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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos

requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA MODELOS MARKOVIANOS

COM RECOMPENSA
Ana Paula Couto da Silva

Outubro/2006

Orientadores: Rosa Maria Meri Leão
Edmundo Albuquerque de Souza e Silva

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

A modelagem de sistemas de computação e comunicação é essencial para o entendi-
mento e a predição do comportamento de sistemas. Através dos modelos, diversas per-
guntas sobre o comportamento destes sistemas podem ser respondidas, tanto relacionadas
a confiabilidade quanto ao desempenho.

O objetivo principal desta tese é propor métodos computacionais para a solução de
processos estocásticos Markovianos com recompensa. Iremos abordar o problema da
modelagem de filas de fluido, através da utilização de processos do tipo Quasi-Birth-
Death. Adicionalmente, propomos uma equação de fluido onde a cada estado do modelo
é atribuı́do um conjunto de recompensas de taxa que ocorrem segundo uma distribuição
de probabilidades.

Como terceira contribuição desta tese apresentaremos um método aproximado, com
controle de erro, para o cálculo do valor esperado da recompensa acumulada para sistemas
com estados absorventes. O método proposto é atrativo para o caso onde a cardinalidade
do espaço de estados do modelo é da ordem de milhões.

Finalizando, apresentaremos uma metodologia para avaliação da Qualidade de Serviço
percebida por um usuário de uma aplicação interativa de voz utilizando a Internet, definida
como Pseudo-Subjective Quality Assessment. O trabalho é baseado na teoria desenvolvida
recentemente para streaming de áudio e foi estendida nesta tese para a aplicação interativa
de voz sobre IP (Internet Protocol).
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial
fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COMPUTATIONAL METHODS FOR MARKOV REWARD MODELS
Ana Paula Couto da Silva

October/2006

Advisors: Rosa Maria Meri Leão
Edmundo Albuquerque de Souza e Silva

Department: Computer and System Engineering

The importance of modeling computer and communication systems has been increas-
ing during the last years and several questions concerned to the behavior of these systems
can be answered using a set of models.

The main contribution of this thesis is to propose some computational methods for
solving Reward Markov Models. We will present a method for solving fluid queuing mod-
els, using quasi birth-death process. Furthermore, we will present a differential equation
that models a fluid queuing system with several rate rewards associated to the same model
state, together with an efficient solution for this equation.

As another contribution, we will present an approximated method, with bounds, used
for calculating the mean cumulated reward up to absorption. This approach is specially
attractive to the models with millions of states.

Finally, we will present the utilization of the Pseudo-Subjective Quality Assessment
methodology for the interactive voice over IP applications (VoIP). Previous results of us-
ing this same methodology for the streaming audio encouraged us to extend its utilization
to the interactive VoIP application.
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cada Estado 113

5.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

5.2 Descrição dos Modelos de Markov oculto e expandido . . . . . . . . . . 115

5.3 Uma Equação Diferencial para o Modelo de Markov oculto . . . . . . . . 119

xi



5.4 Algoritmo Iterativo para Obtenção da Solução Aproximada da Equação
5.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

5.4.1 Notação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.4.2 O Algoritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.4.3 Solução Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.4.4 Definindo um valor aproximado para o vetor wl(y) . . . . . . . . 128

5.4.5 Definindo um valor aproximado para o vetor w(y) . . . . . . . . 129

5.4.6 Visão Geral do Algoritmo Iterativo Proposto e o Custo Computa-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.5 Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.5.1 Classe 1: Dois estados ocultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

5.5.2 Classe 2: Variando a carga do sistema . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.5.3 Classe 3: HMM baseada em [37] . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.6 Sumário das Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

6 Avaliando a Qualidade de Serviço para Aplicações Interativas de Voz na In-
ternet 150

6.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

6.2 Trabalhos Relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

6.3 A Metodologia PSQA para Avaliação de Qualidade . . . . . . . . . . . . 155
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agregado de um canal Internet [112]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.17 Estudo comparativo entre o paradigma de modelagem de fluido, o modelo
proposto, o modelo de chegada e saı́da em batch de pacotes e o modelo
real de pacotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.18 Distribuição Complementar do conteúdo de cada uma das filas - modelo
com duas filas. O tamanho para cada uma das filas é igual 100. . . . . . . 62
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Os valores para os parâmetros são φc1e−6, φ(1− c) = 1e−7 e γ = 1. . . . 106

4.12 Redução do espaço de estados para o sistema com vários componentes
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Capı́tulo 1

Introdução

Há mais de 30 anos, a modelagem e análise de sistemas de computação e comuni-
cação tem se consolidado como uma área essencial para o entendimento e a predição
do comportamento de sistemas reais. O aumento da dependência em relação a esses
sistemas por parte da sociedade é diretamente proporcional a necessidade de eficiência
e confiabilidade dos mesmos. Deste modo, respostas precisas devem ser fornecidas a
determinadas questões, como por exemplo: “Quanto tempo o sistema em questão estará
em funcionamento, sem que haja uma interrupção?”; “Qual é a probabilidade do sistema
operar acima de um certo nı́vel de eficiência, durante um perı́odo de observação t?”; entre
diversas outras questões que objetivam prever o comportamento dos sistemas modernos.

Para responder a questões relacionadas a eficiência e/ou confiabilidade, modelos são
desenvolvidos. Um modelo é uma abstração do sistema em estudo, tendo, no entanto, as
caracterı́sticas necessárias para capturar com precisão o comportamento deste, dentro de
uma margem de tolerância. Os modelos servem para, por exemplo, estudar o comporta-
mento de sistemas quando parâmetros são variados, para prever a resposta destes quando
as cargas variam, e, obviamente são a única forma de estudá-los quando um protótipo
ainda não existe.

Em muitos casos, incluindo os abordados nesta tese, modelos estocásticos são esco-
lhidos para analisar o desempenho de um sistema real. O comportamento de um modelo
estocástico é probabilı́stico por natureza: por exemplo, o tempo de serviço de um roteador
em uma rede de dados não é conhecido exatamente, sendo atribuı́do a este parâmetro uma
distribuição de probabilidades.

Uma classe particular de modelos estocásticos é a classe de modelos Markovianos.
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Neste tipo de modelagem, proposto pelo matemático russo A.A. Markvov em 1906, o
sistema em estudo é representado por uma cadeia, definida como “ uma seqüência infinita
de variáveis x1, x2, · · · , xk, xk+1, · · · conectadas de tal maneira que xk+1, para qualquer
k, é independente de x1, x2, · · · , xk, para o caso em que xk é conhecido” (a referência
[6] cita a versão original do trabalho de A. A. Markov [93] além de apresentar a definição
para processos Markovianos dada por A.A. Markov). Em outras palavras, a evolução
do processo Markoviano em um tempo futuro, condicionado no presente e no passado,
somente depende do seu valor no presente.

Os modelos Markovianos, com espaço de estados discretos, podem ser divididos em
dois principais grupos: os modelos de tempo contı́nuo e os modelos de tempo discreto.
No primeiro caso, o estado do sistema pode mudar em qualquer instante de tempo en-
quanto que no segundo caso, as mudanças somente são realizadas em instantes discretos
de tempo. No Capı́tulo 2 apresentaremos uma propriedade importante encontrada na lit-
eratura onde um processo de Markov contı́nuo pode ser reescrito na sua versão discreta
equivalente, possibilitando a definição de medidas de interesse de uma forma mais sim-
plificada e eficiente.

Um modelo permite que uma série de medidas de interesse sejam calculadas e que
o sistema real em estudo seja avaliado. Na literatura existem diversos paradigmas para
definição das medidas de interesse que devem ser calculadas pelos métodos de solução
propostos. Nesta tese estamos interessados em particular nas medidas de interesse que po-
dem ser definidas através de recompensas atribuı́das a estados ou transições entre estados.
Modelos de Markov utilizando este paradigma são referenciados na literatura como Mo-
delos Markovianos com Recompensas (ver, por exemplo, [30],[100] e referências nestes
artigos).

O conceito de recompensas é amplo o suficiente para se adequar ao cálculo de diversas
medidas de interesse na área de desempenho e confiabilidade de sistemas. Conseqüente-
mente, é vasta a literatura sobre a utilização do paradigma de recompensas em modelos
Markovianos para o cálculo destas medidas ([30],[29],[88],[100],[27],[106],[37],[38]).
Como exemplo de medidas de interesse, podemos citar a vazão, tempo de resposta em
sistemas de filas, a disponibilidade de um sistema, entre outras. A recompensa atribuı́da
a um processo Markoviano pode se classificar em duas categorias distintas: recompensas
de taxa, que indicam uma recompensa ganha por unidade de tempo em que o sistema
permanece no estado ao qual a recompensa é associada, e recompensas de impulso, onde
as recompensas são atribuı́das à transições que ocorrem entre os estados do modelo.
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A partir da definição das medidas de interesse e do paradigma a ser utilizado, deve-
mos escolher o tipo de análise a ser empregada, sendo esta relacionada com o tempo de
observação do sistema em questão. Desta forma, as medidas de interesse podem ser clas-
sificadas em dois tipos: medidas em estado estacionário e medidas em estado transiente.

No cálculo das medidas em estado estacionário, o tempo de observação t do modelo é
muito grande quando comparado com o tempo de ocorrência dos eventos, ou seja t→∞.
Diferentemente, no cálculo de medidas em estado transiente, o tempo de observação não
é muito grande. Estas medidas fornecem o comportamento do sistema em um perı́odo
relativamente curto de observação, supondo uma determinada distribuição inicial de pro-
babilidades.

Uma vez definidas as medidas de interesses a serem calculadas pelo modelo e o
perı́odo de observação t do sistema real em estudo, um método de solução apropriado
deve ser usado. Dado a enorme diferença entre as caracterı́sticas dos sistemas, um deter-
minado método de solução pode ser extremamente eficiente para uma classe de modelos,
não tendo o mesmo desempenho para uma outra classe especı́fica. Podemos medir a
eficiência, por exemplo, através do número total de operações realizadas ou do espaço de
memória exigido para obtenção dos resultados.

Desta forma, para a solução de modelos Markovianos devemos analisar as vantagens e
desvantagens quando escolhemos um determinado método de solução em particular. Em
alguns casos, podemos utilizar métodos iterativos para obtenção de medidas de interesse
em estado estacionário, como os métodos de Gauss-Seidel, Jacobi ou SOR. No entanto,
temos o problema da definição do critério de parada e como declarar que a solução encon-
trada é a solução real do problema. Adicionalmente, podemos efetuar uma mudança no
modelo de tal maneira que este se torne mais facilmente tratável (por exemplo, truncando
o espaço de estados). Obviamente é importante estudar os erros introduzidos na solução
quando simplificações são feitas.

A ampla área de pesquisa de modelagem de sistemas de computação e comunicação,
composta por diversas questões ainda em aberto (relacionadas com a eficiência da mode-
lagem e a definição do melhor método de solução para uma classe especı́fica de modelos),
bem como o aumento da complexidade dos sistemas a serem representados e o surgimento
de diversas outras medidas de interesse são motivações para que novos tipos de métodos
computacionais continuem a ser pesquisados e propostos.
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1.1 Objetivos da Tese

1.1 Objetivos da Tese

O objetivo principal desta tese é propor novos métodos de solução para classes de
modelos Markovianos onde recompensas são empregadas. Para tal, dividimos este tra-
balho em quatro partes: a primeira parte focaliza a classe de modelos estocásticos de
fluido, para os casos onde o tempo de observação tende ao infinito; a segunda parte es-
tuda um método de solução aproximado, com limites do erro, para a classe de modelos
Markovianos com espaço de estados da ordem de milhões de estados e que possuem es-
tados absorventes; a terceira parte destina-se ao caso da análise, em estado estacionário,
para modelos ocultos de Markov com diversas recompensas onde taxas de recompensas
são atribuı́das a cada estado do modelo de acordo com uma dada distribuição de probabi-
lidade; e, por último, apresentamos uma metodologia para avaliar a Qualidade de Serviço
percebida pelo usuário de uma aplicação de voz interativa, utilizando a Internet. A es-
colha desta última aplicação deve-se ao fato de que parte dos modelos teóricos estudados
podem ser aplicados a modelos de taxa de erros em aplicação de voz sobre Internet Proto-
col (IP) que, por sua vez, podem ser baseados em cadeias ocultas de Markov ([48] e [50]).
A seguir apresentaremos brevemente cada uma destas partes. A discussão detalhada de
cada uma das contribuições desta tese é apresentada no inı́cio de cada capı́tulo.

O capı́tulo 2 apresenta, brevemente, o conjunto principal de conceitos que será a base
de todas as contribuições desta tese. Dentre estes conceitos, podemos ressaltar a definição
formal de processos Markovianos, bem como as definições relacionadas com os modelos
que utilizam o paradigma de recompensas para representação das medidas de interesse a
serem calculadas.

Modelos estocásticos de fluido têm sido amplamente utilizados na literatura como
ferramentas para a análise de diversos sistemas de computação e comunicação. Em par-
ticular, quando as taxas dos eventos do sistema em investigação variam em muitas ordens
de grandeza, o uso de modelos de fluido podem resultar em considerável redução do custo
computacional quando comparado com os modelos onde todos os eventos são explicita-
mente representados. Uma importante área de aplicação é a modelagem de filas.

Uma das principais medidas de interesse para esta primeira classe de modelos Marko-
vianos é a distribuição de probabilidades complementar da ocupação de uma fila de
fluido, ou em termos de recompensa, da recompensa acumulada, CR, quando o tempo
de observação t tende ao infinito (P [CR > x] = limt→∞ P [CR(t) > x]). Métodos
tradicionais encontrados na literatura utilizam a teoria de autovalores e autovetores para
obtenção destes resultados. A limitação deste paradigma, principalmente no caso de fi-
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1.1 Objetivos da Tese

las com capacidade finita, é que os autovalores utilizados para obtenção da solução são
positivos e negativos e erros numéricos podem gerar soluções instáveis, resultando em
probabilidades negativas ou até mesmo em valores que podem crescer sem limites.

O principal objetivo do Capı́tulo 3 é apresentar uma nova abordagem para a solução
dos modelos descritos no parágrafo anterior, através de um processo conhecido na li-
teratura como Quasi-Birth-Death (QBD). A principal vantagem desta nova abordagem
é evitar os problemas de precisão e eficiência que acontecem na solução numérica de
equações diferenciais, no caso de filas com capacidade infinita, e problemas de deter-
minação de condições de contorno que ocorrem nos casos das filas finitas. O método
proposto neste capı́tulo possui duas contribuições principais. A primeira contribuição
está direcionada a modelagem proposta, onde transformamos uma cadeia de Markov com
recompensas de taxa em tempo contı́nuo em uma cadeia equivalente em tempo discreto e
com recompensas de impulso. A segunda contribuição é a apresentação de um algoritmo
de eliminação mais eficiente para a solução do processo QBD resultante.

Medidas do tempo médio até a ocorrência de uma falha são muito importantes na
análise de confiabilidade. Porém, quando a cardinalidade do espaço de estados é grande
(milhões de estados), métodos tradicionais de solução são extremamente custosos em
termos computacionais e de armazenamento, sendo muitas das vezes proibitivos. Obter
essas medidas não é uma tarefa trivial, principalmente se a matriz de taxas de transição
do modelo não possui estruturas especiais. Podemos citar como técnicas mais conhecidas
para resolver problemas de alta cardinalidade do espaço de estados: a agregação de es-
tados ([10],[130],[132]), a teoria de complemento estocástico (caso especial do conceito
mais geral conhecido como Perron complementation, apresentado em [16]) e a técnica de
path-based, que permite calcular as medidas de interesse usando somente uma descrição
local do sistema, sem a exploração de todos os estados do modelo ([13],[118],[116]).
Todos estes métodos apresentam um resultado aproximado para a medida de interesse.
Podemos também citar a teoria de autômatos estocásticos juntamente com a técnica de
álgebra tensorial, onde é possı́vel obter solução de medidas de interesse sem gerar todo o
espaço de estados ([46] e referências), dado que somente uma parte do espaço de estados
é utilizada.

No Capı́tulo 4 apresentamos um método aproximado, com controle de erro, para
o cálculo do valor esperado da recompensa acumulada para sistemas com estados ab-
sorventes e com cardinalidade da ordem de milhões de estados. Entende-se por um es-
tado absorvente aquele em que, considerando um processo estocástico de tempo discreto,
a probabilidade de retorno, em um passo, a um determinado estado i, dado que o processo
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está em i, é igual a 1. Isto significa que quando o processo entra em um estado classificado
como absorvente, este não pode mais evoluir para qualquer outro estado do sistema.

Como um exemplo para a aplicação do método proposto no Capı́tulo 4, seja um sis-
tema com diversos componentes diferentes. Se, para este sistema, associamos a cada
estado uma perda de capital devido ao não funcionamento de um componente, podemos
calcular o montante de capital perdido até que o sistema se torne não operacional.

A classe de modelos Markovianos conhecidos como Modelos de Markov ocultos ou
Hidden Markov Models (HMM), cujo a aplicação original está relacionada a processa-
mento de sinal de voz [119], tem se tornado uma poderosa ferramenta de modelagem para
sistemas de comunicação e computação ([41],[37],[138],[50]). A principal caracterı́stica
desta classe de modelos é que, para cada estado oculto do sistema, diferentes sı́mbolos são
emitidos com uma dada distribuição de probabilidades. Estes sı́mbolos podem ser vistos
como recompensas de taxa que estão sendo emitidas em cada estado do modelo oculto,
segundo uma distribuição de probabilidades. Neste caso, os métodos tradicionais encon-
trados na literatura para determinação de medidas de interesse para modelos com uma
única recompensa emitida em cada estado não são computacionalmente eficientes, sendo,
em alguns casos não aplicáveis ([31],[5],[30],[100],[106],[128],[3],[4],[22],[19],[21]). O
objetivo do Capı́tulo 5 é apresentar um método de solução, em estado estacionário, para
a obtenção da distribuição de probabilidades acumulada, para a variável aleatória que
representa a recompensa acumulada no sistema.

A última contribuição apresentada nesta tese refere-se a aplicações interativas de voz
sobre IP (Internet Protocol). Como a Internet atual não garante nenhuma qualidade ao
usuário final, é importante que a Qualidade de Serviço (QoS) provida pela rede seja mo-
nitorada constantemente, de forma que as aplicações possam implementar maneiras de
manter a QoS em um nı́vel mı́nimo aceitável. No entanto, é essencial que sejam determi-
nados quais são os parâmetros que influenciam a QoS, bem como entender como o efeito
combinado destes parâmetros afetam a QoS percebida pelo usuário final das aplicações
em tempo real. Como os modelos de recompensa são aplicáveis a modelos relaciona-
dos a QoS de aplicações de voz sobre IP ([49],[50],[94]), abordamos essa área de forma
a entender o comportamento de aplicações reais e em como melhor parametrizar estes
modelos.

No Capı́tulo 6 iremos estudar aplicações de voz sobre IP (VoIP), com interatividade.
Mostraremos que a qualidade da conversa, percebida pelo usuário final, depende de uma
combinação complexa de vários parâmetros. Estendemos a utilização da metodologia
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apresentada em [101] ao contexto de conversas interativas e mapeamos os valores de um
conjunto de parâmetros em uma única nota que é próxima ao que um observador humano
atribuiria a uma sessão de conversação interativa, caso este tivesse participado de um teste
subjetivo.

Finalizando, o Capı́tulo 7 apresenta as considerações finais sobre a tese e as propostas
de alguns temas para trabalhos futuros.
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Capı́tulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 Introdução

O objetivo deste capı́tulo é apresentar, resumidamente, os principais fundamentos
teóricos que foram utilizados no desenvolvimento desta tese. A estrutura do capı́tulo é in-
dicada a seguir. Na Seção 2.2 apresentamos a definição formal de processos Markovianos,
uma vez que todos os sistemas a serem estudados nesta tese serão representados através
desta categoria de processo estocástico. As Seções 2.3 e 2.4 são destinadas a apresentar
as duas principais classificações, quando consideramos o intervalo entre observações, de
um processo Markoviano: discreto e contı́nuo, respectivamente. A Seção 2.5 apresenta
o paradigma de recompensas para obtenção de medidas de interesse que representam o
comportamento do sistema em estudo. A técnica de uniformização, que mapeia um pro-
cesso Markoviano contı́nuo em um equivalente na sua versão discreta, é descrito na Seção
2.6. A teoria de complemento estocástico é apresentada na Seção 2.7. Apresentar o pro-
cesso Markoviano do tipo Quasi-Birth-Death é o objetivo da Seção 2.8. A formalização
de modelos de fluido é apresentada na seção 2.9. Finalizando, a Seção 2.10 apresenta
as principais definições dos denominados modelos ocultos de Markov (Hidden Markov
Models).

2.2 Processos Markovianos

Um processo Markoviano é um processo estocástico que possui uma dependência li-
mitada em relação ao seu passado [133]. Seja o processo estocásticoX = {X(t) : t ≥ 0}.
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Os valores que X(t) pode assumir no tempo representam os estados do processo, perten-
centes ao conjunto denominado S. Para que um processo estocástico seja classificado
como um processo Markoviano, este deve satisfazer a seguinte propriedade:

P [X(n) = in |X(0) = i0, X(1) = i1 · · · , X(n− 1) = in−1]

= P [X(n) = in |X(n− 1) = in−1],
(2.1)

conhecida na literatura como propriedade da falta de memória (memoryless property)[133].

Consideremos t = n como o tempo presente de observação. Segundo a definição dada
pela Equação 2.1, a evolução do processo Markoviano em um tempo futuro, condicionado
no presente e no passado, somente depende do seu valor no presente.

2.3 Cadeias de Markov de Tempo Discreto (DTMCs)

Considere um processo Markoviano, com espaço de estados discretos, conforme definição
dada pela Equação 2.1 e, sem perda de generalidade, que o espaço de estados S seja
composto por números inteiros não-negativos. A cadeia de Markov de tempo discreto
(DTMC) que caracteriza este processo mostra a evolução entre os estados de S nos in-
stantes de tempo t = {0, 1, 2, · · · }.

Seja a probabilidade de transição do estado i ∈ S para o estado j ∈ S, no instante
t = n, definida como P [X(n) = j|X(n−1) = i]. A matriz de transição de probabilidades
P da cadeia DTMC é representada por:

P =




p0,0 p0,1 · · · p0,j · · ·

p1,0 p1,1 · · · p1,j · · ·
... ... · · ·

... · · ·

pi,0 pi,1 · · · pi,j · · ·
... ... · · ·

... · · ·




. (2.2)

Cada linha da matriz P representa a probabilidade da cadeia transicionar de um estado
i para um estado j, em um único passo. Esta matriz pode ser classificada, quanto a sua
dimensão, como finita caso o espaço de estados S seja finito, ou infinita, caso contrário.

Partindo da matriz de probabilidades de transição em um passo, podemos definir a
probabilidade de uma DTMC atingir o estado j ∈ S, no n-ésimo passo, começando em
um estado qualquer i ∈ S no passo n = 0, através da equação Chapman-Kolmogorov
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[133]:
pi,j(n) =

∑

k∈S

pi,k(m)pk,j(n−m), 0 ≤ m ≤ n. (2.3)

Seja π(n) = (π0(n), π1(n), · · · ) o vetor de probabilidades cujo o elemento πi(n)

representa a probabilidade da DTMC estar no estado i no passo n. Como π(n) =

π(0)P(n), n = {1, 2, · · · }, então a probabilidade de estar no estado i no passo n é sim-
plesmente a soma das probabilidades de todos os caminhos amostrais a partir de i até j
em n passos multiplicado pela probabilidade de iniciar este caminho a partir do estado i.

Conforme apresentado em [133], para uma cadeia discreta finita, aperiódica1 e ir-
redutı́vel2, a distribuição de probabilidades em estado estacionário é única, não depen-
dente da distribuição inicial e pode ser obtida através da resolução do seguinte sistema de
equações lineares:

π = πP (2.4)

com a seguinte condição de normalização:

π1T = 1 (2.5)

onde o vetor 1 é um vetor linha com todos elementos iguais a 1.

2.4 Cadeias de Markov de Tempo Contı́nuo (CTMCs)

Em uma cadeia de Markov de tempo contı́nuo, o processo transiciona de um estado
para o outro após um tempo aleatório exponencialmente distribuı́do. Da mesma forma
que foi construı́da uma matriz de probabilidades de transição para uma DTMC, podemos
construir uma matriz geradora infinitesimal Q com as taxas de mudança entre os estados
do processo com a seguinte estrutura:

Q =




−q0 q0,1 · · · q0,j · · ·

q1,0 −q1 · · · q1,j · · ·
... ... · · ·

... · · ·

qi,0 qi,1 · · · −qi · · ·
... ... · · ·

... · · ·




(2.6)

1Define-se por perı́odo de um estado i, representado por di o maior divisor comum de um conjunto de
valores positivos n, tal que pii(n) > 0. Um estado é classificado como aperiódico, se di = 1.

2Define-se por cadeias do tipo irredutı́veis aquelas onde todos os estados podem ser alcançados por
qualquer outro estado em um número finito de passos.
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2.5 Processos Markovianos com Recompensa

com qi = −
∑

∀j 6=i qij .

Analogamente ao caso discreto, o vetor de probabilidades em estado estacionário é
obtido através da solução do seguinte sistema de equações lineares:

πQ = 0 (2.7)

com a seguinte condição de normalização:

π1T = 1. (2.8)

Conforme recapitulado em [28], uma cadeia contı́nua é análoga a uma cadeia discreta,
ou seja, a partir de um processo contı́nuo, podemos obter um processo discreto similar.
Esta propriedade é extremamente importante, dado que utilizar cadeias de Markov dis-
cretas no tempo por muitas vezes simplificam a solução do problema. Na seção 2.6,
mostraremos como estabelecer a relação entre os processos Markovianos discreto e contı́-
nuo.

2.5 Processos Markovianos com Recompensa

O conceito de recompensas é amplo o suficiente para se adequar ao cálculo de diversas
medidas de interesse na área de desempenho e confiabilidade de sistemas, conseqüente-
mente é vasta a literatura sobre a utilização do paradigma de recompensas em modelos
Markovianos para o cálculo destas medidas ([30],[29],[88],[100],[27],[106],[37],[38]).
Como exemplo de medidas de interesse, podemos citar a vazão de informação em um
sistema, disponibilidade do sistema, tamanho médio de filas, entre outras.

A recompensa atribuı́da a um processo Markoviano pode se classificar em duas cate-
gorias distintas:

1. Recompensas de Taxa - A cada estado da cadeia é atribuı́da uma recompensa,
sendo que o acúmulo desta recompensa é uma função do tempo de permanência no
estado em questão;

2. Recompensas de Impulso - A recompensa está associada a transições entre os
estados da cadeia.

Para melhor definirmos modelos Markovianos com recompensas de taxa, conside-
remos uma cadeia de Markov homogênea de tempo contı́nuo X = {X(t), t ≥ 0}, com
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espaço de estados finito S = {i; i = 1, ...,M}. A cada estado i ∈ S está associada
uma recompensa de taxa de um conjunto R = {ri; i = 1, ...,M}, onde ri representa
a recompensa ganha por unidade de tempo em que o sistema se encontra no estado i.
Consideremos, também, a variável aleatória IR(t) = ri que representa a recompensa
instantânea no tempo t, se X(t) = i.

Como um exemplo de medida de interesse a ser estudada, podemos citar a medida
de recompensa de taxa acumulada, definida da seguinte forma. Seja [0, t] o perı́odo de
observação de um sistema em particular. A recompensa acumulada, neste intervalo, é
definida como:

CR(t) =

∫ t

0

IR(τ)dτ.

Se dividirmos a recompensa acumulada pelo perı́odo de observação, obtemos a média da
recompensa acumulada:

ACR(t) =
CR(t)

t
.

Consideremos, como exemplificação, modelos de confiabilidade onde podemos asso-
ciar a recompensa ri = 1 para todos os estados i onde o sistema está operacional e ri = 0

para os estados onde o sistema não está operacional. Neste caso, a recompensa acumulada
CR(t), entre [0, t], é o tempo total em que o sistema está operacional neste intervalo de
observação.

A diferença entre os conceitos de recompensa acumulada e de recompensa instantânea
pode ser observada na Figura 2.1. A recompensa acumulada é uma função crescente,
se a recompensa ganha em um intervalo de tempo é positiva, ou decrescente, caso a
recompensa em um intervalo de tempo seja negativa. Em contrapartida, a recompensa
instântanea é constante dentro do intervalo de tempo considerado3.

a
tempo1t 2t 3t 4t 5t 6t

b
c
d

X(t)

IR(t)

tempo1t 2t 3t 4t 5t 6t

CR(t)

r

CR(t)

Figura 2.1: Comparação entre IR(t) e CR(t).
3A recompensa de taxa pode ser uma função do tempo de permanência em um estado. No entanto, nesta

tese a recompensa de taxa instântanea é constante em todo o tempo de permanência em um estado.
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No caso de recompensas de impulso, consideremos o mesmo processo Markoviano
X descrito anteriormente. A este processo, podemos atribuir K recompensas de impulso
distintas {ρ1, ρ2, ρ3, · · · , ρK}, onde ρi é uma recompensa dada ao processo quando uma
transição particular entre estados ocorre. A recompensa atribuı́da a uma transição entre
os estados i e j é definida por ρĉ(i,j), onde ĉ(i, j) é o ı́ndice da recompensa associada a
transição (i, j). Seja N(t) o número de transições de X que ocorrem durante um intervalo
de tempo (0, t), e seja σn a n-ésima transição. A recompensa média de impulso acumulada
durante o intervalo (0, t) é dada por:

ACI(t) =
1

t

N(t)∑

n=0

ρĉ(σn).

2.6 Uniformização

A técnica de uniformização é amplamente utilizada na análise de modelos de desem-
penho e confiabilidade. Esta técnica foi proposta por Jensen em 1953 [75], e na literatura
podemos encontrar diversos métodos de solução que se baseiam nesta teoria ([27] e [28]).

O principal objetivo desta técnica é transformar uma cadeia de Markov de tempo
contı́nuo em uma cadeia de Markov análoga de tempo discreto, o que facilita o cálculo de
diversas medidas de interesse, tanto para medidas em tempo finito quanto para tempo “in-
finito” de observação4. A utilização da matriz P definida como a matriz de probabilidades
de transição em substituição a matriz geradora infinitesimal Q evita problemas de erros
de arredondamento, provenientes da manipulação dos elementos negativos presentes na
diagonal principal de Q, além de uma série de outras vantagens [28].

A seguir, fazemos uma breve apresentação da técnica e a sua aplicação direta ao
cálculo da distribuição de probabilidades para um tempo finito de observação5. Veja [64]
para uma discussão mais detalhada sobre este método e sua utilização na área de análise
de desempenho de sistemas de comunicação e computação.

Para a análise da técnica de uniformização, consideremos uma cadeia de Markov X
com espaço de estados finito S, composta por M estados. O tempo de permanência em
cada estado da cadeia é exponencialmente distribuı́do e a probabilidade de transição entre
estados é igual a qij/qi, onde qij é a taxa de transição entre os estados (i, j) e qi é a taxa
de saı́da do estado i. Seja Λ um parâmetro cujo o valor, em módulo, é maior ou igual à

4Referenciada na literatura como Estado Estacionário de observação.
5Referenciada na literatura como Estado Transiente de observação.
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maior taxa de saı́da de um estado (isto é, maior ou igual ao módulo do maior elemento da
diagonal principal de Q). O valor Λ sempre pode ser calculado no caso em que o espaço
de estados é finito.

Desta forma, podemos definir um processo X ′ com as seguintes caracterı́sticas:

1. X ′ possui o mesmo espaço de estados de X ;

2. O tempo de residência em qualquer estado da cadeia antes de uma transição é ex-
ponencialmente distribuı́do com taxa Λ. Portanto, o número de transições em (0, t)

é dado por uma distribuição de Poisson com a mesma taxa Λ;

3. A probabilidade de X ′ transicionar de um estado i para um estado j (i 6= j) é igual
a qij/Λ . Todavia, pode existir a transição para o mesmo estado, com probabilidade
(1−

∑
∀j; j 6=i qij/Λ).

Observando o processo X ′, podemos notar que a probabilidade de transição entre os
estados, o tempo de permanência em cada estado da cadeia e o espaço de estados são
equivalentes aos do processo X (maiores detalhes em [39] e [27]), o que nos possibilita
afirmar que os processos X e X ′ são equivalentes.

Seja P = I + Q/Λ, a matriz que fornece as transições de probabilidade entre os
estados do processo X ′. Assim, o processo X é equivalente à cadeia de Markov de tempo
discreto subordinado a um processo de Poisson com taxa Λ.

Consideremos uma cadeia de Markov de tempo discreto Z = {Zn : n = 0, 1, ..} com
espaço de estados finito S e matriz de transições de probabilidade P, e seja N = {N(t) :

t ≥ 0} o processo de Poisson com taxa Λ independente de X . A transição de tempos de
X ′ ocorre de acordo com o processo de Poisson, e as transições entre estados ocorrem de
acordo com a cadeia discretaZ e são dadas pela matriz P. Assim,X (t) = X ′(t) = ZN(t).

Como ilustração para a aplicação da técnica de uniformização, seja π(t) = (π1(t),

π2(t), · · · , πM(t)) o vetor de probabilidades em um tempo finito de observação, onde
πi(t) é a probabilidade do processo se encontrar no estado i no tempo t. Descondicio-
nando no número de transições no perı́odo [0, t], temos:

π(t) =
∞∑

n=0

e−Λt (Λt)
n

n!
π(0)P(n) (2.9)

onde π(0) é o vetor de probabilidades iniciais e P(n) corresponde ao n-ésimo passo da
matriz de probabilidades de transição em Z .
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Para avaliar numericamente a Equação 2.9, podemos truncar a série infinita para um
valor de N , e o erro resultante do truncamento pode ser estimado a partir dos termos
resultantes da distribuição de Poisson. Temos, portanto:

π(t) =
N∑

n=0

e−Λt (Λt)
n

n!
π(0)P(n) + ε(N), (2.10)

onde

ε(N) = 1−
N∑

n=0

e−Λt (Λt)
n

n!
. (2.11)

Finalizando, a utilização da técnica de uniformização é extremamente atrativa tanto
computacionalmente quanto em termos das interpretações probabilı́ticas que podem ser
formalizadas em diversos sistemas, após a sua aplicação.

2.7 Complemento Estocástico

O conceito de complemento estocástico ocorre em diversas aplicações que envolvem
cadeias de Markov finitas [95], sendo amplamente utilizado pelos diversos algoritmos
de eliminação que determinam a distribuição de probabilidades em estado estacionário
([139],[19],[142], entre outros).

Podemos descrever o complemento estocástico da seguinte forma. Seja a matriz es-
tocástica P de dimensão m x m, particionada da seguinte forma:

P =




P11 P12 · · · P1k

P21 P22 · · · P2k

... ... . . . ...
Pk1 Pk2 · · · Pkk




onde Pij representa a matriz de probabilidades de transição entre os estados pertencentes
ao bloco i e os estados pertencentes ao bloco j.

Assuma que todas as matrizes diagonais sejam quadradas. Se a matriz Pi representa
uma submatriz de P obtida através da retirada da i-ésima linha e da i-ésima coluna de
blocos da matriz particionada P, cada submatriz I−Pi é uma matriz não-singular. Desta
forma, a inversa (I−Pi) existe.

Seguindo a definição de complemento estocástico encontrada em [95], para um dado
ı́ndice i, seja Pi uma matriz obtida a partir da matriz P após a retirada da i-ésima linha e
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da i-ésima coluna de blocos da matriz particionada P, e seja Pi∗ e P∗i definidos como:

Pi∗ = (Pi,1 Pi,2 · · · Pi,i−1 Pi,i+1 · · · Pi,k)

e
P∗i = (P1,i P2,i · · · Pi−1,i Pi+1,i · · · Pk,i)

T .

Ou seja, Pi∗ é a i-ésima linha de blocos com Pii removido, e P∗i é a i-ésima coluna
de blocos com Pii removido. O complemento estocástico de Pii em P é definido como
sendo a matriz:

Sii = Pii + Pi∗(I−Pi)
−1P∗1. (2.12)

Por exemplo, o complemento estocástico de P22 em :

P =




P11 P12 P13

P21 P22 P23

P31 P32 P33




é dado por:
S22 = P22 + (P21 P23)(I−P2)

−1(P12 P32)
T ,

com (I−P2) igual a:

(I−P2) =

(
I−P11 −P13

−P31 I−P33

)
.

O complemento estocástico pode ser facilmente encontrado quando caracterı́sticas es-
peciais ocorrem na matriz P. Em [39] alguns casos especiais são apresentados. Identificar
estes casos é de extrema importância para a redução do custo computacional dos métodos
de solução baseados em eliminação de variáveis.

Finalizando, apresentamos, brevemente, a interpretação probabilı́stica para o conceito
de complemento estocástico. Seja a seguinte matriz P, particionada em dois subconjuntos
A e B:

P =

(
PAA PAB

PBA PBB

)

e
SAA = PAA + PAB(I−PBB)−1PBA,

sendo SAA o complemento estocástico da matriz P em relação ao subconjuntoA.

Consideremos um novo processo, chamado reduzido [95], definido pelas observações
ao processo original, onde todos os estados estão representados, somente quando este
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último está em um estado pertencente ao subconjunto A. No novo processo, transições
entre estados pertencentes ao subconjunto B são descartadas. Neste caso, um caminho
entre dois estados Ak e Aj pertencentes a A no processo reduzido, corresponde a um
caminho direto entre estes dois estados no processo original ou então, um caminho que
passa pelo subconjunto B. Por exemplo, considerando k = 1 e j = 7, se:

A1 → B2 → A3 → B4 → B5 → A6 → A7

é um caminho entre A1 e A7 na cadeia original, então:

A1 → A3 → A6 → A7

é o caminho correspondente na cadeia reduzida, onde visitas ao subconjunto B são des-
consideradas.

Resumindo, as probabilidades relacionadas com os estados em B devem ser redis-
tribuı́das entre os estados pertencentes ao processo reduzido, de tal forma que a matriz
resultante seja estocástica6. Esta redistribuição considera os caminhos diretos entre os es-
tados pertencentes a A e os caminhos que passam pelo conjunto de estados pertencentes
a B. O tempo de permanência no subconjunto B é desconsiderado pelo novo processo
reduzido.

2.8 Cadeias de Markov com Estruturas Repetidas

Analisar a estrutura da matriz de probabilidades P referente a Cadeia de Markov é
de extrema importância para o desenvolvimento de métodos de solução que resolvam o
sistema de equações da Equação 2.4 com maior eficiência computacional. Em muitos
casos, a matriz apresenta uma estrutura especial, por exemplo, com repetição de linhas,
colunas ou submatrizes, ideal para desenvolvimento de algoritmos que explorem esta car-
acterı́stica. Diversos trabalhos são encontrados na literatura cujo o enfoque é determi-
nar estas estruturas e propor algoritmos que as utilizem com o intuito de reduzir o custo
computacional para a obtenção de diversas medidas de interesse ([107],[108],[109],[111],
[86],[87],[85],[52],[61],[121]).

O exemplo mais simples de uma matriz P com estrutura com repetição ocorre no
sistema de filas M/M/1, onde o intervalo entre chegadas e saı́das no/do sistema são
exponencialmente distribuı́dos. Neste caso, como não existem restrições no tamanho da

6Uma matriz é dita estocástica quando todas as linhas da matriz somam 1.
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população que chega ao sistema ou na capacidade de armazenamento da fila, o espaço de
estados é infinito, e, portanto, a matriz P também possui uma dimensão infinita.

A Figura 2.2 apresentada o diagrama de estados desta cadeia. Uma fila M/M/1

também é conhecida como um processo estocástico do tipo Birth-Death.

0 1 2 3

λ λ λ λ

µ µ µ µ

.............

Figura 2.2: Diagrama de estados de uma fila M/M/1.

Na CTMC apresentada na Figura 2.2, cada estado da cadeia representa o número
de indivı́duos no sistema, sendo S = {0, 1, 2, · · · }. Se a taxa média de chegada no
sistema é λ e a taxa média de saı́da é µ, o vetor distribuição de probabilidades em estado
estacionário π é dado por: πi = (1 − λ/µ)(λ/µ)i, i ≥ 0, onde πi é a probabilidade
estacionária do estado i [81]. Se os estados forem ordenados em ordem crescente de
ı́ndice i, temos que o gerador infinitesimal da fila M/M/1 é:

QM/M/1 =




−λ λ 0 0 0 · · ·

µ −(µ+ λ) λ 0 0 · · ·

0 µ −(µ+ λ) λ 0 · · ·

0 0 µ −(µ+ λ) λ · · ·
... ... ... ... ... . . .




. (2.13)

Quando a capacidade da fila é limitada, por exemplo em M , a matriz apresentada se
modifica somente no (M+1)-ésimo estado, mantendo estrutura semelhante a apresentada
na matriz 2.13.

Entre os diversos tipos de processos Markovianos que possuem matrizes com estru-
turas repetidas (maiores detalhes podem ser encontrados em [87]), destacamos os proces-
sos classificados como Quasi-Birth-Death [87], que serão utilizados nesta tese. A seguir,
fazemos um resumo desta categoria de processos.

2.8.1 Processo Quasi-Birth-Death

Para exemplificar este tipo de processo, considere uma fila onde a chegada de clientes
ocorre de acordo com um processo de Poisson, com taxa λ. O serviço se divide em dois
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2.8 Cadeias de Markov com Estruturas Repetidas

estágios exponencialmente distribuı́dos: o primeiro com taxa µ1 e o segundo com taxa µ2.
Este tipo de distribuição é chamada de hipoexponencial com duas fases, e a fila descrita
é do tipo M/Hypo(2)/1. Cada estado é definido por (i, s), onde i, neste exemplo, é o
número de clientes na fila e s é o estágio do serviço em que o cliente se encontra. Seja o
conjunto S ordenado da seguinte maneira: S = {(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2), (2, 1),

· · · }. Assim, temos a seguinte matriz geradora infinitesimal do processo:

QM/Hypo(2)/1 =




−λ λ 0 0 0 0 0 · · ·

0 −α1 µ1 λ 0 0 0 · · ·

µ2 0 −α2 0 λ 0 0 · · ·

0 0 0 −α1 µ1 λ · · · · · ·

0 µ2 0 0 −α2 µ1 · · · · · ·

0 0 0 0 0 −α1 · · ·
... ... ... ... ... ... ... . . .




, (2.14)

onde αj = λ + µj, j = {1, 2}. Podemos agrupar as entradas da matriz representada em
2.14 de acordo com o número total de clientes no sistema, o que faz com que a estrutura
da Matriz 2.14 se aproxime da estrutura mostrada em 2.13.

Segundo este agrupamento, o vetor de probabilidades π pode ser particionado em
subvetores π(i) = (π(i,1), π(i,2)), para i > 0, e π(0) = (π(0,0), π(0,1), π(0,2)). Baseado nesta
partição, podemos definir os subconjuntos S (i) para i > 0 e S(0) no conjunto S. No caso
da matriz infinita, S(0) é definido como subconjunto de borda (boundary portion) e os
demais subconjuntos como conjuntos repetidos (repeating portion).

Considerando estes subconjuntos, sejam as seguintes submatrizes do processo:

A0 =

(
λ 0

0 λ

)
, A1 =

(
−α1 µ1

0 −α2

)
,

A2 =

(
0 0

µ2 0

)
, B0 =




−λ −λ 0

0 −α1 µ1

µ2 0 −α2


 ,

C1 =




0 0

λ 0

0 λ


 , B1 =

(
0 0 0

0 µ2 0

)
.

Utilizando o conjunto de matrizes A0,A1,A2,B0,C1,B1, podemos reescrever a Ma-
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triz 2.14 na estrutura de blocos que se repetem:

QQBD =




B0 C1 0 0 0 · · ·

B1 A1 A0 0 0 · · ·

0 A2 A1 A0 0 · · ·

0 0 A2 A1 A0 · · ·
... ... ... ... ... . . .




, (2.15)

onde 0 é uma matriz nula com dimensão apropriada. A matriz A0 representa as mudanças
entre os nı́veis i e i + 1; a matriz A1 representa mudanças entre as fases do serviço e a
matriz A2 representa as mudanças entre os nı́veis i e i− 1.

2.9 Modelos de Fluido

A pesquisa em modelos de fluido tem recebido grande atenção na literatura, desde
que o modelo de pacotes é pouco escalável para representar as redes de dados atuais.
A ineficiência se deve, principalmente, ao crescimento significativo na taxa de envio e
serviço de informações.

A tı́tulo de ilustração, consideremos a Figura 2.3 que mostra um reservatório de água
que esvazia segundo uma taxa constante de c = 1. A entrada de água no reservatório
é controlada por uma cadeia de Markov de tempo contı́nuo com três estados: {0,1,2}.
Quando o processo está no estado 0, a taxa de entrada é d0 = 0, quando está no estado
1, a taxa é d1 = 1 e quando está no estado 2, a taxa é d2 = 2. Assim, a variação no
lı́quido do reservatório é de: r0 = d0 − c = −1, no estado 0 e neste caso o conteúdo do
reservatório diminui com taxa constante 1; r1 = d1 − c = 0, no estado 1 e neste caso
o conteúdo do reservatório permanece constante e o conteúdo do reservatório aumenta
com taxa 1 quando o estado é o 2. Se a taxa de entrada é igual a −1 por um tempo
longo, o reservatório pode ficar vazio, permanecendo no nı́vel zero. Se o reservatório é
infinito e a taxa de entrada é igual a 1 por um longo tempo, o conteúdo aumenta sem
limites. Se o reservatório possui capacidade finita e a taxa de entrada permanece igual a 1

por um perı́odo longo, o conteúdo do reservatório vai transbordar; neste caso, o nı́vel do
reservatório permanece no seu máximo valor.

Formalmente, consideraremos uma fila de fluido modulada por um processo de Markov
bidimensional {(X(t), CR(t)) : t ∈ <}, onde:

• X(t) assume um valor pertencente ao conjunto finito S e é denominado fase. Este
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0 1 2

c

d0 d1
d2

Figura 2.3: Exemplo de um reservatório de fluido modulado por um processo de Markov
com três estados {0, 1, 2}.

valor é o estado, no tempo t, do processo de Markov que modula o padrão de
evolução do conteúdo da fila; e,

• CR(t) ∈ < é denominado nı́vel e representa o conteúdo da fila em um instante de
tempo t.

A modulação do conteúdo na fila pode ser descrita da seguinte forma: durante os
intervalos de tempo em que X(t) é constante e igual a i, o nı́vel CR(t) varia linearmente
a uma taxa ri. No caso da fila com capacidade infinita,CR(t) pode assumir qualquer valor
real não negativo; no caso da fila com capacidade finita, CR(t) poderá assumir valores
reais até o nı́vel máximo B, previamente determinado. Quando CR(t) = 0 e a taxa ri no
tempo t é negativa, o nı́vel permanece zero.

O uso de modelos de fluido pode resultar em vantagens computacionais tanto para o
caso onde o modelo é simulado quanto para o caso em que este é resolvido analiticamente.
No caso da simulação, os eventos que representam as chegadas discretas de pacotes não
são explicitamente considerados, e sim, somente os eventos que representam as mudanças
na taxa de chegada do fluido. O contéudo total no dispositivo de armazenamento é obtido
através de equações. Esta modelagem aproxima o efeito da chegada de pacotes através de
“blocos de fluido” que preenchem o dispositivo de armazenamento a uma taxa constante
de bits. Como conseqüência desta modelagem, a diminuição do custo computacional
é grande quando a taxa de chegada de pacotes é muitas ordens de grandeza maior que
as taxas de mudanças destes valores. Similarmente, quando resultados analı́ticos são
utilizados, as mudanças nas taxas de fluido são modeladas, por exemplo, por uma cadeia
de Markov, enquanto o fluido acumulado no dispositivo de armazenamento é representado
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por um conjunto adicional de equações.

Como um exemplo, consideremos uma fonte on-off onde em on os pacotes chegam a
uma fila finita segundo um processo de Poisson e nenhum pacote chega quando o estado é
o off. Adicionalmente, assumamos que a fila possua capacidade para armazenar centenas
de pacotes e que estes são servidos a uma taxa de 200 Mbps. A taxa de chegada de
pacotes em on é de 1 Gbps e as mudanças de on para off ocorrem na ordem de centenas
de milisegundos. Então, 15 minutos de tempo de simulação de um sistema simples de
fila reduz o número de eventos a serem simulados de 108 para 103, quando é usado um
modelo de fluido. Da mesma forma, a solução analı́tica do sistema de fluido pode reduzir
de 2 a 3−4 ordens de magnitude o custo computacional em termos de armazenamento e
número total de multiplicações, respectivamente.

Liu et al [89] investigam o custo computacional requerido pela simulação de fluido e
estabelecem uma comparação com a simulação de pacotes. As referências ([67],[25]) são
exemplos de simulações do tipo hı́bridas, que utilizam pacotes e fluido.

Métodos analı́ticos para solução de modelos de fluido têm sido estudados por mais de
25 anos ([82],[5],[98],[45],[3],[4]). Na literatura podemos encontrar diversos métodos de
solução para modelos Markovianos com recompensa ([26],[106],[27],[64]) que podem
ser aplicados para modelos de fila de fluido, com adicional cuidado no tratamento das
condições de contorno, no momento onde o dispositivo de armazenamento atinje o nı́vel
zero ou a sua capacidade máxima [32].

2.10 Cadeias de Markov Ocultas (HMM’s)

Uma cadeia de Markov oculta é composta por dois processos estocásticos acoplados,
onde o primeiro é uma cadeia de Markov e o segundo é um processo de observação cuja a
distribuição, em qualquer instante de tempo t, é totalmente determinada pelo estado atual
da cadeia. Maiores detalhes sobre este processo e as aplicações relacionadas podem ser
encontrados em [119].

Por exemplo, vamos considerar um cassino desonesto que usa dois tipos de dados para
um determinado jogo. Um dado é normal, ou seja, a probabilidade de sair qualquer uma
de suas 6 faces é 1/6. O outro dado é viciado de modo que a face com 6 saia 50% das
vezes. Um jogador não sabe que o cassino está usando mais de um dado e vai apenas
ver os resultados dos dados, ou, em outras palavras, a seqüência de observações deste
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experimento. Como o jogador não vê a troca dos dados, ele pode apenas inferir sobre o
processo, cujo estado indica o tipo de dado usado, através da seqüência de observações.
O processo de troca de dados é oculto para o jogador. A Figura 2.4 mostra o diagrama de
estados deste modelo de Markov Oculto.

1: 1/6
2: 1/6
3: 1/6
4: 1/6
5: 1/6
6: 1/6

1: 1/10
2: 1/10
3: 1/10
4: 1/10
5: 1/10
6: 1/2

0.05

0.1

0.90.95

Figura 2.4: Cassino Desonesto.

Formalizando a definição de uma HMM, seja {Xt} o n-ésimo estado da cadeia de
Markov. A distribuição de probabilidades inicial é dada por um vetor n-dimensional π,
com πi = P [X1 = i]. As probabilidades de transição entre os estados são controladas por
uma matriz P = {pij}, de ordem n x n, onde pij = P [Xt = j|Xt−1 = i]. O processo de
observação {Yt} possui M sı́mbolos e é governado pela matriz Γ = {γij}, de ordem n x
m, onde, γij = P [Yt = j|Xt = i]. Para cada HMM o conjunto de parâmetros relacionado
é definido pela tripla λ = (π,P,Γ).

Descrevendo cada um dos elementos de uma HMM supracitados, temos:

1. N: número de estados do modelo

Apesar de, em geral, os estados serem ocultos, em muitas aplicações podemos as-
sociar um sentido fı́sico a cada estado do processo X . No exemplo do cassino
desonesto, o analista pode criar um modelo onde cada estado representa um dado
diferente com diferentes probabilidades de emissão de cada face. Os estados serão
denotados por S = {1, 2, · · · , N}, onde N é o número total de estados, e o estado
no instante de tempo t como {Xt}.

2. M: número de sı́mbolos distintos do modelo

Também conhecido como tamanho do alfabeto. Os sı́mbolos são as saı́das fı́sicas
do sistema sendo modelado. No exemplo do cassino desonesto, os sı́mbolos são as
faces dos dados. Os sı́mbolos serão denotados por V = {v1, v2, · · · , vM}.
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3. P: matriz de probabilidade de transição

A matriz P indica a probabilidade do sistema sair de um estado para outro em
um passo. Ainda no exemplo do cassino, a matriz de probabilidade de transição
indica a probabilidade do cassino trocar do dado normal para o dado viciado e vice-
versa. A probabilidade de transição do estado i para o estado j em um passo é
pij = P [Xt+1 = j|Xt = i], 1 ≤ i, j ≤ N.

4. Γ: matriz de probabilidade de emissão

A matriz Γ indica a probabilidade de emissão do sı́mbolo vj , dado que o sistema
está no estado i, onde cada elemento γij é igual a P [Yt = vj|Xt = i].

5. π: vetor distribuição do estado inicial

O vetor π define a probabilidade do sistema começar no estado i, onde cada ele-
mento significa πi = P [X1 = i], 1 ≤ i ≤ N .

O primeiro problema ao se criar um novo modelo HMM está relacionado em como es-
pecificar um espaço de estados tanto para o processo de observação {Y (t)} quanto para o
processo oculto {X(t)}. A partir destas definições, tanto o conjunto de parâmetros, como
as probabilidades de transição entre os estados do processo oculto, podem ser obtidos
através de algoritmos [119].
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Capı́tulo 3

Método de Solução para Modelos de
Filas de Fluido

3.1 Introdução

Modelos estocásticos de fluido têm sido amplamente utilizados na literatura como
ferramentas para a análise de sistemas de computação e comunicação. Em particular,
quando as taxas dos eventos do sistema em investigação variam em muitas ordens de
grandeza, o uso de modelos de fluido podem resultar em considerável redução do custo
computacional quando comparado com os modelos onde todos os eventos são explicita-
mente representados. A redução do custo computacional está relacionada com a diminui-
ção do total de multiplicações, no caso de modelos analı́ticos, e na diminuição dos eventos
a serem escalonados, no caso de modelos simulados.

A caracterı́stica citada no parágrafo anterior é encontrada, por exemplo, em modelos
de análise de dependability [64]1, onde os eventos que representam mudanças estruturais
no sistema (falhas e reparos) ocorrem com taxas muito mais baixas do que as taxas dos
eventos de chegada e serviço de clientes. Consideremos um modelo de filas de um canal
de comunicação de redes de computadores. Os intervalos entre eventos associados com
a chegada e saı́da de pacotes na fila podem ser muito menores do que os intervalos que
representam mudanças nas taxas de chegada de pacotes.

O uso de modelos de fluido para modelar sistemas de comunicação resulta em vanta-
gens computacionais tanto para o caso onde o modelo é simulado quanto para o caso em

1Modelos que unem medidas de análise de desempenho e confiabilidade.
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que este é resolvido analiticamente. No caso da simulação, os eventos que representam as
chegadas de pacotes não são explicitamente considerados, e sim, somente os eventos que
representam as mudanças na taxa de chegada do fluido. O conteúdo total no dispositivo de
armazenamento é obtido através de equações. Como conseqüência desta modelagem, a
diminuição do custo computacional pode ser grande quando a taxa de chegada de pacotes
é muitas ordens de grandeza maior que as taxas de mudanças destes valores. Similar-
mente, quando resultados analı́ticos são utilizados, as mudanças nas taxas de fluido são
modeladas, por exemplo, por uma cadeia de Markov, enquanto o fluido acumulado no
dispositivo de armazenamento é representado por um conjunto adicional de equações.

Um fluido pode ser representado como uma recompensa de taxa acumulada ou perdida
por unidade de tempo, dependendo do estado do sistema. Por exemplo, em um sistema
de fila, a chegada e serviço de pacotes podem ser representados por uma recompensa
associada aos estados do modelo. Em outras palavras, se o estado i indica que a taxa de
chegada de pacotes é igual a λi, então a recompensa atribuı́da ao estado i é ri = λi − µ,
onde µ é a capacidade de serviço no sistema.

Modelos de fluido têm atraı́do a atenção de muitos pesquisadores durante décadas e
muitos métodos têm sido propostos para analisar estes modelos ([82], [5],[98],[45],[9],[128],
[27],[88],[32]). Consideremos a medida de distribuição de probabilidades, em estado
estacionário, do conteúdo de uma fila de fluido. Métodos que utilizam análise espec-
tral são os mais comuns ([82],[5],[98],[45]), onde a medida citada anteriormente é de-
scrita através de um conjunto de equações diferenciais cuja solução é uma combinação
linear de exponenciais dos autovalores e autovetores de uma matriz. A limitação deste
paradigma, principalmente no caso de filas com capacidade finita, é que os autovalores
utilizados para obtenção da solução são positivos e negativos e erros numéricos podem
gerar soluções instáveis, resultando em probabilidades negativas ou até mesmo em valores
que podem crescer sem limites. Adicionalmente, o método exige o cálculo de autovalores
e autovetores de uma matriz cujo tamanho é igual a da matriz de transição de estados,
representando as mudanças de taxas. Portanto, o custo computacional pode ser proibitivo
quando a dimensão da matriz de transição é grande.

Trabalhos recentes nesta área de pesquisa têm apresentado novas metodologias para
a obtenção de medidas de desempenho em filas de fluido. Nabli [105] estendeu o tra-
balho apresentado em [106] com o objetivo de obter medidas em estado estacionário. A
distribuição acumulada é calculada usando equações recorrentes.

Com uma abordagem bem diferente das tradicionais, alguns trabalhos na literatura
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e que foram desenvolvidos paralelamente ao método proposto neste capı́tulo, transfor-
mam filas de fluido com capacidades finita e infinita em um processo estocástico equiva-
lente ao modelo conhecido na literatura como Quasi-Birth-Death (QBD). Formalmente,
um processo QBD infinito, em tempo discreto, pode ser descrito da seguinte maneira.
Consideremos uma DTMC X = {X(t); t ≥ 0} com espaço de estados bidimensional
{(j, i) : j ≥ 0, 1 ≤ i ≤ m}, com a seguinte partição definida como ∪j≥0 l(j), onde
l(j) = {(j, 1), (j, 2), · · · , (j,m)} para j ≥ 0. A primeira coordenada, j, é definida como
nı́vel ou conteúdo da fila, e a segunda, i, é chamada fase do estado (j, i). Uma cadeia de
Markov é definida como QBD se transições em um passo são restritas a estados do mesmo
nı́vel (j) ou entre dois nı́veis adjacentes: é possı́vel mudanças em um passo entre (j, i)

para (j ′, i′), somente se j ′ = (j), (j+1) ou (j− 1), com j ≥ 1, para o último caso. Para a
instância finita de um processo QBD, a coordenada j passa a ser limitada superiormente
por um valor m ∈ ℵ.

Ahn e Ramaswami [3] mostraram a relação entre modelo de fluido e processo QBD e
no trabalho de Soares e Latouche em [23], os autores mostraram uma interpretação proba-
bilı́stica para o processo apresentado por Ahn e Ramaswami. Trabalhos recentes de Ahn
e Ramaswami [4] e Soares e Latouche [22], transformam uma fila finita de fluido em um
modelo QBD finito, estendendo os trabalhos apresentados em [3] e [23], respectivamente.
Conforme veremos neste capı́tulo, as metodologias utilizadas pelos trabalhos supracita-
dos e pelo trabalho descrito neste capı́tulo são diferentes no que diz respeito a própria
modelagem e ao respectivo custo computacional dos métodos para calcular a distribuição
complementar da ocupação da fila, apesar de representarem o comportamento do modelo
de fluido através de um processo QBD.

Como principal vantagem do uso de processos QBD, podemos citar que este tipo de
processo evita os problemas de precisão que acontecem na solução numérica de equações
diferenciais, no caso de filas com capacidade infinita, e problemas de determinação de
condições de contorno que ocorrem nos casos das filas finitas (a determinação destas
condições de contorno é uma etapa difı́cil no cálculo dos resultados, tanto por instabili-
dade numérica como também pela dificuldade na identificação dos estados que obedecem
a estas condições). Além dos pontos citados, certos tipos de solução de equações diferen-
ciais são instáveis, causando consideráveis dificuldades técnicas [120].

Para obter a distribuição complementar em estado estacionário de um processo QBD
finito, podemos citar o método de solução conhecido como Folding [142], que se ca-
racteriza por ser um algoritmo de eliminação do tipo par-ı́mpar (odd-even), que refere-
se a posição na matriz do bloco eliminado a cada passo do algoritmo. Em Latouche e
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Ramaswami [87] dois outros métodos são apresentados, sendo que o primeiro representa
a distribuição através da combinação linear de duas matrizes na sua forma geométrica e o
segundo requer que o processo QBD possua matrizes abaixo da diagonal com rank igual
a 1 (como exemplo, podemos citar os processos M/PH/1/k e PH/M/1/k que satisfazem
esta caracterı́stica). Em Meo et al [99] os autores apresentam um procedimento eficiente
de eliminação que é particularmente atrativo para as matrizes onde os blocos abaixo da
diagonal principal possuem uma estrutura simples, de fácil inversão.

O maior objetivo deste capı́tulo é estudar e apresentar métodos eficientes para a solução
de modelos de fluido, pela transformação do sistema em um processo QBD. Sejam CR

a recompensa acumulada em uma fila, ou similarmente a quantidade de conteúdo, e x
uma quantidade previamente escolhida. Iremos propor um método, baseado na utilização
de processos QBD, que calcula a distribuição de probabilidades complementar da recom-
pensa acumulada na fila, ou seja, P [CR > x] = limt→∞ P [CR(t) > x].

Apresentaremos um método aproximado que pode ser divido em duas contribuições
principais. A primeira é a forma pela qual o modelo de fluido é transformado em um
sistema QBD. Desta forma, a cadeia de Markov com recompensas de taxa em tempo
contı́nuo é mapeada em uma cadeia equivalente em tempo discreto e com recompensas
de impulso. Neste modelo discreto, “blocos de fluido” são acumulados pelo processo
a cada mudança de estado da fonte de dados. O modelo resultante pode ser resolvido
usando métodos para recompensas de impulso ou pode ser pensado como um processo
QBD com estrutura especial.

Adicionalmente a metodologia de modelagem proposta, a segunda contribuição deste
capı́tulo é um algoritmo de eliminação mais eficiente para o processo QBD resultante. O
algoritmo possui custo computacional inferior quando comparado ao custo computacional
do algoritmo de eliminação Folding. Este método de eliminação pode ser utilizado em
qualquer modelo, independente deste estar representando ou não um modelo original de
fluido. Para tal, basta que a matriz de probabilidades do processo em estudo possua uma
estrutura especial, que descreveremos no decorrer deste capı́tulo.

Resultados preliminares da teoria desenvolvida neste capı́tulo foram apresentados em
[19]. Neste capı́tulo ampliamos o escopo da utilização do método para modelos com
duas filas de fluido. Adicionalmente, apresentamos resultados quando o método pro-
posto é aplicado para avaliar a distribuição complementar, em estado estacionário, da
ocupação de filas de fluido alimentadas por fontes de dados parametrizadas por traces
de tráfego real coletados nos roteadores do Departamento de Engenharia de Sistemas e
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Computação/COPPE/UFRJ [37] e em um backbone Internet [112]. Para analisarmos o de-
sempenho do método, realizamos um conjunto de testes variando os diversos parâmetros
do modelo. A aproximação proposta possui um comportamento homogêneo, conforme
será verificado posteriormente, através do conjunto de exemplos. Como uma nova con-
tribuição, aplicamos o método proposto para o caso da fila de fluido com capacidade
infinita.

A estrutura deste capı́tulo é mostrada a seguir. Na Seção 3.2 apresentamos os princi-
pais trabalhos encontrados na literatura que propõem o cálculo da medida anteriormente
citada através da utilização de processos QBD e através da abordagem “tradicional”, com
o cálculo dos autovalores e dos autovetores. A Seção 3.3 é destinada a descrever o método
proposto para os sistemas com uma única fila de fluido. A extensão para os sistemas com
duas filas é apresentada em 3.4. O custo computacional do método está descrito na Seção
3.5. Comparações entre os métodos abordados na Seção 3.2 e o método apresentado neste
capı́tulo são discutidas na Seção 3.6. Exemplos para ilustrar o método proposto são de-
scritos na Seção 3.7. Apresentar o sumário com as principais contribuições deste capı́tulo
é o objetivo da Seção 3.8.

3.2 Trabalhos Relacionados

Conforme descrito na Introdução, a literatura de fluido é vasta e diferentes aborda-
gens para o cálculo da distribuição de probabilidades da ocupação de uma fila podem ser
encontradas ([82],[5],[98],[45],[9],[128],[27],[88]).

Nesta seção iremos restringir a apresentação dos métodos cujas as idéias mais se
aproximam do método proposto neste capı́tulo. Descreveremos o método tradicional pro-
posto por Anick et al [5] e a abordagem da utilização do processo QBD proposta por Ahn
e Ramaswami ([3] e [4]). Finalizando, apresentaremos o método de eliminação Folding
proposto em [142].

3.2.1 Anick et al [5]

Um dos primeiros trabalhos na literatura destinado à solução da distribuição da ocupação
de uma fila de fluido em estado estacionário foi desenvolvido por Anick et al [5]. O
método proposto utiliza expansão espectral e será descrito a seguir.
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Seja uma fila que recebe informação de N fontes que são independentes e que de
maneira assı́ncrona alternam entre os estados on e off. Os perı́odos de on e de off de cada
fonte são exponencialmente distribuı́dos. Sem perda de generalidade, a unidade de tempo
escolhida é a média de tempo no estado on; a média de tempo do perı́odo em off é dada
por 1/λ e a unidade de informação escolhida é a quantidade de informação gerada pela
fonte no estado on. Assim, a fonte transmite uma unidade de informação por unidade de
tempo em on. Quando i fontes estão em on simultaneamente, a taxa instantânea recebida
pela fila é de i. A quantidade de informação que excede a taxa de serviço µ é armazenada
na fila. Quando a fila não está vazia, a taxa instantânea de mudança no conteúdo da fila é
de i−µ. Uma vez vazia, a fila continua neste nı́vel enquanto i ≤ µ. O modelo matemático
para este sistema é descrito a seguir.

Seja i o total de fontes ativas (em on) no instante t. Dois eventos podem ocorrer du-
rante o próximo intervalo ∆t: uma nova fonte pode se tornar ativa ou uma fonte pode se
tornar inativa. Desde que os perı́odos de on e off sejam exponencialmente distribuı́dos,
as probabilidades de ocorrências dos eventos são, respectivamente, (N − i)λ∆t e i∆t. A
ocorrência de dois eventos no intervalo tem a probabilidade igual a o(∆t2). A probabili-
dade de não ocorrer mudanças é de 1− {(N − i)λ + i}∆t+ o(∆t2).

Seja Pi(t, x), 0 ≤ i ≤ N, t ≥ 0, x ≥ 0, a probabilidade de i fontes estarem ativas em
t e o conteúdo na fila não exceder x. Assim definimos:

Pi(t+ ∆t, x) ={N − (i− 1)}λ∆tPi−1(t, x)+

(i+ 1)∆tPi+1(t, x) + [1− {(N − i)λ+ i}∆t]

Pi{t, x− (i− µ)∆t}+O(∆t2).

(3.1)

No limite, ∆t→ 0:
∂Pi

∂t
+ (i− µ)

∂Pi

∂x
= (N − i+ 1)λPi−1 − {(N − i)λ+ i}Pi + (i + 1)Pi+1 (3.2)

Como o objetivo é calcular as probabilidades em equilı́brio, considere wi(x) a proba-
bilidade em estado estacionário de i fontes estarem ativas e o conteúdo da fila não exceder
x.

Como ∂Pi/∂t = 0, para t→∞ e i ∈ [0, N ]

(i− µ)
dwi(x)

dx
= (N − i+ 1)λwi−1(x)−{(N − i)λ+ i}wi(x) + (i+ 1)wi+1(x). (3.3)

Em notação matricial:

R
dw(x)

dx
= Qw(x), x ≥ 0, (3.4)
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onde R é uma matriz diagonal com os elementos {−µ, 1 − µ, 2 − µ, · · · , N − µ} e a
matriz Q é definida por:

Q =




−Nλ 1 0 · · · 0 0

Nλ −{(N − 1)λ+ 1} 2 · · · 0 0

0 (N − 1)λ −{(N − 1)λ+ 2} 3
... ...

0 0 0
... ... ...

... · · · · · ·
... ... ...

0 0 · · · · · · λ −N




.

Para obtenção da medidawi(x), os autovalores e autovetores a direita da matriz R−1Q

devem ser calculados, o que pode resultar em problemas numéricos. Como a solução da
equação 3.4 é uma combinação linear dos autovetores e dos autovalores da matriz R−1Q,
devemos definir uma solução em particular, através das condições de contorno inerentes
ao problema em questão. Para tal, é necessário a solução de um sistema de equações
lineares, com o total de constantes de integração ai igual ao total de fases da fonte sendo
modelada.

Assim, wi(x), que é a probabilidade de i fontes estarem ativas e o nı́vel de fluido ser
menor ou igual a x, é dada, em forma vetorial, pela seguinte equação:

w(x) =
N∑

i=0

aiφie
zix, (3.5)

onde φi é o autovetor relacionado com o autovalor zi.

Passemos a definição das condições de contorno para a Equação 3.3. Para tal, dois
casos devem ser abordados:

1. Fila com capacidade infinita: neste caso, todos os autovalores positivos devem ser
desconsiderados, para assegurar a convergência da Equação 3.5. Os autores em [5]
provam que um dos autovalores da matriz R−1Q é o autovalor zero. Desta forma,
como temos a matriz geradora infinitesimal, o autovetor associado a este autovalor
é o vetor que representa a distribuição de probabilidades π, em estado estacionário,
da fonte de dados. Desta forma a Equação 3.5, se reduz a seguinte equação:

w(x) = π +
∑

zi<0

aiφie
zix. (3.6)

Em [5], demonstra-se que o número total de autovalores negativos é igual ao total
de fases da fonte onde a recompensa é positiva (filling phases). Este número é igual
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ao total de fatores ai a serem calculados e a seguinte condição de contorno pode ser
definida:

wi(0) = 0, ∀ ri > 0,

sendo esta explicada pelo fato de que, no caso de recompensa positiva, o conteúdo
da fila sempre será maior que zero.

2. Fila com capacidade finita: para este caso, tanto os autovalores positivos quanto os
negativos devem ser calculados. Da mesma forma, um dos autovetores da matriz
R−1Q é o vetor π, associado ao autovalor 0. Os coeficientes ai são estabelecidos
através das seguintes condições de contorno, considerando que o tamanho máximo
da fila é igual a B−:

wi(0) = 0, ∀ ri > 0, wi(B
−) = πi, ∀ ri < 0,

onde a primeira equação é idêntica a equação para o caso infinito, e a segunda se
aplica dado que para que o tamanho da fila seja menor que B− basta o processo
estar em um estado onde a recompensa é negativa (empyting phases).

Passemos a análise do caso onde a fila possui ocupação total B. Para as fases da fonte
onde ri < 0, temos que:

wi(B
−) = P [CR ≤ B−,X = i] = wi(B) = P [CR ≤ B,X = i] = πi; ∀ ri < 0.

Para o caso dos estados com recompensas positivas, temos que:

P [CR = B] = πi − wi(B
−); ∀ ri > 0.

Em termos computacionais, é necessário encontrar, no pior caso que está relacionado
com a fila com capacidade finita, os N + 1 autovalores zi da matriz R−1Q, os correspon-
dentes autovetores φi e osN +1 coeficientes ai. A instabilidade numérica também atinge
o cálculo dos coeficientes ai, tornando este método não muito atrativo para matrizes com
dimensão da ordem de dezenas, matrizes que não possuem estrutura especial ou matrizes
mal-condicionadas [5].

3.2.2 Ahn e Ramaswami ([3] e [4])

Antes de apresentarmos o método proposto em ([3] e [4]), seja a seguinte definição
formal de modelo de fluido a ser utilizada neste capı́tulo. Consideremos uma cadeia
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de Markov em tempo contı́nuo (CTMC) X = {X(t), t ≥ 0} com espaço de estados
finito S = {1, . . . ,M} e matriz geradora infinitesimal Q, onde qi =

∑
∀j; j 6=i qij é a taxa

de saı́da do estado i. Seja π o vetor com a distribuição de probabilidades em estado
estacionário, resultante da solução do sistema linear πQ = 0. A recompensa de taxa2, ou
semelhantemente o fluido, ri é associada ao estado i. A recompensa ri é acumulada por
unidade de tempo em que a cadeia permanece no estado i. Seja CR(t) a recompensa de
taxa acumulada durante o intervalo [0, t]. Logo:

CR(t) =

∫ t

0

rX(τ)dτ.

Seja 0 ≤ CR(t) ≤ B. Estamos interessados na medida w(x) = P [CR > x] =

limt→∞ P [CR(t) > x]. No caso de fila infinita, CR(t) não possui limite superior, ou
seja, B →∞.

O método encontrado na literatura que mais se aproxima do método proposto neste
capı́tulo é o método desenvolvido por Ahn e Ramaswami [3]. Naquele trabalho, os autores
apresentam o cálculo da distribuição de probabilidades em estado estacionário para uma
fila de fluido com capacidade infinita, através de um modelo QBD infinito. Em [4], os
autores usam o mesmo paradigma apresentado em [3] para obtenção da mesma medida
para o caso da fila com capacidade finita.

Como o caso da fila com capacidade finita é baseada no caso da fila com capacidade
infinita, apresentaremos as idéias principais do trabalho para filas com capacidade infinita
e ao final da seção estenderemos para o caso da fila com capacidade finita.

Consideremos que o processo X , com matriz geradora infinitesimal Q, seja uni-
formizado, seguindo a teoria apresentada no Capı́tulo 2. Consideremos, adicionalmente,
dois processos de Poisson,M e N , independentes, com taxa λ, e seja {τk : k ≥ 0} os
instantes de tempo que representam épocas de chegada da superposição dos processosM
e N . Para o caso infinito, é possı́vel obter o resultado da medida de interesse através de
um modelo equivalente ao original, denominado modelo de fluido homogêneo, em que
as recompensas de taxa possuem valores iguais a 1 e −1 e matriz geradora infinitesimal
Q′ = R−1Q, onde a matriz R é uma matriz diagonal com os valores absolutos das re-
compensas originais atribuı́das ao processo que modela a fonte de dados. O conjunto S
que descreve os estados da fonte que modulam o fluido na fila é particionado em subcon-
juntos de acordo com a recompensa atribuı́da a cada estado: os subconjuntos S+, S− e S0

2Conforme citado anteriormente, um modelo de fluido pode ser representado por um modelo Marko-
viano com recompensas de taxa.
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incluem todos os estados onde são encontradas recompensas positivas, negativas e nulas,
respectivamente.

O comportamento de CR, que define o estado da fila de fluido, é descrito a seguir.
CR aumenta a uma taxa constante igual a 1 quando o processo X está em S+; diminui
a uma taxa constante igual a −1 quando o processo está em S− ou permanece constante
quando o processo X está em S0. Seja Q = {Q(t) : t ≥ 0} um processo que representa
uma fila tal que Q(t) é incrementado ou decrementado em τk, dependendo do estado onde
o processo uniformizado X se encontra no instante k.

O principal ponto do método proposto por Ahn e Ramaswami está relacionado com a
distribuição de probabilidades de dois processos: o original, que representa o modelo de
fluido e o que representa Q nos pontos embutidos τk.

A seguir, apresentamos uma nova interpretação para a metodologia de [3]. Considere-
mos o processoQ. Como o processo está uniformizado, a cada transição (que ocorre com
uma taxa de uniformização λ), devemos considerar que, se o processo está no subconjunto
S+, um pacote chega a fila e este tem um tamanho com distribuição exponencial e média
igual a uma unidade. Este fato é verdadeiro, dado que o processo original foi modificado
de tal maneira que todas as recompensas positivas são iguais a 1. Adicionalmente, en-
quanto o processo permanece em S+, a recompensa acumulada, ou trabalho no sistema,
aumenta com uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com média 1/λ,
independente da fase em que o processo se encontra.

Consideremos, agora, que o processo entre em um estado pertencente ao subconjunto
S−. Neste caso, dois eventos exponenciais competem entre si: um pacote pode ser servido
com taxa exponencial λ ou uma transição no processo X pode ocorrer (o tempo entre a
ocorrência de transições é exponencialmente distribuı́do, com taxa λ devido ao processo
de uniformização). Se o evento “serviço de pacotes” ocorre primeiro, então a fila é decre-
mentada. Todavia, se o evento de “transição de uma fase da fonte” ocorre, o tamanho da
fila permanece constante. Podemos notar que, quando o processo volta ao estado em S− a
“quantidade” do pacote a ser servido é o restante do tamanho do pacote que teve o serviço
iniciado na visita anterior a um estado pertencente ao subconjunto S−. Todavia, como
o tamanho do pacote tem distribuição exponencial, o restante do serviço a ser executado
é também exponencialmente distribuı́do com taxa λ. Desta forma, o evento de serviço é
exponencialmente distribuı́do, não importando a quantidade de serviço realizada anterior-
mente. Assim, como temos dois processos exponencialmente distribuı́dos com a mesma
taxa e competindo entre si, podemos dizer que o tamanho da fila é decrementada com
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probabilidade 0.5, após uma visita a um estado pertencente a S−.

Resumindo, um processo QBD é construı́do a partir do modelo original, após uni-
formização, introduzindo uma fila que é aumentada de tamanho a cada unidade de tempo
que o processo deixa um estado em S+. O crescimento da fila acontece com probabi-
lidade 1, dado que a construção do QBD acopla a saı́da de uma estado pertencente ao
subconjunto S+ a chegada de um pacote na fila. Após uma visita a um estado em S−, a
fila é decrementada com probabilidade 0.5. Nos pontos de transição τk, o processo uni-
formizado e o processo original são estocasticamente idênticos. O processo embutido é
resolvido usando a teoria de filas QBD com capacidade infinita [87].

O processo QBD utilizado fornece resultados para descrever o trabalho, ou a quanti-
dade de fluido no sistema, nos pontos embutidos τk. Por exemplo, se o processo QBD se
encontra em um estado cujo o nı́vel da fila é igual a 2, isto significa que a quantidade de
fluido na fila é exponencialmente distribuı́da com taxa 2λ. Em [3] é mostrado que:

wS+(x) = −π+KeKx , (3.7)

wS−(x) = wS+(x)Ψ, (3.8)

onde o vetor wS+(x) (wS−(x)) inclui todas as entradas w(x) correspondentes aos estados
associados com as recompensas positivas (negativas). As matrizes K e Ψ são obtidas da
matriz R, conhecida como rate matrix, que é a mı́nima solução não-negativa da seguinte
equação:

R = P0 + RP1 + R2P2, (3.9)

sendo as matrizes Pi obtidas a partir da matriz P, resultante do procedimento de uniformi-
zação do processo X . O vetor wS0(x) é calculado a partir dos vetores wS+(x) e wS−(x).

Cada elemento na matriz R representa o número esperado de visitas ao nı́vel (n),
começando a partir do nı́vel (n − 1), antes do primeiro retorno ao nı́vel (n − 1). Como
utilizamos para a matriz de recompensas a mesma letra representativa (R), iremos ex-
plicitamente definir a que matriz nos referimos, quando necessário.

Em [23], Soares e Latouche apresentaram uma interpretação probabilı́stica para o con-
junto de matrizes utilizadas em [3]. Os autores mostraram que a matriz Ψ é a matriz que
representa a probabilidade de alcançar, pela primeira vez, o nı́vel zero da fila representada
no processo QBD.

Em [4], os autores estendem a metodologia apresentada em [3] para analisar mode-
los de fluido com fila finita, com tamanho máximo B. Eles representam o limite deter-
minı́stico B através da soma de uma seqüência de variáveis aleatórias exponenciais que
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convergem, no limite, para o tamanho B. A modelagem se baseia nos mesmos proces-
sos N eM citados anteriormente e várias instâncias destes processos são consideradas,
fornecendo a granularidade necessária para que, no limite, a soma definida anteriormente,
convirja para B. A fila resultante do processo de discretização é analisada através da
combinação linear de matrizes geométricas [62].

Os métodos apresentados para filas com capacidade infinita [3] e com capacidade
finita [4] não podem ser facilmente estendidos para um sistema com duas filas de fluido. A
definição da matriz Q′ = R−1Q baseia-se no fato da existência de uma única recompensa
atribuı́da a cada estado. No entanto, nos casos com duas filas, podemos ter estados em
que uma fila recebe uma recompensa de valor r1 diferente do valor de recompensa, r2,
associado a outra fila, inviabilizando a aplicação direta dos métodos apresentados em [3]
e [4].

3.2.3 Algoritmo Folding [142]

Na literatura podem ser encontrados vários métodos de solução que exploram a estru-
tura especial do processo QBD objetivando a diminuição do custo computacional para a
obtenção da distribuição de probabilidades do processo em estado estacionário.

Para o caso de filas infinitas, a distribuição em estado estacionário do processo QBD
pode ser escrita na forma matrix-geometric, onde o fator geométrico é obtido através da
equação 3.9 [108]. Para um processo QBD finito, a solução é escrita em uma forma mais
complexa, definida como matrix-geometric modificada [62]. A vantagem desta abor-
dagem é que o custo computacional é independente do total de nı́veis da fila, e, mais
importante, que a distribuição, em estado estacionário, de um determinado nı́vel somente
depende da distribuição de probabilidade no nı́vel zero e da matriz rate matrix R3 do
processo original e uma outra rate matriz R̂ para o processo reverso (maiores detalhes em
[4] e [87]). Em contrapartida, o custo computacional está atrelado ao valor do máximo
autovalor da matriz R e da matriz R̂, cujo valor absoluto não é conhecido previamente4.

Exceto para alguns casos especiais [108], a solução para um QBD finito pode ser dras-
ticamente simplificada, através de métodos de eliminação. O algoritmo Folding proposto

3Esta caracterı́stica é utilizada para o caso de fila finita apresentada em [4].
4Em [110], Neuts mostra que a convergência dos métodos iterativos para o cálculo da matriz R está

relacionada com o comportamento da cauda da distribuição de probabilidades do processo QBD. Em [87],
os autores mostram que o máximo autovalor da matriz R está relacionado com o comportamento dinâmico
do processo QBD.
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em [142], reduz a complexidade computacional da ordem linear em função do total de
nı́veis da fila para a ordem logarı́tmica em função do mesmo parâmetro. O algoritmo
Folding pode ser dividido em duas fases e um passo intermediário, na seguinte ordem:
primeiramente a fase de redução, em segundo um passo intermediário para a determinação
da distribuição de probabilidades dos estados pertencentes a submatriz de borda, e, final-
mente, a fase de expansão.

Na fase de redução, a matriz Q, originalmente com K nı́veis, é reduzida a uma matriz
de um único nı́vel, através de sucessivos passos de redução. A cada passo uma matriz
“filha” é produzida, com o tamanho igual a metade do tamanho da matriz “mãe” de acordo
com a seguinte equação:

Q∗
t = Qt + Qts(−Qs)

−1Qst,

onde as submatrizes Qt,Qts,Qs,Qst são definidas através da seguinte partição da matriz
geradora infinitesimal Q:

Q =

(
Qs Qst

Qts Qt

)
.

Uma propriedade do processo de redução é que através de uma permutação da ma-
triz “mãe”, a matriz “filha” preserva a mesma estrutura QBD. Ao final do procedimento,
a matriz original Q possui somente um bloco de estados, e a distribuição de probabili-
dades pode ser calculada utilizando qualquer método de solução tradicional exata, como
o GTH [139], ou iterativa, como o SOR, Gauss-Seidel ou Jacobi [132]. O método pro-
posto neste capı́tulo também preserva a estrutura QBD em cada passo da eliminação, sem
a necessidade de permutações auxiliares.

A fase de expansão é o processo reverso da fase de redução. Esta fase segue e-
xatamente a ordem reversa na qual a seqüência de matrizes “filhas” foram geradas. A
observação chave a ser feita é que a solução de cada matriz “filha” produz a metade das
soluções da matriz “mãe”. A outra metade da solução é calculada da seguinte maneira:

πs = −πtQtsQ
−1
s .

A cada passo do algoritmo, o total de estados cuja a distribuição de probabilidades torna-
se conhecida dobra de tamanho.
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3.3 Método Proposto para uma única Fila de Fluido

Nesta seção apresentaremos um novo método para obtenção da distribuição comple-
mentar de probabilidades, em estado estacionário, da quantidade de fluido armazenado
em uma fila finita. Em linhas gerais, o processo conjunto da fonte e da fila de fluido é
modelado através de um processo Markoviano com recompensas de impulso. O modelo
de fluido proposto é um processo do tipo QBD finito, onde a matriz de probabilidades
P possui uma estrutura especial. Um novo algoritmo de eliminação foi elaborado para
resolver a matriz com estrutura especial obtida na modelagem proposta.

Consideremos uma cadeia de Markov homogênea de tempo contı́nuo (CTMC) X =

{X(t), t ≥ 0} com espaço de estados finito S = {1, · · · ,M} e gerador infinitesimal Q ,
onde qi = −

∑
∀j; j 6=i qij é a taxa de saı́da do estado i. A cada estado i está associada uma

recompensa de taxa (ou fluido) ri = λi − µ (sendo λi a taxa de chegada de informação
no estado i e µ a taxa de serviço do sistema), onde esta recompensa é acumulada por
cada unidade de tempo passada no estado i. Seja CR(t) a recompensa de taxa acumulada
durante o intervalo de tempo [0, t]. A variável aleatória CR(t) está limitada entre 0 e o
tamanho total da fila de fluido B. A medida de interesse a ser calculada é P [CR > x] =

limt→∞ P [CR(t) > x].

Para obtenção do modelo aproximado, alguns parâmetros devem ser definidos. Seja γ
um parâmetro que satisfaça a seguinte relação:

γ ≤ γmax =
|rl|

ql
tal que l = argmin i

{
|ri|

qi

}
. (3.10)

Para cada estado i do modelo, a taxa de saı́da passa a ser definida por Λi = |ri/γ|.
Conforme podemos notar, Λi ≥ qi. Iremos transformar o modelo de fluido definido no
parágrafo anterior, ou equivalentemente o modelo de Markov com recompensa de taxa,
em uma cadeia de Markov de tempo discreto com estrutura especial.

Seja Y uma CTMC com o mesmo espaço de estados do processo X definida da
seguinte maneira. A cada estado i de Y associamos um evento %i que ocorre com taxa
Λi ao final de um intervalo exponencialmente distribuı́do. Seja pij a probabilidade de
transição entre os estados i e j quando o evento %i ocorre. Definimos pij igual a qij/Λi.
Apesar dos processos X e Y serem diferentes, a distribuição de probabilidades em estado
estacionário do processo X pode ser obtida através da solução do processo Y .

Seja δi a variável aleatória que representa a quantidade de fluido atribuı́da ao processo
Y a cada visita ao estado i. Se CR(t) é ilimitada, isto é, se não existe limite para o total
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de recompensa acumulada pelo sistema, |E[δi]| = γ, independente do estado i.

A aproximação proposta assume que o total de recompensa atribuı́da ao processo,
quando ocorre uma transição entre os estados i e j no processo Y , é igual ao valor médio
da recompensa acumulada no processo original. Em outras palavras, dada a transformação
do processo X em Y , o módulo do valor esperado do fluido recebido a cada visita a um
estado i é igual a γ, independente do estado i. A recompensa a ser acumulada pode ser
positiva ou negativa, dependendo do estado sendo visitado. No entanto, o valor absoluto
é independente do estado, devido a escolha dos parâmetros γ e Λi. A idéia principal da
aproximação é assumir que o processo ganha uma recompensa de impulso de módulo
igual a γ a cada visita a um dos estados. O parâmetro γ é chamado de “bloco de fluido”,
ou batch fluid.

A partir do processo Y , podemos construir uma cadeia de Markov discreta (DTMC)
Y∗. O espaço de estados S∗ de Y∗ é tal que S∗ = {(i, l) : 1 ≤ i ≤M, 0 ≤ l ≤ bB/γc} e
para cada estado do processo Y existem bB/γc + 1 estados em Y ∗.

A matriz de probabilidades P∗ = [p∗ij,kl] é obtida da seguinte maneira: se ri > 0, então
p∗ij,kl = pij, para l = min{k+1, B}; se ri < 0, então p∗ij,kl = pij, para l = max{k−1, 0};
e 0 caso contrário. A partir dos valores de p∗ij,kl é fácil ver que, a cada transição de
Y , o processo Y∗ aumenta ou diminui a recompensa acumulada do valor do batch fluid.
A matriz P∗ obtida apresenta estrutura semelhante a de um processo QBD conforme
apresentada na Figura 3.1.

A matriz P∗ relacionada ao processo QBD possui uma estrutura especial. As subma-
trizes na diagonal são zeradas, exceto a primeira e a última. Esta caracterı́stica ocorre
devido a modelagem proposta: atrelada a mudança de fases, existe sempre o evento au-
mentar/diminuir o conteúdo da fila de fluido. O aumento ocorre quando a fase da fonte
muda a partir de um estado com recompensa positiva, e a diminuição ocorre nos ca-
sos complementares (conforme será descrito posteriormente, juntamente com o algoritmo
proposto, basearemos a apresentação do método proposto para modelos com recompensas
diferentes de zero, sendo o caso igual a zero de fácil extensão).

Com base na estrutura particular da matriz P, iremos propor um algoritmo computa-
cionalmente mais vantajoso, para a classe de modelos com esta estrutura em particular,
que outras propostas encontradas na literatura ([142],[139],[99]) para o cálculo da solução
π = πP. Ressaltamos que este algoritmo pode ser usado para obter a solução, em estado
estacionário, de uma cadeia de Markov, cuja a matriz de probabilidades P tenha a estru-
tura da Figura 3.2. Portanto, o algoritmo proposto pode ser usado para resolver outros
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A1A0

A3A2

B0 B1

A1A0

A3A2

A1A0

A3A2

A1A0

A3A2

A1A0

A3A2

C1C0

Figura 3.1: Matriz P∗ do processo Y∗ com as respectivas submatrizes. Os blocos com o
mesmo ı́ndice representam submatrizes idênticas.

problemas, além de fazer parte da solução de filas de fluido aqui proposta. Relembramos
que solucionar a equação π = πP, onde P possui estrutura especial, é o objetivo de
vários trabalhos (ver uma série de referências em [87]).

Conforme descrito na Seção 3.2.3, o algoritmo Folding [142] foi proposto para obter
soluções, em estado estacionário, de modelos QBD com espaço de estados finito. Em
linhas gerais, este algoritmo realiza uma permutação denominada par-ı́mpar na matriz
de probabilidades original. A matriz resultante desta permutação possui dois blocos dia-
gonais de tamanhos idênticos. A cada passo de redução, um dos blocos é eliminado.
A matriz resultante passa a ter a metade da dimensão da matriz original, sendo que a
estrutura QBD permanece inalterada. O algoritmo prossegue eliminando a metade dos
estados a cada passo da redução. Ao final, as probabilidades são calculadas através das
equações de balanceamento de fluxo. A ordem de complexidade do custo computacional
deste algoritmo é de O(dlog2BeM3), sendo o parâmetro B o total de nı́veis na fila e M o
total de fases da fonte modelada.

O algoritmo proposto neste trabalho, denominaremos Algoritmo Bloco Diagonal Zero
dado que pela modelagem proposta os sub-blocos diagonais são zerados. Assim, como o
algoritmo Folding, é um método de eliminação de blocos [87] com custo computacional
logarı́tmico obtido pela eliminação simultânea de conjuntos de blocos, mas que leva em
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consideração a estrutura particular do modelo obtido. Primeiramente, o espaço de estados
do processo Y∗ é particionado em dois subconjuntos S+

l e S−
l tal que o estado (i, l) ∈ S+,

se e somente se, r(i,l) > 0 e (i, l) ∈ S−, se e somente se, r(i,l) < 0. Assumiremos que
todas as recompensas de taxa são diferentes de zero. No entanto, a extensão para modelos
com recompensas nulas (ri = 0) é simples. Para tal, basta agruparmos estes casos no
conjunto de estados que serão eliminados na etapa (b) do algoritmo de eliminação, ou
seja, podemos definir subconjuntos S+

l , com r(i,l) > 0 ou S−
l com r(i,l) < 0 .

A Figura 3.2 mostra o particionamento dos estados. As matrizes Ai, com i = {0, 1, 2, 3},
representam as probabilidades de transição entre os subconjuntos, S+

l e S−
l .

S-0

S+0

A1

A0
A3

A2

A1 A1 A1 A1 A1

A3 A3 A3 A3 A3 A3

A2

A2 A2 A2 A2 A2
C1

C0

A0 A0 A0 A0 A0 A0

S-1

S+1

S-2

S+2

S-3

S+3

S-4

S+4

S-5

S+5

S-6

S+6

S-7

S+7

Figura 3.2: Diagrama do particionamento do estados do processo Y ∗.

Definiremos uma nova partição que engloba o particionamento anterior. Sejam os
seguintes blocos de estados L0 = S−

0

⋃
S+

0

⋃
S−

1 , Ll = S+
l

⋃
S−

l+1 para l > 0, LL = S+
L

onde L = bB/γc. A Figura 3.3 mostra a matriz P∗ particionada nos sub-blocos S(+/−)
l e

nos blocos de estados Ll.

A estrutura da matriz apresentada na Figura 3.1 claramente pode ser resolvida através
do algoritmo Folding [142]. Para tal, basta redefinirmos Ll como Ll = S+

l

⋃
S−

l , para
l ≥ 0. Neste caso, a cada passo da redução do algoritmo Folding, um nova matriz di-
agonal deve ser invertida, com dimensão igual ao número total de fases da fonte, como
conseqüência do preenchimento das matrizes diagonais que originalmente eram nulas.
Organizar a matriz conforme mostrado na Figura 3.1, faz com que o custo computacional
diminua, principalmente devido a presença de submatrizes diagonais nulas. Esta carac-
terı́stica faz com que apenas uma matriz com a metade da dimensão da matriz invertida
pelo algoritmo Folding seja invertida a cada passo quando o algoritmo proposto é uti-
lizado.

O algoritmo proposto pode ser descrito da seguinte maneira: a cada passo todos os
blocos Ll, com l ı́mpar são eliminados (com exceção dos blocos limites). Cada passo
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A1A0

A3A2

B0 B1

A1A0

A3A2

A1A0

A3A2

A1A0

A3A2

A1A0

A3A2

C1C0

L0

S-0

S+0

L1

S-1

S+1

L2

S-2

S+2

L3

S-3

S+3

L4

S-4

S+4

L5

S-5

S+5

S-0 S+0 S-1

L0

S+1 S-2

L1
S+2 S-3

L2
S+3 S-4

L3
S+4 S-5

L4
S+5

L5

Figura 3.3: Matriz P∗ e a representação do segundo nı́vel de particionamento.

se divide em duas etapas que manipulam os subconjuntos S+
l e S−

l+1 separadamente. Na
etapa (a) o subconjunto S+

l é eliminado, sem que haja necessidade de calcular inversas
(a matriz em evidência é nula). Na etapa (b) o subconjunto S−

l+1 é eliminado e o cálculo
de uma inversa é realizado. Esta inversão é necessária dado ao preenchimento da matriz,
decorrente da redistribuição das probabilidades de entrada e saı́da do sub-bloco S+

l . As
Figuras 3.4 e 3.5 apresentam as etapas (a) e (b) de um passo do algoritmo proposto. A
matriz resultante após uma passo da eliminação preserva a estrutura QBD. Todo procedi-
mento é repetido até a eliminação de todos os blocos exceto o primeiro e o último.

S-0

S+0

A1

A0
A3

A2

A1 A1 A1 A1 A1

A3 A3 A3 A3 A3 A3

A2

A2 A2 A2 A2 A2
C1

C0

A0 A0 A0 A0 A0 A0

S-1

S-2

S+2

S-3 S-4

S+4

S-5 S-6

S+6

S-7

S+7

L0

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

Figura 3.4: Etapa (a): Eliminação do subconjunto S+
l .
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S-0

S+0

A0
A3

A2

A(1)1

A(1)1 A(1)1

A(1)3 A(1)3

A(1)2

A(1)2 A(1)2
C1

C0

A(1)0 A(1)0

S-1

S+2

S-3

S+4

S-5

S+6

S-7

S+7

L0

L2 L4 L6 L7

A(1)0 A(1)3

Figura 3.5: Etapa (b): Eliminação do subconjunto S−
l+1.

Combinando as etapas (a) e (b) teremos no final de cada etapa i, i ≤ log2(B/γ), as
seguintes matrizes modificadas:

A
(i)
0 = A

(i−1)
0 + A

(i−1)
1 A

(i−1)
0 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1A

(i−1)
2

A
(i)
1 = (A

(i−1)
1 )2 + A

(i−1)
1 A

(i−1)
0 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1A

(i−1)
3 A

(i−1)
1

A
(i)
2 = A

(i−1)
2 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1A

(i−1)
2

A
(i)
3 = A

(i−1)
3 + A

(i−1)
2 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1A

(i−1)
3 A

(i−1)
1

Consideremos, um caso em que o total de partições da matriz P∗ seja igual a 16. O
diagrama ilustrando os blocos eliminados em cada passo do algoritmo pode ser visua-
lizado na Figura 3.6, sendo que cada passo é formado pelas etapas (a) e (b). Podemos
observar que os blocos limites L0,L15 permanecem durante o processo de eliminação,
sendo utilizados no passo final para obtenção das probabilidades relacionadas aos estados
pertencentes a estes blocos.

L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

L0 L2 L4 L6 L8 L10 L12 L14 L15

L0 L4 L8 L12 L15

L0 L8 L15

L15L0

1o Passo

2o Passo

3o Passo

4o Passo

Figura 3.6: Diagrama ilustrando a eliminação dos blocos em cada passo do algoritmo.

O algoritmo pode ser resumido da seguinte maneira:
ALGORITMO BLOCO DIAGONAL ZERO ()

1 i← 1
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2 P
(0) ← P

3 Calcule a matriz P
(i)usando a matriz P

(i−1). Cada matriz P
(i) é definida a partir das seguintes equações

4 A
(i)
0 = A

(i−1)
0 + A

(i−1)
1 A

(i−1)
0 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1

A
(i−1)
2

5 A
(i)
1 = (A

(i−1)
1 )2 + A

(i−1)
1 A

(i−1)
0 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1

A
(i−1)
3 A

(i−1)
1

6 A
(i)
2 = A

(i−1)
2 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1

A
(i−1)
2

7 A
(i)
3 = A

(i−1)
3 + A

(i−1)
2 (I−A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1

A
(i−1)
3 A

(i−1)
1

8 i← i + 1

9 if i ≤ blog2(B/γ)c then
10 return 2

11 endif
12 Calcule a distribuição de L0 e Llcom i = blog2(B/γ)c

13 π−
Ll

= (π+
L0

Ai
1 + πLB/γ

Ai
2)(A

i
3A

i
2)

−1

14 π+
Ll

= (π+
L0

A
(i−1)
1 + π−

Ll
A

(i−1)
3 )(A

(i−1)
1 A

(i−1)
0 )−1

15 onde i =dlog2(B/γ)ee Ll é o último bloco eliminado.

16 for i← blog2(B/γ)c to i = 1 do
17 Calcule as probabilidades para os subvetores de cada um dos blocos eliminados na iteração i.
18 if (l + 2i−1 = B/γ) thenπ−

Ll
= (π+

L
l−2(i−1)

Ai
1 + π+

LB/γ
Ai

2)(A
i
3A

i
2)

−1

19 elseπ−
Ll

= (π+
L

l−2(i−1)
Ai

1 + π−
L

l+2(i−1)
Ai

2)(A
i
3A

i
2)

−1

20 endif
21 π+

Ll
= (π+

L
l−2(i−1)

A
(i−1)
1 + π−

Ll
A

(i−1)
3 )(A

(i−1)
1 A

(i−1)
0 )−1

22 i← i− 1

23 endfor
24 Normalize o vetor π .
25 for k ← 1 to k = blog2(B/γ)c do
26 for j← 1 to j = M do
27 θk

j =
πk

j (1/Λj)
PM

l=1(
Pblog2(B/γ)c

i=1 πi
l)1/Λl

28 endfor
29 endfor

O algoritmo apresentado usa somente os blocos ı́mpares e somente uma matriz deve
ser invertida a cada etapa (b). Diferentemente do algoritmo Folding, o algoritmo proposto
não requer uma inversão extra quando a matriz reduzida tem um número ı́mpar de blocos
[87]. Adicionalmente, como o algoritmo de Algoritmo Bloco Diagonal Zero manipula os
sub-blocos S+

l e S−
l+1, é necessária a inversão de uma matriz de ordem que é igual, no

máximo, a metade da matriz invertida a cada passo do algoritmo Folding.
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3.4 Método Proposto para Duas Filas de Fluido

Nesta seção apresentaremos o cálculo da distribuição complementar para um modelo
de fluido com duas filas e duas fontes, baseado na mesma metodologia utilizada para o
modelo de uma única fila.

Consideremos um sistema de fluido composto por duas filas de fluido e um único
servidor com tempo de serviço exponencialmente distribuı́do com taxa µ. A disciplina
de atendimento considerada é a disciplina Generalized Processor Sharing (GPS), onde
a capacidade do canal é dividida entre os fluxos, segundo um conjunto de parâmetros
de particionamento, previamente definidos [115]. A disciplina GPS é conservadora de
trabalho e opera de forma que a banda alocada para uma parte ociosa seja distribuı́da para
as demais na proporção de seus parâmetros de particionamento. Cada uma das filas, no
conjunto k = {1, 2}, recebe uma parte da capacidade total de serviço, definida por α(k)µ.
A Figura 3.7 mostra, graficamente, o sistema previamente descrito.

α(1) µ

α(2) µ

µ

Figura 3.7: Diagrama para um modelo com duas filas de fluido.

Utilizando a mesma notação para o modelo com uma fila de fluido, seja X = {X(t),

t ≥ 0} uma CTMC com espaço de estados finito S = {1, . . . ,M} e matriz geradora
infinitesimal Q, onde qi = −

∑
j 6=i qij é a taxa de saı́da do estado i. Como mencionado

anteriormente, consideraremos duas fontes diferentes e independentes de fluido. Estas
fontes podem ser representadas através de um processo que agrega o comportamento das
duas fontes.

Cada estado da CTMC que modela a fonte indica se uma delas encontra-se em on ou
off. É válido ressaltar que qualquer outro tipo de fonte poderia ser utilizada, aumentando
somente a complexidade para a determinação do processo agregado das fontes. A Figura
3.8, mostra o processo X para o caso especı́fico de duas fontes do tipo on-off.

O primeiro passo do procedimento é calcular o parâmetro γ da mesma forma que
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1, 0

1

2

3

4

φ2

φ2

φ1

φ1

β2

β2

β1

β1

1, 1

0, 1

0, 0

Figura 3.8: Modelo agregado para duas fontes do tipo on-off. A taxa φi, com i = {1, 2},
é a taxa de transição entre os estados on e o off. A taxa βi, com i = {1, 2}, é a taxa de
transição entre os estados off e o on.

calculamos anteriormente para o caso de uma única fila de fluido. A cada estado do
processo X , temos uma recompensa r(k)

(i) . O valor de γ satisfaz a seguinte relação:

γ ≤ γmax =
|rl|

ql
tal que: l = argmini,k

{
|r(k)

(i) |

qi

}
. (3.11)

Com o parâmetro γ definido, o próximo passo é determinar a recompensa em cada es-
tado da DTMC anteriormente a construção do processoY ∗. Neste caso, diferentemente do
caso para uma única fila, teremos que considerar o tamanho das filas para a determinação
das recompensas a serem atribuı́das, com o objetivo de redistribuir toda a capacidade µ
não utilizada. Note que, para o caso de duas filas GPS, a quantidade de fluido atribuı́da a
cada fila depende não apenas da fase da fonte, mas também do tamanho de cada uma das
filas.

Sejam r
(k)
(i,l) a quantidade de fluido atribuı́da ou retirada da fila k, k = {1, 2}, onde a

fase da fonte é representada por i e o tamanho da fila é igual a l, a capacidade alocada
para a fila 1 igual a αµ, a capacidade alocada para a fila 2 igual a (1 − α)µ e λ(k)

i a
taxa de chegada de fluido na fila k. Quando o conteúdo de uma das filas atinge o valor
igual a zero, a capacidade alocada a esta última será repassada a outra fila. Desta forma, os
seguintes casos devem ser considerados para a determinação do valor de cada recompensa
r
(k)
(i,l) (para os casos em que a recompensa atribuı́da é maior que zero, omitimos as demais

combinações de eventos, dado que a capacidade de serviço de uma fila não será repassada
a outra fila, pois sempre haverá fluido a ser servido):
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• λ(1)
i − αµ < 0 e λ(2)

i − (1− α)µ < 0

1. l(1) = 0 e l(2) = 0

– r
(1)
(i,0) = 0

– r
(2)
(i,0) = 0

2. l(1) > 0 e l(2) = 0

– r
(1)
(i,l) = λ

(1)
i − µ

– r
(2)
(i,0) = 0

3. l(1) = 0 e l(2) > 0

– r
(1)
(i,0) = 0

– r
(2)
(i,l) = λ

(2)
i − µ

4. l(1) > 0 e l(2) > 0

– r
(1)
(i,l) = λ

(1)
i − αµ

– r
(2)
(i,l) = λ

(2)
i − (1− α)µ

• λ(1)
i − αµ > 0 e λ(2)

i − (1− α)µ > 0

1. l(1) > 0 e l(2) > 0

– r
(1)
(i,l) = λ

(1)
i − αµ

– r
(2)
(i,l) = λ

(2)
i − (1− α)µ

• λ(1)
i − αµ < 0 e λ(2)

i − (1− α)µ > 0

1. l(1) = 0 e l(2) > 0

– r
(1)
(i,0) = 0

– r
(2)
(i,l) = λ

(2)
i − µ

2. l(1) > 0 e l(2) > 0

– r
(1)
(i,l) = λ

(1)
i − αµ

– r
(2)
(i,l) = λ

(2)
i − (1− α)µ

• λ(1)
i − αµ > 0 e λ(2)

i − (1− α)µ < 0

1. l(1) > 0 e l(2) = 0

– r
(1)
(i,l) = λ

(1)
i − µ

– r
(2)
(i,0) = 0
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2. l(1) > 0 e l(2) > 0

– r
(1)
(i,l) = λ

(1)
i − αµ

– r
(2)
(i,l) = λ

(2)
i − (1− α)µ

Ao definirmos o parâmetro γ, escolheremos uma fila pivot e procederemos de forma
idêntica à modelagem de proposta para os sistemas com uma fila. O comportamento
para a outra fila será descrito a seguir. Assumiremos que a fila considerada como pivot é
a fila 1.

O próximo passo é a construção do processo DTMC Y ∗. O espaço de estados S∗ do
processo Y∗ é tal que S∗ = {(i, l(1), l(2)) : 1 ≤ i ≤ M , 0 ≤ l(1) ≤ bB(1)/γc, 0 ≤ l(2) ≤

bB(2)/ηc}, onde o valor η tem o papel semelhante a γ e representa um batch de fluido
que será acrescido/decrementado na fila 2. Para minimizar erros de arredondamento, η é
escolhido como múltiplo do parâmetro γ. Como veremos a seguir a quantidade de fluido
destinada a fila 2 é escrita em função de γ. Temos que Λi = |r(1)

(i,l)/γ| para cada um
dos estados em Y∗. Definiremos como ψ(2)

(i,l), o valor da recompensa destinada a fila 2,
sendo que este valor dependerá tanto do parâmetro γ, como das taxas de recompensas
r
(k)
(i,l) determinadas a priori, conforme abaixo:

ψ
(2)
(i,l) = |r(2)

(i,l)|
γ

|r(1)
(i,l)|

, para cada estado (i, l). (3.12)

O parâmetro ψ(2)
(i,l), relacionado a fila 2, será determinado a partir da Equação 3.12.

Note que, devido a escolha de γ, estamos assegurando que o tempo passado em cada
estado i do processo Y∗ aumentará/diminuirá a quantidade de fluido da fila pivot 1 pelo
valor γ.

O próximo passo é a construção da matriz de probabilidades P. Esta é definida da
seguinte forma: se r(1)

(i,l) > 0, r(2)
(i,l) > 0, então p∗ij,kl,mn = pij , l = max{k + 1, B(1)} e

n = max{m + 1, B(2)}; se r(1)
(i,l) < 0, r(2)

(i,l) < 0, então p∗ij,kl,mn = pij , l = min{k − 1, 0} e
n = min{m− 1, 0} e 0 caso contrário.

O algoritmo de eliminação descrito na Seção 3.3 pode ser utilizado para obter a
distribuição de probabilidades para o processo Y∗. A partição Ll(k) é a união dos subcon-
juntos S+

l(k) e S−
l+1(k) , onde k é a fila pivot. A variação no tamanho da outra fila do sistema

ocorre no intervalo 0 e o seu tamanho máximo. Para a fila pivot o aumento/diminuição
do tamanho pode somente ocorrer entre nı́veis vizinhos. Para a fila complementar, esta
variação pode ser maior e depende do parâmetro ψ(2)

(i,l).
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3.4 Método Proposto para Duas Filas de Fluido

Finalizando, a seguinte relação pode ser estabelecida entre η e ψ(2)
(i,l). Como diver-

sos valores reais podem ser atribuı́dos a variação da fila 2 (determinados pelo parâmetro
ψ

(2)
(i,l)), o parâmetro η é definido para discretizar o ganho da fila 2, visando minimizar os

possı́veis erros de arredondamento. Podemos, por exemplo, atribuir o valor inteiro mais
próximo ao valor que ocorre com maior freqüência. Outra alternativa é a escolha do
mı́nimo divisor comum, principalmente em casos que este é diferente de 1.

A Figura 3.9 representa os subconjuntos S+/−
l para um exemplo de duas fontes do tipo

on-off, onde a fila 1 é a fila escolhida como pivot. O tamanho total da fila 1 é igual a M e
da fila 2 é igual a K. Conforme podemos observar, a estrutura final é a mesma estrutura
de um processo QBD, onde as mudanças ocorrem somente entre blocos vizinhos.
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Figura 3.9: Diagrama com a representação da cadeia para o exemplo com duas fontes
on-off e duas filas de fluido.

A escolha da fila pivot é de livre arbı́trio do analisador do sistema, com a única
restrição da garantia do valor do parâmetro γ.

49



3.5 Custo Computacional

3.5 Custo Computacional

Esta seção destina-se a descrever o custo computacional do método proposto e a
comparação com os métodos descritos na literatura. Para esta comparação, três difer-
entes abordagens podem ser consideradas: (1) o custo computacional quando o modelo
de pacotes é diretamente utilizado, mesmo para os casos onde a modelagem de fluido
pode ser aplicada; (2) quando utilizamos o método proposto (neste caso é também feita
a comparação com a eliminação de blocos com o algoritmo Folding no último passo do
método); (3) quando utilizamos os métodos propostos em [3] e [4]. Para definição dos
custos computacionais, iremos denotar como M o total de fases da fonte e B o tamanho
da fila a ser modelada.

Primeiramente, apresentamos o diagrama da Figura 3.10 para uma visão geral dos
métodos que podem ser utilizados para a solução de modelos de fluido.

MODELO DE FLUIDO

EXATO

EXPANSAO ESPECTRAL  (ANICK, MITRA)

QBD (AHN E RAMASWAMI)

TÉCNICA APROXIMADA PROPOSTA

NABLI (FILA INFINITA)

QBD FINITO

SOLUÇÃO QBD

FOLDING (MATRIZES SEM ESTRUTURA ESPECIAL)

NOVO ALGORITMO - ESTRUTURA ESPECIAL

Figura 3.10: Visão Geral dos métodos para solução de modelos de fluido.

Considere o custo computacional quando a abordagem de pacotes é utilizada. Na
grande maioria dos casos, estamos modelando filas onde o espaço de armazenamento que
pode chegar a ordem de dezenas de milhares de pacotes e as fontes possuem várias fases.
Assim, os algoritmos de eliminação considerarão a representação total da fila de dados,
resultando em alto custo computacional. No caso do uso direto do algoritmo Folding, este
custo será da ordem de O(dlog2BeM

3), onde M é o total de fases da fonte e B o tamanho
da fila.

Consideremos, também, a representação da fila através de modelos de fluido [5].
Neste caso, o custo computacional se restringe ao cálculo de autovalores e autovetores
de uma matriz da ordem M ×M . No entanto, a instabilidade numérica dos sistemas a
serem resolvidos e do próprio cálculo dos autovalores e autovetores, incentivaram pro-
postas de modelagem alternativas [22].
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Passemos a abordagem da representação dos modelos de fluido através de processos
do tipo QBD. Primeiramente, consideremos o caso para fila com capacidade finita, a-
presentado em [4]. O custo computacional deste método se divide nos seguintes passos
principais:

1. Cálculo da rate matrix R, relacionada com o processo original e o respectivo
cálculo da rate matrix R̂, relacionada com o processo reverso. Estas matrizes são
necessárias dado que a distribuição de probabilidades dos estados do processo QBD
são escritas através da forma matrix-geometric modificada [62]. O método iterativo
mais eficiente para o cálculo destas matrizes, denominado logaritimic reduction ou
cyclic reduction, encontra-se descrito em [86], onde em cada iteração a inversão de
uma matriz de ordem M ×M é efetuada, bem como, 8 multiplicações de matrizes,
resultando em um total de 10M 3 multiplicações (para inversa, podemos utilizar o
algoritmo de eliminação LU, com o custo de 2M 3 multiplicações).

Seja IR o total de iterações para a convergência do algoritmo logarithmic reduction.
Assim, o custo total para a definição da matriz R é de 10IRM

3. Equivalentemente,
temos que IR̂ representa o total de iterações para obter a matriz R̂, com custo
computacional de 10IR̂M

3 multiplicações;

2. Cálculo de quatro exponenciais de matrizes. Para estes cálculos, iremos considerar
métodos de decomposição de matrizes, que são indicados para os problemas que
envolvem matrizes com ordem elevada. Para estes métodos, o custo computacional,
no melhor caso é de 10M 3 multiplicações [103]. Para o custo das exponenciais
de matrizes, o parâmetro M refere-se ao total dos estados onde as recompensas
são positivas (2 exponenciais) e negativas (exponenciais complementares). Iremos
considerar o total de fases negativas igual ao total de fases positivas. Assim, temos
que, o custo para o cálculo das exponenciais de matrizes é de 5M 3;

3. Para a solução final, é necessário o cálculo de 3 inversas de matrizes e 21 multiplicações
entre matrizes, com ordem de M/2 e custo total de 27M 3/8 multiplicações.

Desta forma, a equação do custo para o método apresentado em [3] é de:

TF = 10(IR + IR̂)M3 + 8.375M3. (3.13)

Para o caso infinito apresentado em [3], os principais passos e os respectivos custos
computacionais são listados a seguir:
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1. Cálculo da matriz R. Similarmente ao caso de capacidade finita, o custo computa-
cional é de 10IRM

3;

2. Cálculo de uma exponencial de matriz, com ordem de M/2, resultando no total de
multiplicações de 10M 3/8;

3. Finalizando, multiplicações entre matrizes, da ordem de M/2 devem ser realizadas,
resultando em 2M 3 multiplicações.

Assim, a equação do custo para o método apresentado em [4] é de:

TI = 10IRM
3 + 3.25M3. (3.14)

Consideremos a abordagem proposta neste capı́tulo. O custo computacional está res-
trito ao custo do Algoritmo Bloco Diagonal Zero, onde os blocos ı́mpares são eliminados a
cada passo do algoritmo e uma única inversão de matriz é calculada. Como consideramos
os subconjuntos S+

l e S−
l , todas as operações matriciais são feitas com matrizes cuja a

ordem é, no pior caso, de M/2. Este caso corresponde aos tipos de fonte onde o total de
recompensas positivas é igual ao total de fases da fonte onde a recompensa é negativa. Na
fase de redução do algoritmo, são feitas 11 multiplicações de matrizes e uma inversão de
matriz. Na etapa de definição dos vetores π, são realizadas 6 multiplicações entre matriz
vetor e uma multiplicação entre matrizes e uma inversa de uma matriz. A equação 3.15
representa o custo do algoritmo de eliminação proposto:

TA = 2M3 log2

(
B

γ

)
+ 1.5M2

(
B

γ

)
. (3.15)

Com o objetivo de comparações entre o método proposto e os método para a capaci-
dade finita apresentado em [4], seja PA, o total de passos necessários para o cálculo da
medida de interesse através do método proposto neste capı́tulo (note que o número de
passos é finito e pode ser calculado em função de B e γ). A seguinte relação pode ser
estabelecida:

TA ≤ TF se PA ≤ 5(IR + IR̂).

Podemos concluir que o método proposto será atrativo, em termos de custo computa-
cional, para os casos onde PA é menor que 5 vezes a soma do número de iterações para
obter as matrizes R e R̂. Seja, por exemplo, o melhor caso para obtenção das matrizes
R e R̂, com o total de uma iteração para obtenção de cada uma delas. Neste caso, o
método proposto sempre será computacionalmente melhor, se o total de passos do algo-
ritmo de eliminação for menor que log2(B/γ) = 10. Isto significa que se representarmos
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um número inferior a 1024 nı́veis, o custo computacional do método proposto é menor.
Conforme poderemos observar na seção de exemplos, valores pequenos de (B/γ) são
utilizados para modelar a fila (no máximo 500), resultando em boa aproximação do valor
exato da medida. Adicionalmente, em [86], para um exemplo prático de modelagem de
sistema de pacotes de dados, o total de iterações varia entre 4 e 30, somente para a matriz
R.

Finalizando, iremos comparar a eliminação de blocos proposta onde é levado em
consideração a estrutura especial de QBD (Figura 3.2) com o algoritmo Folding. En-
fatizamos que na nossa eliminação, não existe a necessidade de um inversão extra quando
a matriz reduzida possui um número ı́mpar de blocos [142]. A equação 3.16 mostra os
custos para o algoritmo em [142], onde M representa o total de fases da fonte e B/γ o
tamanho máximo da fila modelada.

5.33αM3 log2

(
B

γ

)
+ 2M2

(
B

γ

)
(3.16)

com 1 ≤ α < 2, dependendo do total B/γ de nı́veis na fila.

As Figuras 3.11, 3.12 e 3.13 exemplificam a comparação do custo computacional em
função do parâmetroM para três valores deB/γ: B/γ = 10000,B/γ = 200000 eB/γ =

100, respectivamente. Conforme podemos notar, o algoritmo de eliminação proposto
apresenta um custo computacional menor quando comparado com o algoritmo Folding.
Este custo pode diminuir dependendo da estrutura das matrizes A0 e A3, dado que estas
são invertidas na seguinte operação entre matrizes: (I − A

(i−1)
3 A

(i−1)
0 )−1. Em alguns

casos, o custo computacional do algoritmo Folding é, aproximadamente, três vezes maior
que o custo computacional do nosso método de eliminação. Adicionalmente, o custo
do método proposto pode reduzir significativamente, quando o total de fases positivas e
negativas são assimétricas. A ordenação da matriz P pode ser estabelecida de tal forma
que tenhamos que inverter a matriz referente ao menor conjunto de estados a cada etapa
(b) do algoritmo proposto.

Finalizando esta seção, devemos ressaltar que o custo do algoritmo de eliminação
descrito nesta seção refere-se ao caso de uma fila de fluido. Para o caso de duas filas, a
cada passo do algoritmo, matrizes da ordem de M/2 × B(2)/η deverão ser manipuladas.
Com isso a Equação 3.15 fica:

TA = 2M3

(
B(2)

η

)3

log2

(
B(1)

γ

)
+ 1.5M2

(
B(2)

η

)2(
B(1)

γ

)
. (3.17)
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Figura 3.11: Sistema onde B/γ = 10000.
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Figura 3.12: Sistema onde B/γ = 200000.

3.6 Comparação entre os Métodos

Apesar dos métodos propostos neste capı́tulo, em [3] e [4] e em [22] utilizarem o
paradigma de processos QBD para obterem a distribuição de probabilidades, várias cara-
cterı́sticas diferentes entre os métodos podem ser apontadas.

Primeiramente, seja a comparação entre a modelagem tradicional de pacotes e a mo-
delagem de fluido aproximada apresentada neste capı́tulo. Conforme mencionado an-
teriormente, a modelagem de pacotes resulta em alto custo computacional, tanto para a
simulação (dado o processamento de um grande número de eventos) quanto para soluções
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Figura 3.13: Sistema onde B/γ = 100.

analı́ticas (dado que filas com grande capacidade devem ser resolvidas). Em contra-
partida, o método proposto neste capı́tulo, representa a chegada de fluido e a capacidade
da fila pertencente ao sistema em estudo através de “blocos de fluido”. Tecnicamente,
propomos um nı́vel de discretização do fluido de tal forma que podemos obter resultados
aproximados com baixo custo computacional. Diferentemente do modelo de pacotes em
batches, que resulta em grande variância no conteúdo da fila, o modelo de “bloco de flu-
ido” aproxima o modelo original de pacotes, dado que este pode ser representado através
de um modelo de fluido tradicional [5], com grande precisão, conforme mostraremos na
Seção 3.7.

Os métodos apresentados em [3] e [4] usam o processo QBD como um passo inter-
mediário para a modelagem: a distribuição do processo QBD é usada para estudar o pro-
cesso de trabalho associado com o modelo de fluido. A partir do processo que descreve o
trabalho no sistema, a distribuição do modelo de fluido é calculada. No método aqui pro-
posto, o processo QBD é utilizado diretamente para a obtenção do resultado aproximado
para o modelo de fluido.

Como uma outra caracterı́stica a ser ressaltada, o método proposto uniformiza cada
estado da cadeia com uma taxa de uniformização diferente, e, conseqüentemente, temos
a transformação do modelo original de fluido em um processo discreto QBD. Como uti-
lizamos a recompensa original do modelo para cada estado, diferentemente dos autores
em [3],[4] e [22] que utilizam a idéia de fluido homogêneo com o objetivo de simplificar
as soluções matemáticas, a distribuição aproximada é obtida diretamente, sem a necessi-
dade da tradução de volta para o modelo de fluido original.
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A maneira como o processo QBD é definido, é uma outra diferença entre os métodos.
No método proposto neste capı́tulo, a chegada de “blocos de fluido” é ligada a mudanças
de fases na fonte assim como as saı́das destes “blocos de fluido”. No processo QBD
apresentado em [3] e [4], somente as chegadas na fila estão ligadas as mudanças nas fases
da fonte. O serviço na fila é totalmente independente das mudanças do comportamento
da fonte de dados.

Apesar do método proposto fornecer uma reposta aproximada, a modelagem é bem
simples e os resultados são bem precisos, com um pequeno custo computacional, con-
forme mostraremos na seção seguinte.

3.7 Exemplos

Nesta seção apresentaremos alguns exemplos visando o estudo do desempenho do
método proposto, tanto em termos de custo computacional, como em termos de precisão.

O primeiro exemplo representa um modelo de fonte do tipo histograma [131], com
oito estados diferentes e uma fila única de fluido. Este exemplo simples é considerado pois
podemos estabelecer uma solução exata para a distribuição de probabilidades utilizando a
equação tradicional de fluidos, apresentada em [5]. Para este exemplo pequeno, a solução
exata utilizando os autovalores e autovetores não é influenciada por erros numéricos.

O segundo conjunto de exemplos mostra a utilização do método para uma fonte de
dados, parametrizada através de traces com tráfego real coletados no Departamento de
Engenharia de Sistemas e Computação/COPPE/UFRJ e de um backbone Internet [112],
cujo resultados preliminares com o objetivo de dimensionar redes de dados foram apre-
sentados em [37]. Com este exemplo mostramos a aplicabilidade do método proposto
para sistemas reais com centenas de estados. Concluindo, o terceiro exemplo ilustra o
uso do método proposto quando duas fontes on-off enviam informações para duas filas de
fluido servidas com a polı́tica GPS.

O método apresentado é uma aproximação para a medida real e, portanto, a sua
acurácia será avaliada através de diversos exemplos, onde os parâmetros foram varia-
dos dentro de um conjunto de valores. As medidas utilizadas para a precisão do método
são as seguintes: (1) erro relativo máximo de P̂ [CR > x], onde P̂ [CR > x] é o valor da
aproximação calculada pelo método proposto.; e (2) erro relativo para a probabilidade da
fila estar cheia (capacidade total). O erro relativo é calculado a partir da seguinte equação:
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(P [CR > x] − P̂ [CR > x])/P [CR > x]. No primeiro exemplo, P [CR > x] é o valor
exato obtido através da solução apresentada em [5]. No segundo conjunto de exemplos,
usamos o método apresentado em [88] para obter a solução P [CR > x]. A solução em
[88] é estabelecida para o estudo em estado transiente. Para aplicar neste contexto, re-
alizamos o cálculo para diversos tempos de observação, até que o sistema estivesse em
equilı́brio (estado estacionário). No quarto conjunto de exemplos, a simulação de fluido
foi utilizada ([25],[34],[36]).

Os custos computacionais foram calculados da seguinte forma. Comparamos o custo
computacional do nosso algoritmo de eliminação com o custo do algoritmo Folding apli-
cado tanto para a matriz resultante após a transformação do modelo de fluido em modelo
com recompensas de impulso.

3.7.1 Modelo de uma Fonte de Vı́deo

Neste primeiro exemplo, consideramos um modelo de histograma [131] com oito es-
tados parametrizados a partir de um seqüência de vı́deo Asterix, codificada em MPEG.
Variamos os tamanhos da fila dentre quatro valores entre 1000 e 50000, bem como os
valores do parâmetro γ. A Figura 3.14 apresenta a distribuição complementar da re-
compensa acumulada para diversos valores de tamanho da fila. O valor máximo do erro
relativo P [CR > x] e o erro relativo da probabilidade da fila estar cheia variam entre 2e−2

e 1e−1 para todos os cenários analisados. Os resultados, conforme esperado, mostram
que a precisão do método aumenta com a diminuição do parâmetro γ. A diminuição do
valor de γ significa um batch de fluido menor, resultando em aumento da acurácia dos
resultados.

Consideremos o ganho computacional quando utilizamos a modelagem de fluido, em
substituição ao paradigma tradicional de pacotes. Para os cenários mostrados, o ganho
computacional em número total de multiplicações, aplicando o método proposto, é de, no
máximo, aproximadamente 2.5 vezes menor do que quando comparamos com a mode-
lagem proposta e a utilização do algoritmo Folding.

3.7.2 Modelo de Tráfego Agregado

O segundo conjunto de exemplos é baseado em um modelo de tráfego agregado
que representa o comportamento do tráfego coletado no Departamento de Sistemas e
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Figura 3.14: Distribuição complementar da recompensa acumulada - modelo de uma
fonte de vı́deo.

Computação/COPPE/UFRJ [37] e de um backbone na Internet [112].

Como primeiro conjunto de exemplos, parametrizamos o modelo que representa o
canal de saı́da do Departamento através das estatı́sticas coletadas e consideramos diver-
sos valores para a capacidade do canal. No primeiro passo da modelagem, obtemos as
probabilidades de transição entre os estados do modelo de tráfego e os valores para a
taxa de entrada, λi, para cada estado i do modelo de fluido. A cada estado do modelo,
atribuı́mos uma recompensa de taxa igual a λi − µj , com µj = {1100Mbps, 1200Mbps,

1300Mbps, 1500Mbps}.

A Figura 3.15 mostra a distribuição complementar da recompensa acumulada para
uma fila de tamanho igual a 1000, considerando diversos valores de γ. Como no exemplo
anterior, o erro relativo da probabilidade da fila estar cheia varia entre 2e−2 e 1e−1, sendo
que o erro relativo máximo variou entre 9e−2 e 2e−1. Para a resposta exata, utilizamos
o método proposto em [88] considerando diversos tempos de observação até atestarmos
que a medida tenha atingido o equilı́brio.
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Figura 3.15: Distribuição complementar da recompensa acumulada - Modelo do tráfego
agregado do canal de saı́da do Departamento de Sistemas e Computação.

O segundo conjunto de modelos refere-se a modelagem de um tráfego em um back-
bone Internet disponı́vel em [112]. Consideramos um valor fixo para a capacidade µ
e variamos o tamanho da fila e o parâmetro γ. O erro relativo máximo da medida
P [CR > X] varia entre 2e−2 e 1e−1 e o erro relativo da probabilidade da fila estar cheia
varia entre 8e−4 e 3e−3. Os resultados são mostrados na Figura 3.16. Para os cenários
considerados, a diminuição do custo computacional em número de multiplicações quando
o método proposto é utilizado ao invés de resolvermos o mesmo modelo proposto e o al-
goritmo Folding é de, no máximo, aproximadamente 3 vezes.

O custo computacional para a solução do sistema em estudo através do paradigma
de pacotes pode ser ordens de grandeza maior que quando resolvemos o mesmo sistema
utilizando a modelagem de fluido. O custo computacional pode ser reduzido se conside-
rarmos que os pacotes podem ser servidos em batches, similarmente a servir um batch de
fluido no método que apresentamos neste capı́tulo. Uma questão que podemos nos per-
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Figura 3.16: Distribuição complementar da recompensa acumulada - Modelo do tráfego
agregado de um canal Internet [112].

guntar é a seguinte: “Qual é a exatidão dos resultados obtidos com o modelo de pacotes
do tipo batch quando comparado com o resultado do método proposto?” Para fazermos
esta comparação, utilizamos um dos modelos apresentados anteriormente e comparamos
com o paradigma de modelagem que consiste em descrever a chegada e serviço de pa-
cotes através de batches. No exemplo de batch de pacotes, todas as taxas dos eventos
são reescalonadas de tal maneira que a fila possua 50 nı́veis, cada um correspondendo a
batches de 200 pacotes. A Figura 3.17 apresenta os resultados obtidos. O exemplo mostra
que para este modelo, utilizar a modelagem de fluido fornece bons resultados quando o
modelo real de pacotes é calculado, com a vantagem de diminuição no custo computa-
cional. Todavia, podemos observar que o modelo em batch de pacotes resulta em uma
aproximação muito ruim para a medida da distribuição complementar do tamanho da fila.
Assim, a aplicação do método proposto, ou seja a união entre a modelagem proposta e
o algoritmo de Algoritmo Bloco Diagonal Zero fornece resultados precisos, com custo
computacional baixo.

Finalizando o conjunto de exemplos destinados a uma fila de fluido, podemos observar
que em todos os exemplos com uma única fila de fluido, os resultados aproximados estão
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Figura 3.17: Estudo comparativo entre o paradigma de modelagem de fluido, o modelo
proposto, o modelo de chegada e saı́da em batch de pacotes e o modelo real de pacotes.

abaixo do valor exato da medida.

3.7.3 Modelos com Duas Filas de Fluido

O objetivo deste exemplo é analisar o método proposto quando temos o caso de duas
filas de fluido. Para tal, consideramos duas fontes on-off com tempo exponencialmente
distribuı́do no estado on e no estado off com parâmetros φ(k) e β(k), respectivamente, onde
k = {1, 2}. Enquanto a k-ésima fonte está no estado on (off), o fluido do tipo k entra na
fila com uma taxa λ(k)

i (0). Os valores para os parâmetros descritos anteriormente são os
seguintes: β(1) = 3, β(2) = 4, φ(1) = 2, φ(2) = 3, B(1) = 100, B(2) = 100, α = 0.5,
λ

(1)
i = λ

(2)
i = 1000, γ = 5 e µ = 500.

Para estimar a acurácia do método, simulações utilizando o simulador de fluido da
ferramenta Tangram-II foram realizadas ([25],[34],[36]). Para todas as simulações rea-
lizadas, o nı́vel de confiança definido foi de 99%, e a variância na ordem de 1e−6. A
Figura 3.18 mostra a distribuição complementar para ambas as filas. Podemos observar
que a acurácia dos resultados para a fila 1 é melhor que para fila 2. Este fato pode ser
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facilmente explicado pois descrevemos o aumento/diminuição do tamanho da segunda
fila em função da primeira, resultando em erros de arredondamento. Os erros relativos
máximo foram de 1e−1 e de 2.6e−1 para as filas 1 e 2 respectivamente. Para o caso da
fila cheia, o erro relativo foi de 5e−2 para a fila 1 e 1e−1 e para a fila 2. Para este caso,
onde o tamanho das filas é muito pequeno, o erro de arredondamento inerente a Equação
3.12, diminui muito a precisão do método proposto. Adicionalmente, o comportamento
do resultado para fila 2 pode ser explicado pelo fato de que os nı́veis observados não são
múltiplos do parâmetro η escolhido para a fila 2.
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Figura 3.18: Distribuição Complementar do conteúdo de cada uma das filas - modelo com
duas filas. O tamanho para cada uma das filas é igual 100.

Assumamos que o mesmo modelo de fila com os mesmos parâmetros seja outra vez
utilizado mudando o tamanho das duas filas para 1000. A Figura 3.19 mostra os resul-
tados do método proposto. Para este caso, onde as filas possuem um tamanho maior, os
resultados são mais precisos, com erro relativo máximo de 1e−2 e aproximadamente 1.3e−1

para as filas 1 e 2, respectivamente. Para o caso de fila cheia, temos que o erros relativos
foram de 4e−2 e 1e−1, para as filas 1 e 2, respectivamente.

Para o caso de tamanhos de fila iguais a 5000, os resultados são mostrados na Figura
3.20. A relação entre a diminuição dos parâmetros γ e η e a melhoria da precisão também
se verifica para o caso de duas filas, conforme esperado.

Consideremos um sistema de filas com as seguintes taxas: β (1) = 3, β(2) = 4, φ(1) =

2, φ(2) = 3, α = 0.5, λ(1)
i = λ

(2)
i = 7000, µ = 6000. O tamanho de cada uma das filas

é de B = 50000. Os resultados para este sistema são mostrados na Figura 3.21. Como
esperado, a precisão aumenta com o aumento da capacidade da fila. Os erros relativos
para a probabilidade de fila cheia são iguais a 1e−1 para ambas as filas.

Sobre os resultados obtidos para a aproximação de duas filas de fluido, podemos esta-
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Figura 3.19: Distribuição Complementar do conteúdo de cada uma das filas - modelo com
duas filas. O tamanho para cada uma das filas é igual 1000.
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Figura 3.20: Distribuição Complementar do conteúdo de cada uma das filas - modelo com
duas filas. O tamanho para cada uma das filas é igual a 5000.
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Figura 3.21: Distribuição Complementar do conteúdo de cada uma das filas - modelo com
duas filas. O tamanho para cada uma das filas é igual 50000.

belecer os seguintes comentários:
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1. Da mesma forma que para os modelos com uma única fila de fluido, a aproximação
do método proposto sempre está abaixo do valor real da medida;

2. O aumento e diminuição da fila 2 são escritos em função do comportamento da fila
pivot. Neste caso, o resultado aproximado, principalmente da fila 2, será influenci-
ado por erros de arredondamento (Equação 3.12).

3.8 Sumário das Contribuições

A modelagem de fluido tem sido amplamente utilizada na literatura para estudos de
sistemas de comunicação, reduzindo o custo computacional do paradigma tradicional de
modelagem de pacotes. Uma das principais medidas a ser calculada é a distribuição de
probabilidades complementar do conteúdo de uma fila de dados, em estado estacionário,
definida por: P [CR > x] = limt→∞ P [CR(t) > x]. Métodos tradicionais utilizam
análise espectral para obter esta medida. Neste capı́tulo propomos um novo método para
solução de modelos de fluido. Podemos citar como contribuições principais:

1. Propomos a modelagem de fluido através de recompensas de impulso. Como resul-
tado desta modelagem, obtemos diretamente um processo QBD a partir do modelo
original de fluido. Este novo modelo nos fornece um resultado aproximado para a
medida de interesse P [CR > x]. A acurácia da aproximação está relacionada com
o parâmetro γ utilizado. A modelagem é baseada em processos QBD, também uti-
lizada pelos métodos desenvolvidos paralelamente com o trabalho aqui apresentado
e discutidos em ([3],[4],[22]);

2. Propomos um novo algoritmo de eliminação, definido como Algoritmo Bloco Di-
agonal Zero, cujo custo computacional é menor que o custo dos métodos similares
encontrados na literatura, para matrizes de transição de probabilidades com uma
determinada estrutura especial. Vale ressaltar que este algoritmo pode ser utilizado
para solução de qualquer modelo, bastando que este tenha a matriz P com estrutura
semelhante a matriz apresentada na Figura 3.1;

3. O método proposto foi estendido para sistemas com duas filas de fluido finitas;

4. Para o estudo da acurácia do método proposto, um conjunto de exemplos foi feito,
considerando taxas reais de envio de informações em redes de dados reais.
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Capı́tulo 4

Valor Esperado da Recompensa
Acumulada para Modelos com Estados
Absorventes

4.1 Introdução

O cálculo de medidas de desempenho e confiabilidade de modelos que represen-
tam sistemas complexos é um tópico extensivamente estudado na literatura. Soluções
analı́ticas e numéricas para estas medidas têm sido uma intensa área de pesquisa ([64],[44],
[30],[96],[1]) e um grande número de ferramentas tem sido implementado com objetivo
tanto de facilitar a especificação dos sistemas quanto de disponibilizar métodos de solução
para obtenção de medidas de interesse ([35],[24],[125],[64]). Todavia, o aumento da com-
plexidade dos sistemas a serem representados e o surgimento de diversas outras medidas
de interesse fazem com que novos tipos de métodos continuem a ser pesquisados e pro-
postos.

Como no Capı́tulo anterior, usaremos modelos Markovianos para representarmos o
sistema real a ser estudado. Apesar da teoria matemática de processos Markovianos
possuir diversos resultados bem fundamentados, de fácil interpretação probabilı́stica e
manipulação algébrica, podemos citar duas principais desvantagens da sua aplicabilidade.
Sistemas complexos, possuem, em geral, valor elevado da cardinalidade do espaço de es-
tados. Não é incomum modelos com milhões de estados, o que dificulta a utilização dos
métodos de solução clássicos encontrados na literatura tais como GTH, Jacobi, Gauss-
Seidel, SOR, etc ([90],[39]). O segundo problema denomina-se stiffness, sendo este rela-
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cionado com a grande diferença dos valores numéricos das taxas de eventos que podem
ocorrer no sistema sendo estudado. Esta caracterı́stica pode gerar instabilidade numérica
quando métodos tradicionais são aplicados [10].

O principal objetivo em modelar um sistema é a possibilidade de definir e calcular
medidas de interesse que permitam avaliar o comportamento deste sob condições pré-
definidas. Em alguns casos é possı́vel obter uma solução analı́tica em forma fechada. Nos
casos em que o modelo de estudo não possui solução fechada, métodos numéricos podem
ser tentados. Para os modelos a serem estudados neste capı́tulo, que se caracterizam pelo
número total de estados na ordem de milhões, os métodos numéricos tradicionais, que
consideram todo o espaço de estados para obtenção da medida de interesse, possuem alto
custo computacional em tempo e memória e se tornam rapidamente não aplicáveis.

Uma maneira de lidar com este problema é utilizar métodos que reduzem o espaço de
estados a ser considerado para obter a medida de interesse desejada. Podemos citar como
técnicas mais conhecidas a agregação de estados ([10],[130],[132]), a teoria de comple-
mento estocástico (caso especial do conceito mais geral conhecido como Perron comple-
mentation, apresentado em [16]), a técnica de path-based, que permite calcular as medidas
de interesse usando somente uma descrição local do sistema, sem a exploração de todos os
estados do modelo ([13],[118],[116],[40]). Todos estes métodos apresentam um resultado
aproximado para a medida de interesse, dado que somente uma parte do espaço de esta-
dos é utilizada. Em [46] (e referências), o autor apresenta métodos numéricos que visam
acelerar métodos iterativos de solução de modelos de Markov com um grande espaço de
estados, sendo que as matrizes dos modelos considerados são representadas em seu for-
mato tensorial. O autor apresenta algoritmos mais eficientes para efetuar multiplicações
entre vetores de probabilidades e a matriz em formato tensorial, sendo esses algoritmos
aplicados em métodos tradicionais de solução de sistemas lineares para obter o vetor de
probabilidades em estado estacionário da cadeia de Markov.

Podemos dividir os métodos de solução em dois grupos: 1. métodos que fornecem so-
mente um resultado aproximado sem nenhum controle de erro para a aproximação obtida;
2. métodos que fornecem, juntamente com o resultado aproximado, limites inferior e/ou
superior para a medida estudada.

Neste capı́tulo apresentaremos um método aproximado ([20] e [21]), com controle
de erro, para o cálculo do valor esperado da recompensa acumulada para sistemas com
estados absorventes, por brevidade de notação, definido como ECRA. O método proposto
estabelece um intervalo no qual o valor exato da medida de interesse se encontra e, para
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efetuarmos uma comparação com o valor exato, calculamos o ponto médio deste intervalo.

Entende-se por um estado absorvente aquele em que, considerando um processo es-
tocástico de tempo discreto, a probabilidade de retorno, em um passo, a um determinado
estado i, dado que o processo está em i, é igual a 1 [133]. Isto significa que quando o
processo entra em um estado classificado como absorvente, este não pode mais evoluir
para qualquer outro estado do sistema.

Como exemplo clássico de modelos com estados absorventes podemos citar sistemas
compostos por um conjunto finito de processadores, N , onde o sistema permanece o-
peracional enquanto no mı́nimo 1 processador está em funcionamento. Quando o último
processador em funcionamento falha, o sistema torna-se não operacional, sem possibil-
idade de recuperação. Podemos exemplificar como medida de interesse a ser estudada
neste sistema, o tempo médio até que o evento de falha drástica ocorra. Esta medida é
conhecida na literatura como Mean Time to Failure (MTTF), ou Tempo Médio até a Falha
do Sistema ([65],[15] e referências nestes trabalhos).

Como um outro exemplo para a aplicação do método proposto, seja um sistema com
diversos componentes diferentes. Se, para este sistema associamos a cada estado uma
perda de capital devido ao não funcionamento de um componente, podemos calcular o
montante de capital perdido até que o sistema se torne não operacional.

O método que será apresentado neste capı́tulo possibilita tanto a redução do espaço
de estados, quanto a definição do erro da aproximação. Técnicas de definição de limites
são utilizadas quando o modelo possui, simultaneamente, grande cardinalidade do espaço
de estados e a caracterı́stica de stiffness. A segunda caracterı́stica auxilia a contornar
os problemas decorrentes da primeira. Quando o modelo apresenta a caracterı́stica de
stiffness, o processo estocástico permanece a maior parte do tempo em uma pequena parte
do espaço de estados. Então, é natural aproximar a medida de interesse considerando o
conjunto de estados onde o processo permanece a maior parte do tempo, resultando na
diminuição dos estados a serem utilizados pelo método numérico [104].

O método foi desenvolvido durante o estágio de doutoramento na equipe ARMOR/
IRISA/FRANÇA, e combina a idéia de complemento estocástico com a técnica path-
based para reduzir o espaço de estados do modelo a ser resolvido. Para a aplicação
do método, apresentamos uma classificação do espaço de estados que se baseia no tra-
balho apresentado em Bobbio e Trivedi [10]. O método de aproximação, denominado
aproximação lenta-rápida, baseia-se parcialmente nas idéias apresentadas em Pourret [116],
no que diz respeito a definição do limite superior de permanência em um conjunto de es-
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tados, que definiremos posteriormente como rápidos. Esses dois trabalhos são destinados
ao cálculo da distribuição de probabilidades em estado transiente.

A estrutura deste capı́tulo é descrita a seguir. A Seção 4.2 apresenta os trabalhos en-
contrados na literatura que se direcionam a calcular medidas aproximadas para modelos
Markovianos com grande espaço de estados, cujas abordagens são próximas as abor-
dagens apresentadas neste capı́tulo. Além destes métodos, apresentamos também os
métodos que serviram de base para o trabalho proposto. Na Seção 4.3 são descritos os
conceitos básicos para a aplicação do método, como, por exemplo, a classificação dos
estados entre lentos e rápidos. O método proposto é descrito na Seção 4.4. A Seção
4.5 apresenta uma redefinição do conjunto de estados lentos que aumenta a precisão do
método proposto, sem impactar significativamente o custo computacional. A Seção 4.6
é destinada a discussão do custo computacional do método. Um grande número de e-
xemplos são mostrados na seção 4.7. Finalizando, a Seção 4.8 apresenta o sumário das
contribuições deste capı́tulo.

4.2 Trabalhos Relacionados

Nesta seção apresentamos os trabalhos encontrados na literatura que mais se aproxi-
mam do paradigma do método proposto. Os métodos que serão descritos se dividem em
três grupos:

1. O método proposto por Courtois e Semal [17], que calcula o vetor de distribuição
de probabilidades em estado estacionário. Este método é o método mais clássico
encontrado na literatura e que foi base para os demais métodos desenvolvidos poste-
riormente para o cálculo aproximado da distribuição em estado estacionário. Abor-
daremos brevemente este método dado que modelos com estados absorventes po-
dem ser transformados em modelos irredutı́veis;

2. Os métodos propostos em [104] e [91] que calculam medidas de disponibilidade e
confiabilidade em modelos irredutı́veis;

3. Os métodos apresentados em [10] e [116] e que foram base para algumas das
definições do método proposto neste trabalho.
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4.2.1 Método de Courtois e Semal [17]

Nesta seção apresentamos o método aproximado proposto por Courtois e Semal [17]
para o cálculo da distribuição, em estado estacionário, de probabilidades dos estados de
uma cadeia de Markov G, quando o espaço de estados do sistema a ser estudado é da
ordem de milhões de estados.

Este método é apresentado dado que medidas de interesse do tipo ECRA podem ser
reescritas utilizando distribuição de probabilidades em estado estacionário. Para tal, de-
vemos transformar a cadeia original com estados absorventes, em uma cadeia irredutı́vel.

Consideremos, por exemplo, a medida de MTTF. O cálculo da medida de MTTF em
uma cadeia com estados absorventes é equivalente ao cálculo da distribuição em estado
estacionário para uma cadeia irredutı́vel. Se modificarmos a cadeia Y , com um único
estado absorvente a, conectando a a todos os outros estados i da cadeia e associando a
probabilidade de transição entre o estado a e cada estado i igual a distribuição de probabil-
idades inicial Pr(Y(0) = i), então, a partir da distribuição da nova cadeia, calculamos a
medida MTTF. Denotemos o MTTF por E(T ). Se πa é a fração de tempo que o processo
Y passou no estado absorvente a, quando consideramos que o tempo t de observação
tende ao infinito e se λ é a taxa de saı́da deste estado, temos a seguinte relação entre o
MTTF e a probabilidade em estado estacionário πa[39]:

πa =
1

1 + λE(T )
. (4.1)

Seja a seguinte descrição para o método de Courtois e Semal [17], com uma notação
que se restringirá a esta seção.

Seja G uma cadeia de Markov em tempo contı́nuo, e G a sua matriz geradora infinite-
simal. Para a apresentação do método de [17], particionemos a matriz Q = G/Λ + I ,
após a uniformização do processo G, da seguinte forma:

Q =




Q00 Q01 Q02 · · · Q0N

Q10 Q11 Q12 · · · Q1N

... ... ... ... ...
QN0 QN1 QN2 · · · QNN



.

Cada submatriz (Q00,Q11, ...,QNN) corresponde a um subconjunto particular de es-
tados. Estes subconjuntos de estados formam uma partição P do espaço de estados. Seja
Fi o subconjunto de estados da partiçãoP correspondente a submatriz Qii. Consideremos
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um exemplo simples, onde a partição possui cardinalidade 2:

Q =

(
Q00 Q01

Q10 Q11

)
.

Para prosseguirmos na apresentação do método, consideremos o contexto de mode-
lagem de sistemas para estudo de medidas de disponibilidade (availability). Neste con-
texto, suponhamos que F0 corresponda aos estados mais “populares”, ou seja, estados
com poucos componentes falhos. O subconjuntoF1 consiste dos demais estados do mode-
lo. Os estados no subconjunto F0 são os estados mais prováveis. No entanto, somente
uma pequena fração de estados do modelo pertencem a este subconjunto. Para o melhor
desempenho dos métodos aproximados, em número de total de multiplicações, F0 deve
possuir poucas centenas de estados, enquanto que F1 possui a ordem de milhares. A idéia
é que as submatrizes Q01 e Q10 não sejam geradas.

Uma questão a ser respondida é a seguinte: “o que podemos dizer sobre a distribuição
de probabilidades em estado estacionário para os estados pertencentes ao subconjuntoF0

dada somente a matriz Q00?”. A submatriz Q00 não é uma matriz estocástica, pois a soma
de cada linha da matriz pode ser menor que 1. A seguir, apresentamos alguns resultados
encontrados em Courtois e Semal [17] que fornecem uma resposta a esta pergunta.

Teorema 4.1 (Courtois e Semal [17]) : Seja L uma matriz da ordem n × n com L ≥

0 tal que a soma dos elementos de cada linha é menor ou igual a 1. Seja β(L) =

{B|B é uma matriz estocástica irredutı́vel da ordemn × n e B ≥ L}. Seja Li, 0 ≤ i ≤

n− 1 uma matriz estocástica igual a L exceto pela i-ésima coluna. Li é a matriz L com
elementos na i-ésima linha aumentados da quantia necessária para transformar a matriz
Li em uma matriz estocástica. Seja zi o vetor, em estados estacionário, dos elementos per-
tencentes a Li. SejaVL = {v|v é o vetor de probabilidades em estado estacionário para
alguma matrizB ∈ β(L)}. Seja ZL = {v | ∃βi, 0 ≤ i ≤ n − 1 tal que

∑
βi = 1,v =

∑n−1
i=0 βizi}. Então, VL = ZL.

Com respeito a matriz Q00 que é a principal submatriz do processo estocástico com
grande espaço de estados, o Teorema 1 possui uma interpretação probabilı́stica [17]. A
matriz Q00 tem o mesmo papel da matriz L do teorema enunciado. Consideremos que o
sistema comece em um estado pertencente a F0 e que a cada transição do processo origi-
nal feita para um estado não pertencente a F0 esta é redirecionada a um estado i ∈ F0.
Para cada escolha de um estado de retorno i, existe uma matriz correspondente Li formada
pelo aumento dos valores dos elementos na i-ésima linha de Q00. O vetor em estado esta-
cionário de Li (i.e, zi) é a probabilidade condicional dado que cada transição de retorno
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a F0 é feita pelo estado i. Adicionalmente, o teorema prova que a probabilidade condi-
cional para os estados em F0 (denotado por v0) é a solução (autovetor) de um elemento
do conjunto β(Q00). Mais importante, dado os vetores zi, 1 ≤ i ≤ n, então v0, o vetor
de probabilidades condicional, é a combinação linear de zi.

Seja o seguinte teorema, também encontrado em [17]:

Teorema 4.2 (Courtois e Semal [17]) : (Agregação Exata) Seja Q particionada como
definida anteriormente. Consideremos uma matriz estocástica, N ×N , QAg, tal que:

QAg[I, J ] = vIQIJ 1̄T .

Informalmente, QAg[IJ ] é a probabilidade em estado estacionário para transicionar de
um estado do agregado J (i.e Fj) dado que o sistema está em algum estado do agregado
I . Se X = (X1, X2, · · · , XN) é o vetor em estado estacionário para QAg, então, Xi, 1 ≤

i ≤ N é a probabilidade em estado estacionário do processo se encontrar em um estado
pertencente a Fi no modelo original Q.

Para aplicar o Teorema 2 e obter a distribuição de probabilidades em estado esta-
cionário, e, conseqüentemente a medida de MTTF, por exemplo, é necessário, primeira-
mente, obter todas as probabilidades condicionais. Estes cálculos se tornam proibitivos
para a classe de modelos abordada neste capı́tulo, onde o espaço de estados é extrema-
mente grande.

4.2.2 Métodos de Muntz et al [104] e de Mahevas et Rubino [91]

Semelhantemente ao método proposto neste capı́tulo, os trabalhos de Muntz et al
[104] e de Mahevas e Rubino [91] calculam o valor esperado da recompensa acumulada
através de recompensas atribuı́das a cada estado da cadeia de Markov que representa o
sistema em estudo. Esses trabalhos serão brevemente apresentados nesta seção.

Esses dois métodos encontrados na literatura são utilizados para obter a medida de
interesse em cadeias irredutı́veis, ou seja, sem estados absorventes. Os autores em [104]
mostram como calcular os limites inferior e superior para a medida de disponibilidade
assintótica, evitando calcular diversos submodelos com o objetivo de estabelecer as pro-
babilidades condicionais como no trabalho apresentado por Courtois e Semal [17]. A
idéia principal é particionar o espaço de estados em diversas classes, em uma ordem
especı́fica C0, C1, · · · tal que quanto maior o ı́ndice da classe, menor é a probabilidade
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do sistema visitá-la. Em outras palavras, a cadeia permanecerá a maior parte do tempo
nas primeiras classes. Um exemplo natural é agrupar em uma mesma classe Cm todos os
estados do processo que representam a evolução de um sistema sujeito a falhas e reparos
e que possuem exatamente m componentes em funcionamento. Assim, todos os estados
pertencentes a uma classe k são agregados em um único estado, o que resulta em um
modelo com um novo espaço de estados que é muito menor que o espaço de estados do
modelo original. As medidas são estimadas a partir deste novo processo com espaço de
estados reduzido.

Uma das condições necessárias para a aplicabilidade do método em [104] é que o
evento de reparo possa ocorrer em qualquer estado de qualquer uma das classes Ci. As-
sim, os autores em [91] propõem modificações no método de [104], possibilitando tratar
os sistemas que não obedecem a esta condição.

Os métodos descritos nesta seção se assemelham ao método proposto neste capı́tulo
por representar o sistema em estudo através de modelos Markovianos com recompensa e
por definir esta medida com subconjuntos do espaço de estados original do modelo, ob-
tendo as medidas de interesse através da resolução de sistemas lineares bem menores em
dimensão. Tanto em [104] quanto em [91], a estrutura do modelo a ser resolvido é classifi-
cada como left-to-right, com transições lentas da esquerda para direita e transições rápidas
da direita para esquerda, ou seja, dada as classes {C0, C1, C2, ..., CN}, as transições lentas
ocorrem, de um estado i para um estado i+ 1, por exemplo entre os estados C0 e C1, e as
transições rápidas ocorrem entre um estado i+ 1 e i, por exemplo entre C1 e C0.

Para obter a medida valor esperado da recompensa acumulada até a absorção uti-
lizando os métodos [91] e [104], temos que, primeiramente, modificar a estrutura da
cadeia de Markov que modela o sistema em estudo. Semelhantemente a cadeia utilizada
pelos métodos supracitados, a cadeia resolvida pelo método proposto de aproximação
também possui transições lentas da esquerda para a direita e transições rápidas da direita
para esquerda, exceto que, existe um estado na extrema direita da cadeia de Markov que é
absorvente, que denominaremos por a. Para simplificar a argumentação, vamos conside-
rar que somente exista um estado inicial, onde o sistema está totalmente operacional (que
é a situação mais comum), denominado estado 0. A partir da transformação da cadeia
original com estados absorventes para uma cadeia irredutı́vel, podemos calcular, por ex-
emplo, a medida de MTTF, conforme mostrado na Seção 4.2.1, após a adição de uma
transição entre o estado a e o estado 0.

Podemos observar na Equação 4.1 que somente é necessário a definição de πa para
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obter o MTTF. Dois pontos principais impossibilitam a aplicação direta dos métodos ap-
resentados em [91] e [104]:

1. Estes métodos são precisos no cálculo da distribuição de probabilidades para esta-
dos que se encontram mais a esquerda da cadeia de Markov, dado que o processo
sendo modelado se concentra a maior parte do tempo nestes estados. No entanto,
para o caso do MTTF, por exemplo, é necessário informações precisas sobre um
único estado, à extrema direita da cadeia de Markov;

2. Todos os teoremas provados para a aplicação dos métodos apresentados em [91] e
[104] baseiam-se na estrutura upper hessemberg da cadeia de Markov irredutı́vel
utilizada. Na aplicação com estados absorventes, existe a transição entre os estados
a e 0, destruindo a estrutura necessária a aplicação dos métodos propostos em [91]
e [104]. Assim, um estudo mais aprofundado destas técnicas passa a ser necessário,
seja por meio da extensão dos teoremas relacionados aos métodos supracitados, ou
através de novos teoremas que possibilitam a aplicação desses para cadeias com
estados absorventes.

O método proposto neste capı́tulo baseia-se na própria definição da medida de in-
teresse para obtenção do resultado aproximado e dos limites superior e inferior deste
resultado, em contrapartida da aplicação da definição de distribuição de probabilidades
utilizada pelos demais métodos.

4.2.3 Métodos de Bobbio et Trivedi [10] e de Pourret [116]

Como dito anteriormente, o método proposto neste capı́tulo utiliza o conceito da di-
visão do espaço de estados em lentos e rápidos, baseando-se na metodologia apresentada
por Bobbio e Trivedi em [10] e utiliza as idéias de limite superior de permanência no
conjunto de estados rápidos mostradas anteriormente por Pourret [116]. Os métodos a-
presentados em [10] e [116] são destinados a solução da distribuição de probabilidades
em regime transiente.

Em [10], os autores apresentam um algoritmo para converter uma cadeia de Markov
stiff em uma cadeia nonstiff com um espaço de estados muito menor do que o do modelo
original. Após a classificação dos estados em lentos e rápidos, o algoritmo apresentado
prossegue classificando os estados rápidos em recorrentes ou transientes. Relembramos
que um estado i é classificado como recorrente, se e somente se, o processo inicialmente
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está em i, ele retorna a este mesmo estado com probabilidade 1 e que um estado i é clas-
sificado como transiente se e somente se existe uma probabilidade positiva do processo
não retornar a este estado i.

No método, cada um dos subconjuntos de estados rápidos recorrentes é substituı́do por
um único estado lento, enquanto o estado rápido transiente é substituı́do por um switch
probabilı́stico, dado que o tempo de permanência nesses estados se aproxima de zero
quando a taxa de saı́da tende ao infinito. Desta forma, a passagem por esses estados reduz-
se somente a escolha de um novo estado com certa probabilidade, não sendo significativo
o tempo de permanência. Após este processo de redução, a cadeia de Markov reduzida e
nonstiff é analisada por métodos tradicionais encontrados na literatura.

Diferentemente de [10], o autor em [116] apresenta um método para obtenção da
distribuição de probabilidades em estado transiente, que não utiliza a idéia de agregação
dos estados da cadeia. Naquele trabalho, os estados do processo também são classificados
em lentos e rápidos. O resultado final possui controle de erro, o que não ocorre em [10],
onde para alguns dos subconjuntos de estados a precisão da aproximação depende do grau
de agregação entre os estados pertencentes ao subconjunto classificado como rápido e os
demais estados do processo.

O resultado mais relevante do trabalho apresentado em [116] para o trabalho apre-
sentado neste capı́tulo, refere-se a maneira como o tempo de permanência no conjunto
de estados rápidos é limitado superiormente. Maiores detalhes serão descritos na Seção
4.4.2.

4.3 Definições Preliminares do Método Proposto

Nesta seção descreveremos as definições básicas, o modelo a ser estudado, a medida
de interesse a ser calculada e a classificação de estados utilizada. Na Seção 4.3.3, a-
presentaremos um pequeno modelo que será utilizado para ilustrar cada etapa do método
proposto.

4.3.1 Notação

A notação em negrito é utilizada para matrizes, em letra maiúscula, como por exemplo
Q e para vetores, em letra minúscula, como por exemplo %. O elemento especı́fico de uma
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matriz Q será denotado por Q(i, j) e de um vetor % por %i, onde i e j indexam um estado
dentro do espaço de estados do modelo.

Para representarmos um subconjunto de elementos de um determinado vetor, utilizare-
mos a letra minúscula e em negrito, com ı́ndice superior em maiúscula. Neste ı́ndice,
teremos o processo e o conjunto de estados a serem considerados. Por exemplo, temos
%Y ,S , relacionado ao processo Y e ao subconjunto S. Se somente uma letra está presente
no ı́ndice, esta estará relacionada com o processo em questão. A notação utilizada neste
capı́tulo está listada nas Tabelas 4.1 e 4.2.

4.3.2 Modelo

O sistema a ser estudado é representado por uma cadeia de Markov homogênea de
tempo contı́nuoX = {X(t), t ≥ 0}, com espaço de estados finitoM = {1, · · · ,M,M +

1} e gerador infinitesimal Q, sendo cada elemento desta matriz representado por Q(i, j).
A taxa de saı́da do i-ésimo estado é igual a qi = −

∑
j 6=iQ(i, j) .

Em relação as caracterı́sticas dos estados que descrevem o sistema estudado, o es-
tado M + 1 é considerado absorvente: no momento em que o processo estocástico visita
este estado, podemos dizer que ele “morre”, ou seja, nenhum evento será disparado e,
portanto, não existe mais a possibilidade de se transicionar para outro estado da cadeia
X (Em alguns casos, este estado pode representar a agregação de vários estados.). Os
demais estados da cadeia são denominados transientes e representados pelo conjunto
Ω = {1, 2, · · · ,M}, com cardinalidade |Ω|.

Supõe-se que a partir de qualquer estado i ≤M , exista um caminho para o estadoM+

1, definido pela seqüência de estados (i, i1, i2, · · · , ik,M + 1), com Q(i, i1)Q(i1, i2) · · ·

Q(ik,M + 1) > 0. Seguindo esta construção, a cadeia de Markov X será absorvida após
um tempo aleatório T , definido como:

T = inf{t ≥ 0 : X(t) = M + 1} (4.2)

com Pr(T < ∞) = 1, ou seja, com probabilidade 1 o sistema alcançará o estado ab-
sorvente em um tempo T <∞.

Associada a cada estado i ≤ M , existe uma recompensa ri, que como definida no
capı́tulo precedente, é um número real interpretado como a taxa com que o sistema gera
benefı́cios ou acumula custos. Por exemplo, se o estado i possui uma recompensa ri = 5

e o processo permanece 10 unidades de tempo neste estado, a recompensa atribuı́da ao
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Tabela 4.1: Descrição dos processos, matrizes e vetores utilizados durante este capı́tulo
com seus respectivos significados.

Termo Descrição
X Cadeia de Markov em tempo contı́nuo
Q Matriz geradora infinitesimal da cadeia X
Ω Conjunto dos estados transientes da cadeia X
R∞ Recompensa acumulada por X até a absorção

ECRA Valor esperado da recompensa acumulada até absorção
r Vetor de recompensas atribuı́das a cada estado da cadeia X
% Vetor do valor esperado da recompensa acumulada condicionado no

estado inicial i (cadeia X )
α Vetor da distribuição inicial de probabilidades da cadeia X
F Conjunto de estados classificados como rápidos
S Conjunto de estados classificados como lentos
Y Cadeia de Markov em tempo discreto associada a X
U Matriz de probabilidades associada a cadeia Y
RY

∞ Recompensa acumulada pela cadeia Y até a absorção
%Y Vetor do valor esperado da recompensa acumulada condicionado no

estado inicial i (cadeia Y)
RY ,S

∞ Recompensa acumulada pela cadeia Y , restrito ao conjunto S,
até a absorção

RY ,F
∞ Recompensa acumulada pela cadeia Y , restrito ao conjunto F ,

até a absorção
%Y ,S Vetor do valor esperado da recompensa acumulada condicionado no

estado inicial i (cadeia Y e conjunto S)
%Y ,F Vetor do valor esperado da recompensa acumulada condicionado no

estado inicial i(cadeia Y e conjunto F )
Ỹ Cadeia de Markov reduzida a partir de Y , eliminando o conjunto F
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Tabela 4.2: Descrição dos processos, matrizes e vetores utilizados durante este capı́tulo
com seus respectivos significados.

Termo Descrição
Ũ Submatriz do complemento estocástico em relação a S ∪ {M + 1}

%̃ Vetor limite inferior para %Y

U′ Limite inferior para a matriz Ũ

%′ Vetor limite inferior para %̃

U′′ Matriz diferença entre a matriz Ũ e U′

σ Limite superior para o tempo de permanência no conjunto F
V Matriz com o número médio de visitas considerando os estados em F
σB Limite superior para a matriz U′′

ϕ Vetor limite superior para %Y ,S

ν Vetor número médio de visitas ao conjunto F , considerando os estados em S
r∗ Recompensa máxima associada a qualquer estado em F
uF Vetor com as probabilidades de transicionar, de um estado em S para o conjunto F
τ Vetor limite superior para o número médio de visitas a F ,

a partir dos estados em S
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processo será igual a 50. Temos que a recompensa acumulada até absorção é definida
como a seguinte variável aleatória:

R∞ =

∫ ∞

0

rXt dt.

Um caso particular para medida R∞ ocorre quando para todo i ≤ M , temos ri = 1.
Neste caso, R∞ = T (definido pela Equação 4.2). Mais especificamente, quando o pro-
cesso X representa o estado de um sistema sujeito a falhas e reparos e se os estados
1, · · · ,M representam o sistema em funcionamento e M + 1 representa o sistema falho,
E(R∞) = E(T ) é a medida de confiabilidade MTTF. O objetivo do método proposto é
o cálculo do valor esperado da variável aleatória R∞, chamada valor esperado da recom-
pensa acumulada até a absorção, ou seja, E(R∞).

Denotemos por r o vetor coluna indexado em Ω cuja a i-ésima entrada é igual a ri e
por %i = Ei(R∞), onde Ei() denota o operador valor esperado condicionado que o estado
inicial do sistema é o estado i ∈ Ω. % é o vetor indexado em Ω cuja a i-ésima entrada é
%i. Desta forma:

ECRAi = %i

e, considerando o vetor α o vetor linha com as probabilidades iniciais, temos que:

ECRA = α%. (4.3)

4.3.3 Exemplo Base

Nesta seção apresentamos um exemplo simplificado que será utilizado para introduzir
os conceitos relativos ao método de aproximação proposto.

A cadeia de Markov em tempo contı́nuo X de um sistema hipotético, é mostrada na
Figura 4.1. As taxas do modelo e seus respectivos valores são: α = 1e−5, β = 1, γ =

1e−5, φ = 1e−4, δ = 10e−6.

A recompensa atribuı́da ri a cada estado transiente i é igual a 1. A evolução da cadeia
é bem simples: transições ocorrem entre os estados transientes até o momento T < ∞

em que o processo é absorvido pelo estado a.
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1 2 3 4

5 6 7 8

a

γ γ γ

γ γ γ
α

α

δ δ

φ φ φ

δ
δ

β αβ β β α

Figura 4.1: Cadeia de Markov para um exemplo simples que será usado como base para
a apresentação do método proposto.

4.3.4 Classificação dos Estados

Suponhamos que as taxas de transição no sistema possam ser divididas em dois grupos
de valores e seja um número positivo θ previamente definido. Uma transição (i, j), entre
o estado i e o estado j, é classificada como lenta se 0 < Q(i, j) < θ e como rápida se
Q(i, j) ≥ θ > 0.

Esta definição particiona o espaço de estados Ω em três subconjuntos:

1. F - Conjunto de estados rápidos, composto pelos estados que possuem pelo menos
uma taxa de saı́da classificada como rápida;

2. S - Conjunto de estados lentos, composto pelos estados que não possuem nenhuma
transição rápida. Nos sistemas estudados consideramos que a distribuição de pro-
babilidades inicial está concentrada em S;

3. Conjunto de estados absorventes - Neste conjunto consideramos o estado M + 1,
que, no modelo real, pode significar um único estado ou então, a agregação de
diversos estados.

Consideremos que a matriz Q, cujos os elementos representam as taxas de transições
entre os estados do modelo, seja reordenada de tal maneira que os estados que pertençam
ao conjunto S sejam numerados de 1 até |S| e os estados pertencentes ao conjunto F de
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|S| + 1 até |S| + |F| = M . Esta matriz, com todos os elementos, desconsiderando o
estado absorvente {M + 1}, é particionada da seguinte maneira:

Q =

(
QSS QSF

QFS QFF

)
.

Para aplicação do método, assumimos que a cadeiaX não possua ciclos compostos so-
mente por transições rápidas, ou, analogamente, por estados classificados como rápidos.
Esta situação é muito comum no caso de modelos de confiabilidade, que é um dos prin-
cipais tipos de modelo que consideramos neste capı́tulo, onde as transições rápidas estão
associadas à transições de reparo. No entanto, em alguns modelos a escolha do parâmetro
θ pode gerar ciclos de transições rápidas, o que invalida a condição para a aplicação do
método. Esta condição para a aplicabilidade do método deve-se a maneira de como o
tempo máximo no conjunto de estados F é calculado. A seção 4.4.2 detalha o procedi-
mento para a determinação desse limite. Em [10] os autores propoẽm um algoritmo para
tratar os casos onde a cadeia do modelo possui ciclos de transições rápidas.

Exemplo Base: Seja o exemplo da Seção 4.3.3. O valor do parâmetro θ utilizado para
definir os estados lentos e rápidos, é igual a 1. Neste caso, temos os seguintes conjuntos
definidos:

• S = {1, 2, 3, 4};

• F = {5, 6, 7, 8};

• e o estado absorvente a.

4.3.5 Uniformização

Denotemos por Y a cadeia de Markov de tempo discreto (DTMC), associada com o
processo X , obtida através da aplicação do método de uniformização do segundo pro-
cesso, em relação a taxa de uniformização η, conforme definido no Capı́tulo 2. A matrix
U representa a matriz de probabilidades de Y . Esta matriz é particionada seguindo a
mesma partição proposta para a matriz Q. Assim:

U =

(
USS USF

UFS UFF

)
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A medida ECRA definida previamente em relação ao processo X pode ser calculada
através da divisão da mesma medida definida em relação ao processo Y pelo fator de
uniformização η. Assim, se definimos:

RY
∞ =

∞∑

k=0

rY(k),

então
%Y = α(I−U)−1r

e
ECRA =

1

η
α(I−U)−1r. (4.4)

Utilizando a mesma notação definida previamente, % = %Y/η. Resumindo, podemos
aplicar o método de aproximação proposto utilizando a cadeia Y e obter a medida ECRA
definida na cadeia X contı́nua e que representa o sistema a ser estudado.

Observando a Equação 4.4, o cálculo da medida ECRA é um problema linear. A
idéia principal do método apresentado neste capı́tulo é obter um valor aproximado para
esta medida, através dos limites inferior e superior, que representam o controle de erro.
Neste método, somente uma parte do espaço de estados é utilizado, e, conseqüentemente,
um sistema linear com um número muito menor de equações que a cardinalidade de Ω é
resolvido.

O método proposto é extremamente interessante para os casos onde |Ω| >> 1 e
quando a cadeia de Markov X possui a caracterı́stica stiffness. A primeira caracterı́stica
influencia diretamente no custo computacional do método proposto. A segunda, influen-
cia no quão distante estará o limite inferior do superior.

4.3.6 Decompondo a Recompensa Acumulada

O próximo passo para a aplicação do método proposto é a decomposição da recom-
pensa acumulada. Esta decomposição é estabelecida para que os limites da medida ECRA
possam ser definidos. Assim:

RY ,S
∞ =

∞∑

k=0

rY(k)1Y(k)∈S , RY ,F
∞ =

∞∑

k=0

rY(k)1Y(k)∈F ,

onde RY ,S
∞ é a recompensa acumulada, pelo processo Y , nos estados lentos e RY ,F

∞ é
a recompensa acumulada, pelo mesmo processo, nos estados rápidos. O acúmulo de
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recompensa ocorre até que o processoY seja “absorvido”. Temos queRY
∞ = RY ,S

∞ +RY ,F
∞

e, da mesma forma, E(RY
∞) = E(RY ,S

∞ ) + E(RY ,F
∞ ).

Consideremos os elementos %Yi = E(RY
∞ | Y(0) = i), %Y ,S

i = E(RY ,S
∞ |Y (0) = i)

e %Y ,F
i = E(RY ,F

∞ | Y(0) = i). A recompensa acumulada pelo processo Y dado um
estado inicial i, %Yi , é dado pela soma %Y ,S

i + %Y ,F
i . Conforme definido anteriormente,

assumimos que os estados iniciais pertencem ao conjunto S (situação comum em modelos
de confiabilidade, por exemplo). A mesma definição, em forma vetorial, pode ser escrita,
respectivamente, da seguinte forma: %Y , %Y ,S e %Y ,F . Finalizando, a seguinte relação
também é verdadeira: %Y = %Y ,S + %Y ,F .

4.3.7 Complemento Estocástico

Para os sistemas estudados neste capı́tulo, onde o número total de estados é muito
grande para que os métodos tradicionais de solução sejam aplicados, é natural pensarmos
em uma maneira de analisar a cadeia original utilizando duas ou mais cadeias menores.
Os estados mais relevantes para a obtenção da medida desejada são preservados, redis-
tribuindo as probabilidades anteriormente relacionadas com os estados que serão elimi-
nados.

A teoria de complemento estocástico é amplamente utilizada na literatura, em diversas
aplicações, sendo uma delas de auxiliar na redução do espaço de estados a ser utilizado
por um método de solução ([95] e referências). No método proposto neste capı́tulo, o
papel da teoria de complemento estocástico será na redução do espaço de estados Ω.

Seja Ỹ a cadeia obtida após reduzirmos o processo Y utilizando a técnica de comple-
mento estocástico em relação ao subconjunto de estados S ∪ {M + 1}.

O processo Ỹ decorrente do complemento estocástico, pode ser interpretado como
sendo equivalente ao processo Y quando este último está nos estados pertencentes a S ∪
{M + 1}, desconsiderando o tempo que o processo Y passa nos estados pertencentes ao
conjunto F .

Mais detalhadamente, considere o caso em que no processo Y ocorre uma transição
de um estado i ∈ S para algum estado pertencente ao conjuntoF e que depois o processo
Y retorna ao conjunto de estados S ∪{M +1} pelo estado k. No processo Ỹ , este tipo de
transição é representada através de uma transição direta entre os estados i e k. A matriz
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de probabilidades para este o processo Ỹ é particionada da seguinte maneira:
(

Ũ ũ

0 1

)

onde
Ũ = USS + USF(I−UFF)−1UFS (4.5)

e ũ = 1 − Ũ1, e 1 é um vetor coluna, indexado no conjunto S, com todas as entradas
iguais a 1.

Conforme definido anteriormente para o processoY , seja a recompensa média acumu-
lada até a absorção, para o processo Ỹ , dada por E(R

eY
∞)e o vetor %̃ indexado em S cuja a

i-ésima entrada é dada por %̃i = E(R
eY
∞ | Ỹ(0) = i). Devido a definição de complemento

estocástico, onde desconsideramos o tempo passado pelo processo Y no subconjunto de
estados F , temos que:

%̃ = %Y ,S. (4.6)

Esta relação será importante para a definição do limite inferior para a medida aproximada,
conforme veremos nas seções seguintes.

Exemplo Base: Seguindo a aplicação dos conceitos do método proposto, as seguintes
matrizes, após a uniformização utilizando o parâmetro de uniformização η = 1.1, são
assim definidas:

USS =




9.9998e−1 9.0909e−6 0 0

9.0909e−5 9.9989e−1 9.0909e−6 0

0 9.0909e−5 9.9989e−1 9.0909e−6

0 0 9.0909e−5 9.9989e−1




UFF =




9.0900e−2 9.0909e−6 0 0

0 9.090e−2 9.0909e−6 0

0 0 9.090e−2 9.0909e−6

0 0 0 9.0909e−2




USF =




9.0909e−6 0 0 0

0 9.090e−6 0 0

0 0 9.0909e−6 0

0 0 0 9.0909e−6




UFS =




9.0909e−1 0 0 0

0 9.0909e−1 0 0

0 0 9.0909e−1 0

0 0 0 9.0909e−1
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E a submatriz Ũ:

Ũ =




9.9999e−1 9.0909e−6 9.0907e−16 9.0907e−21

9.0909e−5 9.9999e−1 9.0909e−6 9.0908e−16

0 9.0909e−5 9.9999e−1 9.0909e−6

0 0 9.0909e−5 9.9999e−1




4.4 O Método de Aproximação Proposto

Nesta seção descrevemos o procedimento para obter os limites superior e inferior da
medida de interesse ECRA. Primeiramente, estabelecemos um limite inferior da medida
real %Y (%Y é igual a soma dos vetores %Y ,S e %Y ,F ), através do cálculo do vetor %̃, para
os casos em que conhecemos Ũ e do vetor %′ para os casos em que a determinação desta
matriz se torna inviável. A partir desta primeira etapa, um limite superior para %Y é
obtido em duas partes: através da definição de um limite superior para %Y ,S1 e através de
um limite superior para %Y ,F .

Nas seções seguintes, todas as desigualdades entre vetores ou entre matrizes signifi-
cam que a desigualdade apresentada aplica-se elemento a elemento. Por exemplo, se a

e b são vetores de mesma dimensão, com o i-ésimo elemento dado por ai e bi respecti-
vamente, então a ≤ b ⇐⇒ ai ≤ bi para todos os elementos i de cada um dos vetores
considerados.

4.4.1 Limite Inferior

Conforme definido anteriormente, o vetor %̃ é o limite inferior para o vetor %Y , sendo
que %̃ contém o valor exato da medida para o processo uniformizado Y 2, considerando
cada um dos estados como um estado inicial da cadeia de Markov discreta Y . Este li-
mite inferior está relacionado com o processo Ỹ , resultante do complemento estocástico
aplicado ao processo discreto Y .

Seja o seguinte sistema linear de equações, que define o limite inferior para %Y :

(I − Ũ)%̃ = r. (4.7)
1Este limite superior é necessário dado que o complemento estocástico que será utilizado pelo método

é uma aproximação do complemento estocástico exato.
2Assim, temos diretamente o valor da medida ECRA, dada por (α%Y)/η
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A maior limitação inerente a Equação 4.7 é o fato da matriz Ũ ser indeterminada para
a grande maioria de modelos considerados neste capı́tulo. Esta indeterminação decorre
do fato que o espaço de estados para os modelos considerados neste trabalho possui uma
cardinalidade elevada (milhões de estados). Portanto, a determinação da matriz exata Ũ

implica em alto custo computacional em termos de geração da cadeia, de armazenamento
das informações e de número total de multiplicações (operações entre matrizes e definição
de uma inversa de ordem elevada).

A determinação do limite inferior está atrelada a dois casos distintos: o primeiro,
quando a matriz Ũ pode ser calculada com um custo computacional baixo; ou, na grande
maioria dos casos, quando somente podemos definir uma matriz aproximada para a matriz
Ũ.

Consideremos o caso mais geral, onde o complemento estocástico exato não é con-
hecido. Para estes modelos, a seguinte técnica, denominada path-based ([13],[118],[116],
[40]) para a determinação do complemento estocástico será utilizada. A técnica path-
based consiste em explorar o grafo da cadeia de Markov que modela o sistema passo-a-
passo, sem a geração de todos os caminhos e estados da cadeia. No caso especı́fico do
método proposto, exploramos um caminho que comece em um estado i ∈ S e termine
em um estado final j ∈ S, passando pelo conjunto de estados F . A medida de interesse
a ser determinada é a probabilidade de dado que o processo Y deixou o conjunto S pelo
estado i este tenha retornado ao conjunto S pelo estado j, considerando caminhos dentro
do conjuntoF . O caminho a ser considerado dependerá do parâmetroN que será descrito
a seguir.

Seja um inteiro N ≥ 2. Para todos os estados i, j pertencentes a S, construı́mos um
conjunto denominadoPN , que engloba todos os caminhos que possuem a seguinte forma:
ξij = (i, f1, f2, · · · , fN−2, j), onde os estados f1, f2, · · · , fN−2 pertencem a F . Para cada
um dos caminhos definidos, a probabilidade associada é a seguinte:

p(ξij) = U(i, f1)U(f1, f2) . . . U(fN−1, j).

Então, a probabilidade do processo evoluir do estado inicial i ∈ S ao estado final j ∈ S,
considerando todos os caminhos no interior do conjunto F com tamanho N − 2 é dada
por: ∑

ξij∈PN

p(ξij) = (USFU
N−2
FF UFS)(ij).

Seja a matriz U′ definida através da seguinte equação:

U′ = USS + USF

(
I + UFF + U2

FF + · · ·+ UN−2
FF

)
UFS. (4.8)

85



4.4 O Método de Aproximação Proposto

Comparando as Equações 4.8 e 4.5, nota-se que os elementos na matriz U′ são menores
ou iguais aos elementos da matriz Ũ, e se %′ é a solução para o sistema

(I−U′)%′ = r, (4.9)

temos:
%′ ≤ %̃ = %Y ,S ≤ %Y .

e a matriz U′ é uma aproximação para a matriz exata Ũ.

O vetor %′, solução para o sistema linear com |Ω̃| variáveis, é o limite inferior para
%̃ e por transitividade para o vetor %Y . Para definir a matriz que representa o comple-
mento estocástico aproximado, precisamos explorar o conjunto de estados rápidos cujo a
distância é de, no máximo, N − 2 a partir do conjunto S. A exploração destes estados da
cadeia é feita através do tipo de busca em extensão3. Conforme iremos mostrar na seção
3.7, limites estreitos são definidos, mesmo considerando pequenos valores de N .

Exemplo Base: Para os valores calculados através do exemplo base, vamos considerar
que inicialmente o sistema se encontra no estado i = 1 com probabilidade igual a 1. Por
conseguinte, consideraremos somente o elemento i = 1 de todos os vetores apresentados
até o momento.

Primeiramente, o valor exato da medida para a cadeia discretizada do sistema hipotéti-
co apresentado é de %Y1 = 1.0001e6. Passemos ao caso onde não consideramos o espaço
total de estados. Como dito anteriormente, o valor do limite inferior depende se é possı́vel
ou não a determinação da matriz exata Ũ. Para o caso onde conhecemos esta matriz,
temos que %̃1 = 9.9991e5.

Para o caso onde podemos somente calcular a matriz aproximada U′, devemos escol-
her o parâmetro N . A tı́tulo de ilustração, consideremos três valores distintos:

1. N = 3. Para este valor de parâmetro, temos que a matriz U′ será definida da
seguinte forma: U′ = USS + USF(I + UFF)UFS . Considerando i = 1 e j = 1

temos, por exemplo, que um caminho dentro do conjunto F pode ser escrito como
{1, 5, 5, 1}. Devemos considerar os caminhos que possuem somente uma transição
dentro do conjunto F . A medida resultante após utilizarmos este complemento
estocástico aproximado é de %′1 = 9.2366e5 < %̃1.

3A busca em extensão é uma estratégia simples em que o nó raiz é expandido primeiro, em seguida
todos os sucessores do nó raiz são expandidos, depois os sucessores desses nós e assim por diante.
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2. N = 4. Para este valor de parâmetro, temos que a matriz U′ será definida da
seguinte forma: U′ = USS + USF(I + UFF + U2

FF)UFS . Considerando i = 1

e j = 2, por exemplo, devemos considerar os caminhos com no máximo duas
transições dentro do conjunto F . Um exemplo de um caminho com duas transições
emF pode ser escrito da seguinte maneira: {1, 5, 5, 6, 2}. A medida resultante após
utilizarmos este complemento estocástico aproximado é de %′1 = 9.9254e5 < %̃1.

3. N = 5. Para este valor de parâmetro, temos que a matriz U′ será definida da
seguinte forma: U′ = USS + USF(I + UFF + U2

FF + U3
FF )UFS . Se temos

i = 1 e j = 3, por exemplo, temos que um caminho dentro do conjunto F , com
três transições é dado por {1, 5, 5, 6, 7, 3}. Para a construção da matriz U′, deve-
mos considerar caminhos com no máximo três transições dentro do conjunto F . A
medida resultante, após utilizarmos a matriz U′, é igual a %′1 = 9.9932e5 < %̃1.

Este pequeno exemplo mostra, como esperado, que quanto mais caminhos exploramos
dentro do conjunto F , mais próximo estamos do valor do limite inferior quando o com-
plemento estocástico exato é utilizado.

4.4.2 Limite Superior

Como segunda etapa do método proposto, devemos estabelecer um limite superior
para a medida ECRA. A definição deste limite é divida em dois passos:

1. cálculo de um limite superior para %Y ,S , dado que somente é possı́vel a definição da
matriz aproximada U′ (o caso da matriz Ũ será apresentado no final desta seção);

2. cálculo de um limite superior para %Y ,F .

Como %Y = %Y ,S + %Y ,F , teremos um limite superior para %Y se usarmos um lim-
ite superior para %Y ,F e %Y ,S, e, conseqüentemente, para a medida definida na cadeia
contı́nua X .

Limite Superior para %Y ,S

Conforme mostrado na Seção 4.4.1, a matriz U′ é uma aproximação para a matriz
exata Ũ, sendo esta última uma submatriz do complemento estocástico em relação ao
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conjunto S∪{M+1}. Neste caso, se observamos cada elemento da matriz U′ estes serão
menores ou iguais ao elemento correspondente da matriz Ũ. Baseado nesta caracterı́stica,
definimos a matriz U′′ = Ũ−U′ ≥ 0, que tem a seguinte forma:

U′′ = USF

(
UN−1

FF + UN
FF + · · ·

)
UFS

= USFUN−1
FF (I + UFF + U2

FF + U3
FF + · · · )UFS

= USFUN−1
FF (I−UFF)−1UFS .

(4.10)

Cada elemento da matriz (I−UFF )−1 é o número médio de visitas a um estado j ∈ F ,
começando de um estado i ∈ F , antes de deixar o conjunto F , do processo Y . Somente
por questão de notação, escrevemos que:

V = (I−UFF )−1.

Para prosseguirmos na definição do limite superior de %Y ,S , devemos estabelecer um
limite superior para a matriz U′′. Para tal, devemos enunciar o seguinte lema, adaptado
de [116]:

Lema 4.1 Dado que não existem ciclos compostos por transições do tipo rápidas na
cadeia de Markov X , podemos particionar os estados pertencentes a F em D classes de-
nominadas C1, · · · , CD, onde C1 é a classe de estados diretamente conectados ao conjunto
S através de uma transição rápida, C2 é a classe dos estados diretamente conectados a C1

através de uma transição rápida, e assim sucessivamente. O inteiroD é, então, o número
máximo de transições rápidas entre qualquer estado pertencente a F e o conjunto S.
Assim, se definirmos:

λ = max
f∈F

∑

g∈F , (f,g) lenta

Q(f, g)

e
µ = min

f∈F

∑

g∈F , (f,g) rápida

Q(f, g),

e se assumirmos que λ < µ, então, qualquer visita do processo Y em F tem duração
menor, em média, que σ, onde:

σ =
η

µ

1− (1− ψ)D

ψ(1− ψ)D
, (4.11)

com ψ = λ/µ < 1. Na classe de sistemas estudados neste capı́tulo esta caracterı́stica é
comum.
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Prova: Seja o estado inicial do processo Y um estado pertencente ao conjunto F . Trans-
formemos S ∪ {M + 1} em um único estado denotado como estado 0. Denotemos por
I(k) o ı́ndice da classe onde Y(k) se encontra no k-ésimo passo , isto é, I(k) é igual a d
se e somente se o processo Y(k) se encontra na classe Cd, convencionando que I(k) = 0

se Y(k) = 0.

Usaremos uma cadeia discreta auxiliar Z , cuja a variável de estado associada está
definida no conjunto de ı́ndices {0, 1, 2, · · · , D}. O estado 0 é um estado absorvente e
os demais são estados transientes. A partir de qualquer d > 0, transições para d − 1

ocorrem com probabilidade 1− ψ e para D com probabilidade ψ. A Figura 4.2 mostra a
representação gráfica desta cadeia.

....0 DD-1D-21 2

Figura 4.2: Cadeia de Markov discreta Z .

A prova consiste em primeiramente mostrar que o processoY visita um número menor
de classes do que o número de estados que o processo Z visita. Esta afirmação é baseada
no fato de que para qualquer k ≥ 0, a variável aleatória I(k) é estocasticamente menor
que Z(k) e pode ser provada através de uma recorrência em k.

Para k = 0, temos que I(k) ≤st Z(k), desde que, por construção, I(0) = Z(0). A
hipótese de recorrência é que I(k) ≤st Z(k). Temos que provar que, Pr(I(k + 1) ≥ l)

é menor que Pr(Z(k + 1) ≥ l) para toda classe l. Ou seja, a probabilidade do processo
I estar em uma classe maior que l no (k + 1)-ésimo passo é menor que a probabilidade
deste mesmo evento no processo Z .

Escrevendo:

Pr(I(k + 1) ≥ l) =

D∑

d=0

p(l, d) Pr(I(k) = d),

onde p(l, d) = Pr(I(k + 1) ≥ l | I(k) = d), e, da mesma forma,

Pr(Z(k + 1) ≥ l) =

D∑

d=0

q(l, d) Pr(Z(k) = d),

onde q(l, d) = Pr(Z(k + 1) ≥ l | Z(k) = d). Temos que q(0, d) = q(1, d) = · · · =

q(d− 1, d) = 1 e que q(d, d) = q(d+ 1, d) = · · · = q(D, d) = ψ.
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4.4 O Método de Aproximação Proposto

Podemos afirmar que p(l, d) ≤ q(l, d) = 1 para l − 0, 1, · · · , d− 1. Para l ≥ d,

p(l, d) =
∑

f∈Cd

Pr(I(k) ≥ l | Y(k) = f) Pr(Y(k) = f | Y(k) ∈ Cd).

A probabilidade condicional Pr(I(k) ≥ l | Y(k) = f) pode ser escrita como:

Pr(I(k) ≥ l | Y(k) = f) =
uf

uf + vf
=

1

1 +
vf

uf

,

onde:
uf =

1

η

∑

g∈Cl∪Cl+1∪···

Qfg, vf =
1

η

∑

g∈Cd−1∪Cd∪···∪Cl−1

Qfg.

Podemos observar que uf é a menor entre todas as probabilidades possı́veis e vf é
a maior de todas, dado que uf é definida através das taxas de transição do tipo lenta
(dividida pela taxa de uniformização η) e vf corresponde as taxas do tipo rápida. Então,
pela definição de λ e µ,

1

1 +
vf

uf

≤
1

1 +
µ/η

λ/η

=
ψ

1 + ψ
.

Para l ≥ d,
p(l, d) ≤

ψ

1 + ψ
≤ ψ = q(l, d).

Assim, para todos os casos, temos p(l, d) ≤ q(l, d).

Seja q(l, d) escrito como uma função de d: q(l, d) = g(d). Observe que g() é uma
função crescente. Então:

Pr(I(k+1) ≥ l) ≤
D∑

d0

g(d) Pr(I(k) = d) = E(g(I(k))) ≤ E(g(Z(k))) = Pr(Z(k+1) ≥ l).

A última desigualdade é decorrente da hipótese de recorrência e do fato que g() é uma
função crescente. Temos, então, provado que I(k) ≤st Z(k) para todo k ≥ 0. Isto
significa que o número de estados visitados por Z antes da absorção é estocasticamente
maior que o número de classes visitadas pelo processo Y .

Como segundo passo da prova, devemos observar o tempo que o processo Y per-
manece em cada uma das D classes. Provaremos aqui que, em média, este tempo é limi-
tado superiormente por η/µ. Denotemos por: (1) πf a probabilidade de iniciar a visita na
classe Cd pelo estado f ∈ Cd; (2) π o vetor cuja a f -ésima entrada é πf , indexado em Cd.

Seja Ud a submatriz da matriz U formada pelos estados pertencentes ao conjunto de
estados Cd, também indexada na classe desses estados. Se S é o o tempo que o processo Y
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passa em Cd, quando o primeiro estado visitado é escolhido de acordo com a distribuição
π, então temos Pr(S > k) = πTUk

d1, onde πT é o vetor transposto do vetor coluna π e 1

é o vetor coluna com todos os elementos iguais a 1. O valor esperado do tamanho de S é:

E(S) =
∑

k≥0

πTUk
d1 = πT(I −Ud)

−11.

Denotemos Ud1 = u. A entrada f do vetor u é uf = 1 −
∑

g 6∈Cd
Ud(f, g). Para todo

estado f em qualquer classe D,

uf ≤ 1− q, q =
µ

η
(≤ 1)

que segue a definição de µ (e η). Então temos que todo elemento i do vetor u é menor
ou iqual a (1 − q)1. Da mesma forma, U2

d1 = Udu ≤ (1 − q)Ud1 ≤ (1 − q)21.
Recursivamente, é possı́vel mostrar que Uk

d1 ≤ (1− q)k1, k ≥ 0. Assim:

E(S) =
∑

k≥0

πTUk
d1 ≤

∑

k≥0

πT(1− q)k1 =
∑

k≥0

(1− q)k =
1

q
=
η

µ
.

O passo final é provar que o número de visitas na cadeia Z até a absorção, quando o
estado inicial é D, é dado por:

1− (1− ψ)D

ψ(1− ψ)D
, (4.12)

que poder ser definido recursivamente em D. Assim, concluı́mos a prova. •

Assim, baseado no lema anterior, temos que a Equação 4.10 pode ser limitada superi-
ormente por:

U′′ ≤ σUSFUN−1
FF 1

¯
UFS . (4.13)

com 1
¯

uma matriz onde todos os elementos são iguais a 1.

Por questão de notação, seja:

B = USFUN−1
FF 1

¯
UFS . (4.14)

Logo, a Equação 4.13 pode ser reescrita como:

U′′ ≤ σB. (4.15)

Dado o Lema 1 e a definição do limite superior para a matriz U′′ descrita pela Equação
4.15, passemos a definição do limite superior para %Y ,S . Considerando %Y ,S = %̃ (Equação
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4.6), temos:

%Y ,S = %̃

=

∞∑

n=0

Ũnr

=
∞∑

n=0

(U′ + U′′)nr

≤
∞∑

n=0

(U′ + σB)nr = ϕ.

O vetor ϕ é o limite superior para o termo %Y ,S dado que para o seu cálculo utilizamos a
matriz B, que somada a matriz U′, fornece um limite superior para a matriz exata Ũ.

A existência do vetor ϕ está condicionada na convergência da série
∑∞

n=0(U
′+σB)n.

Esta convergência é garantida pela maneira como as matrizes envolvidas na soma são
definidas: como U′ é um limite inferior para a matriz exata Ũ e esta última é subestocástica,
podemos concluir que a matriz U′ também será subestocástica.

Passemos a matriz σB que é um limite superior da matriz U′′. Para um N ten-
dendo a infinito, a matriz UFF tende a uma matriz nula (pois a matriz UFF , também é
subestocástica). Assim, paraN grande o suficiente, a matriz resultante da soma (U′+σB)

é subestocástica e o vetor ϕ existe. Este vetor é obtido através da solução do sistema lin-
ear:

(I−U′ − σB)ϕ = r. (4.16)

Caso o valor de N escolhido não seja grande o suficiente para garantir a convergência
da série

∑∞
n=0(U

′+σB)n, um novo valor paraN deve ser escolhido e uma nova matriz U′

deverá ser definida. No entanto, no amplo conjunto de exemplos apresentados na Seção
3.7 esta condição é satisfeita para pequenos valores de N . Isto se deve principalmente a
caracterı́stica da classe de modelos considerados neste capı́tulo, onde as probabilidades
de transicionar entre os estados se concentra entre os estados pertencentes ao conjunto S.

Exemplo Base: Primeiramente, apresentemos a matriz V, onde cada elemento re-
presenta o número médio de visitas do processo Y a um estado j ∈ F antes de deixar o
conjunto F , dado o estado inicial i ∈ F . Temos, então:

V =




1.0999e+0 1.0999e−5 1.0999e−10 1.0999e−15

0 1.0999e+0 1.0999e−5 1.0999e−10

0 0 1.0999e+0 1.0999e−5

0 0 0 1.1000e+0
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4.4 O Método de Aproximação Proposto

Consideremos o caso onde o número máximo de transições dentro do conjuntoF é de
3. Assim, o parâmetro N considerado para a aplicação da técnica de path-based é N = 5.
A matriz B para este caso é a seguinte:

B =




5.6424e−10 2.2572e−13 3.3861e−17 2.2577e−21

0 5.6424e−10 2.2572e−13 3.3863e−17

0 0 5.6424e−10 2.2575e−13

0 0 0 5.6447e−10




Podemos observar que os valores de probabilidades, mesmo para o caso onde somente
caminhos com comprimento de no máximo 5 transições foram considerados, são extrema-
mente pequenos. Mais uma vez, estes números se explicam em função das caracterı́sticas
dos modelos considerados neste capı́tulo.

O próximo passo para definir um limite superior para a matrix U′′ é o cálculo do fator
σ. Utilizando a equação 4.11, temos que o valor para este parâmetro é de 4.4011. Se
observarmos cada elemento da matriz V mostrada neste exemplo base, veremos que σ é
maior que o valor de todo elemento (i, j) da matriz V.

Finalizando, apresentamos o resultado do limite superior para %Y ,S . Este valor é dado
pelo vetor ϕ, calculado pela equação 4.16. Como consideramos que a distribuição de
probabilidades inicial está concentrada no estado i = 1, estamos interessados no elemento
ϕ1. Assim podemos escrever: ϕ1 = 1.0020e6 > %′1 = 9.9932e5, e um limite superior foi
estabelecido.

Limite Superior para %Y ,F

Para todo i, j ∈ S, denotemos por W (i, j) o número médio de visitas feitas pelo
processo Y ao estado j, começando pelo estado i. Seja, também, νi o número médio de
visitas realizadas pelo processo Y ao conjunto F , considerando que Y(0) = i. Temos
que:

νi =
∑

j∈S

W (i, j)U(j,F)

onde U(j,F) =
∑

f∈F U(j, f). νi representa o número médio de visitas feitas ao con-
junto F ,considerando todos os estados, a partir de um estado inicial i em S. A Figura 4.3
mostra a representação gráfica da medida νi.

É possı́vel calcularmos o número νi utilizando o processo reduzido Ỹ . A matriz W
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Figura 4.3: Representação gráfica da medida νi.

composta pelos elementos W (i, j); ∀ i, j, é definida pela equação:

W = (I− Ũ)−1.

A i-ésima entrada do vetor %Y ,F é limitada superiormente por:

σr∗νi

onde:
r∗ = max{rf , f ∈ F}.

A recompensa r∗ representa a recompensa máxima atribuı́da a um estado pertencente ao
conjunto F .

Definindo os vetores uF e ν , indexados no conjunto S, onde cada elemento i do vetor
uFi

é igual a U(i,F), temos:
ν = WuF . (4.17)

Para a determinação do limite superior procurado, podemos escrever a seguinte relação
entre o vetor ν e as demais matrizes definidas posteriormente:

ν = WuF =
∞∑

n=0

ŨnuF ≤
∞∑

n=0

(U′ + σB)nuF = τ .

O vetor τ é a solução do sistema de equações lineares:

(I−U′ − σB)τ = uF . (4.18)

Concluindo, podemos escrever o limite superior para %Y ,F como:

%Y ,F ≤ σr∗τ .

94



4.4 O Método de Aproximação Proposto

Resumidamente, o limite superior para o vetor %Y ,F é estabelecido através do número
máximo de visitas ao conjunto F a partir de qualquer estado pertencente ao conjunto S
multiplicado pela recompensa máxima em F . A cada visita ao conjunto F , consideramos
que o processo Y permanece σ unidades e que cada unidade de tempo agrega ao processo
a recompensa máxima r∗. Assim, como todos os valores envolvidos são limites superiores
para os valores originais do sistema em estudo, estabelecemos um limite superior para
%Y ,F .

Tendo definido os limites superiores para %Y ,S e %Y ,F , podemos estabelecer o limite
superior para %Y . Finalmente podemos escrever que:

%Y ≤ σr∗τ + ϕ

onde o primeiro termo do lado direito é o limite superior para %Y ,F e o segundo termo o
limite superior para %Y ,S .

Exemplo Base: Para finalizar o método apresentado, devemos estabelecer o limite
superior para cada um dos termos do vetor %Y ,F . Este limite é dado pelo vetor τ , após
a solução do sistema linear dado pela Equação 4.18. Mais uma vez, consideraremos
somente o primeiro elemento do vetor τ . Assim, temos que τ1 = 9.1095, e que σr∗τ1 =

40.092.

Resumindo, temos o valor exato do primeiro elemento do vetor %Y1 , e os limites inferior
e superior para este valor. Os valores obtidos são os seguintes:

(9.9932e5) ≤ (1.0001e6) ≤ (1.0020e6) + (40.092) = (1.00204e6)

Definição de Limites para a Matriz Exata Ũ

Em alguns casos é possı́vel calcular o complemento estocástico exato, sem efetuar a
inversão da matriz definida na Equação 4.5. Estes casos encontram-se listados abaixo:

1. modelos onde o espaço de estados possui uma cardinalidade suficientemente pe-
quena (alguns milhares de estados). Neste caso, a matriz Ũ pode ser calculada
diretamente através da Equação 4.5;

2. modelos onde o espaço de estados possui uma cardinalidade na ordem de milhões
de estados. Neste caso, a definição da matriz Ũ é possı́vel quando a matriz de
transição possui estrutura especial: um único estado de retorno ao conjunto S, um
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único estado de saı́da do conjunto F ou quando todas as linhas diferentes de zero
da matriz UFS são proporcionais.

Consideremos a segunda categoria de modelos e o caso especial onde existe somente
um estado de retorno ao conjunto S. Neste cenário, temos que existe um único estado
s ∈ S tal que para algum estado f ∈ F , U(f, s) > 0. Para todo g ∈ F e z ∈ S, z 6= s,
U(g, z) = 0 . Conseqüentemente, a matrix UFS possui todas as colunas iguais a zero,
exceto uma delas. Assim, (I−UFF )−1UFS pode ser calculada facilmente com pequeno
custo computacional (para maiores detalhes veja [95] e [39]).

A partir destes casos descritos, seja a matriz Ũ. O limite inferior para %Y é simples-
mente dado por %̃, após resolver o seguinte sistema linear:

(I− Ũ)%̃ = r. (4.19)

O limite inferior %̃ é melhor que o limite inferior dado por %′. O limite superior é
obtido através da soma dos termos σr∗ν e %̃. O vetor ν é obtido após resolver o seguinte
sistema linear:

(I− Ũ)ν = uF . (4.20)

E, novamente, este limite é melhor do que o valor obtido para o caso geral.

4.5 Redefinindo o Conjunto de Estados Lentos

Suponhamos que a cardinalidade de S seja pequena. Nestes casos, podemos utilizar o
mesmo método de limites inferior e superior apresentados, substituindo o conjunto S por
um conjunto S ′ = S ∪ F ′, onde F ′ é um subconjunto de F . O conjunto F passa a ser
definido por F − F ′. Esta nova definição para o conjunto S acrescenta mais informação
ao sistema reduzido que será resolvido, resultando em uma precisão melhor nos valores
obtidos.

O número total de estados a ser adicionado ao conjunto original S para obter uma me-
lhor aproximação da medida ECRA é uma decisão tomada durante o processo de mode-
lagem e que impacta diretamente no custo computacional da aplicação do método. Assim,
podemos ter uma melhor aproximação acrescentando um número de estados que não au-
mente consideravelmente o custo computacional da aplicação do método proposto. A
Figura 4.4 apresenta, graficamente, a redefinição utilizada.
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Figura 4.4: Nova representação para o conjunto de estados lentos. A redefinição faz
com que um número fixo de estados, originalmente rápidos, seja considerado para que a
medida aproximada se torne mais próxima da medida real ECRA. Assim, todo o método
é aplicado ao novo conjunto S ′.

4.6 Visão Geral do Método Proposto e Custo Computa-
cional

Nesta seção apresentaremos o método proposto em forma algorı́tmica: um algoritmo
para o caso geral, quando temos somente acesso a matriz aproximada U′ e um segundo
algoritmo quando temos acesso a matriz exata Ũ.

Para o caso geral, temos o seguinte algoritmo:
MÉTODO ECRA - CASO GERAL ()

1 Escolha θ

2 Escolha η

3 Escolha N

4 Defina U
′ (equação (4.8))

5 Calcule %′ (sistema linear (4.9))
6 Calcule σ (equação (4.11))
7 Calcule B (equação (4.14))
8 Calcule ϕ (sistema linear (4.16))
9 Calcule τ (sistema linear (4.18))
10 Limites: %′/η ≤ % ≤ (σr∗τ )/η + ϕ/η

Para os casos onde o complemento estocástico é exato, temos o seguinte algoritmo
simplificado:

MÉTODO ECRA – COMPLEMENTO ESTOCÁSTICO EXATO ()
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1 Escolha θ

2 Escolha η

3 Calcule Ũ (equação (4.5))
4 Calcule %̃ (sistema linear (4.7))
5 Calcule σ (equação (4.11))
6 Calcule ν (sistema linear (4.20))
7 Limites: %̃/η ≤ % ≤ %̃/η + (σr∗ν)/η

A Figura 4.5 mostra os principais passos dos dois algoritmos previamente descritos.
Conforme podemos observar, a cadeia discreta reduzida proveniente do processo Y de-
pende se é possı́vel, em termos de custo computacional, calcular a matriz Ũ. Ao final,
temos os limites inferior e superior para a medida ECRA relacionada com a cadeia Y .
Após a divisão deste resultado pela taxa de uniformização η, temos a medida da cadeia
contı́nua X que representa o sistema em estudo.

Sistema

Modelagem

CTMC

Uniformização: 

DTMC

DTMC DTMC

L.I. L.S. L.I. L.S.

Figura 4.5: Diagrama com a visão geral do método proposto.

O custo computacional do método proposto, no caso geral, é dominado pela solução
de três sistemas lineares, com o total de equações igual a cardinalidade do conjunto S,
muito menor que a cardinalidade do processo original Y . Dado que dois sistemas lineares
utilizam a mesma matriz (I − U′ − σB), podemos obter uma redução em termos do
número total de multiplicações.
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No caso em que o complemento estocástico é exato, os limites calculados são mais
precisos e o custo computacional é inferior. Para estes modelos, somente dois sistemas
lineares devem ser calculados e não existe o custo relacionado a aplicação da teoria path-
based utilizada para a definição da matriz U′.

4.7 Exemplos

Esta seção apresenta o estudo do desempenho do método proposto através de alguns
exemplos. Uma pequena descrição de cada um deles e o objetivo na avaliação do método
proposto são dados a seguir.

O primeiro exemplo apresenta um sistema de filas M/M/1/H muito simples, onde
o servidor está sujeito a falhas e reparos. Com este exemplo, compararemos o caso onde
temos acesso ao complemento estocástico exato, dado que a matriz exata Ũ é conhecida,
com o caso onde somente temos acesso a matriz aproximada U′, determinada pela técnica
de path-based.

A seguir, apresentamos um sistema com diversos componentes com reparos com his-
terese onde o reparo começa somente após o sistema ter H componentes fora de serviço
(Este tipo de disciplina de reparo é conhecido como deffered repairs.). Um estudo da pre-
cisão da aproximação, bem como dos limites para um conjunto de diferentes parâmetros
e cardinalidades do espaço de estados é apresentado. Utilizamos também a distribuição
do tipo Coxian para artificialmente aumentarmos o espaço de estados do modelo e ainda
possibilitarmos a definição do valor exato da medida em estudo.

No terceiro exemplo temos um sistema com diversos componentes que se comportam
de maneira idêntica. O principal objetivo deste exemplo é mostrar que mesmo em face a
uma grande redução no espaço de estados, resultados com grande precisão são alcançados
e limites estreitos estabelecidos. Uma exploração de valores do parâmetro N relacionado
com a técnica de path based também é apresentada.

Em seqüência, apresentamos um exemplo baseado em [42] com o intuito de estudar o
impacto da redefinição do conjunto de estados lentos S no resultado do método proposto.

No último exemplo temos um modelo de banco de dados, onde estamos interessados
em ampliar o estudo dos resultados providos pelo método proposto em medidas rela-
cionadas com o desempenho econômico do sistema.
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Em todos os exemplos, os resultados são apresentados em dois tipos de tabelas: a
primeira fornece o conjunto de parâmetros que caracterizam o sistema modelado e os re-
spectivos resultados numéricos: o resultado exato (ECRA), os limites inferior e superior
(L.I. e L.S., respectivamente) e o erro relativo (E. R.) definido por |(L.I. + L.S.)/2 −

ECRA|/ECRA. A segunda tabela fornece as informações relacionadas com o ganho
computacional, que incluem a redução do tamanho do espaço de estados e os parâmetros
relacionados com a técnica de path-based. Para os primeiros quatro exemplos, a medida
ECRA é o MTTF, onde a recompensa em um estado é igual a 1, se o sistema está opera-
cional no estado considerado e 0, caso contrário. O último exemplo apresenta o cálculo
da medida ECRA para recompensas com valores diferentes de 0 e 1.

Para obtermos os valores exatos das medidas de interesse e, ao mesmo tempo, termos
conjuntos de modelos com grande espaço de estados, selecionamos modelos que pos-
suem a propriedade de strong lumpability [79], comumente usada para reduzir o espaço
de estados de um modelo Markoviano. Para que um modelo Markoviano possua a pro-
priedade de strong lumpability algumas condições devem estar presentes no modelo. Veja
[79] e referências para estas condições. Estas propriedades se aplicam a todos os modelos
apresentados neste capı́tulo.

Adicionalmente, na Seção 4.7.2, substituimos a variável aleatória exponencial por
uma variável aleatória Coxian, aumentando significativamente o espaço de estados do
processo. A Figura 4.6 mostra a representação gráfica desta distribuição, onde vs repre-
senta a taxa de saı́da do s-ésimo estágio, e ls a probabilidade do s-ésimo estágio ser o
último estágio visitado.

....1 2 3 S

v1 v2 v3 vS

l1
l2

l3 lS

Figura 4.6: Distribuição Coxian.

4.7.1 Sistema de Filas M/M/1/H

Este primeiro exemplo é baseado em [10] e pode ser descrito da seguinte maneira.
Considere uma fila do tipo M/M/1/H onde H é a capacidade máxima do sistema. O
servidor pode falhar (mesmo que o sistema esteja vazio) e esta falha é reparada com
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Tabela 4.3: Resultados para o sistema M/M/1/10, com: γ = 100, φ = 0.001, ω = 1,
δ = 1 e c = 0.99999.

N L.I. MTTF L.S. E.R.

− 9.9999e7 1.0000e8 1.0001e8 4.5e−5

5 9.9903e7 1.0000e8 1.0097e8 4.3e−3

7 9.9999e7 1.0000e8 1.0001e8 4.5e−5

probabilidade c, definida em problemas de confiabilidade como coverage factor. Se a
falha do servidor é do tipo que pode ser reparada, durante o procedimento de reparo novos
clientes podem ser adicionados ao sistema, até que o número máximo seja alcançado. Se
a falha não pode ser reparada, o processo que representa o sistema é absorvido.

Denotemos os estados da cadeia de Markov que representam o modelo pelo par de
variáveis (k, h), onde h ≤ H é o número de clientes no sistema e k = {0, 1} é o número
de servidores em funcionamento. O total de estados no modelo é de 2H + 3. Sejam ω, δ,
φ e γ, as taxas de chegada, de serviço, de falha e de reparo, respectivamente.

As taxas ω, δ e φ são classificadas como lentas e γ é a única taxa rápida presente no
modelo. Isto significa que cada estado onde o servidor está em funcionamento é classifi-
cado como lento. Desta forma, temos que |S| = |F| = H + 1. Para o estudo do método
proposto, vamos considerar uma pequena cadeia, com H = 10. Apesar do espaço de es-
tados deste modelo ser pequeno para a necessidade de aplicar um método aproximado (23

estados), neste simples exemplo podemos obter o complemento estocástico exato e fazer
a comparação tanto com o resultado exato, como também com o resultado aproximado
quando a técnica path-based é utilizada para determinar a matriz U′.

A medida a ser calculada é o tempo médio até o sistema evoluir para o estado ab-
sorvente. As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram os resultados. Para os casos onde o comple-
mento estocástico é exato, o parâmetro N não é utilizado e a coluna correspondente a este
parâmetro é preenchida com “-”.

Os resultados mostram que, como esperado, quando a diferença entre os valores das
taxas diminuem, o erro relativo aumenta. Esta situação se torna mais perceptı́vel quando
um valor pequeno para o parâmetro N é utilizado para o cálculo do complemento es-
tocástico aproximado. Para os modelos com caracterı́stica stiffness, o erro relativo é
menor e os limites mais estreitos. Estes resultados confirmam que o método proposto
se torna mais atrativo para modelos onde a diferença das taxas de transição é grande. No
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Tabela 4.4: Resultados para o sistema M/M/1/10, com: γ = 10, φ = 0.001, ω = 1,
δ = 1 e c = 0.99999.

N L.I. MTTF L.S. E.R.

− 9.9999e7 1.0001e8 1.0010e8 3.9e−4

5 9.9904e7 1.0001e8 1.0108e8 4.8e−3

7 9.9999e7 1.0001e8 1.0010e8 3.9e−4

entanto, mesmo para o caso contrário, o método apresenta bons resultados aproximados.

4.7.2 Sistema com C componentes

Consideremos um sistema com falhas e reparos (com histerese), onde os reparos
somente são inicializados quando H componentes estão falhos. Uma vez iniciado, os
reparos permanecem até que todos os componentes estejam recuperados (este tipo de
reparo caracteriza o fenômeno de histerese). O número inicial de componentes em fun-
cionamento no sistema é denotado por C. O tempo de falha de qualquer componente é
exponencialmente distribuı́do com parâmetro φ. O sistema é considerado operacional se
existem, pelo menos, K − 1 componentes em funcionamento. Para que esta situação seja
possı́vel, o sistema deverá ser formado por C ≥ H +K componentes.

Todos os estados que possuem uma taxa de saı́da igual a taxa de reparo são classifi-
cados como rápidos. Desta forma, temos que o número total de estados lentos é igual a
H .

No primeiro conjunto de resultados o tempo de reparo é exponencialmente distribuı́do
com parâmetro γ. Para um total de componentes C = 1000, apresentamos diversos
resultados onde variamos os valores da taxa de falha e os valores dos parâmetros H e K.

O espaço de estados é composto pelos estados i = C,C−1, · · · , C−H, · · · , K, · · · , 1, 0

e pelos estados “espelhos” (C − 1)′, (C − 2)′, · · · , (C − H + 1)′, representados de-
vido ao fenômeno de hysteresis. Os reparos somente ocorrem entre os estados espelhos
[C ′, (C − H)′]. Podemos agregar os estados K − 1, · · · , 1, 0 em um único estado ab-
sorvente 0′, por exemplo. Este novo espaço de estados possui C + H − K + 1 estados,
sendo um estado absorvente, H estados lentos e C − K estados rápidos. A Figura 4.7
mostra a cadeia que modela o sistema descrito. O processo de reparo é iniciado após H
componentes falhos no sistema. Supondo C = 10 e H = 3, o reparo se inicia quando
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Tabela 4.5: Resultados para o sistema com C = 1000 componentes e γ = 1.

H K φ L.I. ECRA L.S. E.R.
3 1 1e−4 2.5378e16 2.5466e16 2.6268e16 1.4e−2

100 10 1e−5 2.7186e16 2.7187e16 2.7189e16 1.8e−5

100 10 1e−4 2.5381e16 2.5471e16 2.5484e16 1.5e−3

Tabela 4.6: Redução do espaço de estados para o sistema com C = 1000 componentes.

H K |Ω| |Ω̃| Taxa de Redução N

3 1 1003 3 334 15

100 10 1100 100 11 106

100 10 1100 100 11 106

existem 7 componentes em funcionamento e temos três estados lentos {10, 9, 8}.

A Tabela 4.5 mostra os valores dos parâmetros utilizados e os resultados, onde a
medida ECRA é a medida de MTTF. A Tabela 4.6 mostra o ganho computacional e os
parâmetros relacionados com a técnica path-based. Para os casos analisados, o método
proposto é extremamente eficiente mesmo quando um pequeno número de estados |Ω̃| é
utilizado para o cálculo aproximado da medida, em contrapartida ao número original de
estados |Ω|. A coluna Taxa de Redução representa a divisão de |Ω| por |Ω̃|.

C C-1 C-H-1 K 0’ C-H

(C-H-1)’(C-1)’ 

... ...

...

...

φ φ φ φ φ

φ

φ

γ

γ

γ

...

γ γ

Figura 4.7: Representação do sistema com diversos componentes.

Consideremos o mesmo sistema agora com um total de C = 5000 componentes. O
parâmetro a ser variado é o parâmetro H . A Tabela 4.7 apresenta os resultados e a Tabela
4.8 apresenta as informações adicionais sobre o total de estados utilizados para a obtenção
da medida.

Conforme podemos observar, o valor do parâmetro N para todos os casos apresenta-
dos é pelo menos igual a H . Esta escolha é baseada na estrutura particular do modelo e
na idéia de gerar pelo menos um caminho no interior do conjunto F . Para este modelo, e-
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Tabela 4.7: Resultados para o sistema com C = 5000 componentes, com γ = 1, K = 1 e
φ = 1e−4.

H L.I. ECRA L.S.. E.R.
20 2.5032e16 2.5471e16 2.7480e16 3.0e−2

50 2.5447e16 2.5472e16 2.5777e16 5.5e−3

100 2.5458e16 2.5472e16 2.5629e16 2.8e−3

500 2.5441e16 2.5472e16 2.5478e16 4.9e−4

Tabela 4.8: Redução do espaço de estados para o sistema com C = 5000 componentes.

H |Ω| |Ω̃| Taxa de Redução N

20 5020 20 251 20

50 5050 50 101 60

100 5100 100 51 108

500 5500 500 11 516

xiste somente um estado de saı́da do conjunto S para o conjuntoF e um estado de entrada
no conjunto S. Um número total de pelo menos H estados a partir do N(H − 1)-ésimo
componente em funcionamento devem ser gerados para que pelo menos tenhamos um
caminho explorado no interior do conjuntoF . Neste exemplo, o fato de gerar pelo menos
um caminho no conjunto F não aumenta significativamente o custo computacional, e li-
mites mais estreitos serão obtidos. É válido ressaltar que a idéia de gerar pelo menos um
caminho no interior do conjunto F não é uma condição necessária para a aplicação do
método, dado que todos os limites são caculados baseando-se no fato de termos um limite
inferior para o complemento estocástico exato.

O nosso objetivo agora é aumentar o número total de estados do modelo. Ao invés de
considerarmos o tempo de reparo como uma variável aleatória exponencial de parâmetro
γ, este tempo será modelado como uma variável Coxian com s estágios e média γ.

Seja o sistema com C = 10000 componentes, para o qual tenhamos o valor exato do
MTTF. O sistema que possui distribuição Coxian, com s = 10 e s = 100, será utilizado
para a aplicação do método de aproximação. A cardinalidade do espaço de estados au-
mentou em 10 e 100 vezes, respectivamente, quando comparado com o espaço de estados
do sistema com o tempo de reparo exponencialmente distribuı́do. A Tabela 4.9 apresenta
os resultados e a Tabela 4.10 a redução obtida usando o método proposto.
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Tabela 4.9: Resultados para o sistema com C = 10000 componentes, com tempo de
reparo com distribuição Coxian, γ = 1, K = 1 e φ = 1e−5.

H s L.I. ECRA L.S. E.R.
10 10 2.7170e16 2.7187e16 2.7227e16 4.2e−4

10 100 2.7186e16 2.7187e16 3.3415e16 1.5e−1

Tabela 4.10: Redução do espaço de estados para o sistema com C = 10000 componentes.

H s |Ω| |Ω̃| Taxa de Redução N

10 10 100100 10 10010 20

10 100 1001000 10 100100 30

Os resultados apresentados na Tabela 4.9 merecem um comentário especial relacionado
com os limites superiores calculados pelo método. Para o caso onde s = 10, o limite é
mais próximo do valor exato do que para o caso onde s = 100. Este fato é decorrente
da maneira como o tempo passado no conjunto F é estimado. Um dos parâmetros a ser
utilizado é D, a maior distância entre qualquer estado pertencente a F e o conjunto S. No
sistema utilizado neste exemplo, o parâmetroD é a cardinalidade do conjuntoF . Todavia,
mesmo para este caso extremo, a aproximação fornecida pelo método é satisfatória, com
pequeno erro relativo, principalmente se considerarmos a alta taxa de redução do conjunto
de estados e com um número pequeno de estados gerados.

4.7.3 Sistema com vários componentes idênticos

Este exemplo é baseado em [116], onde o sistema é composto por C componentes
idênticos e independentes. A evolução de cada um destes componentes pode ser modelada
pela cadeia de Markov mostrada na Figura 4.8. A taxa de falha é representada por φ, c é o
coverage factor definido anteriormente, e γ a taxa de reparo. A medida a ser calculada é
o MTTF. O total de componentes considerado é C. Estado 0 significa que o componente
está em funcionamento; no estado 1, o componente não está operacional e não pode ser
recuperado; No estado 2 o componente não está operacional e pode ser recuperado.

Consideramos inicialmente sistemas com um total de C componentes pertencentes ao
conjunto de valores {10, 30, 40, 50} e mostraremos como o método proposto se comporta
quando o complemento estocástico exato é utilizado. Todos os sistemas foram modelados
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0

1 2

φ(1−c)

φc 

γ 

Figura 4.8: Cadeia de Markov que modela a evolução de cada um dos componentes do
sistema.

Tabela 4.11: Resultados para um sistema com vários componentes idênticos e indepen-
dentes, usando as simetrias da cadeia de Markov (strong lumpability). Os valores para os
parâmetros são φc1e−6, φ(1− c) = 1e−7 e γ = 1.

C L.I. ECRA L.S. E.R.
10 2.9285e7 2.9285e7 2.9285e7 0

30 3.9932e7 3.9933e7 3.9933e7 1.2e−5

40 4.2765e7 4.2765e7 4.2767e7 2.3e−5

50 4.4959e7 4.4959e7 4.4961e7 2.2e−5

usando a simetria presente na cadeia de Markov, que resulta na redução do espaço de
estados (novamente a caracterı́stica de strong lumpability foi aplicada). Um estado é
classificado como rápido se pelo menos uma taxa de saı́da é maior ou igual a γ. As
Tabelas 4.11 e 4.12 mostram os resultados e a taxa de redução do total de estados quando
o método aproximado é utilizado, respectivamente.

Para aumentarmos o total de estados nos modelos que representam estes sistemas, ire-
mos aplicar o método de aproximação sem explorar a propriedade de strong lumpability.
Desta forma, poderemos explorar as caracterı́sticas do método proposto em um grande
espaço de estados. A Tabela 4.13 mostra os resultados e a Tabela 4.14 mostra a taxa de
redução no total de estados utilizados e os valores do parâmetro N . Podemos observar
que limites estreitos são obtidos mesmo quando temos uma alta taxa de redução no total
de estados.

Como um último estudo de caso, consideremos um sistema com C = 11 compo-
nentes. Aplicaremos a técnica de aproximação para N = {3, 6}. A Tabela 4.15 mostra
os resultados. O total de componentes utilizado é de C = 11. Os valores exatos para o
MTTF são obtidos explorando a propriedade de strong lumpability. Os valores para os
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Tabela 4.12: Redução do espaço de estados para o sistema com vários componentes
idênticos e independentes, usando as simetrias da cadeia de Markov (strong lumpabil-
ity).

C |Ω| |Ω̃| Taxa de Redução
10 66 10 6

30 496 30 16

40 861 40 21

50 1326 50 26

Tabela 4.13: Resultados para o sistema com vários componentes idênticos, sem uti-
lizarmos as simetrias da cadeia de Markov. Os valores exatos para o MTTF são obti-
dos explorando a propriedade strong lumpability. Os valores para os parâmetros são:
φc = 1e−6, φ(1− c) = 1e−7 e γ = 1, para todos os casos.

C L.I. ECRA L.S. E.R.
11 3.0116e7 3.0177e7 3.0206e7 5.3e−4

12 3.0925e7 3.1026e7 3.1031e7 1.5e−3

18 3.4943e7 3.4951e7 3.4997e7 5.4e−4

20 3.5977e7 3.5977e7 3.5990e7 1.8e−4

Tabela 4.14: Redução do espaço de estados para o sistema com vários componentes
idênticos e independentes, sem utilizar as simetrias da cadeia de Markov (strong lumpa-
bility).

C |Ω| |Ω̃| Taxa de Redução N

11 177147 2048 86 6

12 531441 4096 130 6

18 382742098 262144 1460 5

20 3486784401 1048576 3325 5
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Tabela 4.15: Resultados para o sistema com diversos componentes idênticos, sem utilizar
as simetrias da cadeia de Markov.

N L.I. ECRA L.S. E.R.
3 3.0199e5 3.0202e5 3.0566e5 6.0e−3

6 3.0191e5 3.0202e5 3.0558e5 5.7e−3

parâmetros são φc = 1e−4, φ(1− c) = 1e−5 e γ = 1, para todos os casos. O parâmetro
variado foi N , tamanho máximo do caminho explorado em F . Conforme esperado, o au-
mento no total de caminhos explorados no conjunto F resulta em um erro relativo menor.
Todavia, mesmo para o caso onde o tamanho máximo do caminho percorrido é N = 3 a
aproximação alcançada é satisfatória.

4.7.4 Sistema em Grid

Consideremos o sistema apresentado em [42] utilizado para o estudo da sensibilidade
que as medidas de confiabilidade e disponibilidade possuem em relação ao parâmetro c
(coverage factor). O sistema aqui apresentado é um sistema em grid, com C proces-
sadores, onde o estado do modelo representa o total de processadores em funcionamento.
O sistema está operacional se pelo menos um processador funciona. Cada processador
falha com taxa φ = 1e−10 é reparado com taxa γ = 1 e o sistema possui um total de
C = 5000 componentes. As falhas são reparáveis com probabilidade c. Assim, para qual-
quer estado i = {1, · · · , C} existe uma transição para um estado absorvente, com taxa
iφ(1− c). O diagrama de estados para este modelo é mostrado na Figura 4.9.

.....n n-1 n-2 1

nφc (n-1)φc 2φc(n-2)φc

nφ(1-c)

(n-1)φ(1-c)

(n-2)φ(1-c) φ

Α

γ γ γ γ

Figura 4.9: Cadeia de Markov para o sistema em grid.

Aplicando a definição do conjunto de estados lentos S, conforme apresentado na
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Tabela 4.16: Resultados para o sistema em grid com C = 5000 processadores.

L.I. ECRA L.S. E.R.
1.9984e11 2.0000e11 2.0034e11 4.5e−4

Tabela 4.17: Resultados para o sistema em grid com C = 5000 processadores, utilizando
a redefinição S ′.

L.I. ECRA L.S. E.R.
1.9999e11 2.0000e11 2.0000e11 2.5e−5

Seção 4.3.4, o sistema possui somente um estado lento (o estado onde todos os C proces-
sadores estão em funcionamento). Os resultados são mostrados na Tabela 4.16. Mesmo
no caso em que somente um estado é utilizado para o cálculo aproximado da medida, o
erro relativo é pequeno e o custo computacional é bem menor do que se considerássemos
o conjunto de estados original.

Redefiniremos o conjunto de estados lentos S, considerando alguns estados que per-
tencem a F , ou seja, que originalmente são rápidos, como sendo “lentos”, com o objetivo
de aumentar a precisão dos resultados obtidos. Neste caso, o complemento estocástico
(e toda a análise subseqüente) considerará o conjunto S ′ ao invés do conjunto S, onde
S ⊂ S ′. Esta redefinição é feita de uma maneira bem simples: adicionaremos 1000 esta-
dos ao conjunto lento S original, resultando em |S ′| = 1001. Vale ressaltar que o número
de estados a serem adicionados possui uma relação direta com o custo computacional, ou
seja, existe um compromisso entre custo computacional e precisão do resultado obtido.

A Tabela 4.17 mostra os novos resultados com o valor do erro relativo uma ordem de
grandeza inferior ao caso onde S = 1. A redefinição para o conjunto de estados lentos,
não possui critérios estabelecidos. Deve-se considerar o impacto no cálculo da medida,
ou seja, dos sistemas lineares envolvidos.

4.7.5 Sistema de Banco de Dados

Como um último exemplo para o estudo do método proposto, iremos considerar um
sistema de banco de dados composto por diversas CPUs, discos rı́gidos e unidades de
memória. Cada componente possui o seguinte comportamento: falhas que podem ser
reparadas ocorrem com taxa φc e as que não podem ser reparadas com taxa φ(1− c). A
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Tabela 4.18: Resultados para o sistema de banco de dados.

s L.I. ECRA L.S. E.R.
3 1.8139e6 1.8333e6 1.8354e6 4.7e−3

10 1.8150e6 1.8333e6 1.8870e6 9.6e−3

Tabela 4.19: Redução do espaço de estados para o sistema de banco de dados composto
por CPUs e discos rı́gidos.

s |Ω| |Ω̃| Taxa de Redução N

3 390625 256 1525 7

10 429998169 256 1679680 7

taxa de reparo é de γ.

Primeiramente, suponhamos que o nosso interesse seja o comportamento das unidades
de CPU e dos discos rı́gidos. Para este estudo, consideremos um sistema com 3 CPUs
e 5 discos rı́gidos. A medida a ser calculada é o MTTF. Para aumentarmos o espaço
original do modelo e ao mesmo tempo calcularmos a solução exata, aplicaremos o mesmo
procedimento apresentado na Seção 4.3.4. Cada componente possui um tempo de reparo
distribuı́do segundo uma distribuição Coxian com s estágios. As Tabelas 4.18 e 4.19
mostram os resultados e a taxa de redução do espaço de estados quando o método proposto
é utilizado, respectivamente. Estamos interessados, primeiramente, no comportamento
da CPU e do disco rı́gido. Os valores exatos para o MTTF são obtidos utilizando a
propriedade de strong lumpability. Os valores para os parâmetros são: CPU: φc = 1e−5,
φ(1−c) = 1e−6 e γ = 1; Disco: φc = 1e−3, φ(1−c) = 1e−4 e γ = 5. Para obter o resultado
exato, modelamos o mesmo sistema utilizando a propriedade de strong lumpability.

Consideremos o comportamento da unidade de memória. Neste último estudo de
caso, nosso sistema tem 4 CPUs, 5 discos rı́gidos e 3 unidades de memória. Supon-
hamos que a cada falha de um componente, sem direito a reparo, o nosso sistema tem
uma perda econômica de R$ 500, 00 para cada CPU, R$ 5000, 00 para cada disco rı́gido
e R$ 1000, 00 para cada memória. Para o caso onde a falha pode ser reparada, a perda
econômica é de R$ 100, 00 para cada um dos três tipos de componentes. A medida de
interesse a ser calculada é o total de capital perdido até que o sistema falhe totalmente
(estado onde todos os componentes não estão em funcionamento). Este cenário pode
representar um site web comercial, onde a perda de desempenho afeta o capital total acu-
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Tabela 4.20: Resultados para o sistema de banco de dados, considerando o comporta-
mento das unidades de memória.

L.I. ECRA L.S. E.R.
−4.4740e10 −4.4741e10 −4.4753e10 1.2e−4

Tabela 4.21: Redução do espaço de estados para o sistema de banco de dados composto
por CPUs, discos rı́gidos e unidades de memória.

|Ω| |Ω̃| Taxa de Redução N

531441 4096 129 6

mulado. A Tabela 4.20 mostra os resultados para este sistema. O valor exato para o valor
esperado da perda econômica é obtido explorando a propriedade de strong lumpability.
Os valores para os parâmetros são:CPU: φc = 2e−6, φ(1− c) = 1e−5; Disco: φc = 1e−5,
φ(1 − c) = 1e−5; Memória: φc = 1e−5, φ(1 − c) = 1e−4 e γ = 1 para todos os com-
ponentes. Os valores negativos são explicados devido a natureza da medida e significam
que o sistema está perdendo capital. A Tabela 4.21 mostra a taxa de redução no total de
estados do modelo.

4.8 Sumário das Contribuições

Como principais contribuições deste capı́tulo, podemos citar os seguintes pontos:

1. O aumento da complexidade dos sistemas a serem representados e o surgimento de
diversas outras medidas de interesse fazem com que novos tipos de métodos con-
tinuem a ser pesquisados e propostos. Partindo desta motivação, apresentamos um
método aproximado que calcula a medida denominada valor esperado da recom-
pensa acumulada até a absorção, considerando a classe de modelos Markovianos
onde o espaço de estado é da ordem de milhões de estados. Os processos aqui abor-
dados não são irredutı́veis, diferentemente dos trabalhos encontrados anteriormente
na literatura. O método apresentado é extremamente atrativo para os casos onde o
processo que modela o sistema em estudo permanece a maior parte do tempo em
um conjunto pequeno de estados;

2. O método apresentado possui controle de erro, apresentando limites inferior e su-
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perior. Um amplo conjunto de exemplos foi apresentado, mostrando a eficiência do
método proposto. Para todos os exemplos, observamos que os sistemas de equações
a serem resolvidos possuiam uma dimensão muito menor do que o espaço de esta-
dos original do modelo.

3. O conjunto de medidas de interesse que podem ser obtidas por este método é bem
amplo, variando de medidas importantes em confiabilidade, como o Mean Time to
Failure, a medidas em análise de desempenho, como tamanho médio de uma fila
até que o roteador entre em estado de congestionamento, etc.
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Capı́tulo 5

Medidas de Interesse para Modelos com
Várias Recompensas Associadas a cada
Estado

5.1 Introdução

Conforme mostrado nos capı́tulos anteriores, modelos Markovianos com recompensas
são uma ferramenta poderosa para obtenção de inúmeras medidas de interesse, como
medidas de dependability e desempenho (Capı́tulo 4), ou medidas relacionadas a modelos
de fila de fluido (Capı́tulo 3).

A caracterı́stica comum em grande parte dos métodos encontrados na literatura para
obtenção destas medidas de interesse é que cada estado da cadeia de Markov que repre-
senta o sistema a ser estudado possui uma ÚNICA taxa de recompensa associada a ele
([31],[5],[30],[100],[106],[128],[3],[4],[22],[19],[21]). Um conjunto restrito de trabalhos
considera a variância da taxa associada a um estado. Estes são os modelos de fluido
de segunda ordem ([78],[97]). Nestes modelos são considerados o primeiro e segundo
momentos (média e variância) da distribuição do fluido atribuı́do ao processo, ou, equiva-
lentemente, da recompensa atribuı́da por unidade de tempo em um estado. Estes modelos
são úteis, por exemplo, quando os modelos de fluido de primeira ordem (que consideram
somente a média), não conseguem capturar a variabilidade da chegada de informações
em uma fila. Este comportamento difere do comportamento dos modelos que iremos
tratar neste capı́tulo. Nos modelos aqui apresentados, várias recompensas de taxas são
atribuı́das a um estado. A cada entrada em um estado o processo acumula ou perde uma
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determinada recompensa segundo uma determinada probabilidade. A Figura 5.1 mostra a
diferença entre os modelos de fluido de segunda ordem e o modelo que será considerado
neste capı́tulo.

t1 t1
t1 t1

CR(t)

r1(p1) r3(p3)

r5(p5)

t1 t1
t1 t1

CR(t)

(a) (b)

Figura 5.1: (a) Modelo considerado neste capı́tulo, onde a cada recompensa ri, associ-
amos uma probabilidade de ocorrência da mesma. (b) Fluido de segunda ordem.

A motivação para os modelos considerados neste capı́tulo são as cadeias de Markov
ocultas (Hidden Markov Models - HMM), também referenciados como Markov sources
ou funções probabilı́sticas de uma cadeia de Markov. A teoria básica para esta classe de
modelos foi publicada em uma série de artigos clássicos por Baum et al nas décadas de 60
e 70, sendo utilizada em aplicações para processamento de sinal de voz (referências destes
trabalhos podem ser encontradas em [119]). Todavia, a utilização destes modelos para
aplicações em diversas outras áreas, incluindo redes de computadores, tem aumentado
nos últimos anos ([41],[37],[138],[50],[126]).

Como exemplo de motivação do estudo de métodos para obter medidas de interesse
para modelos com várias recompensas em cada estado consideremos o dimensionamento
de uma rede de dados [37]. O tráfego de um canal da Internet pode ser modelado a partir
de um modelo de Markov oculto. Neste caso, a recompensa de taxa é a taxa de chegada de
pacotes no canal. Devido a diferença de algumas ordens de grandeza nas taxas de chegada
e taxas de transição entre os estados, a abordagem de fluido é computacionalmente mais
atrativa que a modelagem de pacotes.

Uma das medidas de interesse necessária para o dimensionamento da rede é a dis-
tribuição de probabilidade do conteúdo da fila de um roteador. Como um determinado
estado pode ter um conjunto de recompensas atribuı́do a ele, os métodos tradicionais cita-
dos no começo desta seção não podem ser diretamente aplicados para esta medida. Desta
forma, um modelo Markoviano equivalente foi utilizado no trabalho apresentado em [37]
e as medidas de interesse foram calculadas utilizando os métodos tradicionais, onde uma
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única taxa de recompensa é atribuı́da a cada estado. Chamaremos este modelo de modelo
Markoviano expandido. Em muitos casos, o aumento considerável no tamanho da matriz
geradora referente ao modelo Markoviano expandido inviabiliza a aplicação de alguns
métodos, seja por limitações decorrentes do alto custo computacional ou por problemas
de precisão numérica.

O maior objetivo deste capı́tulo é propor um método aproximado, mas computa-
cionalmente eficiente para a obtenção da distribuição da recompensa acumulada de um
modelo de Markov oculto. Considerando CR a recompensa acumulada e x uma quanti-
dade previamente escolhida, propomos uma equação para a obtenção de P [CR ≤ x] =

limt→∞ P [CR(t) ≤ x], sendo 0 ≤ CR ≤ B. A solução aproximada proposta é baseada
em um algoritmo iterativo, cuja acurácia é validada através de diversos exemplos. Nosso
método considera que a recompensa acumulada possui limites inferior e superior, pois
este é o caso de grande parte dos modelos de sistemas de comunicação. No entanto,
o caso onde a recompensa não é limitada superiormente é facilmente obtido a partir da
equação diferencial obtida, diferindo somente nas condições de contorno que devem ser
consideradas.

Este capı́tulo está estruturado da seguinte forma. Na Seção 5.2 apresentamos a descri-
ção dos Modelos de Markov oculto e expandido. Uma equação diferencial que descreve
o comportamento da variável aleatória CR é obtida na Seção 5.3. O objetivo da Seção
5.4 é descrever o algoritmo iterativo proposto, que fornece uma solução aproximada para
a medida de interesse P [CR ≤ x] = limt→∞ P [CR(t) ≤ x]. O conjunto de exemplos
que estudam a acurácia da aproximação e a taxa de convergência do algoritmo iterativo
é apresentado na Seção 5.5. As principais contribuições deste capı́tulo são descritas na
Seção 5.6.

5.2 Descrição dos Modelos de Markov oculto e expandido

De uma forma geral, um modelo de Markov oculto é composto por dois processos
estocásticos dependentes entre si. O primeiro dos processos é uma cadeia de Markov e
o segundo componente de um HMM é um processo de observações, cuja distribuição,
a qualquer instante de tempo, é completamente determinada pelo estado atual da cadeia
correspondente. Uma referência completa sobre modelos de Markov ocultos pode ser en-
contrada em [119]. As definições que iremos apresentar nesta seção consideram modelos
ocultos em tempo discreto, facilmente obtidos a partir dos modelos ocultos em tempo
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contı́nuo após aplicação da técnica de uniformização, aplicada tanto ao processo oculto
quanto ao de observações (Capı́tulo 2). Ou seja, a cada evento do processo uniformizado,
com taxa de uniformização Λ, o valor do processo de observação também é modificado,
de acordo com a distribuição de probabilidades que depende somente do estado do pro-
cesso oculto.

Seja X ∗ = {X∗(k); k ≥ 0} a cadeia de Markov em tempo discreto com estados
pertencentes ao conjunto S, com cardinalidade |S|, sendo esta equivalente a cadeia de
Markov em tempo contı́nuo X = {X(t); t ≥ 0}. A distribuição do estado inicial é dada
pelo vetor π com |S| elementos:

πi = P [X∗(0) = i]. (5.1)

As probabilidades de transição entre estados são definidas pela matriz de ordem |S|×
|S|, P = {pij}, onde:

pij = P [X∗(k) = j|X∗(k − 1) = i]. (5.2)

O processo de observações Y = {Y (k); k ≥ 0}, tem |R| estados pertencentes ao
conjunto R de recompensas de taxa1 (no contexto das aplicações deste capı́tulo, o termo
emissões será substituı́do por recompensas), sendo governado pela matriz |S| × |R|, Γ =

{γj
i }, com:

γj
i = P [Y (k) = j|X∗(k) = i]. (5.3)

Por questão de notação, o conjunto de parâmetros que define um modelo particular é
dado pela tripla θ = (π,P,Γ,Λ).

Seja uma cadeia discreta de MarkovW = {W (k); k ≥ 0}, com o conjunto de estados
T , com cardinalidade |S| × |R|, sendo cada estado constituı́do por um par entre todas as
combinações dos elementos dos conjuntos S eR. A matriz de probabilidades de transição
é definida por P̂. Estas probabilidades são obtidas através da seguinte expressão:

p̂i,(j,s) = pijγ
s
j . (5.4)

A equivalência entre as cadeias X ∗ e W , em relação a probabilidade de emitir uma
seqüência de recompensas R = r1r2r3...rK , com tamanho K, é garantida pelo Lema 5.1.
A equivalência é provada em relação a emissão de uma seqüência de recompensas dado
que a medida de interesse refere-se a variável aleatória CR, para o caso onde t→∞.

1Por questão de brevidade, consideraremos “recompensa” significando recompensa de taxa.
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Lema 5.1 Seja uma determinada seqüência de observaçõesR = r1r2r3...rK , emitida por
um modelo de Markov oculto θ. A probabilidade de emitir esta seqüência, dado o modelo
θ, ou seja, P (R|θ), é igual a probabilidade de emissão desta mesma seqüência quando
consideramos a cadeia de Markov discretaW (que denominamos cadeia de Markov ex-
pandidaW), cujo os elementos da matriz de probabilidade de transição entre estados é
definida por 5.4.

Prova: Para esta prova, primeiramente consideremos a probabilidade de emitir a seqüência
R para o modelo de Markov oculto. Seja uma determinada seqüência de estados c =

{s1s2...sK} no conjunto de todas as seqüências C possı́veis de tamanho K na cadeia X ∗.
Seja c(k) uma função cujo valor é o ı́ndice de uma das possı́veis recompensas que podem
ser atribuı́das a um estado. Portanto, a cada entrada no estado sk, a recompensa rc(k) é es-
colhida com probabilidade γrc(k)

sk . A probabilidade da emissão da seqüência de observação
R dada a seqüência de estados c é dada por (conforme [119]):

P [R | c, θ] =

K∏

k=1

P [rk|sk, θ].

Assumindo independência estatı́stica das observações, temos que:

P [R | c, θ] = γ
rc(1)
s1 γ

rc(2)
s2 γ

rc(3)
s3 · · ·γ

rc(K)
sK ,

e a probabilidade de uma determinada seqüência de estados c é dada por:

P [c | θ] = πs1ps1s2ps2s3 · · · psK−1sK
.

A probabilidade conjunta das seqüênciasR e c é o produto dos termos P [R | c, θ] e P [c | θ].
A probabilidade da seqüência R é obtida através da soma de todas as possı́veis seqüências
de estados pertencentes ao conjunto C:

P [R | θ] =
∑

∀c∈C

P [R | c, θ]P [c, θ] =
∑

s1s2···sK

πs1γ
rc(1)
s1 ps1s2γ

rc(2)
s2 ps2s3 · · · psK−1sK

γ
rc(K)
sK .

(5.5)

A segunda parte da prova obtém a probabilidade de emissão da seqüência R con-
siderando o processo de Markov expandido W . Neste caso, cada estado está associado
explicitamente a uma recompensa. Seja um determinado caminho de tamanho K repre-
sentado por m pertencente ao conjunto de caminhosM, cuja seqüência das recompensas
emitidas é igual a R. A probabilidade da emissão desta seqüência está atrelada a proba-
bilidade de percorrer o caminho m e é dada por:

P [R,m |W] = πs1p̂s1,(s2,rc(2))p̂s2,(s3,rc(3)) · · · p̂sK−1,(sK ,rc(K)). (5.6)
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Substituindo a Equação 5.4 na Equação 5.6, temos:

P [R,m |W] = πs1γ
rc(1)
s1 ps1s2γ

rc(2)
s2 ps2s3γ

rc(3)
s3 · · · psK−1

γ
rc(K)
sK . (5.7)

Somando para todos os caminhos possı́veis pertencentes ao conjuntoM, temos:

P [R |W] =
∑

∀m∈M

P [R,m |W] =
∑

s1s2···sK

πs1γ
rc(1)
s1 ps1s2γ

rc(2)
s2 ps2s3γ

rc(3)
s3 · · · psK−1sK

γ
rc(K)
sK .

(5.8)

As Equações 5.5 e 5.8 são iguais, o que prova a equivalência do processo de Markov
expandidoW e o processo de Markov oculto θ, quando consideramos a emissão de uma
seqüência R de recompensas (ou observações). •

A principal caracterı́stica do processo de MarkovW , é que o seu espaço de estados
é uma expansão do espaço de estados do processo oculto. A Figura 5.2(b) mostra a
representação gráfica do modelo expandido equivalente a cadeia de Markov oculta da
Figura 5.2(a).

A B

pAB

pBA

r1 (γΑr1)

r2 (γΑr2)

r1 (γΒr1)

r2 (γΒr2)

(a) Modelo de Markov Oculto (Discreto)

A,r1

A,r2

B,r1

B,r2

pBBγΒr1pBBγΒr2

pABγΒr1

pBAγΑr1

pAAγΒr2pAAγΒr1

pABγΒr2

pABγΒr1

pBAγΑr1

pABγΒr2

pBAγΑr2

pBAγΑr1

(b) Modelo de Markov Expandido

pAAγΒr1

pAAγΒr2

pBBγΒr1

pBBγΒr2

pAA pBB

Figura 5.2: Representação gráfica do modelo de Markov expandido e o modelo de Markov
oculto, para um pequeno exemplo com dois estados ocultos e emissão de recompensas
{r1, r2}.

A aplicação direta do método descrito em [5], sem um prévio estudo da estrutura da
matriz P̂ do modelo expandido pode resultar em um alto custo computacional. Este alto
custo computacional é devido a dimensão |S| × |R| do espaço de estados do modelo
expandido que pode ser muito grande, inviabilizando a aplicação dos métodos citados
anteriormente, seja por questão de custo computacional ou até mesmo por problemas
numéricos, devido ao cálculo de autovalores ou autovetores.
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5.3 Uma Equação Diferencial para o Modelo de Markov
oculto

Esta seção apresenta uma equação diferencial que representa o processo HMM, quando
a medida de interesse a ser calculada é a distribuição da probabilidade acumulada, em es-
tado estacionário, da variável aleatória CR.

Seja X = {X(t); t ≥ 0} uma cadeia de Markov homogênea de tempo contı́nuo e
espaço de estados finito, S, com cardinalidade |S| e gerador infinitesimal Q = {qij}. Seja
Y = {Y (t); t ≥ 0} uma função probabilı́stica de X com espaço de estados no conjunto
R, com |R| elementos. Como nos capı́tulos anteriores, a cadeiaX é transformada em uma
cadeia em tempo discreto através da técnica de uniformização [28], onde Λ > maxi qii,
sendo este processo uniformizado definido como X ∗. A matriz P = I + Q/Λ representa
a matriz de probabilidades de transição entre os estados da cadeia uniformizada.

A cada evento do processo uniformizado, uma nova recompensa é escolhida de acordo
com a distribuição de probabilidades que depende somente do estado do processo X . Por
exemplo, se X(t) = j, então Y (t) = l, com probabilidade γ l

j. O valor de Y (t) determina
a recompensa rY (t), e, por conseqüência, a taxa de mudança da recompensa acumulada
CR(t). A recompensa acumulada em um instante de tempo t é definida como:

CR(t) =

∫ t

0

rY (t)dt. (5.9)

Sejam ŵij(y, t) igual a P [CR(t) = y,X(t) = j|X(0) = i]2 e wij(y, t) igual a
P [CR(t) ≤ y,X(t) = j|X(0) = i] que será obtida a partir de ŵij(y, t). Sejam, também,
ŵijl(y, t) definida como P [CR(t) = y,X(t) = j, Y (t) = l|X(0) = i] e wijl(y, t)

definida como P [CR(t) ≤ y,X(t) = j, Y (t) = l|X(0) = i]. Finalizando, temos que
ŵij(y, t) =

∑
∀l ŵijl(y, t) e, similarmente, que wij(y, t) =

∑
∀l wijl(y, t). O cálculo de

wij(y, t) e wijl(y, t) será feito seguindo os passos apresentados em [28].

Para um determinado tempo t e um nı́vel de recompensa y, sendo o ponto correspon-
dente p1 = (y, t), temos que a expansão de Taylor em primeira-ordem de ŵijl(y, t), em
torno do ponto p0 = (y − hrY (t−h), t− h) é dada por3:

ŵijl(p1) = ŵijl(p0) +
∂ŵijl(p0)

∂t
h+

∂ŵijl(p0)

∂y
hrY (t−h) + o(h2), (5.10)

2A variável aleatória CR é contı́nua. Portanto, P [CR(t) = y] é um abuso de notação. Entretanto, a
notação facilitará a explanação, da mesma maneira apresentada em [28].

3Ou seja, ao realizar um deslocamento para trás, a partir de p1, de h unidades de tempo para o passado,
e respectivamente hrY (t−h) unidades de recompensa, obtemos o ponto p0.
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onde o(h2) é uma função que representa o erro de truncamento da série de Taylor, tal que:

lim
h→0

o(h2)

h
= 0

com a função o(h2) tendendo mais rapidamente para zero do que o valor de h.

A partir da expansão de Taylor, a derivada parcial da função ŵijl(y, t) é dada por:

∂ŵijl(p0)

∂t
=
ŵijl(p1)− ŵijl(p0)

h
−
∂ŵijl(p0)

∂y
rY (t−h) +

o(h2)

h
(5.11)

Passemos a definição da expressão que determina ŵijl(y, t). Aplicaremos a pro-
priedade básica de processos Markovianos, que consiste no fato de que, se for conhecido
o estado da cadeia no instante de tempo t − h, ao avaliar o estado da cadeia no tempo t
não é necessário recorrer a nenhum instante de tempo anterior a t − h. Condicionando o
valor da função ŵijl(y, t) no valor das variáveis aleatórias CR, X e Y no tempo t − h,
podemos escrever:

ŵijl(y, t) =

|S|X

k=1

|R|X

n=1

Z

z
P [CR(t) = y, X(t) = j, Y (t) = l|CR(t − h) = z,X(t − h) = k,Y (t − h) = n, X(0) = i]

P [CR(t − h) = z,X(t − h) = k, Y (t − h) = n|X(0) = i]dz

(5.12)

Consideremos h suficientemente pequeno. A probabilidade de ocorrência de mais de
um evento no intervalo (t − h, t], representada por o(h) tende a zero, quando h tende a
zero (como definido em [133], página 407):

lim
h→0

o(h)

h
= 0

CR(t) torna-se independente de X(t) e Y (t), condicionado nos processos CR, X e Y ,
no instante de tempo t − h. X(t) e Y (t) dependem somente de X(t − h) e Y (t − h).
Podemos reescrever a equação 5.12 como:

ŵijl(y, t) =

|S|X

k=1

|R|X

n=1

Z

z
P [CR(t) = y|CR(t − h) = z,X(t − h) = k, Y (t − h) = n]

P [X(t) = j, Y (t) = l|X(t − h) = k, Y (t − h) = n]ŵikn(z, t − h)dz.

(5.13)

Com h tendendo a zero, temos que:

CR(t) = CR(t− h) + rY (t−h)h+ o(h). (5.14)

Intuitivamente, esta última equação indica que a recompensa acumulada no instante
t é aquela acumulada no instante t − h acrescida da recompensa associada ao estado
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X(t−h) multiplicada por h. A função o(h) novamente representa os termos relacionados
com mudanças no intervalo de tempo (t − h, t], e tende mais rapidamente a zero, dado
que h tende a zero.

Baseado em 5.14, a distribuição de probabilidades P [CR(t) = y|CR(t − h) =

z,X(t − h) = k, Y (t − h) = n], pode ser representada pela função δ de Dirac, δ(x),
com a seguinte propriedade de amostragem [123]:

∫

x

δ(x)f(x)dx = f(0). (5.15)

Seja N(t) o número de transições ocorridas no processo X durante o intervalo de
tempo [0, t]. Através da técnica de uniformização, os eventos de transições emX ocorrem
de acordo com um processo de Poisson com taxa Λ. A medida P [X(t) = j, Y (t) =

l|X(t− h) = k, Y (t− h) = n] é definida por:

P [X(t) = j, Y (t) = l|X(t− h) = k, Y (t− h) = n] = 11{k = j, n = l}e−Λh+

(11{k = j}+
qkj

Λ
)γl

jΛhe
−Λh + o(h)

(5.16)

sendo 11{} a função indicadora que assume valor igual a 1 se a condição descrita em {} é
verdadeira e zero caso contrário.

O primeiro termo do lado direito da Equação 5.16 representa o caso onde não existem
transições no processo X , sendo que este se encontra no estado j, emitindo a recompensa
l. O segundo termo está relacionado com a ocorrência de um entre dois tipos de eventos:
no primeiro tipo, o processo X se encontra no estado final j e somente o processo de
observação muda, sendo l a recompensa escolhida. No segundo tipo, existe uma transição
entre estados do processo X e do processo Y , com a emissão da l-ésima recompensa. O
termo o(h) representa a probabilidade da ocorrência de dois ou mais eventos e tende a
zero, dado que estamos considerando h pequeno o suficiente.

Usando a função δ de Dirac e aplicando a Equação 5.16 em 5.13, temos que:

ŵijl(y, t) =

|S|∑

k=1

|R|∑

n=1

∫

z

δ(y − (z + hrn + o(h)))

[11{k = j, n = l}e−Λh + (11{k = j}+
qkj

Λ
)γl

jΛhe
−Λh + o(h)]

ŵikn(z, t− h)dz

=

|S|∑

k=1

|R|∑

n=1

[11{k = j, n = l}e−Λh + (11{k = j}+
qkj

Λ
)γl

jΛhe
−Λh + o(h)]

ŵikn(y − hrn + o(h), t− h) (5.17)
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Considerando os termos determinados pelas funções indicadoras 11{k = j, n = l} e
11{k = j}, temos a seguinte equação para o termo ŵijl(y, t):

ŵijl(y, t) = e−Λhŵijl(y − hrl + o(h), t− h) + γl
jΛhe

−Λh

|R|∑

n=1

ŵijn(y − hrn + o(h), t− h) +

|S|∑

k=1

qkjγ
l
jhe

−Λh

|R|∑

n=1

ŵikn(y − hrn + o(h), t− h) + o(h) (5.18)

Após a divisão da Equação 5.18 por h, obtemos:

ŵijl(y, t)

h
=

e−Λhŵijl(y − hrl + o(h), t− h)

h
+ γl

jΛe
−Λh

|R|∑

n=1

ŵijn(y − hrn + o(h), t− h) +

|S|∑

k=1

qkjγ
l
je

−Λh

|R|∑

n=1

ŵikn(y − hrn + o(h), t− h) +
o(h)

h
(5.19)

Seja p0(yn, t) o ponto onde o tempo é igual a t− h e o nı́vel de recompensa é igual a
y − hrn + o(h), que, por brevidade de notação, escreveremos p0(yn). Aplicando (5.19)
na Equação (5.11), temos:

∂ŵijl(p0)

∂t
=

e−Λhŵijl(p0(yl))− ŵijl(p0)

h
+ γl

jΛe
−Λh

|R|∑

n=1

ŵijn(p0(yn)) +

|S|∑

k=1

qkjγ
l
je

−Λh

|R|∑

n=1

ŵikn(p0(yn))−
∂ŵijl(p0)

∂y
rY (t−h) +

o(h)

h
. (5.20)

Como consideramos um valor suficientemente pequeno para h, a recompensa em
Y (t − h) se iguala a Y (t), ou equivalentemente, a l. Adicionalmente, quando h tende
a zero, os pontos p0 e p0(yn), para todo valor n, convergem para p1 = (y, t). Assim, a
Equação (5.20) é simplificada da seguinte forma:

∂ŵijl(y, t)

∂t
= ŵij(y, t)Λγ

l
j +

|S|∑

k=1

ŵik(y, t)qkjγ
l
j −

∂ŵijl(y, t)

∂y
rl − ŵijl(y, t)Λ. (5.21)

A medida de interesse wij = P [CR(t) ≤ y,X(t) = j|X(0) = i] pode ser obtida
através da Equação 5.21:

∂
∫ y

−∞
ŵijl(y, t)

∂t
=

∫ y

−∞

ŵij(y, t)Λγ
l
j +

|S|∑

k=1

∫ y

−∞

ŵik(y, t)qkjγ
l
j −

∂
∫ y

−∞
ŵijl(y, t)

∂y
rl

−

∫ y

−∞

ŵijl(y, t)Λ
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Utilizando a propriedade: FX(x) = P [X ≤ x] =
∫ x

−∞
fX(t)dt, onde FX(x) é a distribuição

de probabilidade (representada por wij(y, t) e wijl(y, t)) e fX é a função densidade de
probabilidade (representada por ŵij(y, t) e ŵijl(y, t)), temos:

∂wijl(y, t)

∂t
= wij(y, t)Λγ

l
j +

|S|∑

k=1

wik(y, t)qkjγ
l
j −

∂wijl(y, t)

∂y
rl − wijl(y, t)Λ. (5.22)

Seja a matriz W(y), cujo o elemento (i, j) é igual a {wij(y)} e a matriz Wl(y), com
elemento (i, j) igual a wijl(y). A Equação 5.22 pode ser reescrita como:

∂Wl(y, t)

∂t
+
∂Wl(y, t)

∂y
rl = W(y, t) [Q + ΛI] diag{γl

j}j − ΛWl(y, t) (5.23)

onde diag{γl
j}j é a matriz diagonal com o j-ésimo elemento na diagonal igual a γ l

j .

Considerando a análise em estado estacionário, com t tendendo ao infinito, a diferen-
cial ∂Wl/∂t, tende a 0 e todos os termos se tornam independentes de t. Adicionalmente,
as medidas de interesse se tornam independentes do estado inicial do processo [133]. A
partir da Equação 5.23, temos:

dwl(y)

dy
= w(y) [Q + ΛI] diag

{
γl

j

rl

}

j

−
Λ

rl
wl(y), (5.24)

onde o j-ésimo elemento do vetor wl(y) é igual a limt→∞ P [CR(t) ≤ y,X(t) = j, Y (t) =

l] e o j-ésimo elemento do vetor w(y) é igual a limt→∞ P [CR(t) ≤ y,X(t) = j].

A Equação 5.24 representa a medida de interesse, em estado estacionário, considerando
cada uma das possı́veis recompensas l que podem ser emitidas em um determinado estado
j do processo oculto X .

A Equação 5.24, pode ser reescrita da seguinte forma:

dw(l)

dy
(y) = w(y)Q diag

{
γl

j

rl

}

j

+
Λ

rl
(w(y) • γ l −w(l)(y)), (5.25)

onde o vetor γ l é um vetor linha,cujo j-ésimo elemento é a probabilidade de emitir a
recompensa l, no estado j, e o sı́mbolo • representa a multiplicação termo a termo entre
os vetores w(y) e γ l.

Conforme citado anteriormente, para cada estado oculto do processo X ∗, |R| recom-
pensas podem ser emitidas. Para a obtenção da medida de interesse final P [CR(t) ≤

y,X(t) = j], |R| equações semelhantes a equação 5.25 deverão ser resolvidas. Vale
ressaltar que não é obrigatório que todos os estados ocultos emitam o mesmo conjunto
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de recompensas. Caso uma determinada recompensa l não seja emitida no estado j, γ l
j é

igual a zero e a j-ésima entrada no vetor wl(y) é igual a zero.

Dado que a medida final a ser calculada é independente da recompensa sendo emi-
tida no estado, a manipulação algébrica mais natural a ser realizada no conjunto com
|R| equações é fixar o estado final j e somar as contribuições de todas as recompensas.
Desta forma, temos o seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias, cuja a solução
fornece o valor para a medida w(y):

dw(y)

dy
= w(y) [Q + ΛI] diag

{
∑

∀l

(
γl

j

rl

)}

j

− Λ
∑

∀l

(
w(l)(y)

rl

)
, (5.26)

sendo este sistema equivalente ao seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias4

d(w(y))T

dy
= diag

{
∑

∀l

(
γl

j

rl

)}

j

[Q + ΛI]T (w(y))T − Λ
∑

∀l

(
(w(l)(y))T

rl

)
(5.27)

onde os vetores (w(y))T e (wl(y))T são vetores colunas, e w(y) =
∑

∀l w
(l)(y). Durante

todo o restante do capı́tulo, assumiremos, por brevidade de notação, que os vetores w(y)

e wl(y), sem o sı́mbolo T de transposição, são vetores colunas. A Equação 5.25 também
pode ser reescrita de maneira análoga.

A Equação 5.26 é semelhante a Equação 3.4, apresentada no Capı́tulo 3. No entanto,
para a Equação 5.26 não é possı́vel obtermos, diretamente, uma solução semelhante a
solução da Equação 3.4 escrita através da expansão espectral da matriz QR−1.

Para obtermos a solução da Equação 5.26, entre as diversas possı́veis decorrentes das
constantes de integração relacionadas as equações diferenciais, devemos estabelecer as
condições de contorno inerentes ao problema em estudo. Para o caso onde várias recom-
pensas podem ser emitidas em cada estado da cadeia de Markov homogênea em tempo
contı́nuo X , as condições de contorno são mais complexas do que as apresentadas no
Capı́tulo 3, que são relacionadas com o caso onde somente uma recompensa é atribuı́da a
cada estado. Um determinado estado oculto pode emitir recompensas positivas e/ou nega-
tivas, não sendo possı́vel classificá-lo como um estado filling, onde somente recompensas
positivas podem ser emitidas ou como um estado empyting, onde somente recompensas
negativas são emitidas.

Iremos considerar modelos HMM, onde cada um dos estados ocultos emite somente
recompensas positivas OU somente recompensas negativas. Esta consideração não limita

4Esta equivalência será importante para a aplicação do algoritmo iterativo proposto.
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a aplicação dos resultados aqui apresentados, dado que ao definirmos a estrutura do
modelo de Markov oculto podemos optar por uma estrutura em que seja considerada a
separação dos valores das recompensas entre positivos e negativos [119]. Como con-
seqüência da especificação do HMM, onde recompensas positivas são agrupadas sepa-
radamente das recompensas negativas, podemos aplicar as condições de contorno para a
definição das constantes de integração, apresentadas no Capı́tulo 3 e previamente definidas
em [5].

5.4 Algoritmo Iterativo para Obtenção da Solução Apro-
ximada da Equação 5.26

A equação diferencial 5.26 não possui solução fechada. A equação final que repre-
senta o HMM é composta por vetores que descrevem o comportamento do processo oculto
X (vetor w(y)) e o comportamento do processo de observação de recompensas Y (vetor
wl(y)).

Segundo o resultado do Lema 5.1, que mostra a equivalência entre os processos X e o
processoW , poderı́amos utilizar o processo expandidoW e resolvermos o modelo onde
cada estado possui uma única recompensa usando a metodologia apresentada em [5]. No
entanto, nos casos onde as cardinalidades de S e R são elevadas, esta abordagem não
é atraente, dado o alto custo computacional da obtenção dos autovalores e autovetores e
também da instabilidade numérica inerente ao cálculo destes. A abordagem apresentada
no Capı́tulo 3, utilizando processos QBD, também é uma alternativa para solução da
medida de interesse em estudo. No entanto, o fato de expandirmos o processo de Markov
oculto pode resultar em um grande espaço de estados, aumentando consideravelmente o
custo computacional do método proposto no Capı́tulo 3. No que se segue, iremos propor
um método de solução aproximado que resulte em diminuição do custo computacional
para obter a medida de interesse limt→∞ P [CR(t) ≤ y,X(t) = j].

Nesta seção apresentamos o algoritmo iterativo proposto para obter a solução da
medida de interesse supracitada. O algoritmo fornece um resultado aproximado para a
solução da Equação 5.26. Em linhas gerais, o sistema de equações 5.26 será solucionado
em três etapas diferentes, onde em cada uma delas transformamos termos variáveis em
constantes calculadas em iterações anteriores. Desta forma, podemos escrever a solução
da referida equação através de fórmulas fechadas para sistemas de equações diferenciais.
A cada passo do algoritmo iterativo, transformaremos o sistema de equações diferencias
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original em um sistema de equações lineares não-homogêneo [14], com solução con-
hecida.

A principal vantagem do algoritmo que propomos refere-se ao fato de reduzirmos a
ordem da matriz da qual devemos calcular os autovalores e autovetores. Adicionalmente,
reduzimos a dimensão do sistema de equações que deve ser resolvido para a obtenção das
constantes de integração que compõe o resultado final, diminuindo prováveis ocorrências
de erros numéricos. Na Seção 5.5 mostraremos um caso onde a solução do processo
expandido W , através do método apresentado em [5] resulta em erros numéricos que
violam as condições de contorno inerentes ao problema.

5.4.1 Notação

Como definido no Capı́tulo 4, a notação em negrito é utilizada para matrizes, em letra
maiúscula, como por exemplo Γ, e para vetores, em letra minúscula, como por exemplo,
γ. O elemento de um vetor é denotado por γi. Para cada recompensa distinta do modelo
em estudo, indexaremos vetores e recompensas com a letra l, como por exemplo, γ l e
Γl. O valor dos elementos de um vetor, em uma uma iteração particular do algoritmo
é denotado, por exemplo, por α(k), onde k representa a k-ésima iteração. A Tabela 5.1
apresenta a notação utilizada pelo algoritmo iterativo proposto.

5.4.2 O Algoritmo

Para apresentação do algoritmo e de seu custo computacional, primeiramente abor-
daremos, em três subseções distintas, as três etapas principais que o compõe: a definição
da solução inicial, a determinação do vetor wl(y) e a determinação do vetor w(y). Em
seguida, apresentamos o algoritmo propriamente dito e o seu custo computacional. Fina-
lizando, discutiremos questões referentes a sua acurácia.

5.4.3 Solução Inicial

Primeiramente, como em todo o algoritmo iterativo, devemos estabelecer uma solução,
com a qual o algoritmo iniciará o processo de iterações sucessivas. Para diversos métodos
iterativos encontrados na literatura, a solução inicial pode definir a taxa de convergência
e a acurácia do algoritmo.
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Tabela 5.1: Descrição das matrizes e vetores utilizados na apresentação do algoritmo
iterativo proposto.

Termo Descrição
k k-ésima iteração do algoritmo
rl Valor da l-ésima recompensa emitida
γl

j Probabilidade de emitir a l-ésima recompensa no j-ésimo estado do processo X
γl Vetor coluna onde o j-ésimo elemento é igual a γ l

j

Rl Matriz diagonal onde o j-ésimo elemento é igual a γl
j

rl

wl(y) Vetor coluna onde o j-ésimo elemento é igual a P [CR ≤ y,X = j, Y = l]

w(y) Vetor coluna onde o j-ésimo elemento é igual a P [CR ≤ y,X = j]

Γl Matriz diagonal cujo os elementos diagonais são iguais aos elementos do vetor γ l

ϕl
j j-ésimo autovetor da matriz diagonal Rl

αl
j(y) Constante de integração do j-ésimo estado do processoW , para l-ésima recompensa
R Matriz diagonal cujo o j-ésimo elemento é dado por

∑
∀l

(
γl

j

rl

)

V Matriz com autovetores colunas da matriz RQT

φj j-ésimo autovetor da matriz RQT

ρj(y) Vetor coluna com elementos iguais a constante de integração aj(y)

λj j-ésimo autovalor da matriz RQT

%j(y) Vetor coluna com os elementos iguais a a(k)
j (y)eλjy

Ψj Matriz cujas linhas são iguais ao vetor V
(−1)
i∗ (i-ésima linha da matriz V(−1))

Υj Matriz cujas linhas são iguais ao vetor ( 1
λi

)V
(−1)
i∗ (i-ésima linha da matriz V(−1))

Φi Matriz cujas as colunas são iguais ao vetor φi

Ωl Matriz diagonal com o j-ésimo elemento igual a γl
j

Λ

Di Matriz diagonal cujo os elementos diagonais são iguais aos elementos do vetor φi

δ • ζ Multiplicação elemento a elemento entre os vetores δ e ζ
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Relembremos o sistema de equações que representa o processo HMM em estudo:

dw(y)

dy
= RQTw(y) + ΛRw(y)− Λ

{
∑

∀l

(
wl(y)

rl

)}

j

, (5.28)

com w(y) =
∑

∀l w
(l)(y).

Analisando este sistema, podemos observar que o subsistema formado por:
dw(y)

dy
= RQTw(y) (5.29)

possui solução da forma w(y) = eRQT , que pode ser escrita através da seguinte expansão
espectral:

w(y) =
∑

∀i∈S

aiφie
λiy,

onde λi é o i-ésimo autovalor da matriz RQT com o seu autovetor φi correspondente.

Ao resolvermos o Sistema 5.29, consideramos o termo:

ΛRw(y)− Λ

{
∑

∀l

(
wl(y)

rl

)}

j

(5.30)

igual a zero. A seguinte interpretação probabilı́stica pode ser feita em relação a esta
aproximação que é utilizada como a solução inicial para o algoritmo iterativo: assumimos
independência entre a variável aleatória que descreve o nı́vel de recompensa acumulada
e a variável aleatória que indica a recompensa emitida pelo estado final j do processo
oculto X . Em outras palavras, consideramos wl(y) = w(y) • γ l.

A principal vantagem desta primeira aproximação é que a dimensão das matrizes en-
volvidas na obtenção destes resultados é da ordem de |S| × |S|, bem como a dimensão
do sistema linear para a determinação das constantes de integração ai obtidas através das
condições de contorno previamente discutidas no Capı́tulo 3.

Conforme veremos na Seção 5.5, a escolha de uma solução inicial razoável que des-
creve o comportamento do processo oculto X , é as fundamental para obtenção de resulta-
dos próximos aos resultados exatos do modelo de Markov oculto. Na seção 5.5 veremos,
através de exemplos que, assumir independência entre as variáveis aleatórias listadas an-
teriormente, resulta em boa acurácia da aproximação inicial.

5.4.4 Definindo um valor aproximado para o vetor wl(y)

A próxima etapa do algoritmo iterativo proposto consiste em obter aproximações su-
cessivas para o valor do vetor wl(y), onde o j-ésimo elemento representa limt→∞ P [CR(t) ≤
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y,X(t) = j, Y (t) = l].

Conforme mostrado na Seção 5.3, o seguinte sistema de equações diferenciais :

dwl(y)

dy
= RlQTw(y) +

Λ

rl
[(w(y) • γ l)−wl(y)]. (5.31)

deve ser resolvido para cada uma das |R| recompensas distintas que podem ser atribuı́das
ao processo de observação Y . Analisando a Equação 5.31, o conjunto de |R| sistemas
lineares descrevem o comportamento do processo expandidoW , cuja a equivalência com
o processo oculto X é provada pelo Lema 5.1.

Seja o termo:
RlQTw(y) +

Λ

rl
(w(y) • γ l)

uma função g(y), onde os elementos do vetor w(y) são conhecidos através do valor apro-
ximado obtido na iteração anterior. A Equação 5.31 pode ser reescrita da seguinte forma:

dwl(y)

dy
= −

Λ

rl
wl(y) + g(y) (5.32)

com a seguinte solução associada:

wl(y) = e(
−Λ

rl )y
∑

∀j∈S

(αl
jϕ

l
j) +

(
rl

Λ

)
[RlQTw(y)] + (w(y) • γ l) ∀l, (5.33)

onde as constantes de integração αl
j são obtidas através da utilização das condições de

contorno, apresentadas no Capı́tulo 3. Cada uma das equações do Sistema 5.32 é uma
equação do tipo: dy

dt
= −ay + b, com solução y = Ce−a + b/a.

5.4.5 Definindo um valor aproximado para o vetor w(y)

Antes de prosseguirmos com o detalhamento do algoritmo iterativo proposto, seja o
seguinte sistema de equações diferenciais:

dx(y)

dy
= Ax(y) + g(y). (5.34)

A solução deste sistema pode ser brevemente descrita da seguinte forma [14]. Seja T a
matriz cujas colunas são os autovetores ξ(1), · · · , ξ(n) da matriz A, da ordem n × n, e
uma nova variável dependente ζ(y) definida por:

x(y) = Tζ(y). (5.35)
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Substituindo a Equação 5.35 em 5.34 e mutiplicando por T−1, obtemos:

ζ(y)

dy
= T−1ATζ(y) + T−1g(y) = Dζ(y) + h(y), (5.36)

onde h(y) = T−1g(y) e D é a matriz diagonal cujos elementos diagonais são os auto-
valores r1, · · · rn da matriz A. A Equação 5.36 é um sistema de n equações indepen-
dentes para ζ1(y), · · · , ζn(y); em conseqüência, as equações podem ser resolvidas sepa-
radamente. Em forma escalar, a Equação 5.36 fica:

ζj(y)

dy
= rjζj(y) + hj(y), j = 1, · · · , n (5.37)

onde hj(y) é uma determinada combinação linear de g1(y), · · · , gn(y).

A Equação 5.37 é uma equação linear de primeira ordem, com a seguinte solução:

ζj(y) = eλjy

∫ y

y0

e−λjshj(s)ds+ cje
λjy, j = 1, · · · , n (5.38)

onde cj é uma constante de integração arbitrária. A solução x(y) da Equação 5.34 é obtida
a partir da Equação 5.35.

Considere o sistema de equações lineares mostrado na Equação 5.28. Seja o seguinte
termo:

ΛR
∑

∀l

wl(y)− Λ

{
∑

∀l

(
wl(y)

rl

)}

j

,

uma função f(y), onde o vetor w(y) é substituı́do por
∑

∀l w
l(y) (conforme definição

apresentada na Seção 5.3). O valor dos elementos do vetor wl(y) são conhecidos em
iterações anteriores do algoritmo proposto. Desta forma, podemos reescrever o sistema
5.28 da seguinte forma:

dw(y)

dy
= RQTw(y) + f(y). (5.39)

A solução de cada uma das |S| equações independentes pertencentes ao sistema de
equações 5.39 é dada pela Equação 5.38, com os autovalores λj referentes a matriz RQT ,
bem como os autovetores que formam as colunas da matriz T.

A solução w(y), cujo o j-ésimo elemento é igual a P [CR ≤ y,X = j], após a
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substituição na Equação 5.39 do vetor wl(y) pela Equação 5.33, é dada por:

w(y) = φ1•{
ρ1 + yΨ1

[
ΛRw(k ,l)(y)− Λ

∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)
e(

−Λ

rl y)

rl
+

[ΩlQTw(y) + (w(y) • γ l)]

rl

)]}
+

∑

∀i6=1

{
φi •

[
%i −Υj

(
ΛRw(k ,l)(y)− Λ

∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)
e(

−Λ

rl y)

rl
+

[ΩlQTw(y) + (w(y) • γ l)]

rl

))]}
.

(5.40)

Com o objetivo de simplificação da Equação 5.40, seja a seguinte equação, obtida a
partir da propriedade distributiva:

w(y) = (φ1 • ρ1) + Λyφ1 •

{
Ψ1R

∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)e

(−Λ

rl y) + [ΩlQT w(y) + (w(y) • γ l)]

)}

− Λyφ1 •

{
Ψ1

[
∑

∀l

((
∑

∀j∈S

(αl
jϕ

l
j)
e(

−Λ

rl y)

rl

)
+

[ΩlQT w(y) + (w(y) •Ωl)]

rl

)]}
+
∑

∀i6=1

(φi • %i)

− Λ
∑

∀i6=1

φi •

{
ΥiR

∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)e

(−Λ

rl y) + [ΩlQTw(y) + (w(y) • γ l)]

)}

+ Λ
∑

∀i6=1

φi •

{
Υi

[
∑

∀l

((
∑

∀j∈S

(αl
jϕ

l
j)
e(

−Λ

rl y)

rl

)
+

[ΩlQT w(y) + (w(y) • γ l)]

rl

)]}
.

(5.41)

Seja a matriz Φi conforme definida na Tabela 5.1. Podemos reescrever o lado esquerdo
da equação 5.41 como:

w(y) = (φ1 • ρ1)

+ ΛyΦ1 • (Ψ1R)
∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)e

(−Λ
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)
+

[ΩlQT w(y) + (w(y) • γ l)]
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)]}
.

(5.42)
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Substituindo o produto elemento a elemento por produto matricial, através de matrizes
diagonais Di, temos:

w(y) = D1ρ1 + ΛyD1Ψ1R
∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)e
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rl y) + [ΩlQTw(y) + Γlw(y)]

)

− Λy(D1Ψ1)

{
∑

∀l

[(
∑

∀j∈S

(αl
jϕ

l
j)
e(

−Λ

rl y)

rl

)
+

[ΩlQTw(y)− Γlw(y)]

rl

]}
+
∑

∀i6=1

Di%i

− Λ
∑

∀i6=1

(DiΥiR)
∑

∀l

(
∑

∀j

(αl
jϕ

l
j)e

(−Λ

rl y) + [ΩlQT w(y) + Γlw(y)]

)

+ Λ
∑

∀i6=1

(DiΥi)

{
∑

∀l

[(
∑

∀j∈S

(αl
jϕ

l
j)
e(

−Λ
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[ΩlQTw(y) + Γlw(y)]

rl

]}
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(5.43)

Desta forma, a cada iteração do algoritmo proposto, obteremos a solução da Equação
5.43, sendo esta uma aproximação para a solução exata do Sistema de equações 5.28.

5.4.6 Visão Geral do Algoritmo Iterativo Proposto e o Custo Com-
putacional

O seguinte algoritmo pode ser usado para obter, iterativamente, as soluções das Equações
5.33 e 5.43:

1. Calcule a solução inicial dada pelo sistema de equações:

dw(y)

dy
= RQTw(y)

com
w(0)(y) =

∑

∀i∈S

aiφie
λiy

sendo λi o i-ésimo autovalor da matriz RQT com o seu autovetor φi correspon-
dente;

2. Calcule as constantes de integração α(k, l)
j (y) a partir da aplicação das condições de

contorno nos |R| sistemas de equações lineares:

w(k, l)(y) = e(
−Λ

rl )y
∑

∀j∈S

(αl
jϕ

l
j) +

(
rl

Λ

)
[RlQTw(k−1)(y)] + (w(k−1)(y) • γl);
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3. Calcule os elementos dos vetores ρ
(k)
j (y) e %

(k)
j (y), através da aplicação das condições

de contorno na Equação 5.43;

4. Calcule w(k)(y), a partir de w(k−1)(y), usando a seguinte equação:

w(k)(y) = D1ρ1 + ΛyD1Ψ1R
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;

(5.44)

5. Retorne ao passo 2, caso o critério de parada não seja alcançado.

Em relação ao algoritmo proposto, a primeira questão a ser detalhada refere-se ao
critério de parada utilizado. Diversos paradigmas podem ser considerados, como número
total de iterações realizadas, erro absoluto entre iterações, entre outras [132]. Por exem-
plo, considerar o critério do número total de iterações pode interromper o algoritmo de
maneira prematura, gerando resultados distantes do real, principalmente quando a taxa de
convergência do algoritmo iterativo é muito lenta. Para a versão do algoritmo proposto
neste trabalho, consideramos como critério de parada a análise do máximo erro absoluto
entre duas iterações consecutivas.

A segunda questão que deve ser abordada quando algoritmos iterativos são propostos,
refere-se a convergência. Por exemplo, os métodos iterativos Gauss-Seidel, Jacobi, Power,
SOR entre outros, convergem para o vetor de distribuição de probabilidades em estado
estacionário π sob certas condições estabelecidas. Vale ressaltar que a convergência de
um método iterativo não significa que este produza a resposta exata do sistema em estudo,
mas, simplesmente que este não oscila entre soluções distintas, ou, adicionalmente, que a
solução não muda de valor indefinidamente.

A análise de convergência do algoritmo proposto foi realizada de forma empı́rica. Em
todos os 96 testes feitos, o algoritmo convergiu, para uma solução aproximada da solução
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exata do modelo. Diferentemente do capı́tulo 4, não estabelecemos limites superior e
inferior para o resultado aproximado.

Ainda sobre a análise de convergência, em menos de 10% dos casos , a solução apro-
ximada não resultou em uma distribuição de probabilidades, devido a erros numéricos na
determinação das condições de contorno. Por exemplo, a alguns nı́veis de recompensa
foram associados resultados negativos, ou em alguns casos as funções geradas não eram
monotônicas crescentes em função de y, propriedade da função distribuição de probabili-
dade acumulada. A caracterı́stica em comum em todos estes casos era que as recompensas
emitidas em um determinado estado diferiam em valores onde a maior recompensa era
uma ordem de magnitude superior que a menor recompensa. Para alguns casos, defini-
mos novos estados para agrupar recompensas da mesma ordem de grandeza. No entanto,
maiores investigações devem ser feitas para analisar a relação entre os valores atribuı́dos
às recompensas e os problemas numéricos ocorridos.

Acoplada a questão da convergência do método iterativo, está a questão da rapidez de
convergência. Métodos tradicionais como os citados nos parágrafos anteriores possuem
taxa de convergência proporcional ao módulo do autovalor subdominante da matriz de
transição de probabilidades P. Quanto mais próximo este valor é de 1, que é o raio
espectral da matriz P, mais lentamente o algoritmo converge para o resultado final.

Conforme mostraremos na Seção 5.5, estudos empı́ricos mostraram uma forte correla-
ção entre o total de iterações realizadas pelo algoritmo proposto e a maior ordem dos
autovalores do modelo em estudo. A identificação de condições para a convergência ou
não do algoritmo, bem como a rapidez desta convergência são tópicos para pesquisas
futuras.

O último tópico a ser abordado é o custo computacional, em total de multiplicações,
do algoritmo proposto. Para tal, iremos apresentar o custo para cada uma das etapas do
algoritmo descrito no inı́cio desta seção. Iremos considerar que o custo computacional
para o cálculo dos autovalores e autovetores é de 10M 3 multiplicações, que a solução de
sistemas lineares é da ordem de M 3 multiplicações, sendo M a dimensão das matrizes
envolvidas. Assim:

1. Para o cálculo da solução inicial, devemos definir os autovalores e autovetores de
uma matriz da ordem |S|, com um custo total de 10|S|3 multiplicações;

2. Para o cálculo das constantes de integração α(k,l)
j (y) são necessárias c(|S|2 + |S|)+

|R||S|2 multiplicações, sendo c o total de pontos dos quais a medida de interesse
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está sendo calculada;

3. Para o cálculo dos elementos dos vetores ρj e %j , deve-se resolver c sistemas lin-
eares, com total de multiplicações da ordem de |S|3.

4. Para obter a solução da Equação 5.43, que também é utilizada para obter as con-
stantes de integração na etapa 3, são necessárias c(2|S|3+|S|2+|R||S|) multiplica-
ções. O fato de manipulação de matrizes diagonais e vetores, reduz a complexidade
computacional de maneira significativa.

Assim, a equação de custo para o algoritmo iterativo é de:

T = I(10|S|3 + c(|S|2 + |S|) + |R||S|2 + c(2|S|3 + |S|2 + |R||S|)),

com I denotando o número total de iterações até o algoritmo atingir o critério de parada
utilizado.

5.5 Exemplos

Nesta seção apresentaremos alguns exemplos com o objetivo de avaliar questões im-
portantes inerentes ao algoritmo iterativo proposto: a sua acurácia, dado que a solução
retornada pelo algoritmo é uma aproximação da solução real; estudo empı́rico da taxa de
convergência, em número total de iterações; e custo computacional para a obtenção da
solução. Os exemplos apresentados serão divididos em 3 classes distintas. Em todos os
gráficos, estamos considerando a medida P [CR ≤ B−], não representando o caso em
que CR = B e recompensas positivas sendo emitidas. A probabilidade da recompensa
CR = B quando são emitidas recompensas positivas foi apresentada na Seção 3.2.1 do
Capı́tulo 3.

Para a análise da acurácia do método, usaremos a métrica de erro absoluto e erro
relativo. Seja P [CR ≤ x] a solução exata da medida de interesse, P̂ [CR ≤ x] a solução
aproximada dada pelo algoritmo iterativo e P̂I [CR ≤ x] a solução inicial. O erro absoluto
da solução inicial é dado por |P [CR ≤ x]− P̂I [CR ≤ x]| e o erro da solução aproximada
final do algoritmo é dado por |P [CR ≤ x] − P̂ [CR ≤ x]|. O erro absoluto máximo
refere-se ao maior erro absoluto quando consideramos todos os nı́veis de recompensa,
para os quais a medida foi calculada, entre o limite inferior e o limite superior para a
variável aleatória CR. Similarmente, o erro relativo é dado por |P [CR ≤ x]− P̂I [CR ≤

x]|/P [CR ≤ x] para a solução inicial e |P [CR ≤ x] − P̂ [CR ≤ x]|/P [CR ≤ x] para
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a solução aproximada. O máximo erro relativo é definido similarmente a definição do
máximo erro absoluto.

Na primeira classe de exemplos, mostraremos a aplicação do algoritmo proposto para
obtenção da medida de interesse P [CR ≤ y] =

∑
∀i∈S P [CR ≤ y,X = i], em uma

cadeia simples com dois estados ocultos, representados pela variável aleatória X e três
recompensas distintas {r1, r2, r3}, representadas pela variável aleatória Y . O principal
objetivo desta classe de exemplos é mostrar o comportamento do erro absoluto com a
variação da distribuição de probabilidade da emissão das recompensas em um determi-
nado estado oculto, bem como com a modificação dos valores das recompensas sendo
emitidas.

Na segunda classe de exemplos, abordaremos a influência da mudança de carga no
sistema5 no resultado aproximado obtido através do algoritmo proposto. Consideraremos
dois tipos distintos de modelos HMM: no primeiro conjunto de cenários, o HMM possui
2 estados ocultos, sendo 3 recompensas emitidas. No segundo conjunto de cenários,
ampliamos a cardinalidade de estados ocultos para 3 e de recompensas emitidas para
9.

Na terceira classe, apresentaremos um exemplo cujas as recompensas atribuı́das ao
processo de observação Y pertencem ao conjunto de valores utilizados para a modelagem
do canal de comunicação do Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação
COPPE/UFRJ [37]. O total de recompensas distintas emitidas é de |R| = 15. Para este
caso, a solução da medida de interesse escrita através da expansão espectral de uma ma-
triz de dimensão 15, conforme apresentada em [5], resulta em erro numérico, não sendo
possı́vel obter o resultado exato através desta metodologia. O resultado exato foi calcu-
lado com o método apresentado em [88], considerando diversos tempos de observação até
que o sistema estivesse em equilı́brio. Através do algoritmo proposto, a solução aproxi-
mada, com boa acurácia, foi obtida sem erros numéricos.

Finalizando, discutiremos, brevemente, alguns resultados em relação a acurácia e
a taxa de convergência do algoritmo proposto. Estes resultados, apesar de empı́ricos,
fornecem informações importantes sobre o comportamento do algoritmo proposto, e,
principalmente, direções para que resultados analı́ticos possam ser posteriormente defini-
dos.

5Se a taxa média de chegada de informações é de λ e a capacidade de serviço é de µ, temos que a carga
no sistema é de ρ = λ

µ
.
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5.5.1 Classe 1: Dois estados ocultos

Seja o seguinte modelo de Markov oculto a ser estudado. O processo oculto X pode
se encontrar em um de dois estados diferentes, A e B, com taxas de transição de A→ B

igual a 5 e de B → A igual a 10. No estado oculto A, o processo de observação Y emite
uma única recompensa igual a −50000, enquanto no estado B a recompensa r2 é emitida
com probabilidade p2 e a recompensa r3 é emitida com probabilidade p3. A Figura 5.3
mostra o HMM utilizado nesta classe de exemplos.

A B

5

10
{r1} {r2,r3}

Figura 5.3: HMM utilizado para o primeiro conjunto de exemplos. O processo possui
dois estados ocultos e três recompensas distintas.

Primeiramente, seja o caso onde a recompensa r3 varia dentro do seguinte intervalo
[r2, 2r2, 3r2, · · · , 15r2], permanecendo constante as probabilidades p2 e p3. O principal
objetivo em estudarmos este cenário é mostrar o impacto de consideramos o termo:

ΛRw(y)− Λ

{
∑

∀l

(
wl(y)

rl

)}

j

= 0,

ou, em termos probabilı́sticos, independência entre o valor da recompensa sendo emitida
e o seu impacto no nı́vel de recompensa acumulada.

A Figura 5.4 mostra o resultado obtido, quando variamos a recompensa r3 e r2 =

1000, p2 = p3 = 0.5 com tamanho da fila de fluido igual a 1000, para o comportamento
do erro absoluto máximo entre a solução inicial do algoritmo iterativo e a solução exata,
sendo a última calculada com o algoritmo apresentado em [5]. Conforme podemos obser-
var, quanto maior a diferença entre as recompensas emitidas no estado oculto B, maior
o erro absoluto máximo. Este resultado confirma a dependência que existe entre o valor
da recompensa acumulada e a recompensa sendo emitida: quanto maior a diferença en-
tre as recompensas pertencentes a um estado oculto, maior proporção da medida wj(y)

é atribuı́da ao resultado wl
j(y), com l relacionado com as recompensas de menores val-

ores. Os demais exemplos, confirmam esta caracterı́stica para a solução inicial usada pelo
algoritmo.
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Figura 5.4: Comportamento do erro absoluto quando a diferença entre os valores de rec-
ompensas atribuı́das a um estado oculto varia dentro de um determinado intervalo.

Consideremos o mesmo processo HMM, com r1 = −50000, r2 = 1000, r3 = 2000,
p1 = 0.5, p2 = 0.5 e tamanho de fila B = 1000. A Figura 5.5 mostra o resultado
obtido pelo algoritmo iterativo proposto. O erro absoluto máximo entre a solução ini-
cial e a solução exata é de 1.1493e−2 e é igual a 3.6418e−3 para a solução aproximada.
Para o erro relativo máximo, temos 1.2234e−2 para a solução inicial e 4.3014e−3 para
a solução aproximada. Ou seja, a aplicação do algoritmo iterativo proposto resulta em
uma diminuição de aproximadamente uma ordem de grandeza no erro absoluto máximo
e no erro relativo máximo. Adicionalmente, analisamos o impacto da modificação da
distribuição de probabilidades na métrica de desempenho erro absoluto máximo , quando
p3 ≥ p2, com p3 = {0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5}. Observamos, conforme esperado, que o erro
absoluto máximo variou no intervalo [1.0317e−2, 1.1569e−2]. O erro absoluto entre a
solução exata e a solução aproximada fornecida pelo algoritmo, se encontram no inter-
valo [3.6418e−3, 3.4764e−2]. Para o caso onde atribuı́mos p3 = 0.9, o valor máximo do
erro absoluto foi maior do que o encontrado para a solução inicial. Este comportamento
de aumento do erro, ocorreu em poucos casos entre os 96 testes realizados. No entanto,
mesmo para os casos de aumento do erro absoluto máximo da solução final quando com-
parado ao erro absoluto máximo da solução inicial, estes não ultrapassam 3% da solução
exata. As propriedades do algoritmo em termos do erro de solução e convergência ainda
estão sendo estudadas.

Passemos ao caso onde r2 = 1000 e r3 = 6000, sendo mantidos os valores dos demais
parâmetros. A Figura 5.6 mostra o resultado obtido, após a aplicação do método proposto.
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Figura 5.5: Distribuição da recompensa acumulada em uma fila de tamanho B = 1000 e
r2 ≈ r3.

O erro absoluto máximo da solução inicial, em relação a solução exata é de 6.4016e−2

e é igual a 1.3655e−2 para a solução aproximada. O erro relativo máximo é igual a
7.1098e−2 para a solução inicial, e 1.6543e−2 para a solução aproximada. Dado que a
recompensa r3 é seis vezes maior que a recompensa r2, o erro máximo da solução inicial
é maior do que o encontrado na caso de estudo anterior. Diferentemente do caso anterior,
a variação da distribuição de probabilidades da emissão das recompensas r2 e r3 resulta
em um intervalo mais largo de erro relativo, sendo este igual a [3.9716e−2, 6.8623e−2].
Para a solução aproximada, estes erros se encontram no intervalo [1.3655e−2, 6.8046e−2].

Para os casos abordados nesta primeira classe de exemplos, o total de iterações para
que a mudança do valor da medida de interesse, entre iterações sucessivas, seja menor
que 1e−8 foi de 2 iterações. Os autovalores são da ordem 1e−3 e 1e−4. Baseado em
testes empı́ricos, conforme mostraremos ao final desta seção de exemplos, o número to-
tal de iterações necessárias para atingir o critério de parada estipulado está fortemente
relacionado com a maior ordem dos autovalores envolvidos no cálculo da medida de in-
teresse6.

6Os autovalores são relacionados com os parâmetros do modelo. A definição prévia destes não é uma
tarefa trivial, conforme discutido na literatura ([87] e referências).
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Figura 5.6: Distribuição da recompensa acumulada em uma fila de tamanho B = 1000 e
r2 << r3.

5.5.2 Classe 2: Variando a carga do sistema

Nesta classe de exemplos consideraremos o estudo da influência do desempenho do
algoritmo proposto quando a carga do sistema é variada. Esta variação é realizada através
do parâmetro µ, que representa a capacidade de serviço destinada a fila de fluido.

Primeiramente, seja o HMM, com dois estados ocultos A e B, com taxa de chegada
de informações em A igual a δ1 = 0 e taxas de chegada em B, δ2 = 10000 e δ3 = 15000,
com probabilidades {p2 = 0.2, p3 = 0.8} (como mostrado na Figura 5.7). A taxa de
transição de A → B é igual a 5 e de B → A igual a 10. Desta forma, a taxa média de
chegada de informações na fila de fluido com tamanho B = 500 é de δmédio = 4666

unidades de informação e µ = 4713. A Figura 5.8 apresenta a solução aproximada para
carga de ρ = 0.99. O seguinte conjunto de recompensas foi atribuı́do ao processo de
observações Y: {r1 = −4713, r2 = 5287, r3 = 10287}.

O erro absoluto máximo para a solução inicial usada pelo algoritmo aproximativo foi
de 2.4266e−3, sendo esta mesma métrica, quando utilizada a solução aproximada, igual a
4.62876e−3. Neste cenário a solução inicial já está próxima ao resultado exato. Note que a
recompensa r3 emitida no estado oculto B, é aproximadamente apenas 2 vezes maior que
a recompensa r2 emitida neste mesmo estado. O total de iterações necessárias para atingir
o critério de parada utilizado foi de 3, para valor máximo de autovalores envolvidos na
ordem de 1e−2.
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Figura 5.7: HMM utilizado para o segundo conjunto de exemplos. O processo possui dois
estados ocultos três recompensas distintas.
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Figura 5.8: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um modelo de Markov oculto
com dois estados ocultos e carga no sistema de ρ = 0.99 e B = 500.

Consideremos uma carga no sistema igual a ρ = 0.7. Com as mesmas taxas de trans-
missão descritas anteriormente, a capacidade do canal que serve as informações enviadas
a fila de fluido é de µ = 6665. As seguintes recompensas são emitidas pelos estados
ocultos: {r1 = −6665, r2 = 3335, r3 = 10334}. A Figura 5.9 mostra os resultados
obtidos para este caso em estudo. O erro absoluto máximo para a medida de interesse,
considerando a solução inicial foi de 1.0425e−2. Quando comparado com a solução apro-
ximada decorrente da aplicação do algoritmo proposto, o erro foi de 1.5031e−2, com um
total de 3 iterações executadas.

Seja o mesmo HMM descrito anteriormente, para um novo tamanho de fila B = 1000,
carga no sistema de ρ = 0.7 e µ = 5951. As seguintes recompensas são atribuı́das ao
processo de observação Y: {r1 = −5951, r2 = 4049, r3 = 9049}, com probabilidades
{p1 = 1, p2 = 0.5, p3 = 0.5}, com δmédio = 4166. A Figura 5.10 apresenta os re-
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Figura 5.9: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um HMM com dois estados
ocultos e carga no sistema de ρ = 0.7 e B = 500.

sultados. Após a aplicação do algoritmo, o máximo erro absoluto diminuiu em 2 vezes,
passando de 1.7182e−2 para 7.5870e−3, quando comparado com o erro absoluto máximo
da solução inicial.
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Figura 5.10: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um HMM com dois estados
ocultos, B = 1000 e carga no sistema de ρ = 0.7.

Passemos a seguinte carga no sistema: ρ = 0.5 e µ = 8332. Para este sistema, temos
os seguintes valores de recompensas podem ser emitidos: {r1 = −8332, r2 = 1668, r3 =

6668}. A Figura 5.11 apresenta os resultados obtidos. Podemos observar que a solução
inicial, onde o termo dado pela Equação 5.30 é igualado a zero encontra-se mais distante
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do que todos os demais resultados aproximados, com máximo erro absoluto da solução
inicial igual a 6.5117e−2. Confirmando o comportamento mostrado na Seção 5.5.1, quanto
maior a diferença entre os valores de recompensas emitidos em um mesmo estado oculto,
mais distante encontra-se a solução inicial. O erro da aproximação proposta, que neste
caso foi de 2.8262e−2. Apesar de o valor ser maior que nos casos anteriores, este erro
equivale a aproximadamente 5% do menor valor da medida de interesse sendo calculada.
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Figura 5.11: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um HMM com dois estados
ocultos, B = 1000 e carga no sistema de ρ = 0.5.

Como um segundo conjunto de exemplos, seja um modelo de Markov oculto com
S = {A,B,C}, e as seguintes taxas de emissão de informação: para o estado A, {δ1 =

0, δ2 = 20, δ3 = 50}, com probabilidades {p1 = 0.3, p2 = 0.3, p3 = 0.4}; para o
estado B, {δ4 = 900, δ5 = 800, δ6 = 500}, com probabilidades {p4 = 0.2, p5 =

0.3, p6 = 0.5}; e estado C, {δ7 = 800, δ8 = 500, δ9 = 700}, com probabilidades
{p7 = 0.2, p8 = 0.7, p9 = 0.1}. O tamanho da fila de fluido associada ao HMM é de
B = 100. A Figura 5.12 apresenta a representação gráfica do modelo.

Consideremos a análise do resultado da aplicação do algoritmo iterativo proposto
quando a carga de informações no sistema é de ρ = 0.99, com capacidade de serviço
de informações µ = 331. Os valores de recompensas emitidas pelo processo Y de
observações são: R = {r1 = −331, r2 = −311, r3 = −271, r4 = 569, r5 = 469, r6 =

169, r7 = 469, r8 = 169, r9 = 369}. A aplicação do algoritmo iterativo aproximativo
reduziu o erro máximo absoluto em aproximadamente 2 vezes, em relação ao erro ab-
soluto máximo da solução inicial. Foram necessárias 15 iterações para obter a medida
aproximada, sendo a máxima ordem dos autovalores envolvidos igual a 1e−2. A Figura
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Figura 5.12: Modelo de Markov oculto utilizado para o segundo conjunto de exemplos.
Neste, temos três estados ocultos, com a possibilidade de emissão de nove recompensas
distintas.

5.13 mostra os resultados obtidos.
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Figura 5.13: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um HMM com três estados
ocultos, B = 100 e carga no sistema de ρ = 0.99.

Seja a carga no sistema igual a ρ = 0.9 e µ = 364. As recompensas emitidas são
as seguintes R = {r1 = −364, r2 = −344, r3 = −314, r4 = 536, r5 = 436, r6 =

136, r7 = 436, r8 = 136, r9 = 336}, onde podemos observar que a máxima diferença
entre recompensas emitidas por um mesmo estado oculto não ultrapassa 3 vezes. A Figura
5.14 apresenta os resultados. O erro máximo da solução inicial ocorre no ponto y ≈ 50,
onde a solução aproximada é igual a w(50) = 6.9998e−1 e a solução exata é igual a
w(50) = 5.9259e−1, ou seja, um erro absoluto de aproximadamente 18% da medida exata.
Considerando a solução aproximada, temos que w(50) = 6.0409e−1, ou seja, um erro de
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apenas 2% em relação a medida exata. Em contrapartida, conforme podemos observar, a
diminuição do erro não é a mesma para todos os nı́veis de recompensa acumulada. Por
exemplo, consideremos o ponto y = 80. Para este caso, o erro diminuiu de 14% para 6%.
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Figura 5.14: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um HMM com três estados
ocultos, B = 100 e carga no sistema de ρ = 0.9.

Finalizando, consideremos o caso em que a diferença entre valores das recompensas
emitidas em um determinado estado oculto é de, no máximo, aproximadamente 5.5 vezes.
Este cenário ocorre quando consideramos ρ = 0.8 e µ = 410, resultando no seguinte
conjunto de recompensas R = {r1 = −410, r2 = −390, r3 = −360, r4 = 490, r5 =

390, r6 = 90, r7 = 390, r8 = 90, r9 = 290}. A Figura 5.15 ilustra os resultados obtidos.
O erro absoluto máximo, quando considerada a solução inicial, foi de 1.7850e−1, ocorrido
no ponto y ≈ 50, resultando em um erro de 25% da medida exata. Após a aplicação do
algoritmo iterativo, este erro diminui para 7% da medida exata. O máximo erro absoluto
da solução aproximada foi igual a 7.9628e−2, ocorrido no ponto y ≈ 80, e, portanto,
inferior a 10% da medida real.

5.5.3 Classe 3: HMM baseada em [37]

Seja a seguinte descrição para o modelo de Markov oculto, cujas as recompensas
que são observadas são referentes ao tráfego do canal de saı́da do Departamento de En-
genharia de Sistemas e Computação/COPPE/UFRJ [37]. A cardinalidade das recom-
pensas distintas atribuı́das ao processo de observações Y é de |R| = 15, sendo a car-
dinalidade do espaço de estados |S| = 4, com S = {A,B,C,D}. O processo HMM
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Figura 5.15: Resultados obtidos pelo algoritmo iterativo para um HMM com três estados
ocultos, B = 100 e carga no sistema de ρ = 0.8.

que envia informações a uma fila de tamanho B = 1000 é mostrado na Figura 5.16.
Os valores das recompensas emitidas por cada um dos estados ocultos do processo são
iguais a: R = {r1 = −821, r2 = −663, r3 = −505, r4 = −347, r5 = −189, r6 =

−189, r7 = −347, r8 = −821 r9 = 2181, r10 = 2655, r11 = 3919, r12 = 127, r13 =

285 r14 = 601, r15 = 759}. O estado A emite as recompensas {r1, r2, r3, r4, r5}, com
distribuição equiprovável de emissão de recompensas; o estado B emite as recompen-
sas {r6, r7, r8}, com as respectivas probabilidades {p6 = 0.3, p7 = 0.3, p8 = 0.4}; o
estado C emite as recompensas {r9, r10, r11}, com as respectivas probabilidades {p9 =

0.3, p10 = 0.3, p11 = 0.4} e o estado D emite as recompensas complementares, com a
seguinte distribuição de probabilidades {p12 = 0.3, p13 = 0.2, p14 = 0.1, p15 = 0.4}.
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Figura 5.16: Processo HMM em estudo.
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A Figura 5.17 mostra o resultado obtido pelo algoritmo iterativo proposto. Para
este exemplo, a solução exata, a partir da solução do processo expandidoW , foi obtida
através do método proposto em [88], pois a metodologia proposta em [5] não preservou as
condições de contorno para o caso em que wC,9(0) = 0, sendo (C, 9) o estado da cadeia
expandida que refere-se ao estado oculto C e recompensa r9. Devido a erro numérico
na solução do sistema para os valores das constantes de integração, wC,9(0) = 0.1620,
resultando em uma solução inválida.
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Figura 5.17: Distribuição da recompensa acumulada em uma fila de tamanho B = 1000,
com valores de recompensas referentes ao tráfego real coletado em um canal do Departa-
mento de Engenharia de Sistemas e Computação/COPPE/UFRJ, e previamente mostrado
em [37].

Em contrapartida, o algoritmo iterativo proposto fornece uma solução aproximada,
cujo o valor máximo do erro absoluto é igual a 6.7188e−2 no ponto y = 1000, sendo este
erro relativo igual a 1.1018e−1. Pelo algoritmo proposto, devemos resolver um sistema
de equações de dimensão 4, o que diminui a probabilidade de erros numéricos seme-
lhantes aos que ocorrem quando a metodologia apresentada em [5] é aplicada a modelos
com maior número de estados. O total de iterações necessárias para atingir o critério
de parada definido anteriormente foi de 11, sendo a ordem dos autovalores envolvidos na
obtenção dos resultados igual a 1e−2, com o total de 6.237e5 multiplicações, considerando
c = 1000, sendo c o total de nı́veis da recompensa acumulada a terem a medida de
interesse calculada. Vale ressaltar que para obter o comportamento da distribuição de
probabilidades acumulada, poderı́amos considerar um conjunto menor de pontos. Em
alguns casos, podemos somente estar interessados no valor da distribuição no ponto y = 0

ou y = B, diminuindo significativamente o custo computacional. Para obtermos a solução
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exata através do método [88], cuja ordem do custo computacional é de O(mdMN 3), com
o parâmetro m igual ao total de recompensas do modelo, d o número médio de entradas
não nulas da matriz de probabilidades P, M a cardinalidade do espaço de estados e N
o ponto de truncagem do termo de Poisson, foram necessárias 2.3918e15 multiplicações.
Este custo se explica principalmente pelo fato do total de multiplicações estar relacionado
com o tempo t de observação da medida.

Finalizando, baseado no conjunto de exemplos das classes {1, 2, 3}, foram necessárias,
em média 4.5 iterações para atingir o critério de parada quando a maior ordem dos au-
tovalores do modelo era de 1e−3 (o maior número de iterações para esta categoria de
exemplos foi de 11 iterações, sendo, as demais, entre 3 e 4 iterações), 15 iterações para os
casos onde esta ordem era igual a 1e−2 e 17 para os casos onde a ordem era de 1e−1. Este
mesmo comportamento se repetiu para os demais testes realizados, porém não apresenta-
dos nesta tese. Estes resultados indicam uma correlação entre a ordem dos autovalores e
a taxa de convergência do algoritmo proposto, fornecendo uma direção para o aprofunda-
mento dos estudos analı́ticos sobre a taxa de convergência do algoritmo.

Sobre a precisão do algoritmo proposto, baseado nos testes empı́ricos, que quanto
maior a acurácia da solução inicial, maior a acurácia da solução final, o que é esperado.
Em todos os casos, o erro da solução final do algoritmo foi, no pior caso, igual a 10%,
sendo que a grande maioria dos valores ficaram abaixo de 7%. Como no caso da análise
da taxa de convergência, a formalização da acurácia da aproximação, através de uma
possı́vel definição de limites inferior e superior, é um tema para trabalhos futuros.

5.6 Sumário das Contribuições

Modelos de Markov ocultos, anteriormente aplicados a área de processamento de
sinal de voz, têm sido estudados em diversas outras áreas, incluindo redes de computa-
dores ([41],[37],[138],[50]). Uma das aplicações destes modelos é na caracterização de
tráfego de informações em backbones, enviando estas informações para fila de roteadores.
Nesta aplicação, uma das principais medidas de interesse é a distribuição de probabilidade
P [CR ≤ x] = limt→∞ P [CR(t) ≤ x] do conteúdo da fila. As principais contribuições
apresentadas neste capı́tulo são as seguintes:

1. Formalização de uma equação diferencial que modela a variação da variável aleatória
que representa a recompensa acumulada, com limite superior e inferior, em uma fila
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de fluido alimentada por um modelo de Markov oculto;

2. Propomos um algoritmo iterativo, que fornece resultados com boa acurácia quando
comparados com o resultado exato que utiliza a metodologia de expansão espectral
apresentada em [5]. O algoritmo aqui apresentado, diminui a ocorrência de pro-
blemas numéricos, dado que as matrizes envolvidas são da dimensão do total dos
estados pertencentes ao processo oculto X . A principal vantagem do algoritmo é o
de calcular autovalores e autovetores de matrizes menores do que se fosse utilizada a
transformação do HMM para uma cadeia de Markov com uma recompensa em cada
estado. Sendo R o número de recompensas associadas a um estado do HMM e M o
número de estados, a expansão da matriz e a utilização do método de [5] implicaria
no cálculo de autovalores e autovetores de uma matriz de ordem MR ×MR, ao
passo que nosso algoritmo trabalha apenas com uma matriz de dimensão M ×M .
Como “efeito colateral”, problemas numéricos podem, também, ser diminuı́dos;

3. Apresentamos um conjunto de testes que, empiricamente, mostram que a taxa de
convergência do algoritmo proposto está correlacionada com os autovalores das
matrizes envolvidas nas etapas do algoritmo, e indicam a boa acurácia do algo-
ritmo proposto. Estes resultados, mesmo empı́ricos, são fundamentais para dire-
cionar possı́veis formalizações das questões sobre convergência do algoritmo e da
sua acurácia.
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Capı́tulo 6

Avaliando a Qualidade de Serviço para
Aplicações Interativas de Voz na Internet

6.1 Introdução

Aplicações como voz sobre IP (Internet Protocol ) [18], videoconferência, vı́deo sob
demanda, entre outras, estão cada vez mais comuns. Estas aplicações possuem requisitos
de retardo, jitter e perda bastante distintos das aplicações de dados. Os requisitos das
aplicações são, em geral, denominados de Qualidade de Serviço (QoS). A Internet de
hoje não oferece a QoS exigida pelas aplicações multimı́dia. O serviço que a Internet
provê é o best-effort (melhor esforço), não oferecendo, por exemplo, garantias de jitter ou
retardo máximo entre o emissor e o receptor de uma aplicação.

Como a Internet atual não garante nenhuma qualidade ao usuário final, é importante
que as aplicações possam implementar mecanismos para manter a QoS em um nı́vel
mı́nimo aceitável. Portanto, é essencial que sejam determinados quais são os parâmetros
que influenciam a QoS, bem como entender como o efeito combinado destes parâmetros
afetam a QoS percebida pelo usuário final das aplicações em tempo real.

Neste capı́tulo iremos estudar aplicações de voz sobre IP (VoIP) com interatividade.
Mostraremos que a qualidade da conversa, percebida pelo usuário final, depende de uma
combinação complexa de vários parâmetros. Estendemos a utilização da metodologia
apresentada em [101] ao contexto de conversas interativas e mapeamos os valores de um
conjunto de parâmetros em uma única nota que é próxima ao que um observador humano
atribuiria a uma sessão de conversação interativa, caso este tivesse participado de um teste
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subjetivo.

A análise de QoS pode ser realizada usando testes do tipo objetivo ou subjetivo. A
grande maioria dos testes objetivos se baseiam na medição de parâmetros relacionados
com a codificação da voz ou com a qualidade da rede (ex:jitter, retardo, perda) no re-
ceptor comparando-os, com os mesmos parâmetros no emissor ([8],[69] e [137]). Testes
subjetivos são baseados em avaliações feitas por humanos sobre condições bem definidas
e controladas [71].

A principal caracterı́stica das métricas objetivas é que estas propõem diferentes manei-
ras para comparar as amostras de dados recebidas através da rede com as amostras de
dados originais. Apesar deste tipo de avaliação ser menos custosa em termos de tempo e
complexidade, a correlação com os resultados subjetivos é baixa, principalmente quando
são incluı́dos parâmetros inerentes a rede, como retardo ou jitter [141]. Adicionalmente,
dado que o sinal original é necessário para realizar a comparação com o sinal recebido,
a grande maioria dos testes objetivos não são indicados para aplicações em tempo real.
Em contrapartida, a análise em tempo real é essencial se a aplicação em questão deve
estabelecer alguma forma de controle para aumentar a qualidade que está sendo oferecida
ao usuário.

Os testes objetivos mais comuns encontrados na literatura destinados a avaliação da
qualidade de aplicações multimı́dia são o Signal-to-Noise Ratio (SNR), Segmental SNR,
Perceptual Speech Quality Measure (PSQM e PSQM+) ([8] e [7]), Measuring Normali-
zing Blocks (MNB) [137], ITU-T E-model [69] e Perceptual Evaluation of Speech Quality
(PESQ)[72]. Exceto para o ITU-T E-model e para o algoritmo P.563 [114], todos os outros
testes comparam o sinal original enviado pelo usuário e o sinal recebido pelo outro usuário
participante da conversa. Adicionalmente, estes testes avaliam somente a qualidade da
voz recebida através de comparação entre o sinal gerado pelo emissor e o sinal degradado
no receptor. Estes testes não analisam a percepção dos usuários da sessão VoIP com
relação a interatividade ou caracterı́sticas relacionadas a redes de dados, como o retardo,
perda, entre outras.

Avaliações subjetivas de qualidade medem a qualidade do áudio ou de uma con-
versa interativa a partir da perspectiva do usuário final, e, por isso, conseguem refletir as
sensações inerentes ao seres humanos. Para fluxos multimı́dia interativos, a recomendação
ITU-T P.920 [73] juntamente com a recomendação ITU-T P.800 [71] descrevem como as
avaliações subjetivas devem ser realizadas. O resultado dos testes subjetivos é denomi-
nado, tecnicamente, como Mean Opinion Score (MOS), dado que assume a média de
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todas as avaliações realizadas pelo conjunto de participantes e expressa a qualidade sub-
jetiva em relação a um fluxo multimı́dia.

Apesar de a avaliação de qualidade das aplicações multimı́dia utilizando testes sub-
jetivos ser altamente eficiente para analisar muitas das caracterı́sticas inerentes a estas
aplicações, estes testes possuem muitas limitações: (a) ambientes de testes devem ser
estabelecidos; (b) o processo não pode ser automatizado (por definição) e; (c) testes sub-
jetivos consomem muito tempo para realização, e, por conseguinte, não podem ser refeitos
com grande freqüência.

A metodologia PSQA (Pseudo-Subjective Quality Assessment) [101] é baseada na
combinação de testes subjetivos com uma ferramenta estatı́stica de aprendizado, chamada
Random Neural Network (RNN) [53], que possibilita estimativas de qualidade, utilizando
parâmetros da aplicação e medidos na própria rede. Com esta metodologia, os testes
subjetivos são realizados uma única vez, fornecendo dados necessários para o treinamento
da rede neural. Por conseguinte, futuras avaliações em tempo real utilizando esta rede
neural poderão ser realizadas, “imitando” o comportamento de uma pessoa, caso esta
estivesse avaliando a QoS da aplicação em curso.

Esta metodologia foi previamente utilizada para aplicações de fluxo de áudio trans-
mitido pela Internet [101], sem considerar interatividade entre os participantes. Adi-
cionalmente, diversos resultados, utilizando PSQA, para redes sem fio e de algoritmos de
controle baseados na QoS percebida pelo usuário final podem ser encontrados em [136].

As principais contribuições deste capı́tulo, constituem na aplicação da metodologia
PSQA para avaliar aplicações interativas de voz na Internet e na análise de diversos resul-
tados que mostram o impacto dos parâmetros como codificação, esquema de redundância,
percentual de pacotes perdidos (PP), tamanho médio da rajada de perda de pacotes (Mean
Burst Loss Size - MBLS), retardo (delay) e jitter na qualidade percebida pelo usuário final
da aplicação em questão. Como a teoria utilizada para obtenção dos resultados mostrados
neste capı́tulo foi anteriormente proposta e desenvolvida em ([136] e [102]), iremos abor-
dar brevemente as principais definições para a compreensão dos resultados, e focalizar
na contribuição principal que é o desempenho da metodologia no caso das aplicações
de VoIP com interatividade. A escolha desta última aplicação deve-se ao fato de que
parte dos modelos teóricos estudados podem ser aplicados a modelos de taxa de erros em
aplicação de voz sobre Internet Protocol (IP) que, por sua vez, podem ser baseados em
cadeias ocultas de Markov ([48] e [50]).

Vale ressaltar que os demais estudos encontrados na literatura, relacionados com
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testes subjetivos ou objetivos, consideram um ou dois parâmetros simultaneamente para
aferirem a QoS percebida por um usuário, negligenciando o efeito conjunto dos parâmetros
citados no parágrafo anterior. A metodologia apresentada neste capı́tulo é importante para
melhor compreensão de como um conjunto de parâmetros previamente definidos influen-
cia na qualidade das aplicações de voz na Internet.

Conforme apresentaremos neste capı́tulo, a metodologia PSQA mostrou-se adequada
para avaliar, em tempo real, a QoS percebida pelo usuário final de uma aplicação de voz
na Internet. Os estudos aqui realizados consideram um cenário “estático”, onde o grau
de satisfação do usuário é aferido sem considerar o histórico de toda a sessão interativa
analisada.

Este capı́tulo está estruturado da seguinte forma. Na Seção 6.2 apresentamos uma
lista de trabalhos encontrados na literatura e que abordam este assunto. A metodologia de
avaliação utilizada é descrita em 6.3. Os testes subjetivos realizados são apresentados na
Seção 6.4 e os resultados da aplicação da metodologia em 6.5. Na Seção 6.6, descrevemos
o sumário das contribuições deste capı́tulo.

6.2 Trabalhos Relacionados

O principal objetivo desta seção é apresentar os principais trabalhos encontrados na
literatura sobre avaliação de QoS de aplicações multimı́dia na Internet. Este tópico de
pesquisa tem sido extensivamente estudado na literatura e um grande grupo de artigos que
apresentam diferentes metodologias para esta avaliação pode ser encontrado. A descrição
dos trabalhos relacionados se restringirá a destacar as principais caracterı́sticas de cada
uma das metodologias de maior importância encontradas na literatura e que são mais
próximas, em termos de objetivo final, da metodologia PSQA descrita e utilizada neste
capı́tulo.

Conforme citado anteriormente, existe uma lista extensa de trabalhos que estudam o
impacto na Qualidade de Serviço percebida pelo usuário quando o seguinte conjunto de
parâmetros é considerado: codificação utilizada (Para transmissão através da Internet, o
áudio deve ser digitalizado e compactado. Diversos codificadores podem ser encontra-
dos como Pulse Codec Modulation (PCM) e Global System for Mobile Communications
(GSM). A principal diferença entre eles reside na taxa de compactação das informações
a serem enviadas. No trabalho apresentado em [101], o codificador PCM utilizado foi
o do tipo linear, com amostras de 16 bits.), técnicas de redundância para corrigir erros
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(FEC), intervalo entre geração de pacotes de dados (PI), percentual pacotes perdidos na
rede (PP), tamanho médio da rajada de pacotes perdidos (MBLS), o retardo (delay) e jit-
ter. No entanto, a grande maioria destes trabalhos estão relacionados a aplicações do tipo
one-way (ou seja, com fluxos em uma direção) e sem interatividade, e são focados em
estudar o efeito conjunto de no máximo dois dos parâmetros supracitados.

O trabalho mais tradicional de avaliação de qualidade de voz interativa pode ser en-
contrado em [80]. Este trabalho se difere do apresentado neste capı́tulo segundo a rede
analisada: em [80] os autores descrevem os efeitos do retardo de transmissão na quali-
dade da voz em conversas telefônicas realizadas nas tradicionais redes públicas de tele-
fonia (Public Switched Telephone Network (PSTN) ). O principal objetivo do trabalho é
obter avaliações subjetivas através da realização de uma série de “tarefas” que represen-
tam diferentes tipos de conversas que podem ser feitas, como contar números seguidos,
descrever figuras e etc. A conclusão dos testes realizados mostra que atrasos superiores
a 500ms resultam em dificuldades de compreensão por parte do usuário final, gerando
insatisfação em relação a qualidade oferecida pela aplicação. Estes resultados são con-
sistentes com outros trabalhos na literatura, principalmente com a recomendação ITU-T
G.114 [70], que apresenta os mesmos limites de retardo aceitáveis durante uma conversa
interativa. Todavia, os limites apresentados na recomendação ITU-T G.114 [70] vem
sendo questionados na literatura [74]. Os resultados mostrados na Seção 6.5 reforçam o
questionamento apresentado em [74].

Consideremos alguns trabalhos que avaliem a qualidade de voz transmitida pela In-
ternet. A maior parte destes trabalhos analisam a influência da perda de pacotes na QoS
percebida pelo usuário de aplicações multimı́dia na Internet. Em [66], a análise da quali-
dade de voz fica restrita ao efeito conjunto dos parâmetros percentual de perda de pacotes
e o intervalo entre geração de amostras de voz. O estudo feito pelos autores é baseado
em sistemas de reconhecimento automático de voz e utiliza um HMM em substituição
aos testes subjetivos, com o objetivo de expressar a QoS oferecida pela aplicação de voz
ao usuário final. Em contrapartida, a metodologia apresentada neste capı́tulo considera
uma combinação mais complexa de parâmetros, como perda, retardo, codificação, taxa de
envio de bits e jitter. Os autores em [76] apresentam uma discussão sobre quais os fatores
que podem afetar a QoS de aplicações multimı́dia quando somente o parâmetro perda
de pacotes é considerado. O principal objetivo do trabalho é a apresentação de modelos
para caracterização de perda de pacotes, sem nenhuma realização de testes subjetivos que
relacionem o quanto a perda de pacotes afeta a QoS percebida pelo usuário.

Em relação a literatura que descreve os testes objetivos, entre todos os citados na
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Introdução, somente a técnica E-model e o algoritmo P.563 [114] não precisam ter acesso
ao sinal original dos dados cuja a qualidade será avaliada. O E-model é computacional-
mente simples [63] e pode ser facilmente utilizado para aplicações de tempo real. No
entanto, o E-model não é um método desenvolvido para avaliar QoS (como é claramente
especificado na recomendação ITU-T), mas sim, como uma ferramenta de planejamento
de redes de dados [122], que considera diversos parâmetros que influenciam na QoS,
sendo que a maior parte destes está intrinsicamente ligada à técnicas de processamento de
sinal e não a parâmetros relacionados com redes de computadores, que é o campo em que
estamos interessados. Somente trabalhos mais recentes estenderam o E-model com o in-
tuito de considerar perdas em rajadas que ocorrem nas redes de pacotes. Todavia, mesmo
com estas extensões, os resultados obtidos para a avaliação de qualidade percebida pelo
usuário final, utilizando o E-model, são limitadas. Adicionalmente, os resultados obtidos
são muito distantes dos resultados obtidos através de testes subjetivos, e, conseqüente-
mente, da métrica MOS [63].

O trabalho no qual nos baseamos publicado por Mohamed et al [101], utiliza a metodo-
logia PSQA para avaliar a qualidade de fluxos VoIP em uma única direção, onde parâmetros
como perda de pacotes e codificação do áudio (codificadores do tipo Pulse Code Modula-
tion (PCM) e GSM) foram considerados. O sucesso na aplicação da metodologia PSQA
foi uma das motivações para a extensão de seu escopo a aplicações multimı́dia interativas.
Adicionalmente, entre as motivações apresentadas na seção 6.1, temos a importância de
assegurarmos ao usuário final uma Qualidade de Serviço mı́nima para as aplicações sendo
executas utilizando a Internet.

Finalizando, algumas ferramentas mais atuais como o VQmon [134], PSM [117] e
OPERA [113] avaliam a qualidade de voz baseadas nos padrões ITU-T E-model, P.862
e P.563, estendendo as funcionalidades destes para considerar parâmetros como retardo,
perda, entre outros. No entanto, diferentemente da metodologia apresentada neste capı́tulo,
estas ferramentas são proprietárias, impossibilitando a análise detalhada de suas imple-
mentações e posteriores modificações. Maiores detalhes destas ferramentas podem ser
encontrados nas respectivas páginas web das empresas que fornecem estes serviços.

6.3 A Metodologia PSQA para Avaliação de Qualidade

Esta seção objetiva descrever o conjunto de passos a serem realizados com intuito
de automatizar a avaliação de qualidade de uma conversa interativa utilizando a Inter-
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net. A metodologia PSQA não é uma contribuição original do nosso trabalho, mas sim
a sua aplicabilidade no contexto de conversas interativas na Internet e no estudo do im-
pacto da variação de um conjuntos de parâmetros neste tipo de aplicação. Portanto, ire-
mos restringir a apresentação dos principais conceitos da mesma. Maiores detalhes desta
metodologia podem ser encontrados em [136] e [102].

A metodologia PSQA pode ser aplicada para avaliar a qualidade de aplicações mul-
timı́dia em tempo real, podendo auxiliar na implementação de mecanismos de controle
que visam oferecer uma melhor QoS ao usuário final. Como exemplo de mecanismo de
controle, consideremos o caso em que o percentual de perda de pacotes na rede esteja
muito alta. A metodologia PSQA fornece uma nota para esta qualidade (MOS) e através
desta informação, a aplicação poderá aperfeiçoar, por exemplo, o seu esquema de FEC,
resultando em uma melhor qualidade final. Esta metodologia está baseada na utilização
da teoria de Randon Neural Networks (RNNs) ([53],[59]) para definição do MOS rela-
cionado com a aplicação em questão.

Em linhas gerais, esta metodologia pode ser dividida em três etapas principais: (a)
escolha dos parâmetros que afetam diretamente a QoS da aplicação considerada; (b)
realização dos testes subjetivos e; (c) escolha da RNN, seu treinamento e sua posterior
validação. O conjunto de parâmetros a ser escolhido depende da aplicação a ser conside-
rada. Neste trabalho estamos interessados nas aplicações de VoIP interativas e em tempo
real. Em relação aos testes subjetivos, duas ferramentas devem ser utilizadas: primeira-
mente a ferramenta VoIP propriamente dita, que será utilizada pelos usuários participantes
dos testes (referenciados na literatura como human subjects) e um módulo que seja capaz
de emular diferentes condições da rede de acordo com os parâmetros escolhidos (por ex-
emplo, retardo na entrega de pacotes e possı́veis perdas destes). A partir dos resultados
destes testes, um banco de dados é criado, onde todos os resultados MOS, cuja a definição
formal será apresentada posteriormente, são armazenados, cada qual relacionado com um
conjunto de valores para os parâmetros escolhidos. Finalmente, uma arquitetura para a
rede neural aleatória é selecionada, bem como um algoritmo para seu posterior treina-
mento. Após o treinamento, um procedimento de validação é realizado com o objetivo de
verificar se o MOS obtido através da RNN está em conformidade com o MOS obtido a
partir dos testes subjetivos. A Figura 6.1 mostra as três etapas principais da metodologia
PSQA. A seguir, detalhamos cada uma destas etapas.

Os parâmetros a serem considerados são aqueles que, de certa forma, resultarão em
um impacto significativo na qualidade da aplicação avaliada. Como neste trabalho es-
tamos considerando aplicações VoIP interativas, os seguintes parâmetros são candidatos
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Figura 6.1: Representação gráfica das três etapas principais da metodologia PSQA.

imediatos:

1. Percentual de pacotes perdidos e tamanho médio da rajada de perda de pacotes: Um
dos maiores problemas em não possuir uma rede de dados confiável é que alguns
pacotes enviados podem ser perdidos. As perdas de pacotes podem ocorrer devido
a várias razões, como problemas de roteamento, erros de transmissão e congestion-
amento na rede. Entre estas razões, perdas devido a congestionamento são as mais
comuns. Na Internet, os roteadores normalmente possuem filas de armazenamento
do tipo drop-tail, o que significa que quando a fila está cheia, novos pacotes são
descartados quando chegam a fila, até que algum pacote seja servido e uma posição
na fila seja “liberada”. Em relação a aplicação que estamos analisando, queremos
avaliar a partir de que percentual de pacotes perdidos e de tamanho médio da rajada
de perda a compreensão da conversa entre os participantes da sessão é prejudicada,
afetando diretamente a QoS percebida pelo usuário.

2. Forward Error Correction: As técnicas classificadas como FEC têm como obje-
tivo reconstruir pacotes descartados na rede a partir de informações adicionais. A
utilização destas técnicas ajudam a aumentar a qualidade provida pela Internet à
aplicação de voz. Na literatura diversos esquemas de FEC podem ser encontrados.
A eficiência de cada um destes esquemas pode ser quantificada através do total de
pacotes perdidos que pode ser recuperado, bem como da quantidade adicional de
informação que deve ser transmitida para que estes sejam recuperados.

3. Retardo e jitter: O retardo fim-a-fim e o jitter possuem uma grande influência na
qualidade percebida quando aplicações multimı́dia, principalmente interativas, são
utilizadas. Isto ocorre dado que altos valores de retardo e uma variação grande nos
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Retardo (ms) Qualidade
< 150 Aceitável
150− 400 Degradação na interatividade
> 400 Inaceitável

Tabela 6.1: Influência do retardo em uma direção na interatividade da comunicação se-
gundo a recomendação G.114.

valores de jitter reduzem o grau de interatividade. Aplicações de voz exigem a en-
trega dos pacotes no destino dentro de um retardo máximo e com intervalo entre
pacotes igual ao intervalo que os pacotes foram gerados na origem. Um grande
conjunto de trabalhos na literatura ([80],[122] e referências) tem sido feito com o
objetivo de determinar o impacto do retardo em comunicações com diversos partic-
ipantes, em particular em aplicações de telefonia tradicional. Naqueles trabalhos,
foram estabelecidos alguns limites para os valores do retardo que definem a quali-
dade da conversa. A Tabela 6.1 mostra a influência do retardo em uma direção, de
acordo com a norma ITU-T G.114 [70]. Claramente, os efeitos do retardo na qual-
idade depende enormemente do tipo de aplicação e das expectativas dos usuários.

4. Taxa de Envio de bits: Este parâmetro influencia diretamente na qualidade do áudio
enviado ao cliente. Maiores taxas de bits tendem a oferecer melhor qualidade ao
usuário, quando o mesmo codificador está sendo considerado.

Devemos notar que alguns destes parâmetros são variáveis aleatórias, como por e-
xemplo o retardo, e outros não, como o esquema de FEC utilizado. Para os parâmetros
que não são variáveis aleatórias, um subconjunto de valores, dentre todos os possı́veis,
deve ser selecionado para a realização dos testes subjetivos. Para as variáveis aleatórias
utilizamos um modelo para o parâmetro percentual de pacotes perdido, e uma distribuição
para os parâmetros de retardo e jitter. Maiores detalhes serão apresentados no final desta
seção.

Seja P = {π1, · · · , πP} o conjunto de parâmetros selecionados e {νi1, · · · , νiHi
} um

conjunto representativo dos valores associados ao parâmetro πi, com νi1 < νi2 < · · · <

νiHi
. Denotaremos por configuração, um conjunto particular de valores atribuı́dos a todos

os parâmetros que afetam a qualidade da aplicação em estudo e que foram listados na
primeira etapa do método proposto. O conjunto C para todas as possı́veis configurações,
possui cardinalidade |C| =

∏P
i=1Hi, que em termos reais é extremamente grande, dado
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que uma permutação entre todos os valores dos parâmetros deverá ser realizada. Em
conseqüência desta grande cardinalidade e dos custos da realização da avaliação de QoS
através de testes subjetivos, selecionamos um subconjunto de C (com cardinalidade |S| <
|C| ) para o treinamento e validação da rede neural que estimará o valor do MOS percebido
pelo usuário final.

Com o objetivo de realizar os testes subjetivos, criamos um ambiente onde os partici-
pantes foram divididos em pares e uma conexão VoIP interativa entre eles foi estabelecida.
A rede de comunicação usada pela conexão foi emulada, proporcionando o controle dos
valores a serem associados a cada um dos parâmetros πi. Este controle é essencial para
a avaliação da qualidade, dado que devemos assegurar que a avaliação sendo realizada
deve estar realmente relacionada com a configuração desejada. A utilização da Internet
inviabilizaria este fato.

Cada sessão VoIP interativa corresponde a uma das S configurações {γ1, · · · , γS}

onde γs = (ν
(s)
1 , · · · , ν(s)

P ) e ν(s)
p é o valor do parâmetro πp na configuração γs.

Cada um dos pares de participantes realiza S sessões interativas cada uma correspon-
dendo a um conjunto de valores para os parâmetros selecionados. A cada sessão, uma
nota, que expressa a qualidade, é atribuı́da. A metodologia para esta avaliação é descrita
nas recomendações ITU-T P.920 e ITU-T P.800. Basicamente, um grupo de participantes
é convidado a realizar conversas interativas para uma dada configuração (isto é, cada
participante deverá atribuir a cada sessão uma nota previamente definida dentro de uma
escala de qualidade [Mmin,Mmax]). Os valores do conjunto de parâmetros não devem
ser conhecidos pelos participantes, com o objetivo de não permitir nenhuma possı́vel
relação entre a qualidade percebida propriamente dita e os valores dos parâmetros, evi-
tando influências prévias na avaliação final. Após a realização dos testes, uma análise
estatı́stica é realizada, removendo os participantes que porventura atribuı́ram notas não-
confiáveis, evitando possı́veis discrepâncias entre os valores atribuı́dos [68]. Uma nota
média, atribuı́da a cada configuração é calculada a partir das demais notas, em uma
métrica conhecida como Mean Opinion Score (MOS). Formalmente, o MOS é a quali-
dade associada a uma linha que transmite voz. Esta é uma métrica subjetiva, onde pessoas
que participam de uma conversa utilizando a Internet ou uma rede telefônica tradicional,
fornecem uma nota entre 1 e 5 à qualidade para esta conversa. O MOS associado a cada
configuração γs será denotado formalmente por ψs. A Tabela 6.2 mostra as notas consi-
deradas e o seus respectivos significados.

A próxima etapa após a realização dos testes subjetivos está relacionada com a es-
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Notas Significado
5 Excelente
4 Bom
3 Razoável
2 Ruim
1 Péssimo

Tabela 6.2: Descrição dos valores de MOS e seus respectivos significados.

colha de uma arquitetura para a rede neural, bem como de um algoritmo de treinamento
(detalhes sobre a RNN utilizada serão abordados na próxima seção). As amostras perten-
centes ao banco de dados são divididas em duas partes: um grupo utilizado para treinar a
RNN e outro grupo para validação da precisão dos resultados fornecidos pela RNN. Após
o treinamento e a sua validação, é esperado que a RNN seja capaz de calcular a medida
de MOS para qualquer configuração possı́vel, mesmo para as que não foram consideradas
durante a etapa de treinamento, sendo esta caracterı́stica que possibilita “automatizarmos”
os testes subjetivos.

Assim, a RNN pode ser vista como uma função real f com P valores reais e com uma
saı́da no intervalo [1, 5], tal que:

(i) para qualquer amostra γs, f(ν
(s)
1 , · · · , ν(s)

P ) ≈ ψs,

(ii) para qualquer outra configuração (ν ′1, · · · , ν
′
P ), f(ν ′1, · · · , ν

′
P ) é próxima ao MOS

que seria obtido, caso uma avaliação subjetiva, para a configuração ν ′
1, · · · , ν

′
P ,

fosse realizada.

A fase de validação é realizada com o intuito de verificar se a condição descrita em
(ii) acontece (é válido ressaltar que as amostras usadas nesta fase não estavam presentes
na fase de treinamento). Esta validação é realizada através da comparação entre a saı́da
da RNN e o valor esperado do MOS para o conjunto de configurações que não foram
utilizados na fase de treinamento. A precisão da RNN treinada é estimada através do
cálculo da medida de Mean Square Error (MSE) entre o MOS definido pelos participantes
dos testes subjetivos e o estimado pela RNN. A operação global da metodologia PSQA
está representada na Figura 6.2.

Finalizando a descrição da metodologia PSQA, iremos discutir brevemente a RNN
utilizada, o algoritmo de treinamento e as distribuições escolhidas para representar os
parâmetros que são variáveis aleatórias. Vale ressaltar que maiores detalhes na teoria de
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RNN Treinada

 Parâmetros
 que afetam a
Qualidade:

Percentual de 
Perda, Taxa de
bits, etc...

Qualidade 
Percebida;
estimativa

Figura 6.2: Visão global da metodologia PSQA aplicada a avaliação de aplicações inter-
ativas de VoIP.

RNN e de algoritmos de treinamento podem ser encontradas em ([53],[59],[136] e [102]).

6.3.1 Rede Neural Aleatória (Random Neural Network)

A Rede Neural utilizada neste trabalho é um tipo particular de G-network ([54],
[59],[57] e [58]) onde cada neurônio se comporta segundo uma fila ./M/1 com taxa
de serviço µi. Após deixar o neurônio i, ou equivalentemente a fila i, o cliente deixa
a rede de filas com probabilidade di, passa para a fila j como um cliente positivo com
probabilidade p+

ij ou como um cliente negativo com probabilidade p−ij . Quando um cliente
negativo chega a uma fila, este “elimina” um dos clientes previamente instalados na fila e
se “auto-destrói”. Na RNN utilizada neste trabalho, a chegada de clientes a rede de filas é
uma variável aleatória com distribuição Poisson e é restrita aos clientes do tipo positivo.
É mostrado em [56, 54] que este tipo de rede possui solução em forma de produto (prod-
uct form solution), isto é, a distribuição conjunta do número total de clientes nas filas é
dada por um produto da distribuição do número total de clientes em cada uma das filas no
sistema.

O principal papel da RNN no contexto deste trabalho é como uma estimador es-
tatı́stico, ou seja, a rede neural “aprende” como avaliar a qualidade do áudio, gerando uma
avaliação que é atribuı́da a um ser humano, caso este efetivamente a estivesse realizando.
Seja λ+

i a taxa de chegada no neurônio i. A rede recebe como entrada ~λ = (λ+
1 , · · · , λ

+
P )

e fornece como saı́da ~% = (%1, · · · , %i, · · · ), onde %i = λ+
i /µi é a carga na fila i, ou

similarmente no neurônio i. A partir da teoria para G-networks, temos

%i =
λ+

i +
∑M

j=1 %jw
+
ji

µi +
∑M

j=1 %iw
−
ij

, i = 1, · · · ,M (6.1)

onde w+
ij = µip

+
ij e w−

ij = µip
−
ij. A Figura 6.3 mostra a representação gráfica de uma rede
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neural aleatória do tipo feed-forward com três camadas.

Figura 6.3: Componentes de uma rede neural aleatória. Este esquema representa uma
parte de uma rede do tipo feed-forward com três camadas.

Para a nossa aplicação, é necessário somente um valor de saı́da, que corresponderá
a qualidade percebida pelo usuário para qualquer configuração de parâmetros, inclusive
para aquelas que não foram utilizadas na fase de treinamento. Este valor é definido como
a carga %o para a fila de saı́da, ou na terminologia de redes neurais, para o neurônio de
saı́da o.

Para o treinamento, são utilizados S pares ( ~νs, ψs)s=1,··· ,S , com ~νs = (v
(s)
1 , · · · , v(s)

P ).
A rede utilizada se comporta da seguinte maneira. São utilizados P neurônios de entrada
e um único neurônio de saı́da. Quando a taxa de chegada no neurônio i é λ+

i = ν
(s)
i

a taxa de ocupação no neurônio o, %o, deve aproximar a nota média ψs. A saı́da %o é
uma função dos w+

ij’s, dos w−
ij’s (que são definidos como pesos na terminologia padrão

de redes neurais), e das taxas de entrada ~λ+. O treinamento objetiva resolver o seguinte
problema de otimização, ou seja, obter o vetor de pesos ~w0 definido por:

~w0 = argmin~w≥~0

1

2

S∑

s=1

(%o(~w,
~ν(s))− ψs)

2 (6.2)

onde a minimização é realizada no universo de vetores de pesos ~w+
∗ com coordenadas

positivas.

Em aplicações que envolvem aprendizado, como a abordada neste capı́tulo, é comum
o uso do tipo de topologia feed-forward, onde a saı́da da rede é uma função das variáveis
de entrada e de seus pesos. A utilização deste tipo de arquitetura implica na simplificação
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da computação realizada, resultando em procedimentos mais eficientes de aprendizado.
Maiores detalhes podem ser encontrados em ([56],[53], [54],[55],[57]).

Resumidamente, a RNN utilizada neste trabalho possui P neurônios de entrada. Seja
I o conjunto destes neurônios. O fluxo externo que entra na rede corresponde aos parâmetros
selecionados na primeira etapa da metodologia. A saı́da somente é permitida a partir de
um único neurônio. Entre este neurônio de saı́da e o conjunto de neurônios de entrada,
existe um conjunto de H neurônios, chamados neurônios ocultos (hidden neurons), que
recebem o fluxo que chega a partir do conjunto I e envia-o ao neurônio de saı́da o. A
condição para estabilidade desta rede é de %j < 1 para todos os neurônios j. Sem perda
de generalidade, todos os valores de entrada para todo i ∈ I são reescalonados, de tal
forma que tenhamos 0 ≤ λ+

i ≤ 1. Assim, uma condição suficiente para a estabilidade
é que, para qualquer neurônio de entrada i ∈ I, λ+

i < µi, e, para qualquer neurônio
escondido h ∈ H, µh ≥ P e também µo ≥ P .

6.3.2 Estudo dos Parâmetros que são Variáveis Aleatórias

Parâmetros que são variáveis aleatórias são um pouco mais complexos de serem trata-
dos do que os outros parâmetros dado que é necessário escolher previamente um modelo
apropriado ou uma distribuição que os represente. A parametrização do modelo escol-
hido deve ser simples o suficiente para manter baixa a complexidade computacional da
metodologia proposta.

Para o parâmetro de retardo dos pacotes na rede, utilizamos a ferramenta NetEm [129],
que será descrita na Secão 6.4. Na ferramenta NetEm, o retardo é representado por um
valor constante, com aumento/diminuição aleatórios. Neste modelo, também é possı́vel
definir uma correlação entre duas amostras de retardo sucessivas. Esta correlação aprox-
ima a dependência temporal, limitando o valor da próxima amostra dentro de um intervalo
centralizado na amostra atual. Conseqüentemente, o jitter no destino é imediatamente
definido pelos valores de retardo. Para os testes realizados, utilizamos a distribuição uni-
forme para o retardo de pacotes na rede, sem a representação da correlação de retardo
entre pacotes sucessivos.

Vários traces reais de retardo e jitter foram coletados na Internet, usando o módulo de
Engenharia de Tráfego da ferramenta Tangram-II ([34],[36]). Estes foram coletados entre
a University of Massachussets (UMASS) e o LAND/UFRJ durante vários dias no mês de
Março de 2005, em três horários diferentes. Estes traces foram utilizados para obter os
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parâmetros da distribuição de retardo (média, variância) e para a validação da distribuição
que utilizamos no emulador de redes. Os parâmetros de retardo e jitter obtidos a partir
do NetEm mostraram-se estatisticamente similares aos traces reais coletados na Internet,
considerando as estatı́sticas de média e variância.

Dois outros parâmetros que são variáveis aleatórias são o percentual de pacotes per-
didos e o tamanho da rajada de perdas de pacotes. Diversos modelos matemáticos podem
ser encontrados na literatura, cujo o objetivo é representar o processo de perda de pacotes
na Internet ([2],[11],[127]).

Muitos autores apresentam modelos relativamente simples, como cadeias de Markov
com dois estados ([2],[12],[127]) para modelar o processo de perda de pacotes. Para
modelar este processo, escolhemos um modelo de Gilbert simples, que é uma cadeia de
Markov discreta com dois graus de liberdade. A escolha deste caso particular de modelo
de Gilbert ao invés do modelo original de Gilbert [60], baseia-se no fato de que o caso
particular requer somente dois parâmetros, ao invés de três, simplificando a computação
e o processo de parametrização a serem realizados [101]. Apesar da diminuição dos
parâmetros a serem estimados, o caso particular do modelo de Gilber provê boa aproxi-
mação para o processo de perda de pacotes.

No modelo de Gilbert, o canal de dados possui dois estados, um no qual a transmissão
é perfeita e um outro em que erros ocorrem com probabilidade d. A Figura 6.4 mostra a
cadeia de Markov do modelo de Gilbert. No modelo simplificado, todos os pacotes são
perdidos no estado 1, ao invés de considerar que neste estado exista uma probabilidade
d de perda. Este modelo, mesmo simplificado, permite capturar a rajada de perda dos
pacotes na rede. A Figura 6.5 mostra a cadeia simplificada.

0 1

p

1-q

Pr(perda) = dPr(perda) = 0 q

1-p

Figura 6.4: Modelo de Gilbert. Quando o processo está no estado 0, a transmissão é sem
erros. No estado 1, erros ocorrem com probabilidade d.

O modelo de Gilbert foi parametrizado usando duas medidas obtidas de traces reais.
A primeira delas é o tamanho médio da rajada de perdas (MLBS) e a outra a probabilidade
de perda de um pacote.
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0 1

p

1-q

Pr(perda) = 1Pr(perda) = 0 q

1-p

Perda Pacote
Sucesso

Perda Pacote

Sucesso

Figura 6.5: Modelo simplificado de Gilbert. Quando o processo está no estado 0, a trans-
missão é sem erros. No estado 1, todos os pacotes são perdidos.

Considere a LBS a variável aleatória que representa o tamanho da rajada de perda. No
modelo de Gilbert temos que:

P [LBS = k] = (1− q)k−1q, k ≥ 1, (6.3)

e, portanto, MLBS = 1
q
.

De forma similar, a probabilidade de perda de um pacote no modelo de Gilbert é dada
por:

PER = π0p+ π1(1− q) (6.4)

onde (π0, π1) é a distribuição, em estado estacionário, do processo X . Temos que π0 =

q(p+ q)−1 e π1 = p(p+ q)−1. Temos então:

PER =
q

p+ q
p+

p

p+ q
(1− q) =

p

p+ q
= π1.

Dado que q = MLBS−1, temos

p = q
PER

1− PER
=

1

MLBS

PER

1− PER
.

A partir destas relações, podemos parametrizar o modelo, através de traces reais. Assim,
considerando os valores PERm e MLBSm, retirados dos traces, teremos:

p =
1

MLBSm

PERm

1− PERm

, q =
1

MLBSm

,

e o modelo de perda está completamente caracterizado.

Os parâmetros PERm e MBLSm foram estimados usando traces reais de perda de
pacotes coletados por Moon et al [140]. Para a validação do modelo de Gilbert, foram
gerados traces a partir do modelo e foram comparados o primeiro e segundo momentos
com as mesmas estatı́sticas calculads para o trace real. O processo de perda obtido pelo
modelo proposto mostrou-se estatisticamente similar quando comparado com os traces
reais coletados.
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6.4 Descrição dos Experimentos Realizados

Esta seção destina-se a apresentar o ambiente dos testes subjetivos que fazem parte
da primeira etapa da metodologia PSQA para a avaliação da Qualidade de Serviço perce-
bida pelo usuário final de uma aplicação de voz interativa na Internet. Descreveremos
a ferramenta de voz escolhida para a realização dos experimentos e adicionalmente a-
presentaremos as principais caracterı́sticas e motivações da escolha do codificador Speex
[135].

6.4.1 Ferramenta Interativa de Voz - VivaVoz

O VivaVoz é uma ferramenta de código aberto que vem sendo desenvolvida no LAND
(UFRJ) desde 1997 [84], cujo o maior objetivo é a implementação e testes de novos
algoritmos para melhorar a qualidade de serviço percebida pelo usuário.

Esta ferramenta permite que duas, ou mais pessoas, se comuniquem por voz utilizando
a Internet, possibilitando a coleta de uma variedade de estatı́sticas usadas para análise de
tráfego de voz, auxiliando no desenvolvimento, testes e aprimoramento de estudos sobre
a qualidade da transmissão de voz.

O estado da Internet pode variar no tempo. Durante a execução de uma aplicação,
o percentual de perda de dados ou o retardo pode alcançar nı́veis inaceitáveis. Estes
problemas devem ser contornados, objetivando oferecer uma melhor qualidade do áudio
entregue ao usuário final.

No caso especı́fico da ferramenta VivaVoz, podemos citar dois problemas principais
que afetam a qualidade percebida pelo usuário final e as medidas preventivas que são im-
plementadas para evitar ao máximo a degradação da qualidade percebida por este usuário:

1. Recuperação de Pacotes: Para recuperar pacotes perdidos devido ao problema de
congestionamento que ocorre na Internet [43], o VivaVoz utiliza uma técnica de
Forward Error Correction (FEC). As técnicas classificadas como FEC têm como
objetivo reconstruir pacotes descartados na rede a partir de informações adicionais,
denominadas redundâncias, enviadas junto com o fluxo de dados pelo emissor.
Tais métodos não utilizam retransmissão e por isso apresentam um limite com
relação ao número de pacotes que podem ser recuperados. A eficácia dos algoritmos
de FEC é medida pela capacidade que estes têm de recuperar perdas de pacotes, sem

166



6.4 Descrição dos Experimentos Realizados

o aumento significativo do uso da capacidade do canal de dados.

O VivaVoz implementa um algoritmo de FEC baseado em operações de XOR entre
grupos de pacotes de diferentes tamanhos [47]. Este novo esquema divide os pa-
cotes entre janelas de uma dado tamanho l, e divide cada janela em s subconjuntos
distintos. Uma operação de XOR é realizada entre os pacotes de cada subconjunto,
e os resultados são incorporados nos primeiros s pacotes da próxima janela (este
tipo de configuração é denotada por s : l). Na Figura 6.6 podemos ver um exemplo
do esquema em que cada janela tem 6 pacotes, com dois subconjuntos de pacotes
(2:6). O esquema 1:2::3:6 é uma combinação de dois esquemas diferentes, resul-
tando em maior redundância e possibilidade de recuperação de pacotes perdidos. A
Figura 6.7 mostra a representação deste esquema usado durante os testes subjetivos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

janela n janela n+1

XOR XOR

Figura 6.6: Esquema de redundâcia do tipo 2:6.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

janela n janela n+1

XOR XOR XOR XOR XOR XOR

XOR
XOR XOR

Figura 6.7: Esquema 1:2::3:6 utilizado durante os testes subjetivos realizados. O
retângulo em preto representa a redundância do esquema 1:2, enquanto o listrado repre-
senta a redundância do esquema 3:6. Os arcos acima dos pacotes representam o esquema
1:2, e os abaixo, o esquema 3:6.

2. Eliminação do Jitter: Para eliminar o jitter, o VivaVoz utiliza uma técnica ampla-
mente encontrada na literatura, denominada playout buffer ([33] e referências neste
artigo), onde um buffer com capacidade para armazenar N pacotes é aclopado a
ferramenta. Quando o VivaVoz recebe os primeiros pacotes de áudio, estes não
são imediatamente tocados, mas sim, armazenados no playout buffer. Quando este
atinge um tamanho pré-definido X , o VivaVoz inicia a apresentação do áudio para
o usuário. Todo pacote de áudio que chega é armazenado neste buffer. Esta técnica
implementada na ferramenta diminui o impacto do problema do jitter na qualidade
de serviço percebida pelo usuário final, conforme mostraremos na seção 6.5.2.
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6.4.2 Speex

O Speex é um codificador de voz [135], de código aberto, que possui diversos nı́veis de
compressão, com taxas que variam de 2.4Kbps até 44Kbps. Esta alta taxa de compressão
permite que este seja utilizado por usuários que dispõem de conexões lentas, como as dial
up.

As principais motivações para a utilização deste codificador na realização dos testes
subjetivos são as seguintes:

1. O Speex é um codificador utilizado em projetos de diversas ferramentas de voz
sobre a Internet, como LinPhone [83], GnomeMeeting [51] e o projeto de PBX
em software denominado Asterisk [77]. O aumento da importância e do uso deste
codificador em diferentes ferramentas resulta em uma nova direção de pesquisa
para compreender e estudar o seu comportamento em relação a QoS percebida pelo
usuário final de uma aplicação de voz;

2. Estudos anteriores para avaliação de qualidade de aplicações de voz utilizando a In-
ternet mostram o comportamento dos codificadores PCM e GSM ([101],[80],[92]).
No entanto, existem poucas avaliações na literatura em relação ao codificador Speex;

3. Tecnicamente, o codificador Speex permite transmitir áudio em diversas taxas de
bits, possibilitando um amplo conjunto de cenários a serem avaliados.

6.4.3 Metodologia e Ambiente dos Experimentos

Avaliar a qualidade de fluxos VoIP interativos é uma tarefa mais complicada que o caso
onde queremos avaliar a qualidade de fluxos em uma direção (one-way). Além da neces-
sidade de mais parâmetros, como retardo e jitter, outros fatores devem ser considerados.
Por exemplo, devemos verificar se uma determinada conversa possui alta interatividade
ou se um dos participantes a monipolizou. A metodologia utilizada para a realização dos
testes subjetivos obedece as recomendações da ITU-T P.920 [73] que lista o tipo de con-
versa e o grau de interatividade entre os participantes do teste e a P.800 que descreve a
estrutura fı́sica dos testes [71].

Seis parâmetros que afetam a qualidade percebida pelo usuário final foram considera-
dos. Quatro deles estão relacionados ao estado da rede e os restantes estão relacionados
com os esquemas de codificação de voz utilizados. Os parâmetros de rede utilizados
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Parâmetros Valores
Percentual de Perda 0%. . . 60%
Tamanho Médio da Rajada de Perdas 1. . . 5
Retardo em uma direção 0ms. . . 600ms
Jitter (em função do retardo) 0%. . . 40%
Taxa de envio de bits (codificador Speex) 2.4kbps. . . 24.8kbps
FEC desligado, 1:2, 1:2::3:6

Tabela 6.3: Parâmetros de rede e de codificação utilizados durante os testes subjetivos.

são: percentual de pacotes perdidos (PP), tamanho médio da rajada de perda de pacotes
(MBLS), o valor médio para o retardo em uma direção e o jitter (em função do retardo).
Relacionados ao processo de codificação, consideramos o esquema de FEC proposto em
[47] e a taxa de transmissão de pacotes gerada pelo codificador Speex. Somente o codifi-
cador Speex foi utilizado durante os experimentos [135], dado que este codificador resulta
em uma boa qualidade para voz, mesmo com baixas taxas de envio de bits, além de pos-
sibilitar diversos valores para a taxa de envio. A Tabela 6.3 mostra o conjunto de valores
utilizados para os parâmetros considerados. Nesta tabela, o esquema de FEC 1:2 é capaz
de corrigir rajadas de perda de pacotes com tamanho 1 e o esquema 1:2::3:6 pode corrigir
rajadas de no máximo 4 pacotes perdidos.

Para a realização dos testes é necessário simular uma rede com as mesmas condições
de cada uma das configurações consideradas no modelo da rede neural. Com esta fina-
lidade, utilizamos um computador, executando o sistema operacional Linux, com o papel
de roteador entre dois computadores que executavam o programa VivaVoz. Uma versão
modificada do NetEm [129] foi utilizada para emular as condições de rede de cada uma
das configurações. Esta versão modificada do NetEm incorpora o modelo de Gilbert para
o representar o processo de perda de pacotes. Para o jitter, a definição usada pelo NetEm
é o valor esperado da diferença entre o retardo do pacote atual e do retardo médio. Seja
a variável aleatória Di que representa o retardo do i-ésimo pacote. Como consideramos
valores de jitter que são dependentes do retardo médio D, normalizamos este valor por
D. Em outras palavras, se Di é a variável aleatória que assume valores a partir de um
conjunto atual de valores de retardo para os pacotes pertencentes ao fluxo de voz, então o
jitter é definido como E[|Di −D|]/D.

Os seis parâmetros considerados geram diversas configurações possı́veis a serem pos-
teriormente avaliadas. Escolhemos um conjunto de valores para os parâmetros de tal
maneira que tenhamos um número de configurações razoável a serem avaliadas, e que
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ao mesmo tempo, tenhamos dados suficientes para o treinamento da rede neural. No
contexto de testes subjetivos, por razoável entende-se um número de configurações que
possam ser avaliadas sem que o cansaço das pessoas que participam dos testes influenciem
na avaliação subjetiva da qualidade de serviço.

Para a realização dos testes subjetivos, selecionamos 120 configurações entre todos os
valores possı́veis. Este número foi determinado pela duração dos testes subjetivos: con-
siderando que cada sessão relacionada a cada configuração tenha duração de, em média,
3 minutos, 120 configurações serão avaliadas em 6 horas de testes. Achamos que, em
termos práticos, testes superiores a 6 horas possuı́am alta chance da fatiga dos partici-
pantes, podendo influenciar a avaliação da qualidade de serviço. Vale ressaltar que as 120

configurações foram divididas em 4 grupos de 30 configurações cada.

Dentre as 120 configurações, 48 correspondem a condições limites, por exemplo com
percentual de perda entre 40%− 60% e retardo entre 400ms− 600ms. As demais foram
selecionadas seguindo uma tendência na direção do que consideramos estados normais
de operação na Internet, considerando o conjunto de traces obtidos entre a UMASS e a
UFRJ: percentual de perda 1%− 3%, tamanho médio de rajadas de perda 1− 5 e taxa de
envio de bits média e alta.

Os experimentos foram realizados paralelamente com 12 participantes no IRISA/Fran-
ça e no LAND/UFRJ. Cada um dos participantes de um determinado par realizou os testes
em uma sala diferente, utilizando headsets. A utilização de headsets minimiza o problema
de eco que ocorre em aplicações de voz. Portanto, podemos desconsiderar este parâmetro
no treinamento da rede neural aleatória.

Conforme sugerido nas recomendações ITU-T P.800 [71] e P.920 [73], ao inı́cio de
cada sessão de testes algumas configurações denominadas warm-up devem ser realizadas.
Desta forma, o participante se familiariza com os testes que serão feitos, podendo analisar
configurações com qualidades boa, média ou ruim e estabelecer um critério individual de
classificação. As avaliações realizadas nesta etapa inicial não são consideradas no cálculo
do MOS.

Todos os participantes possuem experiência prévia na utilização de aplicativos de
VoIP. Para cada configuração, dois tipos de tarefas foram realizadas, objetivando con-
versas com diferentes nı́veis de interatividade[73]:

• contar até 20, alternadamente, o mais rápido possı́vel;

• diálogos, baseados na representação de um cenário, na descrição de uma figura ou
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em uma conversa livre.

Para cada uma das 120 configurações, as notas fornecidas pelos participantes são agru-
padas, uma média é calculada e um tratamento estatı́stico, conhecido como teste β2 de-
scrito em [136] e originalmente proposto em [68], é realizado para detectar os partici-
pantes não confiáveis, cujos resultados são extremamente diferentes dos resultados dos
demais, sugerindo um comportamento não correto ao realizar os testes. A média final
obtida para cada configuração considerada é o Mean Opinion Score.

6.5 Resultados Obtidos

Nesta seção mostraremos os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia
PSQA para avaliação de qualidade de aplicações interativas de voz na Internet. Primeira-
mente, avaliaremos o desempenho da metodologia PSQA proposta. Posteriormente, apre-
sentaremos um conjunto amplo de gráficos que mostram como a variação dos parâmetros
afeta a qualidade percebida pelo usuário (MOS).

6.5.1 Desempenho da Metodologia PSQA

Conforme descrito na Seção 6.3, após obtermos os resultados dos testes subjetivos
realizados por um conjunto de participantes, devemos treinar várias redes neurais que
serão candidatas a estimar o valor do coeficiente MOS. Para o sucesso da aplicação da
metodologia, é essencial que a estimativa retornada pela rede, represente, da melhor
maneira possı́vel, o comportamento de um usuário final, caso este estivesse realizando
a avaliação de qualidade.

Seja o conjunto T , denominado conjunto de treinamento utilizado para a definição
do vetor de pesos ~w. O total de configurações pertencentes a este conjunto é de 100

configurações. Seja o conjunto V , formado por um conjunto de 20 configurações, deno-
minado conjunto de validação. A utilização do conjunto de V tem como principal obje-
tivo evitar o problema de overtraining, caracterı́stico de redes neurais artificiais (ANNs).
O problema de overtraining ocorre quando, após o treinamento, os pesos associados a
rede neural estão extremamente correlacionados com as configurações de treinamento,
resultando em uma rede neural com pequeno grau de generalização. Nestes casos, os
resultados desta rede para configurações não utilizadas anteriormente tornam-se pouco

171



6.5 Resultados Obtidos

precisos.

A cada iteração de treinamento a minimização da função apresentada na Equação
6.2 é calculada para o conjunto T de configurações. A partir deste resultado, o MSE é
calculado tanto para o conjunto V quanto para o conjunto T , e o treinamento deve ser
parado caso exista um superadaptação em relação ao conjunto T . Obviamente, se esta
superadaptação ocorrer e o erro em relação ao conjunto V estiver alto, deve-se redefinir
os conjuntos T e V e novos treinamentos devem ser realizados. No entanto, para todas as
arquiteturas utilizadas, o MSE para o conjunto V atingiu valores dentro do erro estipulado
anteriormente a diminuição drástica do MSE para o conjunto T .

Resultados anteriores na avaliação de fluxos de voz unidirecionais [124] mostram que
arquiteturas muito simples, com duas camadas de neurônios (neurônios de entrada e o
de saı́da) resultam em boa estimativa da qualidade da aplicação sendo estudada. Estes
resultados são extremamente atrativos, dado que a partir de redes neurais com arquiteturas
simplificadas, fórmulas fechadas, em função do conjunto de parâmetros usados, podem
ser derivadas para estimar a qualidade percebida.

Com o intuito de verificar se uma arquitetura simplificada de rede neural fornecia boas
estimativas para o MOS, repetimos o mesmo procedimento comparando o desempenho
entre diferentes nı́veis de complexidade para a arquitetura da rede neural. Baseado na
métrica de MSE, a arquitetura mais simples, com 6 neurônios de entrada e 1 de saı́da,
resultou em um valor duas ordens de grandeza maior que a arquitetura mais complexa.
Desta forma, utilizamos uma arquitetura mais complexa, com 6 neurônios de entrada,
13 neurônios ocultos e 1 neurônio de saı́da. O aumento da complexidade da RNN a ser
utilizada é um reflexo do aumento de complexidade da própria aplicação que estamos
estudando.

A Figura 6.8 apresenta a comparação do desempenho das duas arquiteturas citadas
anteriormente. Considerando o conjunto V , a arquitetura com 3 camadas resulta em um
MSE de 0.0025. Em contrapartida, a arquitetura com duas camadas resulta em um MSE
de 0.3928.

Apesar de optarmos pela utilização da arquitetura mais complexa para obtenção dos
resultados deste trabalho, ressaltamos que a arquitetura simplificada também captura o
mesmo comportamento da arquitetura mais complexa, conforme pode ser visto na Figura
6.9. Podemos notar que para ambos os gráficos, a mesma conclusão pode ser evidenciada:
a qualidade da aplicação torna-se insensı́vel ao retardo, quando ocorre um alto percentual
de perda de pacotes. Desta forma, caso o objetivo seja capturar o comportamento, a
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Figura 6.8: MOS real, obtido a partir dos testes subjetivos e MOS estimado usando duas
arquiteturas diferentes para a rede neural.

arquitetura simplificada pode ser escolhida e uma fórmula fechada para a obtenção da
QoS, semelhante a apresentada em [124], pode ser utilizada.

(a) Arquitetura 6-13-1 (b) Arquitetura 6-0-1 (simplificada) 

Figura 6.9: MOS em função do retardo para as arquiteturas estudadas.

Uma outra questão relacionada com o desempenho da rede neural, é o comporta-
mento para configurações extremamente diferentes das encontradas no conjunto de treina-
mento ou validação. Em [136], esta questão foi amplamente discutida para o caso de
aplicações de voz sem interatividade (audio streaming). No caso da aplicação estudada
neste capı́tulo, consideramos um amplo conjunto de valores para os parâmetros relaciona-
dos com a rede, com casos extremos onde a perda é de 60% e delay de 600 ms. Desta
forma, considerando o Speex, a rede neural pode capturar o comportamento do usuário
de uma aplicação de voz de maneira eficiente para o conjunto de dados considerados na
Tabela 6.3.
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6.5.2 Estudo da Influência dos Parâmetros na Avaliação de Quali-
dade (MOS)

Nesta seção apresentamos os resultados que descrevem a influência dos parâmetros de
codificação e da rede na qualidade, da aplicação de VoIP interativa, percebida pelo usuário
final, através das estimativas fornecidas pela metodologia PSQA. Para estas análises, se-
lecionamos diferentes combinações entre estes parâmetros, propiciando um amplo estudo
do comportamento do MOS para as condições da rede e perfil de usuários conforme de-
scrito na Seção 6.4.

Percentual de Perda, Retardo e esquema de FEC

Inicialmente avaliaremos os valores obtidos para o MOS variando o percentual de
perda e o retardo, considerando a presença ou não de FEC.

As Figuras 6.10 e 6.11 mostram a variação de qualidade em função do retardo para
cinco valores diferentes de percentual de perda, com a presença ou não do esquema de
FEC, respectivamente. Podemos observar que quando o percentual é de 0%, o valor
do MOS diminui em aproximadamente 0.6 pontos quando o retardo, em UMA direção,
varia de 0ms a 600ms. Todavia, quando o percentual de perda aumenta, o impacto na
qualidade percebida pelo usuário, em função do retardo, diminui consideravelmente. A
qualidade da voz torna-se insensı́vel em relação ao retardo, no cenário em que na rede
ocorrem altos percentuais de perda. Quando o percentual de perda é maior que 7% ou
10%, o impacto do retardo na qualidade percebida pelo usuário é praticamente nulo. Estes
resultados mostram que o percentual de perda possui, expressivamente, um maior impacto
na qualidade do que o impacto produzido pelo retardo. As figuras também mostram que
o uso de esquemas de FEC resultam em aumento significativo na qualidade.

A Figura 6.12 mostra a influência gerada pelo percentual de perda, para diversos va-
lores de retardo. Podemos observar que a diferença na qualidade para diferentes valores de
retardo diminui com o aumento do percentual de perda. Este resultado reafirma a suspeita
de que o parâmetro percentual de perda possui uma maior influência na qualidade, para
o perfil de participantes dos testes subjetivos, ou seja, usuários assı́duos de aplicações de
voz sobre IP.

A Figura 6.13 reafirma os resultados apresentados previamente, mostrando como a
qualidade se comporta quando o percentual de perda e o retardo variam simultaneamente.
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Figura 6.10: Qualidade percebida pelo usuário como função do retardo, para algumas
taxas de perda (sem esquema de FEC). O valor do jitter é de 10% do retardo.

Figura 6.11: Qualidade percebida pelo usuário como função do retardo, para algumas
taxas de perda (com esquema de FEC - 1:2::3:6). O valor do jitter é de 10% do retardo.

O impacto gerado por grandes valores de retardo quando perdas não ocorrem é similar ao
caso quando temos 5% de percentual de perda e pequenos valores de retardo. Adicional-
mente, quando o percentual de perda é maior que 10%, o impacto em função do retardo
diminui significativamente.

O esquema de FEC usado desempenha um papel importante na qualidade percebida
pelo usuário. Seja a seguinte definição de FEC: FEC = 0, significa que não existem
mecanismos de recuperação de pacotes; FEC = 1, significa o tipo 1:2; e o FEC = 2, o
tipo 1:2:3:6. A utilização destes esquemas, proporciona qualidades a nı́veis aceitáveis,
mesmo em cenários com grande valores de taxas de perda. Por exemplo, na Figura 6.14
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Figura 6.12: Qualidade percebida pelo usuário em função da taxa de perda, para alguns
valores de retardo (sem esquema de FEC).

Figura 6.13: Qualidade percebida pelo usuário em função do percentual de perda e do
retardo, para cenários sem FEC.

podemos observar que quando um esquema de FEC é utilizado, a qualidade permanece
aceitável para taxas de perdas de até 22%. Em contrapartida, para cenários sem a utlização
de esquemas de FEC, a qualidade é aceitável para taxas de perda de até 10%. O uso do
esquema de FEC proposto em [47] gera bons resultados, mesmo quando as condições na
rede estão extremamente degradadas.
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Figura 6.14: Qualidade percebida pelo usuário em função do percentual de perda, para
três diferentes esquemas de FEC [47], retardo igual a 200ms, jitter = 0.1∗retardo e taxa
bits igual a 14.2.

Percentual de Perda, Tamanho Médio da Rajada de Perda

Nesta seção avaliamos o comportamento do MOS em função do percentual de perda
e do tamanho médio da rajada de perda (MLBS). Para os valores de MLBS considera-
dos, a qualidade percebida pelo usuário final é praticamente independente do valor deste
parâmetro. Pequenas variações na qualidade ocorreram, mas elas foram imperceptı́veis
para grande parte dos usuários.

Os resultados obtidos são diferentes dos resultados prévios para o caso de fluxos de
voz sem interatividade. Uma explicação plausı́vel para esta independência na qualidade
em relação ao parâmetro de MLBS reside no bom desempenho do mecanismo de can-
celamento de perda do codificador Speex. Podemos também notar que, para um mesmo
valor de percentual de perda, a medida que o valor de MLBS aumenta, o usuário irá ob-
servar rajadas de perda mais longas, no entanto, em menor quantidade. Provavelmente,
a diminuição do número de rajadas de perda (juntamente com o algoritmo implementado
no Speex) suaviza o impacto na qualidade gerado pelo aumento do valor no parâmetro
MLBS nos cenários estudados. A Figura 6.15 mostra os resultados obtidos com retardos
no valor de 100ms e com 10ms para o parâmetro jitter.

Jitter

O próximo estudo realizado foi o impacto de diferentes valores do parâmetro jitter
na qualidade percebida pelo usuário final. Consideramos o jitter como uma fração do
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Figura 6.15: Qualidade percebida pelo usuário em função do percentual de perda de e
valores para o MLBS, sem esquema de FEC.

retardo, conforme mencionado na Seção 6.4.

Similarmente ao observado para o parâmetro de retardo, o impacto do parâmetro jit-
ter na qualidade para conversa interativa não é significativo. Para pequenos valores de
percentual de perda e para altos valores de retardo, alguma variação na qualidade ocorre,
mas não é perceptı́vel para a maioria dos usuários. Adicionalmente, a ferramenta Vi-
vaVoz possui um mecanismo de playout buffer, que reduz o impacto do parâmetro jitter
na qualidade, o que também explica os resultados. As Figuras 6.16 e 6.17 mostram a
variação da qualidade como função do retardo e do jitter, para taxas de perda de 0% e
5%, respectivamente.

Taxa de Envio de Bits

Consideramos 8 diferentes taxas de envio de bits, com valores entre 2.4kbps a 24.8kbps.
Como esperado, a qualidade percebida varia significativamente com a taxa de bits uti-
lizada. Todavia, nı́veis de qualidade aceitáveis para todos os valores de taxa de bits acon-
tecem para valores de percentual de perda de até 5%, quando o esquema de FEC é usado.
Altas taxas de bits oferecem qualidade aceitável quando o percentual de perda é menor
que 20%. Podemos notar que um bom compromisso entre qualidade e economia de banda
ocorre para taxa de bits de 11.2 ou 14.2 kbps.

As Figuras 6.18 e 6.19 mostram a qualidade percebida pelo usuário em função da
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Figura 6.16: Qualidade percebida pelo usuário em função do retardo e do jitter, para
percentual de perda de 0%.

Figura 6.17: Qualidade percebida pelo usuário em função do retardo e do jitter, para
percentual de perda de 5%.

taxa de envio de bits, com e sem esquema de FEC, respectivamente. Para o caso onde o
esquema de FEC não é utilizado, a taxa de bits enviados dever ser de no mı́nimo 6 kbps,
objetivando uma qualidade aceitável para um percentual de perda em torno de 5%.
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Figura 6.18: Qualidade percebida em função da taxa de bits, para diversos valores de
percentual de perda, com utilização de esquema de FEC (1:2:3:6). O retardo considerado
foi de 125 ms.

Figura 6.19: Qualidade percebida em função da taxa de bits, para diversos valores de
percentual de perda, sem esquema de FEC.

6.6 Sumário das Contribuições

As principais contribuições referentes a este capı́tulo podem ser resumidas da seguinte
forma:

1. Uma análise detalhada da qualidade percebida pelo usuário final de uma aplicação
de VoIP interativa foi apresentada, com o estudo da influência de seis parâmetros
nesta qualidade. Os parâmetros relacionados com a camada de aplicação foram
a taxa de envio de bits e o esquema de FEC utilizado. Na camada de rede, os
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parâmetros foram o percentual de perda, o tamanho médio da rajada de perdas, o
retardo em uma direção e o jitter;

2. Nos demais trabalhos encontrados na literatura, somente o comportamento dos co-
dificadores de áudio PCM e GSM, como fatores que influenciam a QoS percebida
pelo usuário, foi considerado. No trabalho apresentado neste capı́tulo, realizamos o
estudo do comportamento do codificador Speex, considerando as diversas taxas de
bits deste codificador;

3. A partir dos testes subjetivos e da utilização da metodologia PSQA, podemos con-
statar que para o perfil dos participantes dos testes e para o ambiente utilizado, o
fator que mais influencia negativamente a percepção os usuários de uma aplicação
interativa, quando o retardo e a perda são considerados, é a perda. Para o perfil
dos usuários participantes dos testes, retardos de até aproximadamente 300ms são
aceitáveis, fornecendo novos limites para os considerados na recomendação ITU-T
G.114 [70]. Estes resultados reforçam os questionamentos apresentados em [74],
motivando maiores estudos, considerando outros codificadores e múltiplos partici-
pantes em uma sessão interativa;

4. A metodologia PSQA, anteriormente aplicada somente aos casos de VoIP em uma
direção, foi utilizada para analisar como diversos parâmetros podem influenciar
na QoS percebida por um usuário de uma aplicação de voz utilizando a Internet.
Através da metodologia PSQA, apresentamos um conjunto de gráficos que mostram
como diversos parâmetros influenciam a QoS oferecida, pela Internet, ao usuário de
uma aplicação de voz. Os resultados aqui apresentados oferecem informações im-
portantes para que mecanismos de controle possam ser implementados para garantir
a QoS mı́nima a um usuário final de uma aplicação VoIP interativa.
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Capı́tulo 7

Conclusões e Trabalhos Futuros

Modelos Markovianos têm sido amplamente utilizados para descrever sistemas e obter
diversas medidas de interesse. O principal enfoque desta tese foi propor um conjunto de
métodos de solução para modelos Markovianos com recompensas. As aplicações destes
modelos são na área de redes de computadores e sistemas computacionais em geral.

No Capı́tulo 3 apresentamos uma nova abordagem para a solução de modelos es-
tocásticos de filas de fluido, onde a distribuição complementar do conteúdo de informação
na fila é obtida através da solução de um processo do tipo Quasi-Birth-Death. A mode-
lagem proposta é baseada em recompensas de impulso e gera um processo QBD que pos-
sui uma estrutura especial, onde submatrizes na diagonal são zeradas. Foi proposto um al-
goritmo de eliminação de estados, denominado Algoritmo Bloco Diagonal Zero, visando
a solução eficiente do QBD. Este algoritmo possui menor custo computacional para re-
solver o QBD obtido quando comparado com outros algoritmos da literatura. A principal
vantagem em relação ao método proposto em [3] e [4] é que não é necessário o cálculo
de exponenciais de matrizes e, adicionalmente, o fato do algoritmo de eliminação depen-
der somente do número total de nı́veis modelados, em contrapartida aos métodos para
obter a matriz R, que são dependentes dos autovalores da matriz G (conforme mostrado
no Capı́tulo 3). O método proposto é uma aproximação do resultado exato da medida
P [CR > x] = limt→∞ P [CR(t) > x]. Um conjunto de exemplos avaliaram a acurácia
do método. A metodologia apresentada é simples e pôde ser estendida para o caso de
duas filas de fluido e um único servidor, com a polı́tica de serviço Generalized Processor
Sharing.

O principal objetivo do Capı́tulo 4 foi apresentar um método aproximado, para esti-
mativa dos limites inferior e superior do valor esperado da recompensa acumulada para
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sistemas com estados absorventes (ECRA) e com cardinalidade da ordem de milhões de
estados. Baseado nas teorias de complementação estocástica e de path-based, os resulta-
dos obtidos mostraram que os limites inferior e superior do erro para a medida são estre-
itos, principalmente para sistemas que passam a maior parte do tempo, antes da absorção,
em poucos estados. A complexidade computacional para a obtenção da medida de inter-
esse supracitada é extremamente menor quando comparada aos métodos que utilizam todo
o espaço de estados modelado. O conjunto de medidas de interesse que podem ser obtidas
por este método é bem amplo, variando de medidas importantes de confiabilidade, como
o Mean Time to Failure, a medidas de desempenho, como a média do tamanho de uma fila
antes da ocorrência de um evento, por exemplo um estado sinalizando congestionamento,
etc. Como trabalhos futuros relacionados ao Capı́tulo 4 podemos citar a influência, nos
limites estabelecidos, da utilização de outros algoritmos de busca para determinar o com-
plemento estocástico e o estudo sobre a possibilidade da utilização dos métodos citados
em [104] e [91] para a medida ECRA e posterior comparação com o método proposto.

Quanto ao Capı́tulo 5, obtivemos uma equação diferencial que descreve o comporta-
mento da recompensa de fluido acumulada em filas finita e infinita quando a transmissão
de fluido é representada por um modelo de Markov oculto. Diferentemente dos demais
métodos encontrados na literatura, que calculam medidas de interesse de modelos que
associam uma única recompensa em cada estado, a equação obtida leva em consideração
a existência de várias recompensas associadas a cada um dos estados. Apresentamos
um algoritmo iterativo que fornece um resultado aproximado para a medida de interesse
P [CR ≤ x] = limt→∞ P [CR(t) ≤ x]. O algoritmo proposto possui como maior van-
tagem a redução da ordem das matrizes a terem os autovalores e autovetores calculados,
bem como do sistema de equações que calculam as constantes de integração relacionadas
as condições de contorno tanto para fila finita, quanto para infinita. Como trabalhos
futuros, podemos citar a formalização da convergência do algoritmo e da acurácia da
solução aproximada. Adicionalmente, podemos estudar outros métodos de solução da
equação proposta.

No Capı́tulo 6 apresentamos a metodologia PSQA (Pseudo-Subjective Quality As-
sessment) baseada na combinação de testes subjetivos com uma ferramenta estatı́stica
de aprendizado, chamada Random Neural Network (RNN) [53] que possibilita estimati-
vas de qualidade, utilizando parâmetros da aplicação e medidos na própria rede. Com
esta metodologia, os testes subjetivos são realizados uma única vez, fornecendo dados
necessários para o treinamento da rede neural. Por conseguinte, futuras avaliações em
tempo real utilizando esta rede neural poderão ser realizadas, “imitando” o comporta-
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mento de uma pessoa, caso esta estivesse avaliando a QoS da aplicação em curso. Como
principais contribuições deste capı́tulo, podemos citar a análise detalhada da qualidade
percebida pelo usuário final de uma aplicação VoIP interativa, considerando a influência
conjunta de vários parâmetros, como perda, retardo, jitter, FEC e taxa de bits enviada
pelo codificador Speex.

A partir dos testes subjetivos e da metodologia PSQA, constamos que para o perfil dos
participantes dos testes e para o ambiente utilizado, o fator que mais influencia negativa-
mente a percepção dos usuários de uma aplicação interativa, quando o retardo e a perda
são considerados, é a perda. Os resultados apresentados fornecem novos limites para o
valor do retardo considerado na ITU-T G.114 [70]. Direções futuras de pesquisa incluem
a extensão deste trabalho seguindo a mesma metodologia apresentada em [124], onde a
metodologia tradicional de análise de desempenho é combinada a metodologia PSQA,
considerando aplicações de VoIP interativas. Estes resultados servirão na parametrização
de modelos cuja solução poderá ser obtida utilizando os métodos propostos nesta tese.
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et ses Applications au Contrôle. PhD thesis, Université de Rennes I, 2005. Em
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