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Lista de Exerćıcios

ATENÇÃO! Para ajudar no treinamento para as provas faça as listas de forma que TO-
DAS AS RESPOSTAS sejam DEVIDAMENTE COMENTADAS (passos para se chegar a
resposta). Desta forma QUALQUER VARIÁVEL QUE NÃO SEJA DADO DO PROB-
LEMA PRECISA SER DEFINIDA. Na prova será exigida explicação para se chegar a um
resultado.

Questão 1: Comportamento das medidas de interesse. Considere um sistema
formado por uma única fila com um único recurso. Assuma que a taxa de chegada é dada por
λ, que o tempo médio de serviço é dado por 1/µ e que a capacidade de armazenamento da
fila é finita, dada por K. Faça um esboço gráfico do comportamento t́ıpico que você esperaria
das medidas de interesse em função dos parâmetros da fila. Em particular, faça um esboço
dos seguintes gráficos:

• Tempo médio no sistema, utilização, vazão e taxa de descarte em função de λ.

• Tempo médio no sistema, utilização, vazão e taxa de descarte em função de 1/µ.

• Tempo médio no sistema, utilização, vazão e taxa de descarte em função de K.

Questão 2: Comportamento da fila M/M/1/K. Considere uma fila M/M/1/K.
Utilizando a ferramenta Tangram-II, investigue o comportamento do desempenho desta fila
em função de seus parâmetros. Para fazer isto, obtenha todos os gráficos da questão acima
(utilizando o Tangram-II). Compare o seu resultado obtido com as suas expectativas na
questão anterior. Sua intuição estava correta?

Questão 3: Comportamento da fila M/M/1. Vimos em aula que o tempo médio de
espera em uma fila M/M/1 (incluindo o tempo de serviço) é dado por E[X]/(1−λE[X]), onde
E[X] é o tempo médio de serviço e λ a taxa de chegada. Deduza analiticamente este mesmo
resultado utilizando uma cadeia de Markov de tempo cont́ınuo. Dica: obtenha primeiro o
número médio no sistema.

Questão 4: Considere um servidor Web formado por uma CPU e dois discos, idêntico
ao sistema discutido ema aula (ver slides da Aula 10). Assuma agora que o disco 1 armazena
arquivos do tipo PDF, enquanto o disco 2 armazena arquivos do tipo HTML. Suponha que o
tempo médio para recuperar um arquivo PDF e um arquivo HTML seja de 180 milisegundos
e 90 milisegundos, respectivamente. O tempo médio para a CPU processar uma determinada
requisição é 80 milisegundos e que a probabilidade de uma requisição solicitar um arquivo
do tipo HTML seja 0.70. Finalmente, assuma que o servidor recebe uma taxa média de 5
requisições por segundo.
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Assumindo que todos os tempos tenham distribuição exponencial, responda às perguntas
abaixo.

1. Qual o tempo médio de espera de uma requisição que irá acessar um arquivo HTML?

2. Qual o tempo médio de espera de uma requisição que irá acessar um arquivo PDF?

3. Qual o tempo médio de espera de uma requisição qualquer?

4. Obtenha o número médio de requisições em cada uma das filas do sistema (considere
a soma da fila mais atendimento). Calcule também o número médio de requisições no
sistema. Verifique se seus cálculos estão corretos, comparando a soma dos tamanhos
médios das filas com o número médio no sistema. Dica: use e abuse do resultado de
Little.

5. Qual a taxa de requisição máxima que o servidor suportará de forma a que o tempo
médio de espera de uma requisição qualquer seja inferior a 3 segundos? Para essa
questão, faça um gráfico do tempo médio de espera em função da taxa de requisição.

Questão 5: Considere agora que você foi contratado para melhorar o desempenho do
servidor Web da questão anterior. Em particular, a empresa que o contratou gostaria de
reduzir o tempo de espera de uma requisição qualquer. Tal empresa possui recursos financeiros
para substituir a CPU ou um dos discos, aumentando a capacidade de processamento do
mesmo. O que você sugeriria? Responda às perguntas abaixo para facilitar sua explicação.

1. Suponha que a empresa espera receber uma taxa média de 5 requisições por segundo.
Calcule o tempo médio de espera do sistema quando você dobra a taxa de processa-
mento da CPU (ou seja, reduz pela metade o tempo médio de processamento de uma
requisição).

2. Considerando a CPU original, calcule o tempo médio de espera de uma requisição no
sistema quando você dobra a taxa de recuperação do disco 1.

3. Considerando a CPU original, calcule o tempo médio de espera de uma requisição no
sistema quando você dobra a taxa de recuperação do disco 2.

4. Compare os tempos de espera calculados acima e faça sua sugestão. Compare o novo
tempo de espera com o tempo de espera original, calculado na questão anterior. De
quanto foi a redução?

Questão 6: Considere o cenário onde requisições são solicitadas a um determinado recurso
compartilhado (ex. disco ŕıgido). Suponha que a taxa de requisições por este recurso é de
10 pedidos por minuto. Durante um peŕıodo τ muito longo você mediu a utilização deste
recurso e achou um valor igual a 0.8. (Isto é, 80% do tempo medido o recurso estava ocupado
servindo as requisições.)

• Calcule o tempo médio que leva para servir cada requisição.

• Qual a taxa de atendimento de requisições (requisições atendidas por minuto)?
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• O que você precisou assumir para fazer os cálculos das questões acima?

Questão 7: Você está observando uma tempestade, com relâmpagos e trovões. Suponha
que o intervalo de tempo entre 2 relâmpagos seja uma variável aleatória com distribuição

exponencial e média 30 segundos. No momento que cai um raio, você dispara um cronômetro
para marcar o tempo até a ocorrência do próximo raio.

1. Calcule a probabilidade de um raio cair antes do cronômetro ter atingido a marca de
10 segundos.

2. Calcule a probabilidade de um raio cair depois do cronômetro ter atingido a marca de
30 segundos.

3. Suponha que seu cronômetro está marcando 29 segundos e nenhum raio caiu até o
momento. Calcule a probabilidade de um raio cair depois do cronômetro ter atingido a
marca de 30 segundos.

Questão 8: Você está aguardando em um ponto de ônibus para pegar o primeiro ônibus
que passar de duas posśıveis linhas diferentes, L1 e L2. Suponha que os intervalos médios de
tempo entre dois ônibus consecutivos da linha L1 e L2, no tal ponto, sejam T1 e T2 segundos,
respectivamente. Assuma que tais intervalos de tempo tenham distribuição exponencial.
Calcule:

1. O tempo médio que você terá de esperar até pegar o ônibus (dica: você vai pegar o
primeiro ônibus que passar).

2. A distribuição do tempo de espera.

3. Generalize seus resultados acima para o caso onde você pode pegar K posśıveis linhas
diferentes e onde o intervalo médio de tempo entre dois ônibus consecutivos da linha Li

seja Ti, com 1 ≤ i ≤ K (dica: use o mesmo argumento que acima).

Questão 9: Sejam N1(t) e N2(t) duas variáveis aleatórias independentes, cada uma com
distribuição de Poisson com parâmetros a1 e a2, respectivamente. Assuma que N1(t) e N2(t)
caracterizam dois processos de chegada a um ponto comum. Seja M(t) = N1(t) + N2(t) a
fusão destes dois processos. Calcule a distribuição de M(t). Dica: condicionar!

Questão 10: Prove que a distribuição Geométrica possui a propriedade memoryless.
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