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Questão 1 

Os sistemas em tempo real são caracterizados por suas restrições de tempo. Eles são compostos 

por tarefas em tempo real que geram uma série de trabalhos com prioridade e prazo. O momento 

em que um novo trabalho deve ser executado é chamado de hora de chegada e o momento em 

que um trabalho realmente começa a ser executado é chamado de hora de início. Se os trabalhos 

chegarem em intervalos fixos, a tarefa é chamada de periódica; caso contrário, é chamada de 

esporádica. Tarefas periódicas são na maioria das vezes conduzidas por temporizador, como o 

processamento de quadros de vídeo. Por outro lado, tarefas esporádicas são muitas vezes 

conduzidas por interrupções, como a resposta a uma ação do usuário. Em ambos os casos, 

haverá prazos, mas serão prazos relativos à hora de início das tarefas esporádicas e prazos 

absolutos no caso das periódicas.  

Questão 2 

Para evitar consequências indesejadas, os prazos de realização de tarefas devem ser cumpridos 

por computações em tempo real. No entanto, quando apenas alguns pra zos são perdidos, pode 

ser difícil identificar a causa subjacente, devido aos numerosos componentes envolvidos nos 

sistemas e suas interações. Por causa da ocorrência deste problema intermitente, ferramentas de 

categorização podem ter dificuldade em identi ficar a origem do problema. As inúmeras 

computações que ocorreram de acordo com as especificações serão levadas em consideração 

nas estatísticas resultantes e ocultarão as raras computações problemáticas.  

Questão 3 

Os autores definem inversão de prioridade como quando uma tarefa de prioridade mais alta está 

aguardando desnecessariamente a execução de uma tarefa de prioridade mais baixa, geralmente 

porque esta última está aguardando a execução uma terceira tarefa de prioridade média. Para 

lidar com esta questão, o modelo proposto pelos autores pretende basear -se nos diferentes 

protocolos utilizados para evitar esse tipo de inversão, como o Protocolo de Herança de 

Prioridade (PIP) e o Protocolo de Teto Prioritário (PCP). No caso do PIP, os tópicos de prioridad e 

mais baixa herdam a prioridade dos tópicos de prioridade mais alta que esperam por eles, 

enquanto que no caso do PCP, a prioridade dos tópicos é reforçada quando eles obtêm um 

recurso para a prioridade mais alta dos segmentos que podem obtê -lo. 

Questão 4 

O modelo proposto pelos autores para resolver de forma eficiente os problemas de 

gerenciamento de tarefas em tempo real consiste na execução de quatro etapas. O primeiro 

passo é permitir que os usuários definam o modelo de execução das tarefas com a ajuda  

opcional de um algoritmo de descoberta de padrões. Com base nesse modelo, o segundo passo 

é localizar todas as tarefas correspondentes no rastreamento. O terceiro passo é selecionar 

tarefas interessantes de uma Vista Comparativa que destaque aquelas que s ão problemáticas. O 

último passo é executar análises diferentes nos segmentos de rastreamento correspondentes. 

Essas análises representam a principal contribuição do modelo proposto pelos autores, que é 

combinar a análise dos segmentos críticos com as informações de agendamento para detectar 

rapidamente problemas de agendamento.  

Questão 5 

Nessa situação, o rastreamento pode ser útil ou mesmo essencial. Ele consiste na coleta de 

eventos selecionados durante a execução de um programa e do momento em que eles 

ocorreram. É então possível analisar as partes interessantes do traçado resultante. No entanto, o 

traçado pode ser muito grande e pode ser difícil identificar essas partes interessantes.  


