro�ts as ompared to those when the

system if fully operational. Furthermore, the store looses L dollars per hour the system

if down.
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(a) Calulate the expeted total loss per year of operation.

Questão 2:

Uma �la tipo M/M/2 tem 2 servidores mas uma únia �la. Considere agora um sistema

em que as duas estações de serviço possuem �las separadas. Ou seja, ada uma das estações

de serviço possui sua própria �la, de forma que o sistema tenha duas �las. Ao hegar ao

sistema, um elemento esolhe uma das �las de forma aleatória e se mantém nesta �la até

ser atendido. Suponha que a taxa de hegada nesta �la seja de γ pessoas por hora, o tempo

médio de serviço de uma pessoa seja de s minutos, e os tempos entre hegada e de serviço são

variáveis aleatórias independentes om distribuição exponenial. Considere que a apaidade

de armazenamento de ada uma das �las seja de 5 elementos.

• Construa o diagrama de transição de estados deste sistema. Voê vai preisar de�nir as

variáveis de estado do modelo, bem omo as taxas de transição entre estados.

• O seu objetivo é alular πi a fração de tempo que o sistema passa em um estado i.

� Mostre omo ahar as equações lineares usadas para obter os πi's.

� Calule então πi, ∀i.

• Mostre omo alular, em função dos πi's:

� O número médio de elementos na �la

� O tempo médio de espera na �la

� A vazão (throughput) do sistema

� A utilização do sistema.

Questão 3:

Considere que o sistema desrito na questão anterior, onde ao hegar, um elemento entra

agora na menor das �las. Entretanto, uma vez esolhida a �la o elemento permanee nesta

até ser atendido. Construa o diagrama de transição de estados deste novo sistema, assumindo

um modelo de tempo ontínuo. Voê vai preisar de�nir as variáveis de estado do modelo, bem

omo os eventos que podem oorrer. Utilize o menor número de variáveis de estado possível.

Considere que a apaidade de armazenamento de ada uma das �las seja de 5 elementos.

Questão 4:

Um determinado museu está apresentando uma exposição sobre rohas (pedras) raras.

Uma das mais importantes salas da mostra ontém duas rohas lunares expostas em dois

diferentes pedestais (A e B). Para observar ada uma das rohas, existe um mirosópio

atrelado a ada pedestal. Uma pessoa só pode observar ada uma das rohas olhando pelo

respetivo mirosópio.

Suponha que, para evitar aglomeração, um guarda ontrola a entrada na sala onde as

rohas lunares são expostas e somente 2 pessoas podem estar presentes simultaneamente na

sala. Como esta sala é a mais visitada, sempre há pessoas querendo entrar na sala. Portanto,

assim que um visitante sai da sala, outro é imediatamente admitido.
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Suponha que um visitante, ao entrar na sala, observe iniialmente a roha do pedestal A

por um tempo médio T
(1)
A . Em seguida, observa a roha do pedestal B por um tempo médio

TB. Como a roha do pedestal A é mais interessante que a do B, p% dos visitantes retornam

ao pedestal B para observar a roha mais uma vez. Em média, esta segunda visita demora

um tempo igual a T
(2)
A . Os visitantes que observaram a roha do pedestal A pela segunda vez

saem imediatamente da sala, sem retornar a roha de nenhum dos pedestais.

Quando um visitante V qualquer quer observar a roha de um do pedestal i (i = A

ou B) mas outro visitante (Z) está usando o mirosópio ligado ao pedestal i, V aguarda

paientemente até que Z deixe livre o mirosópio.

Suponha que que todos os tempos de observação sejam variáveis aleatórias om distribuição

exponenial.

1. Desenhe o diagrama de transição entre estados deste sistema, De�na a(s) variável(eis)

de estado do modelo, expliando o seu signi�ado.

Enumere os estados aima (omeçando de 1). Mostre no diagrama o valor de fij , isto é,

a fração de transições do estado i que são para o estado j.

2. Obtenha todas as equações neessárias para alular vi, a fração de visitas ao estado i,

em função de fij .

3. Idem para πi, a fração de tempo no estado i.

4. A partir dos vi, indique omo alular diretamente a fração de tempo πi no estado i.

5. Suponha que as variáveis T
(1)
A , TB, T

(2)
A , sejam variáveis aleatórias mas om uma distri-

buição qualquer diferentes de exponenial ou geométria. As equações que voê obteve

aima são válidas? Explique.

6. Indique omo alular (não preisa fazer as ontas) a fração de tempo que o mirosópio

do pedestal A está oupado, isto é, a utilização do mirosópio do pedestal A.

7. Indique omo alular o número médio de pessoas por unidade de tempo que visitam a

sala das rohas lunares.

8. Explique omo obter o tempo médio que um visitante leva dentro da sala das rohas

lunares.

9. Indique omo alular o número médio de pessoas por unidade de tempo que visitam o

pedestal A pela segunda vez.
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