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1) O que entende por:  
 

a) Resolução 
É a distância mínima entre os valores adjacentes medidos. É também a menor 

mudança no fenômeno que está sendo medido, cujo dispositivo de medição pode distinguir. 
Por exemplo, no caso do tempo, a resolução seria o intervalo entre os pulsos do relógio. Este 
pulso é usado para incrementar o cronômetro existente em questão. No caso de um 
dispositivo mostrador digital, é a variação na indicação quando o dígito menos significativo 
varia de uma unidade. 

A resolução de um intervalo de tempo está associada a um erro randômico de 
quantização, o qual é determinado por r. É comumente definida como a menor mudança 
detectada como fração do fundo de escala. 
Onde r = quantum/fundo de escala 
 

b) Exatidão 
Exatidão é uma medida para calcular o quão próximo do valor exato está o valor 

medido. Medidas exatas implicam na inexistência de erros. Para se definir claramente os 
sistemas de medição devem-se utilizar os conceitos erro sistemático e erro aleatório.  

Erros de exatidão normalmente estão relacionados com Erros Sistemáticos, que 
podem ser resultado de problemas na medição, mau uso do aparelho de medição, entre 
outros. Um caso prático seria que uma mudança na temperatura pode causar uma alteração 
no período do clock levando a resultados distorcidos. Erros sistemáticos tendem a ser 
constantes durante as medições e alteram a exatidão dos dados coletados. 
 

c) Precisão 
É como uma ferramenta de medição realiza suas medições. Por isso que a precisão é a 

largura de distribuição dos valores medidos. Portanto, quanto mais exata for a medição, mais 
resultados repetidos serão obtidos. 

Com isso, eventos randômicos poderão alterar os valores medidos, afetando a 
precisão. Para evitar essas alterações, existe uma série de técnicas para se avaliar a precisão 
num processo de medição. 

É a medida de variação em torno de um valor de tendência central. Por isso, medidas 
precisas significam medidas com pouca dispersão. A precisão está, portanto, ligada ao conceito 
de repetição e estabilidade de um instrumento, isto é, a precisão está atrelada a variação 
causada por erros aleatórios no momento de inferir certa medida. A precisão também é 
chamada de limite de erro do instrumento. Erros Aleatórios afetam a precisão dos dados 
obtidos e são resultados de limitações de ferramentas de medição, leitura feita pelo 
observador do experimento ou presença de um comportamento não compreendido no 
sistema, contudo é possível procedimentos estatísticos para tratá-los. 

 
Veja uma relação entre precisão e exatidão nos alvos logo abaixo. 

 
Figura 1 - Representação da precisão e exatidão em medidas experimentais 

 



d) Exatidão Relativa e Exatidão Absoluta 
O conceito de exatidão é o grau que certa quantidade está correta e livre de erros. 

Para isso temos duas formas de abordar. Um caso é quando temos expressões do tipo 100±1 a 
essas damos o nome de exatidão absoluta que para esse caso significa que apresenta-se 
valores entre 99 e 101, um outra abordagem é quando temos expressões do tipo 100±2% a 
esses casos damos o nome de exatidão relativa que pra essa situação significa os valores estão 
entre 98 e 102. 

 
 

2) Defina os termos:  
 

a) Erro de linearidade  
Expressa o desvio do resultado de conversão de uma reta ideal. A reta ideal apresenta 

um ângulo diferente da reta real, uma possível solução seria um ajuste no ângulo desta reta. 
Veja um exemplo de linearidade na figura abaixo. 

 
 

b) Erro de deslocamento (offset) 
Este tipo de erro se dá pela adição de um deslocamento a todos os valores na faixa de 

conversão. É um erro constante, possivelmente mais fácil de solucionar, pois pode ser apenas 
um problema de calibragem. Veja um exemplo de offset na figura abaixo. 

 
 

c) Erro de quantização  
É um erro intrínseco ao processo de conversão, na qual os valores que não podem ser 

representados com a precisão requerida são arredondados para o valor mais próximo. Este 
tipo de erro é contornado aumentando-se a resolução. Veja um exemplo de quantização na 
figura abaixo  

 
 
 

3) Considerando um sistema cujo desempenho dever ser avaliado, qual o 
significado dos seguintes termos:  

 



a) Estatística 
Uma estatística é qualquer função da amostra que não dependa de parâmetros 

desconhecidos. Exemplos de estatísticas são, por exemplo, Min(X1,...,Xn), Max(X1,...,Xn), 
média, mediana, variância, entre outros. 
 

b) Parâmetro 
Parâmetro é qualquer medida populacional ou amostra que sirva para resumir e/ou 

mostrar características relevantes sobre os dados analisados. Citando alguns exemplos temos 
que para a distribuição normal os parâmetros são média e variância, já uma distribuição 
binomial tem como parâmetros o número de repetições e a probabilidade de sucesso. 

Na visão de avaliação e desempenho de sistemas, os parâmetros é um conjunto de 
dados para serem calculados, então, uma lista completa do sistema e de suas características 
que afetam a performance do sistema. Por exemplo, nesse contexto, os parâmetros do 
sistema podem incluir o tamanho do quantum (para a atribuição de CPU), ou tamanho do 
conjunto de trabalho (para alocação de memória), parâmetros de Trabalho podem incluir o 
número de usuários, e assim por diante. O analista pode escolher um conjunto de valores para 
cada uma desses parâmetros, o resultado final do estudo depende muito dessas escolhas. A 
escolha de um ou mais parâmetros importantes podem tornar os resultados desnecessários. 
 

c) Estimador  
É qualquer estatística usada para estimar o valor do parâmetro da população. Supondo 

que um sistema está sendo avaliado, como por exemplo, para um sistema de tempo real, um 
bom estimador poderia ser baseado nas instruções do processador.   

Outras abordagens também baseadas em simulação ao nível de instruções consideram 
modelos específicos de consumo de potência para os componentes da arquitetura (unidades 
funcionais, barramentos, registradores, memórias, unidades de controle) que são afetados por 
cada instrução, de acordo com a atividade de chaveamento das entradas dos componentes e 
de suas propriedades físicas. Existem ainda alternativas que combinam ambos os modelos de 
estimativa: baseado em componentes e baseado em instruções. 
 

d) Consistência e eficiência de um estimador 
Duas importantes medida para avaliar estimadores são os conceitos de consistência e 

eficiência(Bonfarine,H. Sandoval,M. Introdução a inferência estatística. 2000). 
Estimadores consistentes são quando a medida que o tamanho da amostra cresce, 

esse estimadores se tornam tão próximo do real valor do parâmetro quanto desejado. 
Consistência está intimamente ligada ao conceito de convergência em probabilidade (James, B. 
Probabilidade: um curso em nível intermediário. 1981). 

Mais formalmente, suponha X1,...,Xn uma amostra aleatória da distribuição da variável 
aleatória X que depende do parâmetro t. Dizemos que o estimador T=T(X1,...Xn) é consistente 
para o parâmetro t, se: 

 
lim
𝑛→∞

𝑃( |𝑇 −  𝑡 | >  𝑒) = 0  
 
Em resumo, dizemos que um estimador é eficiente se a esperança do estimador tende 

para o próprio valor do parâmetro quando a amostra tende ao infinito e quando a variância do 
estimador tende para zero quando a mostra tende ao infinito também. 

Na classe de estimadores não viesados, chamamos de eficiente um estimador que 
tenha a menor variância. Mais formalmente, chamamos eficiência e(T) para um estimador T, 
não viciado para o parâmetro t como o quociente  
 



𝑒(𝑇) =
𝐿𝐼(𝑡)
𝑉𝑎𝑟(𝑇)

 

 
onde LI(t) é o limite inferior da variância dos estimadores não viciados para t.  

Convém notar que e(T) = 1 quando LI(t) = Var(T), ou seja, quando a variância de T 
coincide com o limite inferior da variância dos estimadores não viciados de t. Para esse caso 
dizemos que T é um estimador eficiente. 
 
 

4) Fale sobre as estratégias de calibração dos mecanismos de mensuração do 
tempo. 

 
Calibração ou aferição – É o teste no qual, valores conhecidos da variável medida são 

aplicados e os correspondentes valores de saída são gravados. A função de uma calibração é 
estabelecer uma escala de saída correta para o sistema de medidas. Há dois tipos de 
calibração: estática, na qual o sinal de entrada é constante, e a dinâmica, na qual a entrada é 
um sinal que varia com o tempo. 

O tempo, como unidade representativa de medida, pode ser mensurados levando em 
consideração alguns critérios e recursos: 

 
• Resolução  Que é a menor mudança detectada como fração do fundo de escala; 
• Overhead  Que é a contagem de eventos apenas de eventos de interesse, e depende 

diretamente da perturbação do sistema; 
• Perturbação  Eventos que alteram a medição do sistema e sua granularidade. 

 
Porém para se ter um resultado muito próximo ao preciso o tempo tem de passar por 

alguns recursos de calibração. Algumas ferramentas possibilitam analisar esses recursos, como 
o sincronizador de tempo do NIST (National Institute of Standard on Technology) que 
sincroniza o relógio do computador com algum outro dispositivo de precisão. A calibração 
pode ser definida como o processo de mensuração que atribui valores para as propriedades de 
um determinado artefato (nesse caso o tempo) ou a resposta de relativo instrumento à 
padrões de referência. Também pode ser a um processo de avaliação específico.  

O procedimento de calibração compara um item a ser testado ou instrumento, sendo 
que estes possam ser conhecidos ou desconhecidos, com um padrão de referência de acordo a 
um algoritmo específico. Podemos utilizar a técnica de Quantização, que é a aproximação 
envolvendo a dimensão real de uma determinada grandeza medida e a resolução do 
ferramental disponível. Outra técnica é a Temporização de um intervalo, que é a ferramenta 
fundamental para medição prover uma determinada base de tempo. Outros dois tipos de 
calibração podemos considerar:  

 
1) Artefato de Calibração em um único ponto;  
2) Instrumento de calibração através de um regimento.  

 
O processo de calibração do primeiro compara um tempo "desconhecido" com um 

padrão de referência com o mesmo valor nominal de acordo com um algoritmo específico 
chamado de padrão de calibração. O segundo é destinado a eliminar ou reduzir o Viés (Bias) 
em leituras de um instrumento ao longo de um intervalo para todos os valores contínuos.  
 
 
 



5) Considere que um avaliador A, mediu o tempo de execução de um evento de 
um E com o mesmo cronometro C1. As medidas obtidas foram: 

 

 
 

a) Apresente uma medida de precisão 
Na resolução deste problema será assumido que a fonte do erro é aleatória. Por isso, 

será possível o seu tratamento através de processos estatístico diferentemente de outros tipos 
de erros, como por exemplo, os sistemáticos e os grosseiros onde o tratamento estatístico não 
é o mais adequado para tratá-los. 

Realizar diversas medidas de um item é uma forma de reduzir/mitigar os erros 
aleatórios através de tratamento estatístico de forma a chegar o mais próximo possível da real. 

Uma boa medida de precisão é o desvio padrão amostral. O desvio padrão pode ser 
utilizado para definir o quanto um conjunto de medidas está mais agrupado ou mais disperso 
com relação ao valor esperado da medida (ou valor médio).  

 
Para medir o desvio padrão, inicialmente, é obtido o valor médio das medidas obtidas: 

 
Em seguida calcula-se a variância: 

 
E finalmente o desvio padrão:  

 
  Nesse caso, quanto menor o valor do desvio padrão s mais preciso é o sistema de 
medição. 
  

b) Suponha que este evento E foi mensurado em laboratório com um sistema de 
medição de calibrado e de alta precisão CP. Assumiremos que a duração do 
evento E é de 2,699 s. Qual é o erro de exatidão do sistema de medição 
formado pelo avaliadores A e o cronometro C1?  

 
 

Exatidão é a diferença absoluta entre a média dos valores medidos e o valor real do 
item. 
 
Cronômetro 
C1 

Cronômetro 
C2 

Instrumento 
CP 

Erro 
Absoluto Divisor Erro % 

Se Média 
de C2 Erro Divisor Erro % 

M1 2,650 M1 2,600 2,699 0,099 2,699 3,668% 2,700 0,001 2,700 0,037% 
M2 2,750 M2 2,700 2,699 0,001 2,700 0,037% 

    M3 2,800 M3 2,800 2,699 0,101 2,800 3,607% 
    M4 2,770 M4 2,750 2,699 0,051 2,750 1,855% 
    M5 2,600 M5 2,650 2,699 0,049 2,699 1,815% 
    M6 2,650 M6 2,620 2,699 0,079 2,699 2,927% 
    M7 2,680 M7 2,780 2,699 0,081 2,780 2,914% 
    

      
Média 2,403% 

    



 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝐷𝑒𝐸𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 = 2,70 − 2,699 = 0,001 

 
c) Suponha que o mesmo evento E foi mensurado novamente sete vezes com 

um cronometro C2 pelo mesmo avaliador A. As medidas obtidas foram: 
 

 
 

d) Este novo mecanismo de medição é mais preciso, menos preciso, tem igual 
precisão? 

       
       
 

 
 

e) Qual o erro de exatidão deste novo sistema de medição?  
 

 
 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝐷𝑒𝐸𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 = 2,70 − 2,699 = 0,001 
 
 
 

6) Considere que se deseja medir o tempo de execução de uma atividade A com 
um mecanismo de medição digital C. A duração máxima da atividade A é de 
3600s. Considere que a menor alteração que desejamos detectar seja 0,1s. 
Qual é exatidão relativa requerida do mecanismo C? Qual é o número de bits 
mínimo necessário associado ao mecanismo de medição digital C?  

 
 



Atividade - A  Mecanismo de medição – C 
sTA 3600=  sresolução 1,0=  

 
a) Exatidão relativa de C? Número mínimo de bits? 

 

3600
1,0_ ==

AT
resoluçãorelativaExatidão   0000277,0_ =relativaExatidão  

bitsnn

n
bitsn

nn

128543,11
3,0

5563,3
3600log2log3600log2log36002

:

=⇒==

=⋅→=→=



 16=bitsn   

 
 

7) Suponha que ao se monitorar uma telefonista por um período de 20 min, 
verificou-se que ela esteve ocupada por 12min. O número total de ligações 
telefônicas atendidas e feitas foram 25.  

 
a) Qual é o throughput deste sistema? 

 

1200
25

_
__

==
totalTempo
ligaçõesdenúmeroThroughput  02083333,0=Throughput  

  
b) Qual é a utilização da telefonista?  
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%606,0 ==Utilização  
 

c) Qual é o tempo médio que a telefonista passa tratando cada ligação?  
 

25
720

__
____ ==

ligaçõesdeNúmero
ocupaçãoTempoligaçãopormédioTempo

 
 

sligaçãopormédioTempo 8,28___ =  


