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1)Qual é a principal diferença entre tracing, profiling block counting? 
 

Tracing é uma técnica de trancing é baseada na estratégia de event-driven, no entando 
apresenta contagem de ocorrência e informações adicionais do evento.  

Block counting é uma técnica baseada em uma contagem do número de vezes que 
cada basic block é executado no profile. Um basic block é uma sequência de instrução sem 
desvio de fluxo. 

A técnica de block counting pode mostrar o tipo e a freqüência de cada instrução 
executada com podem ser construídos histogramas execuções de partes do programa, porém 
não fornece noções temporais sobre o sistema. Quando a idéia de ordem dos eventos é 
necessária para uma determinada pesquisa a técnica de tracing deve utilizada. 
 
 
2) O que diferencia profiling block counting e sampling profiling? 
 

Como dito no item anterior, Block counting é uma técnica baseada em uma contagem 
do número de vezes que cada basic block é executado no profile.  
Já o Sampling profiling: é uma técnica baseada em amostragem caracterizada por interromper 
a execução em intervalos de tempo fixos. 

A principal diferença entre elas é que a técnica de sampling é probabilística enquanto 
que a técnica de basic block irá me dar a contagem exata, ou seja, na técnica de sampling 
serão gerados valores estimados, porém uma estratégia baseada em amostragem apresenta 
perturbações de forma aleatória de forma reduzida.  

Dependendo de como a amostra for colhida estimativas podem ser tão boas quanto 
uma contagem pura, assim sendo, se for feito um estudo prévio e selecionado uma estratégia 
que garanta uma amostra significativa a técnica de sampling deverá ser usada.    
 
3) Qual é a freqüência de amostragem necessária para garantir que sejam coletas 10 
amostras de cada uma das 12 sub-rotinas de um programa que é executado por 30 s? 
Assuma que cada sub-rotina seja executada durante pelo menos 5% do tempo de 
execução do programa. 
 

Dado da questão que existem 12 sub-rotinas e se deseja 10 amostras em cada temos duas 
situações: 
 

a) Todas as sub-rotinas tem o mesmo tempo 
b) Tempos diferentes para cada sub-rotina 

 
Para o caso simples em que todas as sub-rotinas tem o mesmo tempo a solução 

precisamos de 120 amostras(10 amostras para 12 sub-rotinas) divididas igualmente em 
30s(dado do problema). Para isso temos que 30s/120 = 0,25s. por isso devemos ter uma 
frequência de amostragem a cada 0,25s. 
 Para o caso em que as sub-rotinas possuem tempos variáveis, é dado pelo problema 
nenhuma sub-rotina possuem menos que 1,5s(5% de um tempo total de 30s). Se o a sub-rotina 
com tempo de execução tem 1,5s então devemos ter frequência de amostragem de 
0,15(1,5s/10), garantindo assim que cada uma das sub-rotinas tenha pelo menos 10 amostras 
e assim. Para esse será preciso utilizar 200 amostras.   
 
 
4) Desenvolva um experimento para determinar os seguintes parâmetros da cache de 
dados do seu computador: 
 
a) O delay do sistema de memória quando ocorre um hit na cache de dados, 
 
b) O delay do sistema de memória quando ocorre um miss na cache de dados, e 
 
c) Proponha um modelo simples que represente o delay médio do sistema de memória 
observado por um programa, dada a hit rate. Utilize os parâmetros observados em a) e 
b). 



A memória cache opera em função de um princípio estatístico comprovado: 
Em geral, os programas tendem a referenciar várias vezes pequenos trechos de programas, 
como loops, sub-rotinas, funções e só tem sentido porque programas executados linearmente, 
sequencialmente, são raros. 
Desta forma, algoritmos (chamados algoritmos de cache) podem controlar qual parte do código 
ficará copiado na cache, a cada momento. 
Quando a CPU busca um determinado trecho de código e o encontra na cache, dá-se um 
"cache hit”, enquanto se o dado não estiver presente na cache será necessário requisitar o 
mesmo à MP, acarretando atraso no processamento e dá-se um "cache miss" ou "cache fault". 
O índice de cache hit ou taxa de acerto da cache é geralmente acima de 90%. 
 
Impacto da cache no desempenho do sistema 
Caches maiores permitem taxas de faltas menores mas a custo maior 
Cache de 2 Kbyte: miss rate = 15%, custo de hit  = 2 ciclos, custo de miss = 20 ciclos 
Custo médio de acesso a memória= (0.85 * 2) + (0.15 * 20) = 4.7 ciclos 
Cache de 4 Kbyte: miss rate = 6.5%, custo de hit = 3 ciclos, custo de miss = 20 ciclos 
Custo médio de acesso a memória = (0.935 * 3) + (0.065 * 20) = 4.105 ciclos   (melhora) 
Cache de 8 Kbyte: miss rate = 5.565%, custo de hit = 4 ciclos, custo de miss = 20 ciclos 
Custo médio de acesso a memória = (0.94435 * 4) + (0.05565 * 20) = 4.8904 ciclos  (pior) 
 
Assim como na memória virtual o gerenciamento da cache também tira proveito do conceito de 
concentração de referência; 
Pequenos laços e sub-rotinas frequentemente referenciados e que estejam integralmente 
localizados na cache. 
 
Os arquivos do fonte do experimento podem ser baixados em  
http://www.cin.ufpe.br/~alsm4/arquivos/memoria/teste_memoria_cache/ 
 
No código do mountain.c que a rotina de acesso é feita em ciclos. Esse arquivo já existe nativo 
no source-kernel do linux. O que fizemos foi alterar o valor do ciclo e gerar um arquivo de saída 
com os valores da cache. Foram utilizadas duas máquinas para o teste: 1 (uma) Core2Duo 
com 2GB de RAM e 1 (uma) Pentium 4 com 1GB de RAM. Embora os valores das memórias 
sejam diferentes a aplicação limita-se a utilizar apenas 128MB da RAM para completar com 
dados e depois verificar o cachê hit e a cache miss. 
 
Os arquivos dos resultados do experimento podem ser baixados em  
http://www.cin.ufpe.br/~alsm4/arquivos/memoria/teste_memoria_cache/ 
 
Como resultado de saída tivemos uma matriz de valores que podemos testar o momento que a 
memória é completa, até o limite de 128 MB, depois um determinado dado é pesquisado na 
cache e verificado se existe este na memória ou não. 
 
Depois foram testado os tempos de buscas dessa informação na RAM. 
 
Um simples modelo da média global de memória de acesso tempo:  
Apenas estimativas grosseiras do tempo médio de acesso à memória  
Ele pode fornecer insights sobre os efeitos da relação:  
 aumentar o hit ratio  
 mudar a memória dos horários parâmetros 
 
Geramos uma planilha e colocamos os valores obtidos: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para esta resolução, obtemos os seguintes valores: 
Mapeamento direto 
Supondo que a cache só possui um nível de acesso 
Comparando o custo com a memória de menor tamanho 
Não possui palavras de tamanho variável 

• Tampo de acesso médio a cache (s) = 0,000001 
• Tempo de acesso médio ao registrador (s) = 0,00000001 
• Clock freqüência (MHz) = 1828.9 
• Número de intruções = 1 
• Tempo de Custo de Ciclo (TCC) = 0,000000001 

 
 
5) Estude o gprof (GNU http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/as/gprof_toc.html), 
aplique a um exemplo de sua escolha. 
 

A otimização de tempo é um aspecto muito importante quando se trata do 
desenvolvimento de um projeto. E quando se refere a projetos na área de desenvolvimento de 
software existem algumas ferramentas que podem  auxiliar na medição do quanto de recursos 
computacionais são consumidos por cada parte do código. Com isso, é possível por exemplo 
otimizar o tempo de execução e diminuir quando possível o consumo de memória.  

Dentro desse contexto a ferramente gprof foi estudada e testada buscando saber como 
essa ferramenta pode ser útil na análise de consumo de recursos computacionais. 
 
O que é o gprof? 
 O gprof é uma ferramenta que faz parte do GCC (GNU Compiler Collection), 
desenvolvida por Jay Fenlason, que é utilizada para realizar análise dinâmica em programas 
escritos nas linguagens C, C++, Fortran 77 e Pascal. Ela serve para medir o tempo gasto pelas 
funções de um algoritmo. Essa ferramenta também permite conhecer as funções presentes no 
código, o número de chamadas dentro de cada função e a porcentagem de tempo gasto em 
cada uma delas. O Gprof pode ser usado em linguagem C, C++, Fortran 77 e Pascal. 
 
Como funciona? 
 Primeiramente é preciso compilar o programa, que esteja dentro das linguagens 
suportadas pelo gprof, através do GCC, usando a opção -pg. Essa opção fará com que o 
programa gere o arquivo gmon.out depois que o código é executado, assim é possível utilizar o 
gprof. Para utilizar a opção -pg durante a compilação deve-se digitar: 
  
 gcc nome_do_arquivo.extenção -pg -o nome_do_arquivo_executável -lc 
 
 Após a compilação executa-se o programa usando ./nome_do_programa. É gerado o 
arquivo gnom.out no diretório corrente. A partir daí as opções dos gprof podem ser utilizadas. 
Para utilizar as opções digita-se gprof nome_do_arquivo -opção. 
 
A seguir, uma breve explicação de algumas opções. A descrição completa pode ser vista no 
manual do gprof. 



 
-A[symspec] 
--annotated-source[=symspec] 

The -A option causes gprof to print annotated source code. If symspec is specified, print 
output only for matching symbols.   

-p[symspec] 
--flat-profile[=symspec] 

The -p option causes gprof to print a flat profile. If symspec is specified, print flat profile 
only for matching symbols. 

-P[symspec] 
--no-flat-profile[=symspec] 

The -P option causes gprof to suppress printing a flat profile. If symspec is specified, 
gprof prints a flat profile, but excludes matching symbols. 

-q[symspec] 
--graph[=symspec] 

The -q option causes gprof to print the call graph analysis. If symspec is specified, print 
call graph only for matching symbols and their children. 

-Q[symspec] 
--no-graph[=symspec] 

The -Q option causes gprof to suppress printing the call graph. If symspec is specified, 
gprof prints a call graph, but excludes matching symbols. 

 
 Para facilitar a manipulação das informações extraídas do gprof, é possível gerar 
arquivos textos de saída, basta usar gprof nome_do_arquivo -opção >> 
nome_do_arquivo_de_saída. 
 
Exemplo 
Para  demonstrar a utlização desta ferramenta foi utilizado o seguinte programa (nome do 
arquivo command.c): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

O algoritmo recebe como parâmetro  do ambiente um número inteiro que define o 
número de iterações ele irá realizar. Além disso, é composto por duas funções f1() e f4(), onde 
a função f4() executa um número de repetições 4 vezes maior do que f1() em cada iteração 
que o programa realizar. Através disso, supõe-se que a porcentagem de tempo gasto na 
execução das funções terá relação com o número de repetições que cada uma faz, ou seja, a 
porcentagem de tempo gasto na primeira função deve ser, aproximadamente, quatro vezes 
menor do que o tempo gasto na segunda. 

Programa 1: command.c 



 
Opção -p: 
 

 
Foi feita a análise utilizando a opção -p do gprof, mostrando que a suposição estava 

correta. As funções foram rodadas 500 vezes. Foram utilizadas outras opções, para verificação 
de seus respectivos aspectos.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Na Figura 1 é possível ver o gprof sendo executado como a opção -p para coletar 

dados estatísticos  da execução do Programa 1. No topo da figura vê-se que para cada função 
do programa fonte sendo analisado,  há diversas informações sobre a sua execução, como por 
exemplo a coluna  total ms/call 
que significa o tempo médio em milissegundos gastos por cada função e suas descendentes 
(nesse exemplo não há) por chamada, nesse caso, confirma-se a hipótese que f4() leva 
aproximadamente quatro vezes mais tempo para ser executada que f1(). 
 
Opção -q: 
 

Figura 1. Execução do gprof com a opção -p 



 
Esta opção mostra a árvore de chamadas do programa. Ela é organizada pela quantidade total 
de tempo gasto em cada função e suas funções filhas. A linha com o com um índice numérico 
na margem esquerda lista a função atual. As linhas abaixo lista as funções chamadas por ela. 
 
Conclusão 
 
Através do uso dessa ferramenta, é possível uma avaliação do desempenho médio do código. 
Iso pode ser muito útil na procura por falhas ou defeitos no software, que de outra forma 
poderia demorar muito e ter um custo maior. 
 Nos testes feitos com o gprof diversos detalhes da execução de código puderam ser 
encontrados com facilidade. Por exemplo, pode-se identificar uma função que é chamada 
muitas vezes, e com isso dar uma atenção maior em sua otimização para que isso possa 
contribuir para uma melhora do desempenho global do sistema. 
 Tendo conhecimento dos pontos onde um software precisa ser melhorado fica mais 
fácil integrar novos desenvolvedores, sem a necessidade de todos conhecerem todo o código. 
Por exemplo, uma função que demora um tempo grande demais na execução, e precisa ser 



melhorada, pode ser repassada para algum integrante da equipe sendo especificado apenas o 
quão rápida deve ser sua execução e seus parâmetros, sem a necessidade de um 
entendimento geral do software. Esse tipo prática é bastante útil em trabalhos onde o software 
é grande e complexo. 
 
 
6) Faça um resumo do Capítulo 1 do manual “A Handbook of Techniques and 
Tools” (http://www.orau.gov/pbm/handbook/handbook_all.pdf). 
 

Resumo: O uso de medição de desempenho nos negócios é novo e difícil. Empresas têm 
medido preços, qualidade, quantidade, eficiência, produtividade, etc, de produtos, serviços 
e processos há tanto tempo quanto essas coisas existem. O que é novo até certo ponto, é 
fazer algum determinado trabalho que poderia ser medido de forma que eles controlem 
melhor, entendam e melhorem o que eles fazem. 

Esta seção contém informação que pode ajudar uma organização a estipular que tipo 
de medição é necessário, fornece um guia sobre o que poderia ser medido, e mostra como 
adaptar um sistema de medição. 

Os conceitos introduzidos aqui são aplicados em todo lugar em uma organização, do 
nível mais alto até o mais baixo para a área onde uma tarefa específica é requerida. Os 
elementos do melhoramento contínuo são construídos nestas metodologias. 
 

Processo de medição de desempenho 
 

Introdução 
 
 Na introdução do livro é abordada a importância do processo de medição de 
desempenho, destacando que diretores e supervisores direcionam os focos de suas 
organizações ou grupos tendo a responsabilidade de saber como, quando, e o local para 
estabelecer as muitas opções de mudança. Essas mudanças não podem ser implementadas 
de forma insensata, sem o conhecimento das informações adequadas.  Fala também que não 
há nenhuma abordagem padronizada para o desenvolvimento e implementação de sistemas de 
medição de desempenho. Como resultado, medidas de desempenho não foram integralmente 
adotadas para medir o sucesso dos programas de qualidade de diferentes gestões. 

Para tratar dessas questões, uma equipe foi contratada para estudar o 
desenvolvimento, implementação e operação de sistemas de medição de desempenho no 
Departamento de Energia (DOE) em um estado dos Estados Unidos. O documento de 
orientação, fornece um abrangente, passo-a-passo explicando como desenvolver medidas de 
desempenho em qualquer nível dentro de uma organização e como avaliar sua eficácia. 

Como um processo de medição de desempenho não está simplesmente preocupado 
com a coleta de dados associados com uma meta de desempenho pré-definido ou padrão. A 
medição do desempenho é melhor compreendida como um sistema global de gestão que 
envolve a prevenção e detecção visando atingir a conformidade do produto do trabalho ou 
serviço às necessidades do seu cliente. Além disso, ela está preocupada com a otimização do 
processo através de uma maior eficiência e eficácia do produto. Essas ações ocorrem em um 
ciclo contínuo, permitindo opções para expansão e melhoria do processo de trabalho ou o 
produto. 
A medição do desempenho é principalmente um resultado de gestão, e um dos seus principais 
objetivos é reduzir ou eliminar a variação global do produto de trabalho ou de processo. A meta 
é chegar ha decisões sensatas sobre ações que afetam o produto ou processo e sua saída. 
 
O que são medidas de desempenho? 
 
São ferramentas para nos ajudar a entender, gerenciar e melhorar o que nossas organizações 
fazem. As medidas de desempenho permitem-nos saber: 
1-Quão bem estamos indo. 
2- Se alcançamos nossos objetivos. 
3 - Se nossos clientes estão satisfeitos 
4 - Se nossos processos estão sob controles estatisticos 
5 - Se e quando melhoramento são necessários 
 

http://www.orau.gov/pbm/handbook/handbook_all.pdf�


Elas nos fornecem informações necessárias para tomar decisões inteligentes sobre o 
que fazemos. Um medidor de desempenho é composto por um número e uma unidade de 
medida. O número significa para nós uma magnitude (quanto) e a unidade significa um número 
significativo (o que). 

Medidores de desempenho podem ser representados por unidades simples como 
horas, metros, nanosegundos, dolares, etc. Unidades multidimensionais são usadas também 
para medir desempenho, elas são expressas como razões de duas ou mais unidades 
fundamentais, como kilometros por litro, números de acidentes por milhoes de horas 
trabalhadas, etc. Unidades de medida multidimensionais, quase sempre transmitem mais 
informação que as simples. 
A maioria das medidas de desempenho podem ser agrupadas em uma das seis categorias 
gerais: Eficácia, Eficiência, Qualidade, Oportunidade,  Produtividade e Segurança. 
 
Quais são os benefícios de se medir? Porque precisamos medir? 
 
 Se vc não pode medir uma atividade, voce não pode controla-la. Se voce não controla, 
voce não pode gerencia-la. Sem medições importantes, decisões inteligente não podem ser 
tomadas. Então, medições devem ser feitas. 
Os conceitos básicos de avaliação de desempenho envolvem: 

A) Planejamento e encontro de operações estabelecidas para atingir 
objetivos/básicos. 

B) Detecção de desvio do nivel de desempenho planejado e 
C) Reavaliação de desempenho para os níveis planejados ou realização de novos 

níveis de desempenho. 
 
Qual é a base para um Sistema de Medição de Desempenho? 

 
Felizmente, avaliação de desempenho de sistemas aderem aos seguintes princípios: 

1) É medido apenas o que é importante. Não é medido muito; são medidas coisas q 
impactam na satisfação do cliente. 

2) É mantido o foco nas necessidades do Cliente. 
3) Envolvimento dos usuários no desenho e implementação das medições do sistema. 

É importante também um looping básico de feedback aos empregados, pois sem isso nehuma 
avaliação de desempenho estará com operações eficaz e efeciente, e , como um resultado de 
acordo com os requisitos dos usuários. 
  
Os elementos básicos de um looping de feedback e suas relações são: 
 
Revisão do Processo 
 

Este guia, tem intenção de mostrar o processo genericamente. Diferentes organizações 
que conhecem melhor seus proprios processos internos devem se sentir livres para adaptar 
este guia quando necessário, para melhor adapatar em suas operações. 

Subcomponentes nesses passos podem precisar de mudanças, ou isto talvez seja 
necessario para revisitar os passos do processo baseado em nova informação surgida de 
passos posteriores. 
No livro existe um gráfico de fluxo que exibe bem como esses passos devem ser seguidos 
Segue uma breve descrição de cada um dos passos do processo: 

1. Indentificar o fluxo de processo. 
2. Identificar atividades críticas para serem medidas. 
3. Estabelecer metas de desempenho ou normas. 
4. Estabelecer avaliação de desepenho. 
5. Identificando partes responsáveis. 
6. Coleta de dados. 
7. Analizar/Reportar desempenho atual. 
8. Compare desempenho atual com as metas 
9. São necessárias atividades corretivas? 
10. Faça mudanças para trazer de volta a linha com objetivos. 
11. Novas metas não necessárias? 

 



Falaremos um pouco melhor sobre cada um desses passos, com uma breve descrição e uma 
saída desejada: 
 
Passo 1 – Identificando Processos:   

Uma compreesão de o que voce quer medir é de suma importancia. Para isto, basta 
fazer as seguintes perguntas: 

a. Que produto ou serviço produzimos? 
b. Quem são nossos clientes? 
c. Como compreender nosso processo? 

a. O que fazemos? 
b. Como fazemos isto? 
c. Com o que começamos nossos processos? 
d. Com o que concluímos nossos processos? 

Antes de se tentar controlar um processo, é preciso entender isto.  
RESULTADO: Uma lista de processos, processos-chave, esquemas de fluxo para estes 
processos-chave. 
 
Passo 2 – Identificando atividades criticas a serem medidas. 
 Examine cada atividade no processo e identifique aquelas que são críticas, aquelas 
que possuem  um impacto significativo na eficiência do processo total, seja com eficácia, 
qualidade, pontualidade, produtividade, ou segurança. 

Perguntar o seguinte: Será que se relacionam direta ou indiretamente, para atingir 
objetivo final de satisfação do cliente? Por exemplo, entrega no prazo está diretamente 
relacionada a satisfação do cliente. Use ferramentas da qualidade, tais como o princípio de 
Pareto, brainstorming, análise de dados ou para ajudar a priorizar as atividades críticas. 
Talvez o passo mais fundamental em estabelecer algum desempenho de sistema é responder 
a questão: “ o que eu quero conhecer”. A questão central torna-se  “como nós geraremos 
informações uteis”. 
RESULTADO: Uma lista das áreas de atividade crítica para os processos chave. 
 
Passo 3:  Estabelecendo metas ou normas de Desempenho. 

Metas e normas são necessárias; de outro modo, não há fundamentos lógicos para 
escolher o que medir, que decisões tomar, ou qual ação tomar. Para cada atividade crítica 
selecionada para se medir, é necessário estabelecer uma meta ou padrão de desempenho. O 
conhecimento do desempenho não é suficiente, voce deve possuir uma base para comparação 
antes de poder decidir ou agir. 

Boas metas ou normas de desempenho são: atingíveis, economicas, aplicaveis, 
consistentes, all-inclusive, compreensiveis, mensuraveis, estaveis, adaptaveis, legais, justas, 
foco no cliente. 
RESULTADO: Uma lista de metas para cada atividade crítica nos processos. 
 
Passo 4: Estabelecer avaliação de desempenho 

Neste passo são envolvidas muitas atividades de desempenho que irão continuar a 
construir a avaliação de desempenho de sistemas. Cada avaliação de desempenho consiste de 
uma unidade de medida definida, um sensor para medir ou gravar os dados primários e a 
frequencia com que as medidas são feitas. Para desemvolver a medida, a equipe executa as 
seguintes atividades: 

1. Traduzir “o que eu quero saber” para a avaliação de desempenho. 
2. Identificar os dados primários que irão gerar a avaliação de desempenho. 
Neste ponto, sua equipe tem acordado qual o processo será medido (Passo 1), 

identificou as atividades críticas do seu processo com ênfase naqueles: qualidade, impacto, 
eficiência, pontualidade, satisfação do cliente, etc (Passo 2), olhou para as metas dessas 
atividades, produtos e serviços (caso existam), e quantificou os objetivos, sempre que possível 
(Passo 3). 
 
Até o momento sua equipe deve decidir como você irá “dizer isso em números.” 
 
Na realidade, muitas equipes podem encontrar que algumas de suas avaliações de 
desempenho na realidade não as dizem o que eles gostariam que dissessem. Não entre em 
pânico, introduza uma nova seqüência de medições e tente novamente: 



1. Identifique os dados brutos. 
a. O objetivo desta atividade é identificar os dados brutos que você 

necessitará para gerar a avaliação de desempenho. 
2. Identificar o sensor. 

a. Até este ponto a equipe determinou quais os dados brutos serão 
requeridos, onde estão localizados, e onde serão coletados. Para 
continuar, eles dever determinar como irão medir ou coletar o que precisão. 
Um sensor é necessário para realizar a medição. 

b. Um sensor é um dispositivo ou uma pessoa que é capaz de detectar 
(sentido) a presença ou ausência de alguns fenômenos e (geralmente) 
fornecer uma leitura da intensidade (quanto) dos fenômenos de uma forma 
quantificável com as unidades de medida apropriada. O sensor é o que ou 
quem vai fazer a coleta de dados de medição ou para o seu sistema de 
medição. 

c. Quando uma equipe completa este passo, deve-se ter identificado um 
sensor para cada elemento de dado bruto e deve-se ter determinado onde 
o sensor será aplicado. 

3. Determinar o quão freqüentemente se faz medições. 
 

 RESULTADO: A avaliação de desempenho e seus componentes. 
 
Passo 5: Identificando Responsáveis 
 Idealmente, responsabilidades devem ser atribuídas a indivíduos compatíveis. 
 RESULTADO: Uma lista de pessoas e suas áreas de responsabilidades. 
 
Passo 6: Coleta de dados 
A determinação de conformidade depende de dados significativos e válidos. 

a. Dados medidos ou variáveis 
b. Dados apurados ou atributos. 
c. Formulários de coleta de dados 
d. Sistema de coleta de dados. 

a. Interação - a coleta de dados em si interfere no processo que se está 
medindo. 

Uma das fontes mais problemáticas de erro é chamado de bias. 
RESULTADO: Uma lista crescente de dados. Os dados devem ser Monitorados como estão 
sendo coletados. 
 
Passo 7: Analizar/Reportar Desempenho Atual 
Antes de tirar conclusões a partir dos dados, você deve verificar se o processo de coleta de 
dados reuniu o seguinte requisito, dentre outros: 

a. Existe alguma evidencia de bias no processo de coleta? 
 
Faça o relatório comparativo com as metas. 
Os relatórios podem assumir muitas formas. No entanto, nesta fase, o relatório pretende ser 
uma transferência de status de informações para o responsável pelas decisões do processo. 
Assim, o relatório provavelmente será um conjunto de tabelas ou gráficos que acompanham as 
medidas de desempenho, complementada com as conclusões básicas. 
 RESULTADO: uma apresentação dos dados na forma de um relatório. 
 
Passo 8: Comparar desempenho real com a meta/padrão 
 
Uma vez que a comparação com a meta ou padrão é estabelecida inicialmente, você tem 
várias alternativas disponíveis para possíveis ações. 

a. Esqueça isto. Variações não são significantes. 
b. Fixe isto (passos 9 e 10) 
c. Desafie as metas e objetivos 

Se não há variação significativa, então continue o ciclo de coleta de dados. Se há uma variação 
entre o objetivo e a medida de desempenho, atente para a magnetude. Se for significante, 
reporte para o tomador de decisões. Se a decisão de implementar uma ação corretiva se 
justifica, vá para o Passo 9. 



RESULTADO: Decisão baseda em variação de desempenho. 
 
Passo 9: Definir se ações corretivas são necessárias 

Este passo é decisivo. Voce pode escolher entre os processos ou metas. Se a variação 
for grande, voce pode ter problemas com os processos e precisará fazer correções para trazer 
a linha de volta ao desempenho com as metas ou padrões desejados. 

Se a variação é pequena, o processo está, provavelmente, em boa forma. Mas, você 
deve considerar a reavaliação de seus objetivos para torná-las mais desafiadoras. 

RESULTADO: Plano de ações para implementar mudanças ou reavaliações das metas 
(passo 11) 

  
Passo 10: Fazer mudanças em processo para trazer de volta a linha com a meta 

ou padrão. 
Este é o passo final no encerramento do ciclo de feedback: Fazendo alterações para 

trazer o processo de volta na linha com a meta ou padrão. 
O resultado principal destas ações correctivas deve ser retirada de todas as causas 

dos defeitos identificados, resultando em um novo ou melhor processo 
RESULTADO: Um plano implementado com sucesso. 
 
Passo 11: Determinar se novas metas ou medidas são necessárias 

A decisão de criar nova avaliação de desempenho ou metas dependerão de três fatores 
principais: 

1. O grau de sucesso na consecução dos objectivos anteriores 
2. A extensão de qualquer mudança no escopo dos processos de trabalho. 
3. A adequação das medidas em curso para comunicar o status da melhoria relativa 

aos processos críticos de trabalho. 
RESULTADO: Novas metas, medidas, ou nenhuma mudança. 
 
Desenvolvendo medidas de desempenho uma abordagem Sistemática 
 
As medidas devem levar a mensagem. Se você quiser ser capaz de identificar ações corretivas 
eficazes para melhorar os produtos e serviços, os resultados de todos os processos-chave 
devem ser medidos. Desta forma, pode-se identificar os processos específicos que precisam 
mudar se o progresso não é satisfatório. 
Esta seção é reproduzida com autorização por Stan Love, ex-presidente da Gestão Baseada 
no Desempenho Special Interest Group, aposentada na Sandia National Laboratories-
Albuquerque. 
 
Estrutura e Terminologia. 
 
Uma abordagem estruturada fornece uma base racional defensável de seleção e, caso se torne 
necessário, para fazer alterações aos processos de trabalho. O ponto de vista aqui é que 
atingir metas depende do desempenho dos conjuntos interligados de atividades e processos 
que formam um sistema a ser gerenciado. 
Será descrita uma metodologia para descrever uma abordagem sistemática para desenvolver 
indicadores de desempenho. 
 
O Processo 
 

Desenvolver medidas de desempenho tem uma relação definida com a gestão da 
qualidade total. Considere o modelo de processo de qualidade da AT & T, dentro outros: 

a. Estabelecendo responsabilidades de gerente de processos. 
b. Definindo processos e identificando requisições de usuários. 
c. Definindo e estabelecendo avaliações. 
d. Avaliando a conformidade dos requisitos do cliente. 
Neste processo, as tarefas B, C e D são a essência do desenvolvimento da avaliação 

de desempenho. Na verdade, o método sistemático é descrito para uma correspondencia a 
uma elaboração dessas três tarefas. Estas três foram estendidas para as seguintes seis 
etapas: 

1. Descrevendo os resultados desejados 



a. Primeira lei de Desempenho: Se tentar ser o melhor em tudo, não será o 
melhor em nada. 

2. Descrever as tarefas principais envolvidas no processo 
a. Pessoas são mais importantes que os processos, mas um bom processo é 

importante para as pessoas.  
b. O que estamos fazendo, e como (deveríamos fazer) estamos fazendo? 
c. Para melhorar as chances de realização de objetivos, certifique-se de 

compreender o sistema, isto é, a estrutura operacional que está na base do 
esforço. 

3. Identificar os principais resultados necessários. 
a. Se você não pode descrever isto, não pode melhorá-lo. 

4. Estabelecer metas de desempenho para os resultados. 
a. Se você não tiver um objetivo, não conseguirá chegar lá. 
b. Como saberei quando cheguei lá? 
c. O que será feito se o progresso não for satisfatório? 
d. Existem várias maneiras de determinar objetivos. Um dos melhores 

métodos é perguntar ao cliente para cada um dos produtos que você listou 
na etapa anterior. 

e. As metas devem ser expressas em termos simples, utilizando números. 
f. Certifique-se de diferenciar entre os objetivos ambiciosos, metas ousadas e 

metas realistas. O melhor é estabelecer metas realistas, aquelas que você 
tem uma boa chance de chegar e depois de alcançá-las, estabelecer 
novas. 

5. Definir medidas para as metas. 
a. Medindo a atividade normalmente melhora a atividade, mas não 

o resultado. 
b. O que voce pode usar para monitorar o processo?  
c. As medidas são as descrições dos itens a serem monitorados. Nesta fase, 

as medidas devem ser descritas com termos relativos, como "porcentagem 
do mercado "e "preços médios". 

d. Ao selecionar medidas, é bom lembrar que a idéia é ser capaz de 
acompanhar o progresso e para ser capaz de mudar os processos como 
necessário para melhorar os resultados. 

e. Finalmente, deve haver um equilíbrio para o número de medidas, afinal, 
você não pode e não deve medir mais do que você tem tempo para avaliar. 

6. Selecionar métricas adequadas. 
a. Se você conhece o score, deve ser capaz de prever o resultado. 
b. Que coisas especificamente eu posso medir?  
c. Outra maneira de normalizar é usar uma razão de resultados reais versus 

planejado. Métricas para medir a qualidade da produção pode ser o 
número aceitável de unidades produzidas dividido pelo número total de 
unidades produzidas. 

 
1.3 Desenvolver métricas de desempenho – Abordagem da Universidade da California. 
 

Métricas de desempenho devem ser construídas de forma a promover a melhoria de 
desempenho, eficácia, eficiência e níveis adequados de controle interno. Elas devem 
incorporar "melhores práticas" relacionadas com o desempenho que está sendo medido e 
análisar riscos/custos/benefício, se for caso disso. A medição do desempenho é um importante 
alicerce dos contratos entre a Universidade da Califórnia e do Departamento de Energia para o 
funcionamento dos laboratórios. 
Esta seção discute os princípios e conceitos utilizados no desenvolvimento de métricas de 
desempenho eficazes para estes contratos. 
 
O Processo 
 

O primeiro passo no desenvolvimento de métricas de desempenho é envolver as 
pessoas que são responsáveis pelo trabalho a ser medido, pois elas são as mais bem 
informadas sobre o trabalho. Uma vez que essas pessoas são identificadas e envolvidas, é 
necessário: 



a. Identificar os principais processos de trabalho e requisitos do cliente. 
b. Identificar os resultados críticos desejados e alinhá-los às necessidades do cliente. 
c. Desenvolver medidas para os processos de trabalho críticos ou resultados críticos. 
d. Estabelecer metas de desempenho, normas ou padrões de referência. 

O estabelecimento de metas de desempenho pode ser melhor especificadas quando elas são 
definidas em três níveis principais:Objetivos, Criterios e Medidas. 
 
Tipos de métricas 
Indicadores de desempenho de qualidade permitem a coleta de dados significativos para 
tendências e análise da taxa de variação ao longo do tempo.  
Alguns exemplos são: 

Tendências contra as normas conhecidas: as normas podem ser de origem interna ou 
externa e podem incluir pontos de referência. 
 
INDICES DE DESEMPENHO 
 

Muitas vezes é necessário representar informações de várias áreas relatadas 
simultaneamente. Isto é feito para fornecer uma medida estatística de como o desempenho 
muda com o passar do tempo. O índice de desempenho é uma ferramenta de gerenciamento 
que permite que múltiplos conjuntos de informações sejam compilados em uma medição 
global. Esta seção fornece exemplos de diferentes abordagens que podem ser tomadas para 
desenvolver um índice de desempenho. 

Até este ponto foi explicado como desenvolver e trabalhar com medidas de 
desempenho simples. Agora é hora de se aventurar no mundo dos indicadores de desempenho 
e índices. Para os efeitos desta seção, um indicador de desempenho (PI) é definido como o 
resultado da análise comparativa de um resultado de medição de desempenho para uma meta 
de desempenho correspondente.  

Essas medidas dão uma indicação do desempenho. No entanto, quando você tem 
muitas indicações para considerar, a indexação de desempenho torna-se uma ferramenta útil 
de gerenciamento de desempenho. A filosofia por trás do uso de indicadores de desempenho é 
simples: eles condensam uma grande quantidade de informações em um único número. 
Sabemos que quando se trata de um pequeno número de indicadores, informações 
relacionadas com a PI são fáceis de assimilar. Mas o que acontece quando voce não está 
lidando apenas com um ou dois Pis? O que acontece se voce tiver 10 ou 15, ou 20 indicarores 
distintos, mas relacionados com a revisão. Com uns aumentando, e outros diminuindo, 
enquanto outros ainda permanencem os mesmos, como é possivel determinar o que está 
acontecendo em geral? A resposta é utilizar um indice. 

Considere isto: se eu lhe entregar um jornal e perguntar: “ Como está o mercado 
acionário?” você analisaria a tendência associada a cada uma das mais de 5000 ações listadas 
nas páginas financeiras antes de me dar a sua resposta? 
Espero que não. Um método mais rápido, mais simples e mais eficiente seria se voltar para as 
páginas financeiras, e olhar para um dos índices de muitos negócios que aparecem lá, dizem 
que a Standard and Poors possui indice de 500 (S & P 500). 

A vantagem do indece S & P 500, é que ele lhe dá uma indicação geral das tendências 
do mercado de ações num piscar de olhos. O lado negativo do índice é que ele não vai lhe dar 
informações específicas sobre qualquer ação em particular. 

Então, o que exatamente é um índice?  
Simplificando, um índice é uma medida estatística de como uma variável, ou conjunto 

de variáveis, mudam ao longo do tempo. A finalidade de um índice é dar uma imagem geral 
rápida do desempenho. 

Como você cria um índice? Esta não é uma pergunta fácil de responder, porque não 
existe uma fórmula definida ou um algoritmo para a geração de índices. No entanto, existem 
certos conceitos que se aplicam a todos os índices, o mais importante é que todos os índices 
sejam projetados para uma finalidade específica, e que o processo de projeto envolva a 
escolha correta relacionando indicadores e depois combiná-los de uma forma que suportem o 
objetivo pretendido do índice. 
 
Foram citados 4 exemplos de criação de indices de: 
Example 1: The DOE Occupational Injury/Illness Cost Index 
Example 2: Westinghouse Hanford Conduct of Operations Event Index 



Example 3: Eastman Kodak Safety Performance Index 
Example 4: Defense Programs Average of Performance Relatives 
 
Escolhemos o exemplo 4 para comentar: 
 

Este método se baseia na determinação de mudanças incrementais em um número de 
indicadores, relativos a um período de referência no tempo, e pela média destas mudanças ou 
proporções.  

É semelhante aos métodos usados para calcular determinados índices econômicos. As 
mudanças incrementais são referidas como "desempenho relativo". Lembre-se que este índice 
não é um indicador absoluto. Ele só tem sentido quando acompanhados ao longo do tempo e 
comparados com resultados anteriores. 
 
Desempenho Relativo 
 
Um desempenho relativo é um número que compara o valor de certa medida em um 
determinado período, a outro valor para a mesma medida, em algum período fixo do passado. 
A melhor maneira de demonstrar esta idéia é através de um exemplo. 
 
Digamos que você tenha três produtos, arroz, cevada e aveia, cujos preços em 1970 foram de 
US $ 1,00, $ 1.25 e $ 1.50, respectivamente. 
Em 1980, os preços desses mesmos três produtos foram: arroz $ 1.75, cevada $ 1.25, aveia $ 
1.10. 
Usando 1970 como ano base, os preços relativos (PR) para estes três itens seriam: 
PRarroz = Preço1980/ Preço 1970 = $1.25/$1.00= 1.25 
PRcevada = Preço 1980/ Preço 1970 = $1.10/$1.25= .88 
PRaveia = Preço 1980/ Preço 1970 = $1.75/$1.50= 1.17 
Os preço relativos calculados neste exemplo dão uma boa indicação de como os preços 
desses produtos oscilaram 1970-1980 - os preços do arroz e aveia aumentaram, enquanto o 
preço da cevada diminuiu. Este é um bom indicador do que aconteceu de forma individual, mas 
e sobre o que aconteceu em geral? 
 
Média de Desempenho Relativo 

 
O próximo passo é calcular a média de desempenho. Muitas fontes concordam que o 

método mais equilibrado para fazer isso é usar uma média geométrica. A razão por trás de se 
ter usado a média geométrica está além do escopo deste manual.  

 
Média Geométria do desempenho Relativo 

 
Pi = indicador de desempenho da série 
Po = valor de referência 
n = número de indicadores de desempenho na série 
 

A fórmula acima pode parecer um pouco imponente no início, mas não é. É 
simplesmente uma forma de calcular uma média. Em vez de adicionar (+ PRarroz PRcevada + 
PRaveia) e dividindo por 3, que lhe daria uma média aritmética simples, você está 
multiplicando (PRarroz) x (PRcevada) x (PRaveia) e tomando a raiz enésima, ou raiz cúbica, o 
que dá que a média geométrica simples. 

Usando a fórmula acima, o valor do índice para os três produtos em 1970 seria de 100 
- este é o nosso valor de referência. O valor para 1980 seria então:  

Índice = [(1,25 x 1,17 x 0,88) 1 / 3] x 100 = 109 pontos 
O valor do índice em 1980, 109, é insignificante em termos absolutos. Ela só ganha sentido 
quando comparado com o valor base para o índice, ou 100, e, como você pode ver, o valor do 
índice aumentou 9 pontos 1970-1980. 

Em seguida, vamos supor que o dobro do arroz é consumido tanto como a cevada ou 
aveia. Daqui resulta que o arroz deve contribuir mais fortemente para o índice, digamos que o 
dobro. Veja como esse fator de ponderação pode ser manipulado:  



Índice = [(1,25 x 1,25 x 1,17 x 0,88) 1 / 4] x 100 = 113 pontos 
A maior ênfase sobre o arroz (PR 1.25) aumentou o valor do índice de 4 pontos. 
 
 
 
 
7) Estude o PERFMON do Windows, descreva-o e aplique a um exemplo de sua 
escolha. 
 
O software Monitor de Desempenho, também conhecido como Perfmon, é utilizado para 
visualizar dados de desempenho em tempo real ou de um arquivo de log. Além de criar 
conjuntos de coletas de dados para configurar e agendar o contador de desempenho, 
rastreamento de eventos e coleta de dados de configuração, de modo que você possa analisar 
os resultados e ver relatórios. A principal função do sistema citado é responder a questão: 
“Porque meu sistema está tão lento?” Embora não só medir velocidade de execução serve o 
perfmon mas também para gerenciamento de relatórios de desempenho de diversos sistemas. 
Imagine o seguinte exemplo: Tenho um Servidor de Internet que está executando um 
Webservice, e gostaria de saber qual a taxa de utilização de recursos por cada cliente que 
solicita um serviço. O perfmon pode ser utilizado nesses casos, além de verificar a saúde geral 
do sistema. 

A seguir vamos analisar cinco dos principais contadores do perfmon, para pode rapidamente 
obter uma visão geral de quão saudável é um sistema e onde estão os problemas, se 
existirem. Nos relatórios, os contadores que estão com valores abaixo ou igual a zero é dito 
como um sistema saudável, e em valores elevados é dito como sistema sobrecarregado 
(overloaded). Um sistema é perfeitamente saudável quando todos os contadores irá ficar em 
torno de zero. Sistemas perfeitamente saudáveis são inatingíveis, por isso, provavelmente 
nunca terá todos os contadores em torno de zero na vida real. A CPU quase sempre vai ter 
alguns itens em fila de espera. 

O Monitor de Desempenho do Windows usa contadores de desempenho, dados de 
rastreamento do evento e informações de configuração, que podem ser combinados nos 
Conjuntos de Coletores de Dados. Estes são: 

• Contadores de desempenho são medidas do estado ou atividade do sistema. Podem 
ser incluídos no sistema operacional ou fazerem parte de aplicativos individuais. O 
Monitor de Desempenho do Windows solicita o valor atual dos contadores de 
desempenho em intervalos de tempo especificados. 

• Dados de rastreamento do evento são coletados de provedores de rastreamento, 
que são componentes do sistema operacional ou de aplicativos individuais que relatam 
ações ou eventos. A saída de vários provedores de rastreamento pode ser combinada 
em uma sessão de rastreamento. 

• Informações de configuração são coletadas de valores de registro no registro do 
Windows. O Monitor de Desempenho do Windows pode registrar o valor de uma chave 
de registro em um tempo ou intervalo especificado como parte de um arquivo de log. 

Além dessas informações temos como principais contadores: 

• Utilização do processador (comprimento da fila) é o número de threads na fila de 
espera e esperando pelo uso da CPU. 

• Utilização de memória este contador mostra a taxa em que páginas estão sendo lidas 
dos discos para resolver falhas de paginação.  Também pode ser dito como o número 
de vezes que o sistema foi forçado retornar informações do disco que deveriam está na 
RAM. 

• Utilização do disco mostra quantas vezes ocorrem requisições de leitura ou escrita 
estão esperando para executar no disco. 

Para ilustrar o uso dos contadores observe a figura a seguir.  



 

 

O ponto indicado pela seta, mostra como incluir um contador ao gráfico de demonstração e 
uso. Ao acionar o recurso, podemos identificar a página de configuração de ponto. 

 

Existe uma série de contadores que podem ser utilizados para avaliação do sistema. O nome 
desses contadores é descrito como coletores de dados, que são blocos de construção do 
monitoramento e relatório de desempenho no Monitor de Desempenho.  

Ele organiza vários pontos de coleta de dados em um único componente que pode ser usado 
para consultar ou registrar o desempenho. Um Conjunto de Coletores de Dados pode ser 
criado e depois registrado individualmente, agrupado com outros Conjuntos de Coletores de 
Dados e incorporado em logs, exibido no Monitor de Desempenho, configurado para gerar 
alertas quando limites forem alcançados ou usados por outros aplicativos não-Microsoft.  

Ele pode ser associado a regras de agendamento para coleta de dados em horários 
específicos. As tarefas da Windows Management Interface (WMI) podem ser configuradas para 
ser executadas após a conclusão da coleta do Conjunto de Coletores de Dados. 

Exemplo de configuração para o Perfmon para uma aplicação de banco de dados (postgresql). 
Podemos utilizar este aplicativo para verificar eventuais vazamentos de memória em um banco 

Adicionar 
contador 



de dados. Isso é comum quando uma aplicação cliente-servidor precisa acessar registro por 
diversas vezes, e a memória do servidor pode estar sendo utilizada incorretamente pelo 
servidor, já que não esta gerenciada. Para isso as primeiras ações é montar o ambiente. 

Nos teste utilizamos o Windows 2003 e o postresql na versão 8.3. A aplicação acessa o banco 
100 vezes o servidor por requisição. Primeiro iniciamos a aplicação, executamos o perfmon e 
depois acessamos o servidor pelo cliente. 

A configuração do perfmon seguiu os seguintes passos: 

1 – Escolha novo conjunto de coleta de dados na opção  

 

2 – Escolha as seguintes opções de Contadores para o processo postgres 

 

• Falhas de página 
• Número de identificadores 
• Tempo decorrido 
• Bytes virtuais 
• Contagem de Threads 

 

3 – Inicialize o contado do servidor através do perfmon e escolha um lugar para registro dos 
contadores, conforme figura a seguir: 



 

 

4 – Inicialize o cliente e aguarde 15 minutos após a inicialização para verificar os relatórios da 
aplicação. 

Após esse tempo teremos o relatório dos contadores referentes a escolha que fizemos 
anteriormente, conforme a figura a seguir. 

 

Após o tempo descrito os resultados será um arquivo DataCollector01.blg conforme a seguir: 

 

O arquivo blg correspondente a aplicação teste está disponível em 
http://www.cin.ufpe.br/~alsm4/ads 



No gráfico anterior foi adicionado estes cinco contadores para gerar um gráfico de "gargalos", o 
eixo vertical vai de 0-100, indicando a porcentagem de uso. Destaca-se o Set/Total de memória 
que é cerca de 123 megabytes para o sistema. Observe como mostra uma linha grossa no topo 
do gráfico indicando que é o teto máximo de valor da aplicação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


