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Resumo

Neste trabalho estudamos a classe de modelos associada a Sistemas Flexíveis de

Manufatura, apresentadapor Perkins e ]<umar j161. Em tais modelos,há um
conjunto de J14 máquinas e P produtos; cada produto tem um caminho de proces'
lamento através das máquinas pré-estabelecido, permitindo-se o processamento de
várias etapas de produção numa mesma máquina. A concorrência pelo serviço de
uma máquina ocasiona a formação de .pias, sendo necessária a elaboração de regras
(chamadas po/zlícas) que definam qual fila será atendida e quantos elementosdesta
serão processados. Tais políticas devem ser descentralizadas, ou seja, as decisões
devem basear-se apenas em informações locais a cada máquina. Uma característica
desejável das políticas utilizadas é que elas garantam a estabilidade do sistema, no
sentido de que a aplicação contínua das regras não leve a um crescimento ilimitado
das filas.

Ao longo do trabalho, estudamos a estabilidade de Sistemas de Manufatura sob
dois aspectos: por um lado analisam-sepolíticas que garantam a estabilidadede
qualquer sistema, e por outro lado procuram-se características inerentes a um
sistema.que asseguremsua estabilidade para uma ampla classe de políticas. Alguns dos principais resultados conhecidos na área. são apresentados, e para um
caso mais restrito (em que não há tempos de preparação nas máquinas) é proposta uma modelagem através de equações diferenciais no tempo; com esta abordagem, derivamos novas condições suficientes de estabilidade para sistemas com
duas máquinas. Finalmente, uma Conjectura de Humes e Kumar sobre condições
inerentes de estabilidade é discutida, apresentando-se alguns casos onde ela é verdadeira e exibindo-se um contra-exemplo para o caso geral.

Abstract

In this work we study the class of modelsassociated with Flexible Manufacturing
Systems, presented by Perkins e Kumar j161. In such models, there are a set of
M machinesand a set of P products; each product has a previouslyestablished
processpath through the machines, with possible re-processingin the some service
center. The competition for the services of a machine resulta in the formation of
queres, requiring the setting of po/icíes in arder to define which queue will be
served and how many elementsfrom it will be processed. Such policies musa be
decentralized,that is, the decisions should be based only on local information. A
desirable feature of the policies used is that they assure the stabiláfyof the system,
in the sensethat their continuousapplication does not lead to queuesof unbounded
dize

Throughout this work, we analyze the stability of Manufacturing Systems under
two aspecto: the study of policies that assure the stability of any system, and

the searchfor inherentcharacteristicsof a system whichguaranteeits stability

when operated under a large class of policies. Some of the main known resulta
are presented, and for a more restricted case (in which there are no set-up tomes)
we propose representing the modemusing diRerential equations over time; with
this approach, we derive new sufHcient stability conditions for 2-machine systems.
Findly, a conjectureof cumes and l<umar on a possibleset of sufHcientstability
conditions is discussed, and we present cases where it is valid, as well as a counter-

example for the general case.
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Introdução

O problema de programação de uma linha de produção ("scheduling") há
muito tem sido abordado de diversas maneiras, dada a sua importância na
realidadede uma indústria ou de um projeto de redes de computadores. A
abordagemdominantena literatura, contudo, concentra-seno aspecto combinatória do problema, isto é, encontrar a sequência de processamento que
prioriza algum critério visando sua otimização; pode-se objetivar, por exemplo, a minimização de atrasos na entrega, ou a maximização do atendimento
aos clientes.
No presente trabalho estudaremos a classe de modelos associada a Sistemas F/ezúeásde ]l/anil/aturaapresentadapor Perkins e Kumar j161. Nessa
modelagem, não se pretende fazer uma programação global do sistema; ao
contrário, o princípio básico é que as decisões devem ser descentra/ fadas, de
maneira que sejam independentes do restante do sistema, e portanto permi'
Lindo não só uma implementação de decisões em tempo rea/, mas também uma
./7eaiZPilidade
do sistema, conforme Graves l31,no sentido de que as máquinas
sejam adaptáveis a diferentes tipos de situações-

Mais precisamente, o modelo analisado consiste de várias máquinas e várias

diferenteslinhas de produção que utilizam essas máquinas. Como cada
máquina tem a capacidade de processar somente um tipo de produto de
l

cada vez, é natural pensar em uma concorrênciade vários produtos pelos
serviços de uma mesma máquina, o que pode levar à formação de #/as, que
no contexto de uma linha de produção podem ser entendidas como estoques.
Note-se ainda que é possível termos diferentes etapas de processamento de
um produto na mesma máquina, o que faz com que as filas sejam definidas
não só por tipo de produto, mas também pela etapa de processamentode
cada um.
A concorrência pelos serviços de uma máquina leva à necessidade de se definirem regras que estabeleçam a priori como resolver duas questõesbásicas:

gwa/das filas deve sei escolhidapara processamentonuma dada máquina
e quantos elementos da fila devem ser processados. No contexto clássico
de "scheduling", Panwalker e lskander jlSI, por exemplo, apresentam um
sumário com mais de 100 diferentesregras de decisão. No nosso caso, como
dissemos acima, interessarão regras que possam se basear apenas em informações locais a cada máquina.

Embora a questão de quantos elementos de uma fila devem ser processados
aparente ser desnecessária, uma vez que seria equivalente tomar uma nova
decisão após o processamento de cada elemento (como na usual disciplina

"primeiro a entrar primeiroa sair"), é importanteressaltarque uma ca-

racterística do modelo em questão é que considera-se a existência de tempos
de preparação de uma máquina para o início do processamentode uma nova

fila, durante os quais tal máquina nada processa. Dessa forma, é intuitivo
pensar que o número de chaveamentosnão pode ser muito grande. Por outro
lado. uma rotatividade muito pequena entre as filas de uma máquina pode

fazer com que algum produto com alta taxa de produçãoseja atendidode
forma insuficiente, ocasionando assim a formação de filas cada vez maiores.

Nosso trabalho se concentrará, assim como as principais referênciassobre
o assunto (j16, 11, 6, 101), no estudo de sistemas e de regras (que denominaremos po/{Zicas)que assegurem uma limitação no tamanho das filas ao
longo do tempo
neste caso, diremos que existe estabi/idadedo sistema.
No contexto, por exemplo, de redes de computadores, tal propriedade equivale a um dimensionamento do projeto do sistema, à medida em que garante
uma limitação máxima no tamanhodos btz#ers. Adoramos a linha, como
em j16, 11, 61, de estudar o modelo sob um ponto de vista conlznwoo que,
11

embora não corresponda a uma realidade concreta, permite um tratamento
matemático mais poderoso, possibilitando apesar disso uma boa aproximação
dos casos discretos.
O trabalho está organizado da seguinte maneira: no Capítulo l introduzimos os conceitosbásicos e a notação que será utilizada ao longo dos outros
capítulosl estudamos os casos de sistemas simples, apresentando os principais
resultados encontrados na literatura.

No Capítulo 2 passamos à análise de sistemas mais complexos,apresentando novamentealguns resultados conhecidos sob três aspectos diferentes: a
demonstraçãoda possível nstabí/idadede um sistema, através de contraexemplos; a análise da existência de caracten'éticas inerentes a um sistema
que garantam sua estabilidade para uma ampla classe de políticasl e, finalmente. o estudo de mecanismos estai)í/izadows, ou seja, políticas que garantam o bom funcionamentodo sistema.
No Capítulo 3 procuramos formular o modelo alternativamenteatravés de
equações diferenciais no tempo, a fim de estudar a estabilidade de um sistema
utilizando algumas ferramentas usuais em Sistemas Dinâmicos. E necessário,

contudo, desconsideraros tempos de preparação nas máquinas, para que o
modelo matemático fique tratável. Após apresentarmos as hipóteses básicas,
exibimos alguns resultados decorrentes dessa abordagem, ressaltando-se as
condições obtidas para sistemas com apenas duas máquinas.

Finalmente, no Capítulo 4, analisamos uma Conjectura, proposta indepen-

dentemente
por C.Humes Jr. e P.R.Kumar, acercade uma possívelcondição suficiente de estabilidade sobre um sistema para uma ampla classe de
políticas, condição essa que englobaria várias condições fortes conhecidas,

estabilidadede sistemaspequenosé discutida, e o trabalho fecha-secom a
apresentaçãode um contra-ezemp/oà Conjectura, bem como a proposta de
uma alternativa ao enunciado original.

ll l

Capítulo l
Conceitos básicos
Neste capítulo, introduziremos a notação que será utilizada ao longo do trabalho, bem como algumas definições básicas. Em seguida, estudaremos a
aplicação do conceito de estabi/idade para sistemas com l máquina e para
sistemas acú/ices, relacionando alguns resultados conhecidos na literatura.

1.1

Definições e notações

Os sistemas considerados possuem as seguintes características
l

Há um conjuntode P produtos P' = {1,
máquinas ./U = {ml, . . . , ma,rl;

2

alada produto l p segue um caminho de processamentopré-definido
{Pp,:''

' ',Pp,np}

dentro

do sistema,

, P}

e um conjunto

de M

onde:

i) P,.: C .M { :,. .,",;
ii) p.,t é a máquina onde p é processado inicialmente;
l Por sin-iplicidadeHnaremos o termo "produto" significando os elementos desse produto

l

iii) Após ser processado por pP,i, p é processado por pP,i+l' l $ { < np;
iv) Após ser processadopor pp,np,o produto deixa o sistema.
Note-se que podemos ter diferentes etapas do processamento de um
produto realizadas na mesma máquina, ou seja, pP,i ' pP,j cóm { ?É.j.
3

Enquanto aguarda o processamentoem pP,i9um produto p é armazenado em um btz#er que denotaremospor (p,á). Vamos denotar por
B. := {(P,i) : p,, = m} o conjunto dos buffers associados à máquina
m e por zP,i({) o núe/ do bufrer (p, i), ou seja, a quantidade de elementos em (p,;) no instante t. O vetou de todos os =.,i(t) será indicado por

x(t)

4

Cada máquina m processa apenas l buRer de cada vez. O processamento de l unidade de (p, {) demanda rP,i unidades de tempo, e diremos

que a taxa domina/ de processamento de (p,{), que é a taxa de entrada
instantânea máxima em (p,{ + 1), é ;t. O chaveamento em m de um
buffer b para um buRer b' (com b, b' C -É«) demanda um tempo de preparação ( "set-up") denotado por ób,ó,,durante o qual nenhum elemento
é processado.
5

Estudaremos os sistemas sob a seguinte hipótese, com relação ao fluxo
de entrada dos produtos: cada produto tem associado a si uma faze de
chegadae um valor d, de tal modo que, se e,(Z) indica a quantidade do
produto p introduzida no sistema até o instante t, então

e.(t)-e.(s)$d,(t-')+(.

Vs,t>0:s5;t(1-1)

onde (p é uma constante não-negativa. Ao longo deste trabalho, a
menos que explicitado o contrário, suporemos a taxa de chegada igual

a d,

A figura 1.1 ilustra um sistema típico
A seguinte definição será largamente utilizada em todo o texto
Definição 1.1 0 grau de congestionamento de um ble#er (Z',i) é de$"ido
por pP.i" dpTp,i. O grau de congestionamento de uma máquina vlt é de$nido
por Pm =
PP-i'

}1,

(P,{)CBm

9

produto

m3

7n2

7nl
l

= P2,3 = 171'l
Pi,2 = P2,2 =

Pi,i

171'2

Pi,3 = Pi,4 = P2,i = nz3

B.,

(1,1),(2,3)}

B.,
B.,

(1,2),(2, 2)}
(1,3),(1,4), (2, 1)}

Figura 1.1: Sistema típico

A utilização de um modelo como o descrito só faz sentido, qualquer que
seja a aplicação, se pudermos garantir uma limitação no nível dos buffers,
de forma a possibilitar um planejamento da capacidade do sistema. Desta
forma. estaremosinteressados,durante a maior parte deste trabalho, em
analisar condições para a esÍaZpi/idade
dos sistemas estudados, definida nesse
contexto:
Definição

1.2 Um. sistema é dolo estável se os lzz'ueís de /odes os b&#ers

permanecemlimitados ao longo do tempo, ou seja, se dada uma condição
á«{c{«/

x(0),

«íslem

co«'t-tes

I'.,.(x(0))

[«Í'

q«'

V(P,{) Vt 2 0

«,,i(t) $ 1'p,f(x(0))

(1.2)

Tal conceito, usualmente, só faz sentido em sistemasonde temos a seguinte
condição de capacidade satisfeita:
p. < 1

Vm C .M

A razão da afirmação acima deve-seao fato que p.,i, com (p, {) C Bm pode ser
visto como a oraçãode tempo que a máquina m deve dedicar ao buffer (p, {).
3

E fácil ver, portanto, que uma máquina com grau de congestionamentoacima
de l terá uma capacidade insuficiente para atender à demanda (os produtos
que chegam aos seus buffers), e consequentementehaverá formação de filas
ao infinito, portanto o sistema não será estável. Dessa maneira, assumiremos
daqui para frente que a condição de capacidade está satisfeita, sendo que em
alguns casos particulares ela pode ser enfraquecida para Pm $ 1. Quando
isto ocorrer, destacaremoso fato.

Vamos denotar por yP(t) a quantidadedo produto p processadapelo sistema

em lO,il. Para cada buffer(p,{), vamosdenotarpor yP.i(t) a quantidadede
(p,{) processada em 10,{1,e por ep.i(t) a quantidade introduzida em (p,á)
nesse período. É claro que e.( ) = e.,i(') e g/P( ) = y,.«,( ). O Lema abaixo
caracteriza a estabilidade em função desses valores:

Lema 1.1 0 sÍsZema á esláueJ se e somente se a dderença entra as quantidades l)rocessada e introduzida de todo bu.Ber é limitada em qualquer instante
de tempo, ou seja,

«l«bÍ/Íd.d.

+:->

]7(x(0))

3/.,:(t)

e,,Í(t)l < 1(x(0))

vz> o

-Demonstração:
E natural considerarmos a igualdade

y,..(t) - y.,:(')

e,,i(t )

....(s) + a.,:(') --*.,.(t)

s < {

ou seja, o que "sai" do buHer em um certo intervalo de tempo é o que "entra'
durante esse período, adicionando-seo que havia antes e descontando-seo
que há no final do intervalo. Re-escrevendo a expressão acima,
( 3/.,:(Z)

..,.(t)) - (y...(')

.,,.(;))

«,,.(')

- «,,.({)

s <t

é fácil ver que existe limitação em z.,í(t) se e só se a diferença g/P,i(t) e,,.(t)
é limitada (em módulo) para todo {. n
No nosso caso, a taxa de chegada satisfaz (1.1), logo vale a seguinte con
seqilência de estabilidade:
4

Lema 1.2 Se o sistema é estáue/, e7ztãotodo btz#er(p,{) "rep/{m" a taça de
entrada, isto é,
y.,i(t) -- g/.,f(s) $ d,(t -- s) + (il,

Vs,t > 0 : s S; t

onde (Í, é uma c07zstante qKe depende apenas do estado inicia/. Em particular,
para i = np tem-se

3/.(t) - y.(')
-Demonstração

Vs,t > 0 : s $ t

5; d.(t

:

Como no Lema anterior, consideremos a igualdade

Mas e.,i(.) = y,,í-i(.),
mente obtemos

.,,.(') + «.,:(')

e..;(t)

y.,;(t) - yp,;(')

i = 2,

-- «p,.(t)

, lzp'logo aplicando essa igualdade sucessivat

t

y.,.(t)

- yp,f(')

e,(t)

s <t

e.(') + }:

E «,,j(t)

«-,j(')

s <Z

Pela hipótese (1.1) sobre a taxa de chegada, e da definição (1.2) de estabili
dade concluímos que
t

y,,i({) - y.,.(s)
Definindo

(; = (P + Ent

s) + (, + >1:r,,j(x(o))

5; dp(t

I',,i(x(0)),

segue

a tese

Algumas vezes nos referiremos à estabilidade ern um sub-sistema do sistema
analisado, o que deve ser entendido como uma restrição da definição (1 2) de
estabilidade(bufTerslimitados) aos buffers do sub-sistema. Em particular,
falaremos em máquinas esfáueis.

Vimos acima que o grau de congestionamentop.,i indica a oraçãoque uma
máquina deve dedicar ao buRer (p,{). A Proposição abaixo e seu corolário
formalizam esse conceito, expressando uma conseqüênciade estabilidade em
termos do tempo médio dedicado a cada buRer:
5

Proposição

1.1

Soam

,4P,i(t)

o tempo

lota/

de processamento

do btz#er

esse pedido.

Suponhamos ainda todos os tempos de ptepat"ação iguais Q uma

(p,{) em lO,tl, . .N«(Z) ' "'ím"' de ases-«p's" «o«.{d« em m d""t'
constante ó. Se o sistema é estás;e/,então

:;. 4-49
t---.o t
1:.$:©
t---.o t
-Demonstração

ü'9':

ep,{tz:)Tp,{

l1

-- E(.,{)CBm

ngP'

-

lim.--

.

v(P, {)
Vm

Õ

:

Inicialmente, notemos que Á,.f(t) = y.,{(t)'Q,i, ou seja, o tempo total de atendimento a (p, {) é a quantidade processada vezes o tempo de processamento
de cada unidade. Se S é estável, então pelo Lema 1.1 temos

l3/,,i(t)--'.,i(t)l $ 7(x(0))
Logo,

.. ,.(t),'. ,;

y.,:(t)rp,.

t

t

e portanto

'

t

n":9"-.u"P'

Lembrando, como no Lema 1.2, que e,,í(-) = yP,i l('),

2,...,nP' con

cluímos que

y«i(Í)7h

.

lim 5i!(111):i

o que demonstra a primeira parte da Proposição
Seja m uma máquina qualquer. E claro que, durante o intervalo 10,tl, ou m
atendeu a algum buífer ou esteve em preparação, logo

E

(P,i)eBm

,'].,{(t)+ ]v«(t)ó $ t

e portanto
JV.(t)

,

l --Eb.OcBm

Tomando o limite para { '"'} oo, seguea tese.
6

t

Corola.io l Se o sí.tem« é «tá«./ e je,(t) -- atl $ (p, p"" t'do P«d«t' I',
então

i:. 4-í©
t

v(P,i)

t--..o

::. ]=©

t--- ..

Vm

t

Observe-se que, nesse caso, claramente pP.{ corresponde ao atendimento
médio necessário

ao buffer

(p, i).

Finalmente, a natureza sequencialdas máquinas exige que se estabeleçam
regras de atendimento ao buffers;
Definição 1.3 Uma política á Hm c07z.juntode regras que determina, para
cada máquina, qual btl:#er ser(í atendido e por quanto tempo e/e será processado.

Neste trabalho interessarão basicamente as políticas ditas desce7ztra/
fadas,
ou seja, políticas em que as regras de atendimento dependem apenas de informações /orais a cada máquina. Tal restrição baseia-se na premissa de que o
descentracusto de gerenciamento global de informação é alto; além disso! a
lização permite uma ./7eibí/ dadodo sistema, conforme Graves ]3], namedida

em que possibilita uma fácil adaptação a diferentestipos de situações, tais
como quebras de máquinas, alteram;õesde velocidade, etc. Dessa maneira,
torna-se desejável minimizar o conteúdo informacional necessário à operação
do sistema.

Nosso estudo se concentrará, assim, em dois tópicos principais: a análise de
po/ú cas estáueÍs para uma c/asse de sistemas, ou seja, políticas que definem
regras de operação sob as quais qualquer sistema de tal classe é estável, e o
estudo de condições gerais que garantam a estabilidade de um sistema para
uma larga classe de políticas.
7

Estudo de sistemas com l máquina

1.2

Uma questão natural que surge inicialmente diz respeito à estabilidade de
sistemas com uma única máquina. Embora simples, o estudo desses casos
já nos dá uma visão de alguns problemas envolvidos na análise de sistemas
maiores.

Antes de analisarmos algumas políticas, é útil considerarmos o conceito in
traduzido

por Humes l6l:

Definição 1.4 Uma po/ztícaé dita usável se todo síslema com wma lírica
máquina,

sujeito

somente à "coitdição

de capacidade",

é estável sob essa

política.

A importância de tal conceitodeve-seao fato de que em geral é bastante
simples verificar se uma dada política é usável. Dessa maneira, para efeito
de análise de estabilidade, podemos nos concentrar somente em políticas que
satisfaçam essa condição.
Uma

outra

importante

classe

de políticas

analisadas

serão

as políticas

cozz-

seruanles, que são definidas por ]<leinrock l91como políticas que conservam

o trabalhopotencialem cada máquina. No nossocontexto,tal classede
políticas pode ser definida da seguintemaneira:
Definição 1.5 t/ma po/z7icaé doíaconservante se não permite que nenhuma
máquina $que ociosa (ou sub-alimeTttada) se algum de seus bufers não está
vazio, ou seja, um bu.Fer não vazio não é atendido pela respectivamáquina
se e somente se esta estiver processando outro bu.Fernão vazio ou estiver em
preparação

Consideremos primeiramente sistemas nos quais não há tempo de prepa'
ração. O Lema abaixo mostra que, nessa condição, toda política conservante
é usável.
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Lema 1.3 C?ttalquerpo/alga conseruante estab{/{zasistemas com uma tónica
máqu na sem temposde preparação.
-Z)emãnstração;
Inicialmente, devemos lembrar que cada produto pode ter vários processamentos na máquina, como mostra a figura abaixo:
produto l

TI.l

T1,2

produto 2

Tomemos a função

P(t)

(t)(rp.:

P

+

.+ ,.,«,

)+

«.,,(t)(

rp,, +

.+«.,,,(t)q,.,

.+,..«,)+

Sejam Zo o instante de início de processamento de um buaer(p', {') qualquer,

e TI o instante até o qual este é processado. Em Ti temos

P :# P' ou i' # "

«.,-(n )
z,.i(TI

«.,-(Zo) +
,..i(Zo)

"...i.(TI)

"...i.(Zo)
+ ('íp- ;;k')(r - To)+ (-

"...i.(r.)
",',{.+

:(TI

)

dp(7'-

Zo) + (,

",.,í.(To)-- ;-L'-(T -- Zo)
",',..+-(To) + ;;k-(r - To)

(P,{) # P',{')
(pli) # (P', {' + l)
i' - l

se i' < np

Logo,

P(z)

-(E'..
nP'

5; p(To) + (r:

7)

nP

+ EE&'i,.
P(Zo)

(l - P)(TI - To)

Como, por hipótese, a política é conservante, segue que a máquina sempre
estará atendendoa algum buffer, exceto quando todos os buffers estiverem
vazios. Consideremos então uma sequência {TI, . . . ,T.} de atendimentos.

Ora, a taxa de entrada satisfaz

e,(T,)

e,(To) $ d,(Z.

To) + (.

logo temos

P(t) $ P(7 )

nP

(1

P)(Z

- Zo) + )l: }: C,rp:

É fácil ver que, como p < 1, então P(iZ:,) --' 0 quando r --' oo e portanto o
sistema é estável. Note-se que esse é um caso em que a condição de capacidade pode ser relaxada para p $ 1, pois nesse caso concluímos que P( ) é
menor ou igual a uma constante, o que também implica na estabilidade do
sistema. H
Observemos que o resultado acima não necessariamente vale quando existem
tempos de preparação entre os buffers. De fato, o Corolário da Proposição l .l

mostra que, se tivermos uma política (ainda que conservante,no sentido
colocado acima) em que a frequência média de chaveamentosg(O seja maior
que !=ÊZpara todo t, então a oraçãode tempo "produtiva" da máquina será
menor que p, e assim a máquina será incapaz de atender a todos os bufrers,
resultando na instabilidade.
Considerando então sistemas com tempo de preparação não nulo, analisare
mos agora algumas políticas usáveis.
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1.2.1

Políticas ''clearing"

O raciocínio acima sobre a íreqilência média de chaveamentos de buffers mostra que, quanto mais congestionadoo sistema, ou sqa, quanto mais próximo

p estáde 1, menordeveser o númerode "set-up's". Isto nos levaa pen'
sar em políticas tipo "clearing" , em que, uma vez escolhido um buaer, ele é
processadoaté que não contenha mais elementos. Assim, seja Tn O instante da n-ésima escolhade buffer, e seja b' = (p',{') o buffer escolhidopara
ser processado. Se Z)= (q,.j) é o buHer que estava sendo processado, então
S. = Tn + Ób.b.é o instante a partir do qual b* será atendido. Como a regra
das políticas "clearing" nos diz que b' será processado até que não contenha
mais elementos, podemos então calcular o instante do fim do atendimento, e
consequentemente nova escolha de buffer:
n.
Tn+l

(p', {') tem e«trad«
Í S« + «P',f'(S«)rp'.:. + 'Í..(Tn+- - S«)'p'.: se
externa

l s. + «.....(s«)%-

caso contrário

O termo z,.,i.(S«)rP.,i. corresponde ao tempo necessário para processar
os elementospresentesno buRer no início do atendimento,enquantoque
d,.(Tn+l -- S«)TP',f. é o tempo que será gasto para processar os elementosque
chegamdurante o atendimento, caso o buffer em questão tenha alimentação
externa

Da e(luaçãoacima temos (lue, no caso de (p', i') ter entrada externa,
-..
S.

+

!z=f=Jl$)%::!:

=

Tn+

,..(S«

) rp' ,;-

1 -- Pp',i'

Ób,b. +

onde pP',í. = dp' rp',{'l conforme definido anteriormente.
E preciso ainda. definir uma regra para a escolha do novo buRer a ser processa
do nesse instante.
e

Perkins

e Kumar

j161 consideraram

as seguintes variam;ões

Limpar o maior bu#er ("Clear the Largest Buffer"

CLB): Nessa

política, escolhe-separa processaro buHer com mais elementos,ou
seja,

(P',{')

m-

l.P,t)

11

«.,i(Tn)

8 Z'!rapar

uma /ração

("Clear-A-Fraction"

- CAF):

Generalização

da

políticaanterior. Escolhe-separa processarum bufTercujo nível seja no mínimouma oraçãoâxada do níveltotal dos buíTers. Ou seja,
(p*,i')

é tal que

Z cEl: "p,'(Tn)

",.,f.(Tn)

(P,i)

(1.3)

ondec é a oraçãofixada. Se mais de um buífer satisfizero critério, a
escolhaentre esses é arbitrária, embora isso possa ser um fator determinante de instabilidade em sistemas mais complexos, como veremos
no capítulo 4.
e l,ímpar o Maior Tuba/ho ("Clear the Largest Work" - CLW): Escolhese para processar o buffer com maior trabalho contido, ou seja,

(P',i')

argmaxlTp,izp.'(Tn)}
(P,{)

E fácil ver que CLB é um caso particular de CAF, tomando-sec = Fli
Perkins e Kumar demonstraram a estabilidade dessas políticas no caso do
sistema sem laços mostrando que a função tuba//}o

«,(t)

,p.:"p,'(Tn)

é limitada superiormente por uma constante dependenteapenas do estado
inicial. Kumar e Seidman jlll generalizaram o resultado para máquinas com
laços.

Note-se que uma política do tipo Limpar o menor btz#er, em que escolhe-se
o bufTercom menos elementos, pode ser instável, bastando considerar um
sistema com mais do que dois buffers e taxas de entrada apropriadas.
Uma outra política, também descrita em j161para sistemas sem laços, define
o produto a ser escolhido para processamento no instante Tn (como não há
laços, cada produto só tem l buffer) como aquele que satisfaz
P

+

'-:,.*{
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onde os 1, são constantes positivas. Além de mostrar a estabilidadede tal
política, Perkins e Kumar relatam simulações em que o desempenho dessa
política, medido em termos de núel médio de bu#er, dado por

fica próximo do valor
ólE, J;;l;(i

- p,,)j'

2(1 - P)

que, como é provado também por Perkins e Kumar, é um /ámÍle{n/criar
para o nível médio de buffer de qKa/quer po/zlica estáueZ,comprovando o bom
desempenho da política proposta.

Posteriormente, voltaremosao estudo das políticas CAF, quando da análise
de sistemas com mais de l máquina.

1.2.2

Política ''Fotográfica''

Uma análise cuidadosa de sistemas com mais de l máquina operados sob
uma política tipo "clearing" mostra
como será discutido em detalhes no
Capítulo 2 -- que o fato de um buffer ser processado ininterruptamente
durante um período muito extenso pode levar o sistema à instabilidade. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos considerar então uma política CAF

modificada,na qual procura-seevitei "rodadas" de processamento
muito
longas.

Denominaremos

tal política

malmente da seguinte maneira:

como

po/z2{ca /otogrú@ca,

definida

for-

e Regra de asco/Àa.'a mesmade CAF, isto é, no instanteTn da escolha
toma-se um bufrer(p*, {') tal(lue
"..,f.(Tn)

? C }: "p.i(Tn)
(P,i)

e Z)Tzraçãodo aíendimenlo.processam-seapenasos elementospresentes
no buffer no instante do início do atendimento. Ou seja, Se b = (q,.j)
13

é o buHer que acabou de ser atendido e Z)*= (p',{') é o novo bufTer
escolhido,então (p', {') será processadoaté o instante
Tn..: ' S« + «,.,..(S«)rP',..
onde S. = Tn + Ób,b'é o instante do início do processamento
Note-se que a duração do atendimento independe da taxa de entrada, sendo
definida apenas em função do nível do buffet no instante do início do proces'
samento-- daí o nome "fotográfica". A política pretende, assim, assegurar
uma duração mínima de atendimento, ao mesmo tempo em que procura garantir que o processamento não será longo demais.
Mostraremos

agora que a política

proposta

é usáueZ.

Teorema 1.1 ,4 po/z7ica ayofogra@ca" é estáue/ para sistemas com / lÍRIca
Tnaquzna.

-Demonstração
Seja

P(t)

1(%.-+

.+ rp,«, )+

«.,,(t)(rp,,

+

.+'%,«,)+

.+ «.,«,(t)

,p,«,

definida como na demonstração do Lema 1.3, e consideremos o instante S«
de início de serviço de (p*, i'). É claro que a política proposta é conservante,
logo no intervalo IS., Tn+il vale um desenvolvimentoanálogo ao feito naquele
Lema e temos, portanto:

P(Tn+:) $ P(S«)
onde € = }:p )l:lli

(prp,''

Lembrando

( 1 P)(Tn+- - S«) + (l
que

Tn+:- S.
temos então
P(Tn+- )

#(s«)

(l - p)P...f.(s«) + <l
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(1.4)

Por outro lado, em ITn+t, S«+il nenhum buffer é processado, logo

P(S«+i) $ /3(Tn+l)+ P(S.+i --Tn+l) + (
Lembrando que S.+l -- Tn+l = Ób'.b',para algum buffer ó', temos então

@(S«+:)$ P(n.+:) + PÓõ.,,,+ (1
De (1.4)

e (1.5)

concluímos

(1.5)

que

P(S«+i) $ P(S«) - (l --P)/3,.,i.(S«)+ PÓó..b,
+ 2(
Sejam

T =

max(p,i)

rP,i}

uma constantel por

Z ::

min(p,f)

fip

F
Suponhamos

que /3(S«)

TP,f9

>

1' +

ó

::

maxi,,b,eB.

2(f
' c(l - P)

pi +(

>

1'. Ora, de (1-5)

P(Tn) > r

Logo,

E..,:pn~,. aãla+

x'

então

}: -,,.(z.) >

c(l - P)

(P,f)

e portanto

Definimos

.

P(S«) $ P(Tn) + PÓ+ (
e portanto

óbt

(1.6)

' E«...Qn) ;" : ÍS --Í2(
lb

vem que

Mas Tn é o instante em que (p*, í') foi escolhido, logo pela regra da política

CAF devemos
ter

',....Kn) 2: ':'-,.an)

>

:'' ; Í47+ 2(
l

P

8b..b. P
rp',i'

1 -- P

+

P

Das desigualdadesacima e do fato (lue #P'.i'(S-) 2 3p',í'(Tn) vem que
P..,f.(S«)

e assim

P

>

l

2( + PÓ.,,b, - (l - P)P..,i.(S«)

De (1 .6) concluímos

portanto

P
< 0

que

P(S«+i) < P(S«)
Como /3(-) é lipschitziana,

segue que

P(t) < maxÍP(To),I'+pi+(l} Vt>To
donde a.,i(t) é limitado, V(p, {)Vt, e portanto o sistemaé estável

1.3

Sistemas acíclicos

Consideremos agora sistemas com várias máquinas, onde os caminhos de processamento dos produtos induzem uma ordenação topológica das máquinas.
Ou seja, como em jl 11,tomemos um grato dirigido Gs = (V. '4) associado ao
sistema, definido da seguinte maneira:

y
Á

.A4 = máquinas do sistema
{(m{,mj)

: mf,m.Í

€ }'', mí # mj e ]p C P

pP.k '

mi

e

pP.k+l :: mj) para algum k, 1 < k < np -- l}

Definição 1.6 t/m sistema S é digo acíclico se o gra/a Gs não c07zte'mcic/os
orientados.
16

/

produto l
produto 2

/

produto 3

Figura

Sistema acíclico

produto

]

produto 2
produto 3

Gs
Figura

Sistema não-acíclico
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As figuras 1.2 e 1.3 ilustram sistemasacíclicos e não-acíclicos
Humes l61 demonstrou a seguinte propriedade de sistemas acíclicos

Proposição 1.2 Oua/q er po/bicausável é estáue/para sistemasacü/ices
-Demonstração

:

Como o grato Gs é acíclico, podemos considerar uma ordenação parcial das
máquinas induzida pelos caminhos de processamento dos produtos. Ou seja,
podemos dizer que mi precedem.i se e só se existe um caminho dirigido de mi
a mj em Gs. Provaremos a afirmação proposta por indução nessa ordenação.

Seja mi uma máquina mínima/ com relação à ordenação. Como mi só tem
entradas externas, segue que é estável sob uma política usável. Consideremos
agora uma máquina m qualquer. Pela hipótese de indução, todas as máquinas
que precedem m na ordenação são estáveis, logo pelo Lema 1.2 temos que as
saídas dessas máquinas "replicam" suas entradas e portanto as entradas de m
satisfazem a definição (1.1), comportando-se então como entradas externas.

Assim, m é estável.

Cromom foi escolhidaarbitrariamente,segueque toda máquina tem buffers
limitados, e portanto o sistema é estável. H

Um coroláriodesta proposiçãoé a estabilidadede políticas CAF para sistemas acíclicos, uma vez que, como comentámos anteriormente, Perkins e

Kumar j161mostraramque essaé uma classede políticasusáveis. Embora em j161também se prove a estabilidadede CAF para tais sistemas,a
demonstração acima é muito mais geral, além de muito mais simples, utilizando fortemente o conceito de po/alga usát;e/.
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CJapítulo

2

Condições e mecanismos de
estabilização
Os sistemas acíclicos estudados no capítulo l tinham a propriedade de serem
estáveis sob qualquer política usável. Isto naturalmente leva ao questionamento acerca da estabilidade de sistemas com topologias mais complexas;
em j161,deixa-seem aberto o problema da estabilidadeda política CAF em
sistemas não-acíclicos. l<umar e Seidman jlll, contudo, mostraram que até
mesmo sistemas pequenos, com 2 máquinas e l produto, podem ser instáveis,
quando operados por políticas usáveis.

Neste capítulo, exibiremos os exemplos propostos por Kumar e Seidman,
demonstrando sua. instabilidade quando operados sob uma política CAF
Em seguida, relacionaremosalgumas condições que, se satisfeitas por um
sistema de qualquer natureza, são slz$cientespara garantir a estabilidade
desse sistema sob qualquer política usável. Finalmente, algumas poZáÍcas
estabi/{zadorasencontradas na literatura são descritas, com particular ênfase
nos mecanismos rega/adoras propostos

por Humes l61.
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2.1

Um sistema instável sob CAF

Consideremoso sistema abaixo, composto de l produto e 2 máquinas

7n2

7nl

TI

<

T2

Suponhamos que mi e m2 satisfazem a condição de capacidade, ou seja,
pi +p4 < 1 e p, + p3 < 1 (por simplicidade, omitiremos o índice do produto)l
(tomo dissemos no capítulo 1, suporemos a taxa de chegada constante igual
ad

Não há temposde preparação. Seja To um instantetal que
«i(Zol
z2(Zo

#o

.,(7 )

«.(Zo)

=

0

O funcionamento do sistema a partir de To vai ocorrer da seguinte maneira
1. A máquina mi começa a processar o buffer 1, alimentando o buffer 2,
que passa a ser processado por m2
2. Durante o processamento de (1), ou seja, do bu#er 1, a taxa de entrada
em (2) é l/rl , que por hipótese é maior que sua taxa de processamento
(l/r2). Assim, o próximo evento será o fim do atendimento de (1), o
que ocorre no instante
(2.1)
20

e temos
«2(T

.«

)

«,(n)
3

(TI

«,(;-1)

- To)}-

Após TI, a máquinami passa a trabalhar swb-a/imezztada,
ou seja,

passa a processar (1) com uma taxa (d) menor que sua capacidade.
Isto ocorre porque os buffers l e 4 estão vazios, logo (1) é processado
com taxa igual à de chegada, permanecendo portanto com nível zero.
Dessa maneira, (2) passa a ter uma taxa de entrada igual a d, logo o
próximo evento ocorre quando esse bu#er é zerado. Temos então

b - rl+!Íll!}.b

- rl-'al-zDl:--:lÍ-2-

P.n

e também

«,(b)

' ial -zD+ Tzq
.«-«,[[*(: -1)h]

-;F0+K2 -r0;

}=1:-«,:]
.«

- «, [: =]

-

zo

1 -- P,
4

Tendo zerado (2), a máquina m2 passa a processar (3).

Con-

seqilentemente, mi passa a processar (4), já que sua taxa de entrada

sendo processado,a taxa de entrada de (3) é zero e assim o próximo
evento será o fim do atendimento de (3), o que ocorre no instante
T3 '

T2 + "3(Ta)r3
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(2.3)

e temos

,-(7 )

d(T3 - T2)

«4(T3)

.«-«,(:

1) ,;(Q(:- =)

3. Após T3, a taxa de entrada em (4) passa a ser zero. A máquina m2 fica
ociosa enquanto (4) é processado, o que ocorre até o instante
Tó '

Ts +z'(T3)r4

(2.4)

e temos

«-(n)

«l(T3) + d(T4 - T3)

d(T4 - T2)

Ora,, das equações(2.3) e(2.4) vem que

L-b

z3(T2)r3 + z-(T3)r4

,,(«) 1«

--(: - :)

«1

«,(T2)r4

Juntando com a equação (2.2) obtemos

«:(n)

Í:="

Assim, o sistema atinge um ciclo, já que temos

*(n)
onde x(t)

(,-(t), .

, =4(t)).

E fácil ver portanto que

k - 1,2,

--(T4k)

Donde, concluímos que o sistema é instável se p2 + p4 > 1, já que nesse caso
temos limo.. «-(T4*) = +m.
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A hgura abaixo mostra o comportamento dos bufrers em IZo, T41tomando-se
ri = r3 ' 0.2, I'2 = 1'4= 0.6, d = 1.

buKer 3
bu#er 4
buRer l
buKer 2

nível
do

bu#er

n

tempo

O estudo do comportamento do sistema apresentadomostra que, entre os
instantes TI e T2, a máquina mi fica sub-alimentada, enquanto que entre os
instantes Ts e T4, a máquina m2 fica ociosa. Tais situações, como veremos no
capítulo 3, são responsáveispela instabilidade detectada, sendo resultantes
tanto da política utilizada (CAF) quanto da natureza não-acíclica do sistema.
O que surpreende é que, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a
instabilidade pode ocorrer mesmo que não haja re-processamentosde produtos, ou seja, mesmo que os caminhos dos produtos sejam acíclicos. De fato,
consideremos o sistema abaixo, também apresentado por Kumar e Seidman:

7nl
Tll

<

T12

T21

<

T22

Como no exemplo anterior, suponhamos que não há tempos de preparação,
e seja Zo um instante tal que
«-,:(7

zo

:

z1,2(To

z,,i

(To)

«,,,(To)

=

0

A máquina ml vai processar (1, 1), enquanto que m2 vai processar (1, 2), já
que este tem taxa de entrada maior que a taxa de processamento. Assim, o
comportamento do sistema é similar ao anterior, isto é:

No instante

l

T. = To+T

ZOTI,l

1 -- Pt,i

o buHer (1, 1) é zerado; a partir daí mi fica sub-alimentadae temos

-«,

(t - ã) Jh (:-E)

« l.,(TI

)

.«

«2,1(TI

)

d(TI - Zo)

'r1,2,/

2. No instante

h+ ,: ,2(TI ),i,2

b

Tl+

1 -- Pi.2

..(,-,: - ,-.:)

(l - P-,:)(l - P:,,)

o buffer (1, 2) é zerado, e temos

.-,,''-,
- ',.-«,(t-E)- :h(,-=)
«:,-(T2)

=

d(T2-T-)+d(Tl-To)

"oP:.: .

í-i:,:

=

zo(P-,:- P:,:)

'(i-p-,:)(i-p:,,)

'Í(T2-To)

-

i-p:,,

A máquina m2 passa a processar (2, 1) e consequentementemi passa a
processar (2,2).
3

Notemos que, em T2, temos uma situação simétrica à inicial (em Zo),

com um buffer não vazio e os demaiszerados. Como r2,i < r2,2,o
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funcionamento do sistema a partir de T2 se dará de forma análoga à
acima, donde concluímos que, após os instantes T3 (limpeza de (2, 1))
e T4 (limpeza de (2, 2)) temos

.:,- (a)

í4zf=',,:(b)
,,,:(n) - ,,,,(h)

«:,,(n)
Logo,

JL#L*'"'

*(n)

e portanto temos um ciclo
Clamo no exemplo anterior, concluímos que, se
Pi.2

P2,2

1 -- Pi,2 1 -- P2,2

>

1

ou seja, se p1,2+ p2,, > 1, então o sistema é instável
E interessante notar também que a instabilidade do sistema. depende das
condições iniciais. De fato, suponhamos
TI,l

T2,1

T1,2

T2,2

di

d2

satisfazendoa condiçãode instabilidadedetectada.acima, ou seja, pi.2
P2,2> 1. Suponhamos ainda que em To temos

«l.-(Zo)
«-,2(To)

«, 2

,1(Zo

z2.,(To)

zo
0

É claro (lue mi vai processar (1, 1) e m2 vai processar (2, 1), pois os outros
buffers estão vazios. O sistema se comporta a partir daí da seguinte maneira:
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1. No instante

n

os buRers(1,1) e(2, 1) são zerados; logo, os buffers(1, 2) e(2, 2) passam
a ser processados em mi e m2, respectivamente, e temos

n,2(Ti)

«,.,(r. )

(n
- 7 )-L
'
TI.l

n .:(TI )

-2.1(TI)

0

zo

1 -- Pi.i

2. No instante

n

T

+ «-.2(T

),-:,2

os buffers (1,2) e (2,2) são zerados simultaneamente;logo, os buHers
(1, 1) e (2, 1) voltam ser processados em mi e m2 e temos, portanto,

Assim,

= d-(T2 - T )

«:.-(7

)

«,.:(7

«-,,(:

)

«2,,(T2)

*(L)

)

zoPi,2

1-- h..

íg'h*u':o

e portanto temos um ciclo. N/lasp.., " p2,2e, como o sistema por hipótese
satisfaz a condição de capacidade (p:,. + p2,, < 1) temos
!:
< l
1 -- Pi.i
e portanto o sistema é estável. No Capítulo 4 analisaremos essesistema em
detalhes, mostrando condições necessárias e suficientes de estabilidade para
políticas CAF
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2.2

Condições suficientes de estabilidade

Os exemplos da seção anterior mostram que a existência de um ciclo sim-

plesjá pode permitir a instabilidadedo sistema,bastandopara isso que

os graus de congestionamento sejam suficientemente altos. A pergunta que
surge em consequência desse fato é: existem condições sobre os graus de congestionamentoque garantam a estabilidade do sistema para qualquer política
usável? Lembremos que, como vimos no capítulo 1, interessam-nossomente as políticas descentmZfadas, ou seja, é desejávelminimizar a informação
global necessária à operação de tal política.
Vamos inicialmente denominar os sistemas que possuem esta característica
Definição 2.1 Z)iremos qtzeum sistema S é intrinsecamente estável
Estável quando operado sob qualquer política usáuel.

2.2.1

se S é

Condições de estabilidade condicional

A fim de analisarmos sistemas mais complexos, temos que considerar, como
comentámosacima, os ciclos existentesentre as máquinas. Mais geralmente,
devemosanalisar conjuntos de máquinas que estão {?zterlgados, no sentido
de que existem ciclos (não necessariamente do mesmo produto, como vimos
acima) contendo qualquer par de máquinas do conjunto.

Será útil, assim, considerar o grato Gs definido no capítulo 1, isto é, Gs
(V, .A), onde
y
.A4 = máquinas do sistema
Á
{(m{,mj): mi:#mj e ](p,k) t.q. PP,*
'p,.t+: =mj}

' ":

Para analisarmos os conjuntos de máquinas interligadas, tomemos uma par
tição de (]s,{Gi,

. . ., G,},

onde cada G{ é uma componente/ortemente

co-

lzeza, ou seja,

mi,mjC Gk

existem caminhos dirigidos de mi a mj e de mj a mi em Gs
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Sem perda

de generalidade,

consideremos

então

que (Gy

' ; . , G,).é

uma

orde-

nação rareia/das componentes de Gs, onde Gi precedeGj (o que denotaremos
por Gi < Gj) se e só se existe um caminho dirigido em Gs de Gi a Gj.

Seja t?s o grifo obtido a partir de Gs contraindo-secada componente Gi a
um único vértice. Claramente, Gs é acíclico. Ora, sabemos que qualquer
política usável é estável em sistemas acíclicos, logo isso nos leva a concluir
que, se pudermosgarantir que cada componenteG{ fun(lona "como uma
máquinas , então teremos a estabilidade no sistema original.

Consideremos agora um buffet (p,i) qualquer, e seja Gj a componente fort.emente conexo à qual pertence p.,i. Vamos definir uma tapa de entrada
condicional dl,.i da seguinte maneira:

d.
'l,..

l

se t :: l ou PP,i-i c clk com A # j

'rP,i--i

se pP,i-i C (;j e pP,i-t # pP,i

'Í,,i-:

se pP.i--l = pP i

Definição 2.2 t/ma máqtlina m é chamada condicionalmenteestável se
(p,i)eBm

A idéia de tal conceitoé que uma máquina m condiciona/menteestáueJ é
capaz de "absorver" as taxas de entrada de seus buffers mesmo que estas
estejam com seus valores máximos, isto é, l/r.,i-i para (p,{) C Bm. Como
vimos no Capítulo 1, no caso de re-processamentosconsecutivos(laços), podemos considerar a última taxa de entrada na máquina antes do buRer em
questão.

Com estas definições,Kumar e Seidman jl ll demonstrarama seguinte

estável,entãoo
Proposição 2.1 Se toda máquina m é condicionalmente
sistema é estável sob políticas CAF.
cumes l61generalizoua Proposição 2.1 enunciandoo seguinte
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Teorema 2.1 Se toda máquina m é condiciona/menteestáue/,Calão o sis.
lema é intrinsecamente

estável .

-Demonstração:
Reproduziremos aqui as linhas gerais da demonstração. Tomemos a campo'
nente. Consideremoso subsistema S. contendosomentea máquina m. Ora,
m é condicionalmente estável, logo temos p{,, = ps. < 1 e portanto o sistema S., tomando como taxas de chegadadl,,i, é estável sob qualquer política
usável. Como a taxa de entrada de cada (p,i) C -Bmem S é no máximo dl,,i,
segueque m é estável em S. Portanto, (.;! é estável, logo suas saídas replicam
as taxas de chegada no sistema (de acordo com o Lema 1.2) e, aplicando um
raciocínio indutivo na. ordenaçãoparcial (GI, . . . , G,), concluímosque S é
estável para qualquer política usável. H

2.2.2 Enfraquecendo as condições de estabilidade con
dicional
O Teorema enunciado acima nos permite analisar a estabilidadede um sistema independentemente da política em questão. As condições impostas
(estabilidadecondicionalem cada máquina) são demasiadamentefortes, e
assim um esforço tem sido feito no sentido de enfraquecê-las e dessa maneira
ampliar a classe dos sistemas intrinsecamente estáveis.
Rumes l61observou que, como máquinas condicionalmente estáveis replicam
suas taxas de entrada máximas (d;,i), então a análise de estai'i/ dado condicional pode ser /cita "e/{mínando-se;' essas máquinas do sistema. Tal processo
de eliminação de uma máquina ?ã, denominado "curto-circuito" por cumes,

consisteem consideraro sistema,que denotaremos
por S \ íã, ondeo con-

junto de máquinas é .M \ {m} e, para cada buffer (p,i), aplicar o seguinte
algoritmo:
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se(p,{+l)éprocessado'mm

,

,

..

,

.

então seja (p,.j) o primeiro bufrer de p após l.p,z) que e processado
fora de m
se existe t.l (p,.j)
.
e«tã. ..««mer«m-se os b«ffers(p,.j),(p,.j + l), . . .,(P,n,)
com(p,i+
n,

l),(P,i+

2),.

. .,(P,",+{

+ 1 -- j)

.-- n, + { + l -- .j

senão np '-- i' 'u seja, (p,{) é o último proc'ssamento de p
se i = 1 e (p, i) é processado em m
então se np > 1, ou seja, se p é processado por outra máquina
ente. ...«metam-se os buffers(p,2),(p, 3),. . . ,(P,".)
com(p,

n, -

l),(p,2),

. . . ,(P,n,

- l)

n, -- l

senão P +-.-T' \ {p}, ou seja, o produto p é eliminado do
sistema

A figura 2.1 mostra um exemplo de um sistema S e o correspondente S \ iã-

O seguinte Lema caracteriza o grato (-;S\mem função do sistema original.
Ma s geralmente, o enunciado vale para o grato associado ao sistema acrescido
dos laços.

Lema 2.1 Se.jamtl,t; C .A4\lÍã}, u :# u, e GÇ o gra/oobtidode Gs

acrescentando-se os laços correspondentes a bu$ers consecuttuos na mesma
máq

izza. Balão,

existe

o arco (u,u)

uma das aPrmações abaixo é válida:

em Gi \m se e somente

se pelo me7zos

i) .E,i.'' . -c. (u,") 'm GÇ;
ü) E,í;t. «m Z,u#e, (p,i) em S t"l q«. P..i. = m,Pp''T' ' " ' P..i =
j é o primeiro bufar de p após (.p,i) que é processadofora de :i:ã.
-l)emonstração.
({::)

Se (u,u)

.

c GÇ, e"tão ob"iam"te

(",.")

C GÇ\m:

.

.

,

«, .«d'

.-

S' existe (p,,')

.
'm S

tal que pP.i ' nz,PP.i-i - u e pP.j ' u' então o primeiro passo do algoritmo
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/

,,'

//

2, 1)

(1,3)

B

/

/
/

(1,2)

(1, 1)
(3, 1)

produto l

(2,1)

(2,2)

-->
.>

(3,2)

(3, 1)

(1, 1)

S\m
Figura

Efeito da eliminação de uma máquina
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produto

2

produto

3

de elimin«ão

descrito anteriormente

vai renumerar(p,j)

com(p, {),(Z',j

+ l)

com (p,i+ 1) e assim por diante. Logo, Gb\m vai conter o arco (u,u).
(:+)

Pela definição do grato GÇ\m, sabemos que existe um buffet (p,t)
em
retira.da

S \7# tal que p.,i = u e pP,i+t t, em S \íE. Suponhamosque a
de m tenha causado a elim'maçãode alguns buífers entre os anuais (p,{) e
/

(P,{ + 1). Seja (p,.j)

a numeração

original

de (p,i+

1).

'\

Pelo algoritmo

.

de

eliminKão, somente buffers de m são retirados, logo(p,i+ l),...,(P,.i
- 1) €
Bm em S e portanto .j é o primeiro buRer de p após (p, i+ 1) processado fora
7n.
de?ã

Por outro lado, se a retirada de m não eliminou nenhum buRer entre os
at-is

(p, á) e (p, { + l),

e (p .j + 1),

respectivamente,

-tão

'm
para

S esses

buffers

algum

.j.

".m

Logo,

existe

«umerados
o arco

'?'n
(u, t;)

( ,..,i )
em Gs-

E interessante notar que a eliminação de uma máquina pode descaracterizar algumas componentes fortemente conexas. Por exemplo, consideremos o
sistema abaixo, contendo apenas l produto:
m2

.m3

n21

S
A eliminaçãode mi torna o sistema S \ mi acíclico, como mostra a figura
abaixo:

m3

Tn2

S\ m32

A fim de analisarmos a influência da eliminação de uma máquina na com
posição fortemente conexo, consideremos a coleção gs de componentes for
temente conexas de Gs e vamos definir um mapa ponto-a-conjunto

X's : .M ----, Çs
da seguintemaneira

/{s(m)

G{ C Çs tal que m C Gi

ou seja, -KS(m) é a componente fortemente conexo à (dual pertence m, no

sistemaoriginal. Lembremosque {Gi : Gi C gs} é uma partiçãode Gs.

O Lema abaixo mostra que a eliminação de uma máquina não "concatena"
duas componentes fortemente conexas.
Lema 2.2 Se.ja7n a máquina e/íminada. Para q aisquer máquinas ml,mj C
M \ {m},

ua/e que

.Ks\m(ml) = -Ks\m(mj)

:::+ /{s(ml) - -Ks(mj)

-l)emonsÉraçâo;

. .

Se ml e mj estão na mesma componente em Gs\Rã então existe um caminho
dirigido de ml a mj em Cs\m e vice-versa. Seja C = (ml, t;i, . . . , uq, mj) um

tal caminho de ml a mj, e consideremoso arco (mi,ui). Pelo Lema 2.1,
sabemosque ou existe o arco (mz,ui) em Gs, ou então existe um buffer
(p,{) em S tal que p.,í-l

= mi, p,,i = m e p.,k = ui, onde k é o primeiro

bufler de p após (p,á) que é processadofora de íã. Logo, em Gs existe o

caminho (ml,m, ui). Repetindo o mesmo raciocínio para os outros arcos de
(IJ. concluímosque existe um caminho dirigido O' em Gs que vai de ml a
mj, eventualmente passando por íã' Analogamente, mostra-se que também
existe um caminho dirigido em Gs de mJ a ml. Portanto, -KS(ml) - Ãs(mj).

Uma importante observação deve ser feita neste ponto: devemos frisar que,
embora máquinas condicionalmente estáveis repliquem suas taxas de entrada. . mmpodam'nto

do sÍstem"

S \ m é dV'«nfe
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'í' "mp.,t"m.nto

de S.

De fato, isso ocorre quando consideramos atrasos, que por sua vez podem ser
encarados como temposde transporteentre os buffers. Nessescasos, um elemento que sai de um buRer após seu processamento não entra imediatamente
no buffer seguinte, mas somente após determinado retardo.

Como observouHomes ]6], uma política pode ser usável, no contextoem

com uma
que estudamos até agora, mas ser instável, mesmo para sistemas
máquina isolada, ao considerarmos os atrasos. De fato, tomemos um sistema
formado por uma única máquina e um único produto, com três processamentos consecutivos, e tempo de preparação ó entre todos os buffers. Suponhamos que existe um atraso a entre os buffers (2) e (3), e consideremosuma
política em que elementos "atrasados" têm menos prioridade. Note-se que,
uma vez que a principal característica. das políticas discutidas neste trabalho
e a capacidade de permitir decisões locais, a definição do que é um elemento
"atrasado" deve ter como parâmetro tão somente os buffers da máquina; ou

sej., o «t"se só po'í' .e, medi'í' 'm "J«ção

«

,'m p«"""m'"t'.««lerá''

lza máqui?za. Assim, um buRer com entrada externa nunca terá elementos
atrasados.

E fácil ver o sistema assim definidoé instável para a política proposta, uma
vez que claramente o buffer (3) nunca será processado, já que seus elementos
sempre terão menos prioridade.
E preciso, portanto, qualificar políticas que toleram atrasos

Definição

2.3 Um.a po/z7ica á alia fortemente usável se todo sistema com

zma lírica máquina é estável sob essa política, mesmo considerando atrasos
entre os bH$ers consecztiuos.

A razão de inserirmos este comentário deve-se ao fato de que o processamento

de um elemento,por si só, já é causa de atraso; ou seja, se um produto é
processado em ml , depois em m2 e novamente em mi, então ao chegar em mi

na segunda vez o elementotem um atraso em relação ao seu processamento
anterior nessa máquinaso valor do atraso é exatamente o tempo gasto pelo
elemento para ser processado na outra máquma.
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De posse desses resultados, podemos agora mostrar que, sob determinadas
cond ções, a eliminação de uma máquina condicionalmenteestável não afeta o estudo da estabilidade do sistema, como afirma o Teorema abaixo, de
Rumes l6l:

Teorema 2.2 Seja í# uma máquinacondicionalmente
estáueZem S, e P
uma poZúica usáue/ quaZqaer. Se S \ }ã é est(íuel para P, e se ua/e pe/o melros

uma das a$rmações abaixo;

i) Todos os laços de S \m estão presentes em S;
ii) P é fortemente usável.

Então, S tambémé estávelpara P
-l)emonstração;

.

Seja (p,i) um bufferde S tal que p.,{ # m, e (p,.j) a su' num"anãoem
$ \ íã. Vamos denotar por d.,j a taxa de entrada condicional de (pl j) em
S \ í7i. Para mostrar que S é'estável, basta mostrar que d;.i é a maior taxa

de entrada possívelde (p,i) em S, pois a estabilidadede S \ iã garante a
estabilidadede pP,i em S com as taxas de S\m e portanto, nesse caso,
teríamos a estabilidade de todas as máquinas de S.

Seja m = p.,i em S. Ora, se m. g /t's(m), então pelo~Lema.2.2.temos
quem « /{s\m(u) para todo u C KS(m) e portantom não é afetadapela
eliminação de íii, isto é, ag.j = al,.{. Logo, pela.definição de dp,{, concluímos

que d;,j é a maior taxa de entra(ia possívelde (p,{) em S-

Suponhamos então m C /t's(m), e consideremos a máquina m'
S \ m. Temos três possibilidades:
l

/Vã. «í.l.

ta/ m'; Neste caso, em S temos o«(p,{)

é o primeiro processamento de p), ou então p.,i..

=(Z',l)('u

pP,j-i em

s'j',.m

= ÍH e íã é o primeiro

cessamento de p. Se vale a primeira situação, então claramente
ag,j = dl,,i = dp- Na segundasituação, a taxa de entrada condicionalde
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p em í7í é dp, logo a hipótese de estabilidade condicional de m garante

(lue m replica essa taxa e portanto alÍ,j = d, é a taxa máxima de (p,í)

emS

2 m' C Ks\m(m)

: Neste

caso, se m' # m então

segue

que d;,j

=

;;ll'--

e

existe o arco (m', m) em Gs\m; Se m' = m, -tão ag,j = ag,j.: e t'm's
um novo laço, logo pela hipótese do Teorema a política em questão é
/ortemente usáoeZ.Em qualquer caso, podemos concluir pelo Lema 2.1
. (p, {), ou ente;l

temos

p.,l+-

= P ,i+,l = . . - -

P.,i..-

= m, o«de

(p, Z).é

a nu"meração de (p,.j -- Irem S. Na última situação, a taxa de entrada
condicional

de (p,Z + 1) C .Bm em S é d;,l+t

= ;h

donde se conclui

que, se m' # m, então a estabilidade condicional de í# garante que essa
e a taxa máxima de entrada de (p, {) em S; e se m' = m, é fácil ver que
a sequência (m,m, m) comporta-se como um laço e portanto, como a
política é fortemente usável, d;.j = d;,j-i (taxa de entrada em m) é a

taxa a ser considerada.

3

E:{, :l SU

U in %

a m' em Gs\m. Logo, o Lema 2.1 garante que em S não existe visita
posterior do produto p à máquina m', ou seja, pP,k # m', Vk 2: .j. A
mesma relação vale entre m e qualquer máquina p C /{s(m) tal que
caminhos de
-Ks\m(P)

:3 .Ks\m(m'),

ou seja, p deve preceder

m n=

todosxos produtos que utilizam essas duas máquinas. Tomando então
o subsistema S. de S, formado pelas máquinas de uma componente
minimal (no sentido de -<) de Gs\m, temos que SI só tem entradas
externas ou através de m; nesse último caso, uma entrada não externa

em um bufrer (q,j) C Si só pode ocorrer através de uma visita anterior
do respectivo produto q a iã (que por sua vez replica sua taxa de en-

trada, pois é condicionalmente
estável). Como as máquinasde Si são
estáveis para essas taxas, pois são estáveis em S \ iE, concluímos que,

em S, o subsistemaSi replicaas taxas externas. Aplicando indutivamente o raciocínio, concluímosque as taxas máximas de entrada nos
subsistemasde S formadospelas máquinas das componentesde Gs\m,
em particular no buffer (p,{), são d,j = dp
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Em qualquer dos três casos, segue que m é estável, logo S é estável para P

A condiçãode estabilidadedemonstradaacimaé, de fato, mais fraca que

as condiçõesde estabilidade condicional originais, como mostra o exemplo
abaixo:
mi

m2

d, = l

Note-se que ml não écondicionalmente estável, pois p:«, = 0.6+ gi{ > 1. Mas
ma é condicionalmente estável, já que p:,., = õk(0.4 + 0.1).< 1. Eliminando
m2, obtemoso sistema S \ m2, que é formado por uma única máquina, logo
é estável e portanto, como obtivemos um novo laço, concluímos S é estável
para qualquer política /ortemente

usáueZ.

A idéia da eliminam;ãode uma máquina ni condicionalmente estável nos leva
a pensar de modo indutivo. Ou seja, podemos tomar o sistema S \ m e considerar uma máquina m' condicionalmente estável em S \ m; se (S \ m) \ m',
que denotaremos por S \ (m U m'), for estável, então S \ m também o será e
consequentemente S será estável. Se for possível então aplicar seguidamente
o mesmo raciocínio, até obtermos um sistema garantidamenteestável (por

exemplo,com uma única máquina), teremos que cada sistema "reduzido
será estável e portanto o sistema original será estável.

Tais idéias podem ser sintetizadas no seguinte Teorema, que em l61é apre
sentado como um algoritmo:
Teorema

2.3 Se.ja S um sistema e P Hma po/zlica usáue/ qua/quer. Se ezíste

.ma o,d.««çã. (m:,. ..,mM)
.A/ -- 1, tuas quc:

d« máq"í-;
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d. S . «m údíce j, 1 5; j $

i) m: é condicio'talmente estável em S;

ii) mk é co«cicio-/me«te «tá«/
iii) S \ (m: U
íu)

U mj) é e'tá"'/

Se P não é fortemente

usável,

estão presentes em S, k =

.m S \ (m' U . . U m'':),
q-«d.
então

1,...,.i;

.pe«do
todos

"

s.b P;
/aços de S \ (m:

Um')

U

então, S é estável para Q política P proposta

-Z)emonsfração.

.

.,,

.

E IÇ: il l bX &Çl&gll
Vamos

formalizar

o raciocínio

exposto

acima.

S\(m: U ...U m*) =(S\(m' U ..Um*-'))\m',
o Teorema

2.2 garante

demonstração. H

que S \ (m: U . . . U mk-i)

Seja

(m',

. . ,mw)

uma

tal

logocom ahipót"'({")

é estável,

completando

a

Observemos ainda que o Teorema 2.1 é um caso particular do Teorema acima,
tomando

.j = M -- 1, já que, se S é condicionalmente

estável,

ou seja, se

todas as máquinas são condicionalmente estáveis, então qualquer ordenação
das máquinas satisfaz as condiçõesdo Teorema, como se pode concluir do
seguinte

Fato

2.1 Se m e m são condÍcionalmenfe

estás;eÍs em S, então m é conde

ciDRa/mente estável em S \ íã,

Basta otnfmçac u., na demonstração do Teorema 2.2, dado um buffer (p, {) C

B., se(p,.j) é s- -m"Kão emS \ m, entãoag,j$ al,,..H
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Figura 2.2: Um ciclo simples para n ' 6

2.2.3

Casos particulares

A condição (iii) do enunciado do Teorema 2.3 nos diz que, vista de.uma forma algorítmica, a verificação das condições de estabilidade condicional das
máquinas em cada sistema reduzido pode ser encerrada quando um sistema intrinsecamente estável for atingido. Por exemplo, se em alguma etapa
do processo de eliminação obtém-se um sistema acíclico, então o Teorema
ante a estabilidade do sistema original.
Dessa forma, torna-se útil analisar casos particulares de sistemas intrinsecamente estáveis, com o objetivo de obter configurações minimals que possam
servir como "base" para o processode eliminação.

Consideremosum sistema S formado por M máquinas e l produto cujo
caminho de processamento é um cic/o simples, ou seja, n. = n = JW + l e

«:

-l

i = 1, . . . , n -- l

=:

A figura 2.2 mostra um tal sistema
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O Teorema2.3 nos diz que, se mi é condicionalmenteestável, ou seja, se
dri

+ --l--r.

<

1, então

S é estável,

pois

nesse

caso

a eliminação

de ml

leva

ao sistema S \ mi, que é acíclico e portanto estável.

No caso particular em que S não tem tempos de preparação, a proposição
abaixo garante a estabilidade para uma classe de políticas:
Proposição 2.2 Seja S

m sistema ciclo-simples com M máqui7zase -í pro-

duto, sem tempos de preparação.

conservante.

.Então,

S é estável sob qua/quer poláica

-Z)emonstração;
. , . .
Sem perda de generalidade, vamos supor que as máquinas mi C ./U são
setais
mi
pi = mí,

í = 1,...,n

-- 1, p.

= ml.

Conforme

vimos

acima,

.:.

z

é condicionalmenteestável, então S é estável. Suponhamosque mi nao e
condicionalmente
supor

'l''.j

estável,

ou seja, p: + :;lt r« Z 1. É claro que podemos
tal que
também
l-i $ r2 $ ' ' ' $ r«-i, pois se rl-i
> rj para algum J ..&=...l
$ n ' 1, então :; l rj < 1 e portanto pj é condicionalmente
estável,

logo poderia ser eliminada do sistema, de acordo com o Teorema 2.2; assim,
podemos considerar o sistema S \ pj-

Consideremos uma seqüência de instantes Zo, Ti, T2, onde

n
h

início do atendimento do buRer l
. . .
fim do atendimento do buffer l e início do atendimento do bufrer n
fim do atendimento do buffer n e início do atendimento do bufTer l

Clonsideremostambém a função

P(t)(t),'-+

I':({)+ ..+'.(t)I'«

E fácil ver que o processamento de uma unidade de um buHer .j (com 2 Í
.j $ n - 1) não afeta a função /3( ), pois essa unidade causa um,decréscimo de
l em'(.j) e portanto um decréscimo de 1« na função, mas também causa um

acréscimode l em (.j + 1) e conse(lilentemente
um acréscimode Tnem /3('). Já
o processamentode uma unidade do buffer l causa um decréscimo de ri na
função pois o argumento acima vale para a segundaparcela da expressãode
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P(t). Finalmente, observemos que o processamento de uma unidade do buffer
n causa um decréscimo de Tn na função, pois n não tem buffer posterior.

Por outro lado, supondo uma taxa de chegada no buffet l constanteigual
a d, temos (lue, em (qualquerintervalo de tempo A, a função P(') cresce
dA(7-i + Tn) = A(Pi + P«).

Em IZo, Tll a máquina l atende o buffer 1. Como mi não é condicionalmente
estável, sabemos que o processamentosó não ocorre com a taxa nominal
sistema todo
(+j se (lli e (n) estão vazios, mas neste caso é fácil ve.r que o
.x . ...l
.
tel.ia que estar vazio, pois nenhuma máquina é condicionalmente estável, e
portanto o sistema seria obviamente estável. Assim, se 31(t) + a?(t).> .0
durante todo o intervalo, temos que o número de unidades processadas nesse
intervalo é (TI -- Zo)â, logo

P(Zo)+(TI
P(7) (n

P(n)

Zo)(P: + P.) - (TI
To)(l - P: - P.)

7)

Em ITI,T21 a máquina l atende o buffer n. Mais uma vez, como mi nao e
condicionalmente estável, sabemos que o processamento s(i nao ocorre com a
'axa

nominal(1.)

se(1)'e(n)

0, Vt C ITI,T21,

estão

concluímos

intervalo é (T2 -- h)à

P(7 )

-zios.

que o número

S«p'ndo

-tã'

de unidades

n-(t)+

processadas

"«(t)

>

nesse

e portanto

@(T) + (T2 Ti)(P: + P.) - (T2 - TI)

P(T.)-(T2

Ti)(l - P: - P.)

Juntando as equaçõesacima, e denotando por p o valor pi + p., obtemos

P(T2)

- (l - P)IT2

Zol

Se p $ 1, então claramente #( ) é não-crescente, logo o sistema é estável

A figura abaixo mostra um exemploonde a aplicaçãodo Teorema2.3 e da
Proposição anterior garante a estabilidade do sistema:
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m3

Tn2

7nl

Suponhamos que não há tempos de preparação Note-se que mi não é condicionalmente

estável,

pois

p:«:

=

P: +

:.

=

0.6 +

8g

>

1.

Também

m3

não

é condicionalmente estável, pois p:«, = 2. ;: gá > 1. Mas m2 é condicionalmente estável, pois p' , = 1 + q :: g$+ g# < 1. A eliminação de m2 resulta
no sistema
m3

mi

Embora nem mi nem m3 sejam condicionalmenteestáveis, o sistema resultante S \ m2 é um ciclo simples, logo é estável para.qualquer política conservante
pela Proposição anterior, e portanto S é estável para essa classe de políticas.

2.3

Mecanismos de estabilização

Vimos na seção anterior condições que, se satisfeitas por um sistema, garantem a estabilidade deste para qualquer política usável. E interessante, contudo, estudar o problemasob um ponto-de-vista mais prático, isto é, responder

à pergunta: Dado um sistema, como ele pode ser operado de maneiraque
sua estabilidade fique assegurada? Ou seja, queremos determinar po/zlícas
estáveis ou, mais geralmente, mecanismos de eslabãlázaçãoque adaptem uma
política usável, tornando-a estável.
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Políticas com ''backoíf''

2.3.1

Perkins e Kumar j161propuseram a implementação da poZúica C.4F' com
"backo#".

Tal mecanismo

consiste em considerar cada máquina como um

sistema {so/ado,isto é, como se a taxa de entrada em cada buffer fosse a taxa
Assim,

de chegadadP, e aplicar a política CAF nesse sistema "simulado".
indicando por zP,i(t) o nível do bufTer(p,{) no instante t, temos, no sistema
original:

8 Regra de esmo/Aa;
no instante Tn, escolhe-seum buffer (p',{') que satisfaça

'...i.(Tn)

2

C

}.:

(p.i)eBm

'p,'(Tn)

e Duração do atendimento; processa-se o buffet escolhido (p', ã') como
se ele tivesse z.,,{.(Tn) elementos, ou seja,

Tn+ ;,. .i. (Tn)q. ,i.
1 -- Pp',i'

A atualização dos z,,f(.) é feita supondo taxas d., ou seja, para (p,{) tal que
PP,: ' pP','' temos:
Z,,i(Tn+:

)

Z,,i(Tn)

,..i(Tn)

+ d,(Tn+-

- Tn)

+ (dP - ;h)(Tn+: - Tn)

(P,{)

# (P', í')

(P,i)

Os valor.s iniciais são os reais, ou seja, z,.i(To) = zP,Í(Zo) para todo (Z',í)Note-sê que o mecanismo proposto não é conservante, uma vez que permite
que uma máquina fique parada (ou sub-alimentada) mesmo havendo outros
buffers a processar, o que ocorrerá se z,.i(Tn) for suficientementegrande para
que (p,i) seja escolhido mas tivermos #p.i(Tn) - 0. A.pesar desta aparente
sub-utilização do sistema, em j161demonstra-se a seguinte

Proposição 2.3 4 po/zlãca
C',4Fcom "bacio.F"é estáue/para qua/quersis
tema.
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Podemos, porém, estender o conceito de Perkins e Kumar, de modo a generaliza.lo para qualquer política usável. Para isso, consideremos também
variáveis z,,i( ) representando o nível do buffer (p, í) se a máquina p,,{ estivesse sendo operada isoladamente sob a política usável em questão. Novamente,
a asco/ha do buífer a processar em um instante Tn, bem como o interna/o de
tempo durante o qual o buffer escolhido será.processado são definidos pela
aplic%ão da políti;a com bas' n's valores zp,i(Tnl,.a's in"és dos valoresr'ais
z,,i(7;). A atualização de zp.i(') é feita de modo idêntico ao visto no caso da
política CAF
Consideremos um buffer (p,á) e sejam {T2«}«CN e {T2«+i}«CN respectiva-

menteas sequênciasde instantesde início e fim de processamentode (p,i)-

Assim, {lT2«j,T2"+il}..IN representam os intervalos em que (p, á) é processado, enquanto que {lT2n+i, 72n+2llnCN representam aqueles em que (p,{) não
corresé processado, o que inclui o tempo total 2ó ((lue suporemos positivo)
pondente ao chaveamento de e para o buffer (p,{)- Como dissemos acima,
tais intervalos são determinados pela política em questão.

O Teorema abaixo estende o resultado de Perkins e Kumar, garantindo a
estabilidade

de políticas

"backoff"

em geral.

Teorema 2.4 Se.ja P uma po/zlicawsáue/. Balão, a {mp/ementaçãode P
com "bacio.F" é estável para qualquer sistema.
Z)emozzstração;
.
.
.
Inicialmente, constatemos que o sistema "simu/ado" á estáue/, pois cada
máquina é tratada como um sistema isolado e P é usável. Logo, existe
I' > Oral que
v(P,i)vt
z,,.(t) $ 1'
V(P,i)
Vt
(2.5)
Vamos denotar por el,.{(t) e y;,i(t) respectivamente a entrada e saída acumuladas do buffer (p,{) no s stema sina/ado até o instante t. Pelo Lema l.l,
temos, para todo s,t com s $ t

l3/;,í(t) -VI,,i(')- ('l,,í(t)

- 'l,.í('))l $ 1yl,,i(t) - 'l,,i(t)l+ I'l,,i(') -VI,,i(')l $ 2'Y

onde '7 é uma constante não-negativa, dependente do estado inicial.
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Como, por definição, el,,{(t) = dpt, temos então

d,(t-')-2'7 $ V;..(t)-VI,.i(') $ dp(t-;)+2'Y

V(P,{)V',t : ;$t

Mas o processamento ocorre de acordo com o sistema simulado, logo a saz'da
real é no m.ízímo saü simu/ada, ou seja,
Z/,,i(t) -y.,i(')

$ VI,,.(t)-VI,..(')

$ 'ip(t-')+2'

V(P,{)V',t

Por outro lado, é claro que e,,i(-) = yP,i-:('),

i>

acima temos que

e,,i(t)--e,,{(s) $ d,(t--')+2"r

: ' 5; t

1, logo da desigualdade

V(P,{) : i>1 Vs,t : $t

Lembrando da hipótese básica sobre o fluxo de entrada ep,l( ) (ver (1.1))
temos então
..,i(t)-e,,i(s)

$ dP({-')+'T'

onde I' := maxl2"y,

V(P,{)

Vs,t

: '$t

(26)

maxi (IP}.

Sejam (p,{) um buffer, t um instante qualquer. Vamos denotar por N(t)

o númerode atendimentos
de (p,i) em lO,tl com taxa constante,por
{SÍ, TjlX(.) respectivamente os instantes de início e âm dos atendimentos
(TX(t)

=

t se (p,i)

está

sendo

processado

no instante

taxa de processamentoem ISj, rsl.

t, To = 0), e por

vj a

Assim, temos, para .j ' l, . . . , .N(t)

Z.,:(T,) = ',.:(T,--) + 'ÍP(T. - TJ--) - "j(T, - Sj)
,..:(T,)
m"t0, «...(%--) + 'P,'(Ti) - 'p,'(T.--)

=

- "j(T, - Sj)}

A expressão de 3,.f(TJ) deve-seao fato que z,j é determinado de acordo com o
valor de z,.{(Sj), ou seja, uj pode ser igual à taxa de processamentonominal
mas (p,{)

pode

estar vazio.

Seja r o maior índice .j entre l e .N(t) tal que z,,i(Tj) - 0, convencionando
que r = 0 se a,,i(TJ) > 0 para.j - l,...,.V(t) Temos então
.,.:(t )

,,,{(Tr) +dp({ - T.)

/V(t)

- :::r+l "k(Tk - Sk)
k

N(t)

«,,.(t)

.,,.(Z.) - k=r+l
}l: "*(Tk- S*)

«..i(T.) + '.,i({)
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Por (2.6),

e da definição

de r segue que
/V(t)

«,,.(t)

$

«.,{(0)+dp(t-Z)+'y'«,,:(0)

+

;.,í(t)

-

,p,i(Z.)

}: «k(Tk
k=r+l
+

s.)

7'

De (2.5) temos então

«,,i(t) 5; -.,i(0) + 1'+7'
Como t e (p, {) foram escolhidos arbitrariamente, segue que o sistema é estável

para a políticaproposta.H

2.3.2

O Mecanismo Supervisor Estabilizador (USSM)

Uma primeira análise dos exemplos apresentados na seção 2.1 levou Kumar e
Seidman jl 1] a afirmarem que a instabilidade ali detectada teria como causa
o longo período de sub-utilização de uma das máquinas, o que por sua vez e
consequênciade "rodadas" de processamentomuito longas. Dessa maneira,
é natural pensarmos em um mecanismo que interrompa, de alguma forma, o
processamentode um buffer, quando um valor limite de tempo for atingido.
Baseados nisso, Kumar e Seidman propuseram o À/ecanásmoSKpert;Ísor Estai /izador ("Universally

Stabilizing Supervisory Mechanism" - USSM), com

duas características básicas: a interrupção de rodadas de processamento longas e a formação de uma ./i/ade atendimento prioritário aos buffers, em cada
maquma.

Consideremos,para cada máquina m, uma constante'« tal que

'v.(i -p«)

> ,:1..%%='',''

(2.7)

e, para cada buRer(p,á), uma constante (l,,i não-negativa. A cada máquina m
associa-seuma fila Q. de buffers, com disciplina Primeiro-a-Entrar-Primeiroa-Sair.
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Seja P uma política qualquer. O mecanismoconsisteem adaptar P) aplican
do as seguintes regras:
e

Esmo/Aado btz#era processar; se a fila Q« está vazia, escolhe-seo
buífer de acordo com o critério da política P; caso contrário, retira-se
o primeiro buffer da fila.

8

Z)oração do aíe7zdimento;se o bu#er escolhido não /oí retirado da fila
Q., então ele é processado durante o mínimo entre o tempo fixado por
P e o valor l.pP,il caso contrário, ele é processadodurante exatamente l.pP,i unidades de tempo, parando antes somente se o buffer for
esvaziado.

e

Entrada na ./í/a; um buffer (p, i) entra no fim da fila Q« no instante t se
(p, i) não está s-do processado (nem está em "set-up") e "P,i(t) > (IP.f.

Observemos que a desigualdade (2.7) é na verdade uma c07zdiçãonecessáHa
à estabilidade da política proposta. De fato, suponhamos por simplicidade

que todos os tempos de preparaçãosão iguais a um certo valor ó. Seja m
uma máquina qualquer e, para cada bu#er (p,i) C Bml vamos denotar por
.N,..(t) o número de atendimentosde m a (p,{) em lO,tl. Ora, como vimos
ma. cada atendimentotem duração máxima.7«pP,l. Logo, denotando por
,4.,i(t) o tempo total de processamentode (p,i) em 10,tl, temos:
A,,i(t)

$ .Np,i(t)'ymPp.i

e então, dividindo por t e tomando o limite em t, obtemos
lim 4el1(0

i'=&

t

<

lim 'N''i(t)'YmPp,f

'

t---.o

t

(2.8)

Mas pela Proposição 1.1 sabemos que, se o sistema é estável e supondo
je,(t) -- a,tl $ .A/, com .A/P constante positiva, então temos
lim ,4..{(t )

t--- ..

De (2.8)

concluímos

t

que

]v.,:(t ) >
lim
oo
---»

l
7«

e então

lim Np,'(t )

(P,i)eBm

t--+oo

,ã.i

(2.9)

Por outro lado, notemos que o número de atendimentos aos buffers de m em

10,tl, que é o lado esquerdoda desigualdadeacima, é pelo menoso número
de chaveamentos de m nesse intervalo, valor que é denotado por .Nm(t), OU
e
seja,

}:

(P,i)CBm

JV...(t) 2

(2.10)

.Nm(t)

Mas (2.9) tem que valer sempre, em particular quando tivermos a igualdade
em (2.10), ou seja, devemos ter
lim

t--+ oo

]v« (t)

(2.11)

t

Novamente, se o sistema é estável e supondo je,(t)
Proposição l.l:
lim .N.(t) , 1 - P«
t--+oo
{
'
Ó

dptl < Mp temos,

pela

Juntando a desigualdadeacima com (2.11) temos portanto

ii.Z!!U .!.:@
donde concluímos que

'Y.(l - P«)
que é « co«lição

(2.7)

Por sua vez, (p,i condiciona a aplicação do mecanismo a níveis altos de bufTers,
já que obviamente não há necessidade de modificar a política original se os
buffers permanecem limitados.

Note-seassim que o ajuste dos parâmetros 'r. e (p.f possibilita o controledo
grau de intervenção do mecanismo na política original, sendo que valores altos
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desses parâmetros corresponderão a uma diminuição do número de vezes em
que o mecanismo é acionado.

No mesmo trabalho jlll, Kumar e Seidman mostraram que o mecanismo
proposto é, de fato, estabilizador:
Teorema 2.5 C?ua/querraiz?ica P, associada ao Mecanismo Supervisor Es

tabilizador, é esfáue/para lodosistema.

A demonstração,que não reproduziremosaqui(uma vez que será obtida
como corolário da estabilidade de Mecanismos Reguladores, como veremos
adiante), consiste em mostrar que: a) o tempo decorrido entre a entrada
de um bufrer na fila C2. e seu processamentosubseqilenteé limitado; e b)
a funçãoP,.{(t) = E;:t '%.iz.,j(t) é limitada. A partir daí, pode-seconcluir
(com algum trabalha) que zP,i( ) é limitado, para todo buffer (p,i).

2.3.3

O Mecanismo Regulador

O estudo das condiçõessuficientes de estabilidade, visto na seção 2.2, em
particular o Teorema 2.3, permite que derivemos um mecanismode estabilização.

Rumes l61 observou inicialmente

que podemos introduzir

máqwánas

regra/adorasr.,i antes de cada buffer (p,ã), tais que: a) rp,i processa somente
um buffer, ou seja, l.e,,..l = ll e b) a taxa de processamento de r.,{, que passa
a ser a taça de entrada covtdicãona/em (p,{), e igual a dP.

E fácil ver que, nessecaso, toda máquina não reguladorapassa a ser condicionalmente estável, uma vez que a taxa de entrada máxima em cada buffer
é d,. Eliminando (isto é, efetuando o "curto-circuito") essas máquinas, obtemos um sistema composto apenas pelas máquinas rp,i, que é obviamente
acíclico, já que cada uma dessas máquinas processa somente l buHer.
O raciocínio acima mostra portanto que, acrescentandomáquinas apropri
idas ao sistema, podemos garantir sua estabilidade, em virtude do Teore
ma 2.3. Note-seque, uma vez que o objetivo é garantir a estabilidade conde
49

cional das máquinas originais, as máquinas reguladoras podem ter taxas de
processamento maiores que dp.
E essencial observar, contudo, que a implementação das máquinas regulado-

ras pode ser feita de maneira /ógica,ou seja, pode-se emu/aras máquinas
reguladoras através de ponteiros em cada buffer (p,i) que indiquem o nível

de (p,i) se este estivessesendo alimentadopela máquina reguladorarp,i, o

e faz com que obtenhamos dessa maneira um mecanismo estabilizador semelhante ao mecanismo "backoff" visto na seção 2.3.1. No final desta seção
comentaremos as relaçõesentre reguladores, "backofP e o mecanismo USAM.
Vamos agora formalizar os conceitos, como em l61, começando pela definição

de regulador:

Definição 2.4 t/m v-regulador é Hm emu/apor de uma máquina rega/adora,
no sentido Disto acima, cuja taBUde processamento é v
A estabilidade do mecanismo regulador é enunciada no teorema abaixo
Teorema 2.6 Se.ja S um sistema e P uma po/áíca usáue/. Se a cada bl4#er
(p,{)

q e;

[a/ que { = 1 o?] pP,{ # PP,i'i

i) «.,{2 a.
ÍzJ

}l.,(p,i)CBm

associa-se

wm t;p,i'regra/apor

de ta/ modo

v (p,i)
t;p,{rp,i

<

l

Então, S é estável quando operado sob P com esse mecanismo regulador.
-Demonstração

:

Vamos denotar por Sn o sistema obtido de S acrescentandomáquinas t;P,i
reguladoras que satisfazem as condições ({) e ({i) do Teorema.. E .claro que
sempre podemos tomar tais uP,i, pois como S satisfaz a condição de capacidade, temos
(p,i)eBm
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logo,

u,,{

=

d,

satisfaz

(i)

e ({i).

Além

disso,

po'

.(t)

concluímos

(lue

as

máquinas reguladoras satisfazem a condição de capacidade, pois o tempo de
processamento de uma máquina up,i'reguladoraé uP.i't q como tais máquinas
só processam l buffet, a condição de capacidade pode ser relaxada para

Por ({{), temos que toda máquina m C M é condicionalmenteestável em
Sa e portanto pode ser eliminada (no sentidodo Teorema2.3) do sistema.
Como o "curto-circuito" de uma máquina não aumenta o número de buRers
nas máquinas remanescentes, que só têm um buffer por serem reguladores,
temos que Sn \ (m: U . . U mM) é acíclico, logo é estável e, pelo Teorema 2.3,

Sn é estável. H

Minimizando o número de reguladores
O Teorema acima. possibilita a garantia de estabilização de um sistema através da implementação de reguladores. E fácil ver, porém, que não é necessário "regular" todos os buffers; tal é o caso, por exemplo, daquelas que
são alimentadas externamente, ou por outra componentefortemente conexo.
Do mesmomodo, podemosobservar que, se a eliminaçãode uma máquina
"regulada" resultar num sistema acíclico, então os reguladores que garantem
a estabilidade condicional dessa máquina são suficientes para estabilizar o
sistema todo.

Humes l61demonstrou o seguinte resultado, que mostra uma relação entre o
número de reguladores e a tipologia do sistema:

Teorema 2.7 Se.ja S urra sistema, R um con.junto de dp-regra/adoras rou se.ja,

reguladorascom taxa d.) e Sn o sistema obtido a partir de R acrescentandose os reguladows

de R'

Se o trajo

Gln'

qze se obtém removendo

do gra.fo

Gs. os n(ís r C R e os arcos incidentesa essesnós, é wmgra/o acú/ico,
então Sn é intrinsecamente estável, ou seja, R é um conjunto su$ciente de
reguladores para S.
Demonstração

:

Sejam Oi, . . . , Ct as componentes colze3asde G5n' já que este pode ser não
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conexo. Cromo Gn. é acíclico, então obviamente cada (-7itambém o é. Como
Ja vimos anteriormente,os arcos em ai induzem uma ordenação parcial
dos
minimal
nos (máquinas) de Oi. Tomemos então uma máquina mi, que seja

em Oi. E claro que, em Sa, mi só tem entradas externasou através de
reguladores, pois do contrário haveria um arco (m, mi) em Gn , par.a algum
m C ./U. Logo, mi é condicionalmente estável, e portanto replica a taxa dp.

Aplicando indutivamente o raciocínio em cada componente conexo acíclica
C;í, concluímos que as entradas de toda máquina m C Ci são: ou externas, ou
através de reguladores, ou através de máquinas que precedem m na ordenação
e portanto replicam dp' Em qualquer caso, a taxa máxima de entrada de todo
buffer de qualquer máquina m é dp, logo m é estável, e portanto Sn é estável
para qualquer política usável. H

A figura 2.3 mostra um exemplo de aplicação do Teorema acima
Uma consequência imediata do Teorema é que podemos pensar em minimizar

o número de reguladoresdo sistema. Ou seja, queremosdescobrir o menor
número de buffers que, se regulados, garantam a estabilidade do sistema. E
claro que tal valor seria também um limite máximo para o número de reguladores necessários, possibilitando desse modo uma redução na estimativa do
custo de implementação.
Formalmente,o problema pode ser posto da seguintemaneira: consideremos
o grato Gs = (V. 4) e uma função

a((«,«))

=

a : '4 -''

IN definida

como

1{(P,i) : Pp..="' "p:'''''"ll

ou seja, a(a) para a C ''l é o número de buffers repres'ntados em (-;s pelo
arco a. Queremos encontrar um subconjunto X C 4 tal que
i) todo ciclo orientado de Gs contenha pelo menos l arco de X;

ii) a(X)

E..x a(a) seja mínimo

E fácil ver, pelo Teorema 2.7 que, se IX; é uma soluçãodo problemaacima,

então a(X) é um limitante superior ao número de reguladores necessários à
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S

SR

Gs,:

ag,:
Figura

Utilização dos reguladores. Note que (.;R é acíclico
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estabilização do sistema original. Isto porque, se colocarmos dp-reguladores
nos buffers associadosa cada arco de X, então claramente a retirada desses
reguladores em Gs,: tornará esse grato acíclico.
Infelizmente, porém, o problema é X'P'-Completo. De fato, o caso particular
em que a(a) = 1 para todo arco a é o problema conhecido na literatura como
"libedback Arc Set Problem" (Problema do Conjunto de Arcos de Realímentação), comprovadamente ./V'P-Completo, conforme Garey e Johnson l21.
Para

algumas

classes

de gratos,

existem

algoritmos

polinomiais:

Lucchesi

j141

o demonstroupara gratos p/asares e Ramachandran j171para gra/os de .Paço
(gratos com um nó r tal que existe caminho orientado de r a qualquer outro
nó do grato) que sejam redHtúeís. Existem diversas caracterizações para tal
classede gratos, por exemploas de Hecht e Ullman l4, õl. Uma delas lõl
afirma que um grato é irredutível se e somente se seu DAG (subgrafo acíclico
maximal) é único. Em l41mostra-seque um grato é redutível se e somente
se não contém o grato abaixo:

onde as linhas onduladas representam caminhos disjuntor nos nós (exceto
nas pontas) e os nós r,u.,u2,u3 são dois a dois distintos entre si, sendoa
única exceção permitida r = ui.
A figura 2.4 ilustra a minimização de reguladoresnecessários
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O sistema original

Uma solução
Figura
sérios.

A soluçãoótima

Minimizando o limite superior ao número de reguladores neces
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Minimizando a informaçãonecessáriaaos reguladores
Vimos acima que o Teorema 2.7 permite que se obtenha um limite máximo
ao número de reguladores necessáriosà estabilização. É importante observar,
contudo, que o Teorema é válido para dp-reguladores, ou seja, reguladores
com taxa de processamento igual à taxa de entrada no sistema. Tal hipótese,
utilizada para garantir a estabilidade condicional de toda máquina regulada
(inclusive

após os "curto-circuitos")

pressupõe

porém

o gerenciamento

ain-

da de uma informaçãoglobal, a taxa dp, o que não é desejávelem nossa
abordagem, conforme comentámos no capítulo l.

Uma outra forma de encarar o problema é pensando na minimizam;ão
da
i?z/armaçãoglobal necessáriaaos reguladores. Ou seja, sob esse ponto de
vista, queremosestabelecerum mecanismoreguladorcujas taxas, para uma
máquina m, dependam apenas dos valores de rP,i, para (p,{) C BmUm exemplo de tal mecanismo seria a implementação de op,i-reguladoressatisfazendo as condições do Teorema 2.6, ou seja, u,,i 2 dp e )l:(p,i)CBmup.irp'i<
1. Como vimos na demonstração daquele Teorema, a. existência de tais up,i
é garantida pela condição de capacidade p« < 1, e qualquer alteração nas
taxas dp tem que manter essa restrição
Um mecanismo como esse, entretanto, tem a aparente desvantagem de, num
certo sentido, piorar o desempenhodo sistema, já que nesse caso os reguladores funcionam como máquinas lentas e portanto "atrasam" a produção até
o limite da estabilidade
A questão da utilizam;ãode reguladores mais rápidos continua em aberto; de
fato. ela está intimamente relacionada à obtenção de condições suficientes
de estabilidade mais fracas do que aquelas encontradas na literatura, e que
foram tema da seção 2.2 deste capítulo.
Humes e Kumar propuseram independentemente a seguinte

Conjectura l Um.{.l.m« é e.tá«'/s.b q-Jq«e, po/'lác««á«e/ '' " t'"-

pos de processamentode cada produto são sucessivamentenão-crescentes,
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isto é, se

rp,i 2

rp,'+-

VP,

A confirmação da validade da conjectura possibilitaria a obtenção de mecanismos reguladores mais eficientes, já que nesse caso bastaria que a. taxa t;p,i
do regulador satisfizesse a condição up,iZ rp.{' De fato, resultados de nossas
simulaçõesapontavam nessa direção; posteriormente, porém, encontramos
uma classede cozztra-eaemp/osà conjectura, o que será descrito com detalhes
no capítulo 4.

Relacionando reguladores com "backoff" e USSM
De certa forma, podemos encarar o Mecanismo Regulador descrito anteriormente como uma generalização dos dois outros mecanismos de estabilização
vistos neste capítulo, o que permite que se apliquem alguns resultados obtidos para reguladores àquelas políticas, como por exemplo o limite máximo
do número de buffers onde deve intervir o mecanismo de estabilizam;ão.

E fácil verificar a relação entre o Mecanismo Regulador e as políticas com
"backoH".

De fato, uma implementação

lógica (e não física) dos regulado-

res poderia ser feita através da criação de variáveis zP,i(t) indicando, para
cada bufrerregulado, qual seria o seu nível se esse buKer estivessesendo alimentadopelo reguladorcorrespondente. Visto dessaforma, fica claro que
d,-reguladores têm uma forte analogia com o mecanismo "backoff" , mas com
a vantagem adicional de levar em conta o nível do buffer real, ou seja, na
verdade toma-se minlz,,i(t), iç,,i(t)} e não sempre zP,i(t) como naquele mecanismo. Evitam-se, assim, os períodos de ociosidadeforçada que podem
ocorrer com políticas com "backoH" , embora ainda permitindo, como naque-

la política,uma sub-utilizaçãodas máquinas,ao supor a taxa de entrada
menor que a nominal.

Já a ligação com o b4ecanismoSupervisor Estabilizador (USAM) é mais sutil;
notando, porém, que o tempo máximo dedicado ao atendimento ininterrupto
de um produto é proporcional a dp, podemos pensar em reguladores alimentando os buffers à taxa d, (lembremos que a constante 'Ymapenas "corrige' o
efeitodo "set-up"). Os limites (,.f fazem o papel de /{mÍares para o disparo
do mecanismo,já que abaixo de um valor constante a política original pode
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funcionar de qualquer maneira, não afetando a estabilidade, como veremos
com mais detalhes no Capítulo 3.

2.3.4 Políticas de prioridades de buKers e componen
tes
U bJ

Os mecanismos de estabiliza.ção vistos nas seções anteriores têm como carac-

terística o fato de se basearem nas taxas de chegada (d.) e/ou nos tempos
de processamento(%,i). Kumar e Lu j101estudaram uma outra classe de
políticas, baseadas em prioridades de btz#êrs e de componentes Essa abordagem difere fundamentalmente das anteriores em dois aspectos:
l

O modelo é discreto, uma vez que os elementos componentes dos produ-

2

A escolha do buffer a processar baseia-se no índice do bufTer, em algu
mas políticas, ou em alguma característica do componente, em outras

tos são tratados individualmente; assim, "processar um bufTer"significa "processar l componente desse bufTer"; além disso, as políticas são
não-preemptiuas,ou seja, o processamento de um componente nunca e
interrompido.

3. No modelo estudado não são considerados os tempos de preparação
entre os buffers.
Nesta seção, comentaremos, sem nos aprofundarmos, algumas políticas analisadas em j101. Dadas a diferenças de abordagem em relação ao contexto
desta dissertação, o texto que segue terá caráter apenas informativo, não
sendo pré-requisito para a leitura do restante do trabalho.

Como em j101,consideraremosinicialmentesistemascom l produto, sendo
os buFers do caminho de processamento numerados de l a n.
Kumar e Lu analisaram as seguintes políticas
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l .4tender-,4ntes-o-Primeiro-.Bt4#er( "First-BuíTer-First-Served" - FBFS):

Nessa política, escolhe-seo buH'ermais próximo ao {nüio do caminho,
ou seja, o buffer com menor índice; se este estiver vazio, toma-se o seguinte com menor índice, e assim por diante. Privilegia-se, assim, os
componentes menos processados.

2

.4tender-.47ztes-o-t/Ztimo-.Bu#er ( "Last-Bufier-First-Served" - LBFS):

Analogamente à anterior, escolhe-seo buffer mais próximo ao .Pna/
do caminho, ou seja, aquelecom maior índice. Privilegia-se,assim, os
componentes mais processados, portanto mais próximos do acabamento
3

l)ata-de-.Entmga-À/ais-Cedo

("Earliest-Due-Date"

- EDD):

Ness.a poli-

tica, cada componente,digamosn, tem associadaa si uma data de
entrega ó(n).

No momento da escolha, toma-se o componente T cuja

data de entregaé mais cedo, ou seja, aquelecom menorvalor ó(T)
Prioriza-se, assim, o prazo de entrega do componente.
4

JWenor-Fo/ga("Least-Slack" - LS): Aqui considera-se, além das datas
de entrega ó(r), um valor (i representandoa estimativa do tempo de
manência no sistema de um componente do buffer i. Escolhe-se
então o componente que, estima-se, estará ao final do processamento
total com a menor folga em relação ao prazo de entrega. Ou seja, no
momento da escolha, toma-se o componente R tal que

8(T) -- <li(r)
é mínimo, onde i(n) indica o bufrer onde a está armazenado. Procurase. dessa forma, atender os prazos de uma forma global, olhando para
a possível data de finalização da produção de um componente.
5

,4Zender-,antes-quem-ahqa-Primeiro( "First-Come-First-Served"
FCFS): Nessa política, considera-sesimplesmentea ordem em que os
componentes chegam aos respectivos buffers. Naturalmente, escolhe-se
aquele que está há mais tempo esperando para ser processado, priori
zando assim a ordem da produção.

Alguns comentáriosdevem ser feitos aqui. Inicialmente, notemosque as
duas primeiras políticas (FBFS e LBFS) baseiam-senos índices dos buHers
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candidatos,enquanto que as demais levam em conta alguma característica
do componenteem si. Outra observaçãoé que, se os produtos chegam ao
sistema na ordem em que devem ser entregues, então a política EDD coincide
com LBFS. Finalmente, notemos que EDD é um caso particular de LS, onde
(i = ( para

todo

buffer

i.

Kumar e Lu j101demonstraram a estabilidade de algumas dessas políticas,
bem como mostraram, através de um contra-exemplo,que nem toda política
de prioridade de buRers é estável. Por simplicidade, enunciaremos a estabilidade em um único Teorema.
Teorema 2.8 As políticas FBFS, LBFS, EDD e LS são estáveis para todo
sistema em que a condição de capacidade está satisfeita.

Devido à sua complexidade, não reproduziremos aqui a prova. E curioso
notar que as demonstrações de FBFS e LBFS são completamente diferentes,
a despeitoda analogia entre as políticas: na primeira, é feita uma indução
nos buffers, de l a n, mostrando que cada um replica a taxa de chegada

no sistemasna segunda, muito mais complexa,mostra-seque o tempo de

permanência de um componente n no sistema pode ser calculado em função
do tempo gasto por uma máquina para processar os componentes à frente de
n quandode sua chegadaao sistema, e a partir daí constrói-seuma função de
Liapunov apropriada. A demonstração de LS é similar à de LBFS, enquanto
que a de EDD segue trivialmente da observação acima que essa política é um
caso particular de LS.

No caso de sistemascom vários produtos, Kumar e Lu mostraram que, ordenando os buffers do sistema apropriadamente, mantém-sea estabilidade de

FBFS e LBFS, nadapodendoafirmar-sesobreLS e EDD.

Finalmente, é importante observar que a estabilidade da política FCFS não

foi demonstradanem mesmopara sistemascom l só produto. Além de

ser uma política bastante conhecida e utilizada na prática, os resultados de
simulações relatados em j101mostram um desempenho, medido em termos
de Média+ 3 Desvios Padrões do tempo de permanênciade um componente
no sistema, superior às demais políticas. A prova da estabilidade de FCFS
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mostra-se, assim, uma importante questão em aberto
Note-se, contudo que, se considerarmos regra/adorasno sistema, a estabilidade

de FCFS seguetrivialmente do Teorema 2.6, uma vez que é uma política
usável. Ressalte-se porém que o mesmo princípio não vale para provar a
estabilidadede FCFS através de políticas "backoR", uma vez que haveria
uma forma de diferençade sincronismo entre as entradas real e simulada
lembremos que o modelo em questão é discreto. Por outro lado, o mecanismo

USSM modifica completamentea política quando os limiares de níveis de
buffers são atingidos,descaracterizandoa política original. Desta maneira,
a única prova conhecida de FCFS adaptada permanece sendo através de
reguladores.
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Capítulo

3

Uma modelagem através de
limiares sem tempos de
preparação
A natureza dinâmica dos sistemas estudados neste trabalho nos leva a pensar

em uma modelagemdo problema através de um conjunto de equaçõesdiferenciais no tempo, onde as principais variáveis representamo nível de cada
buKer.
Neste capítulo, faremos um estudo da estabilidade de Sistemas de Manufatura com esse enfoque, restringindo-nos a sistemas sem tempos de preparaçãoInicialmente, descreveremoso sistema de equaçõesutilizado, bem como as
restrições impostas, verificando a compatibilidade de alguns conceitos vistos
anteriormente. Para que o modelo fique bem definido, será preciso introduzir
o conceito de políticas com / piares de atendimento.
Em seguida, utilizando algumas ferramentas da teoria de Sistemas Dinâmicos
-- basicamente funções de Liapunov
alisaremos algumas condições suficientes para a estabilidade do sistema. Especial atenção será dada ao caso
de sistemas com 2 máquinas, para os quais é possível derivar condiçõesde
estabilidade diferentesdaquelas vistas nos Capítulos l e 2.
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3.1

O Modelo

Consideremos inicialmente, por simplicidade, sistemas com apenas l produto.
Como anteriormente, vamos denotar por 3i(t) o nível do buffet { no instante
t, por x(t) a n-upla (ai(t), . . . ,z.(t)) e. diremos que o vetar x(t) indica.o
entrada

.atado do sistema no instante t. Clonsideremostambém a taxa,de -c .
instantânea no buffer i no instante t, e vamos denota-la por pi(t). E claro
que I'i : IR ---+ IR , já que as taxas de entrada são finitas.

Como a taxa de entrada instantâneaem um buffer é a taxa de saída instantânea do buRer anterior, gostaríamos de escrever
e{

(3.1)

ui+l

z./{-- z/{+l

(onde e{(t) e yi(t) denotam, respectivamente, a quantidade introduzida no
bufer { durante o intervalo 10,tl , e a quantidade produzida do buffer { durante
esse intervalo) já que é razoável dizer que a variação instantânea do nível do
bufer é a tax;'de entrada menos a de saída (e denotamos por z'«+l(t) a taxa
de saída do buffer n). Contudo, como veremos adiante, será prec'se uma
hipóteseadicional para garantir a diferenciabilidadede zi, ef e yi.
Assumiremos a hipótese de que a taxa de saída de um buffer i que está sendo
processado e não está vazio é i. Porém, se o buffer que está sendo servido
estiver vazio, a taxa de saída passa a ser a de entrada, desde que esta nao
ultrapasse,

é claro, +

Assim, temos
«- (t)

e, para l $1 á < n,

se o buRer { não está sendo processado
se i está se«do processado e :'f(t) > 0 ou z'i({) 2 +

,*..',{;..,

se í está

s.ndo

processado,
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#{(t)

= 0 e z'i(t)

< +

Vamos denotar por a{(t) a função at u dado do buffer (i) no instante t, isto
e,

«i(t)

-

Í l se o buRer i está sendo processadono instante t
il l:.;o co«trário

'i

Note-se que as variáveis ai( ) podem ser encaradas como contra/esexternos
que, na verdade, definem a politica utilizada, uma vez que indicam os bu#ers
atiuos (isto é, que estão sendo processados) em cada instante de tempo.
Para que o modelo fique bem definido, assumiremos sempre a hipótese de
que «/uniões pi(') e aio,
= 1,... ,n sÓ têm d«ntinuid«d"
de p''amei"
espécie,o que implica que a quantidade de pontos de descontinuidadedes-

sas funçõesé enumerável. Ou seja, se {tiltCN é o conjuntode pontos de
descontinuidade de z/i(.), então existem os limites laterais

«;''(t')
O-«encion«"m"

q-

e

.yH.":(t)
«í(th)

=

«Í(tt)

«/ (tk),

= lim "i(t)
t---t;

ou seja, pi(.)

é s'mpr'

""tínua

à

direita. Definindoanalogamente
para os ai(.), a hipóteseresume-seentãoa
garantir,

para i '

1, . . . , n, que

(3.2)

lim «i(s)'

«.(t)

s--Ft+

«.(z)

s--Ft+

(3.3)

lim «i(.)
' '

para todo í ? 0

Com esta hipótese, podemos então escrever as equações (3.1 ), com a ressalva
de que ái, êi e Úi representam derivadas à direita e assim

eil.t)= 1'
«il.s)d.
0

e

y:(t) = .[«:-.-(s)ds

portanto

«{(t) = eÍ(t) -- yf(t)

.[(«.(s)

- «:... (s»''

É fácil ver que, uma vez que z,i(.) é limitada, então zi('), ei(') e yi(') são

lipschitzianas
palatodot 2 0.
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Durante todo este Clapítulo, trabalharemos sempre com po/ztácascom /ímpares. Por / m ares entendam-se valores ci estritamente positivos associados a
cada buíTer(í) indicando o nível a partir do qual o buffer ({), se estiver sendo
processado, deve sê-lo à taxa nominal. A razão de impormos tal condição

deve-seao fato de que certas políticas, como por exemploas politicas CAF
vistas no Capítulo 2, não estão definidasna origem. Assim, utilizando as
funções definidas acima temos

«i(t)=le

«i(t)2'í:-+

Pi+-(t)=:

Vt20

t

Outra característicadas políticas analisada.sé que estas devemser conservantes acima do limiar. Como vimos no Capítulo 1, uma política conservante é aquela que não permite que uma máquina permaneça ociosa ou subalimentada se um dos seus buffers está não-vazio. No nosso caso, imporemos
a restrição apenas para a situação em que existe pelo menos um buffer da
máquina acima do limiar, isto é, para qualquer máquina m e qualquer instante t vale que
]iC

B.

com3i(í)

2 ci:-:>

ai.(t)=

1'

"f.+.(t)-

-apara'lgumá'

C .Bm

(3.4)

Observe-seque não é imposto que zf.(t) 2 ci., mas devemos ter #i.(t) > 0
ou z/i.(t) ? ' ' para que o processamento de i' possa ser feito à taxa nominal.

Vamos agora re-escrever a condição (3.4) denotando por Hm a região onde
ela não é aplicada.

Assim,

dada uma máquina

m, sejam {i, . . . , it.

os bufíers

de .B., e vamos denotar por x«.(í) a k«-upla (zi. ({), . . . , =Í.. (t))

Definindo

H. comoo hipercubo (aberto em IR E")
H.

onde

=

Hi.

x Hi,

x H km

x

(3.5)

H:

a condição(3.4) pode ser então re-escrita como

;;!!i::..':,

para aZgam {' C Bm
para á C Bm, á # '

«'',.««

-{

para todo ã C B.
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(3.6)

Devemos ressaltar aqui a importância de impor a condição (3.6) apenas para
a situação em que existe pelo menos um buffer da máquina com nível acima do
limiar. Como dentro do hipercubo H« não é feita a restrição de que o buffet

ativo tem que estar sendo processadoà taxa nominal, então nessa região
existe um grau de liberdademuito maior para a política utilizada; porém,
as hipóteses (3.2) e (3.3) têm que valer, seja qual for a política proposta, a
fim de que o sistema seja ./isicamente uiáueZ. Note-se que, em particular, a
política pode manter dentro do hipercubo o mesmo comportamento (inclusive
a propriedade de ser conservante) que tem fora deste, ou seja, a introdução
do limiar não significauma restrição adicional.

Por outro lado, não é preciso, como observamosacima, que o buffer que

está acima do limiar seja processado, ainda que este seja o único buRer da
máquina nesta situação. Não fosse assim, e não seria possível a modelagem de
polliticas"clearing" , nas quais um buHer é processadoaté que não contenha
mais elementos.

Em vista disso, concluímos,assim, que a classede políticas cobertas com

esta modelagem não é restringida pela condição (3.6), uma vez que engloba
todas as políticas conservantese algumas não-conservantes;tal é o caso, por
nas
exemplo, das políticas "idling" introduzidas por Chase e Ramadge jll,
quais permite-se que uma máquina trabalhe sub-alimentada mesmo tendo
buffers positivos, desde que estes não tenham ultrapassado um valor préfixado. Claramente, tal valor equivale ao /impar considerado em (3.6)Consideremos novamente a condição (3.6). Para x(t) /ora do h percebo #
Hi x . . . x .H., e definindo ao(.) = 1 e to - d':, podemos escrever
l

ê:
t

«:(t)tl

Ú:
e

l

«:-:(t

l

a;(t

'Q l

que pode ser expressana forma

k(t) = Ca(t)
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l

Z

1,

n

onde
d

al
32

x=

-x

0

c-

1

o

1

0

0

l

0

al

a
0

0

an--l

0

(Zn-- l

l

'Tn

Para completar a descrição do modelo, observemos que é preciso impor a
condição de que 2 buffers não podem estar ativos (isto é, em processamento)
simultaneamente na mesma máquina, ou seja,

>l: «:(t) $ 1
Íe.B.

VmC.M

Re-escrevendo, temos então

á.(t) = "'(t)-"i+-(t)
.
..
..,,...
aC.4 = {ao: a(t)Cl0,11", EicB.«i(t)$1,amem
Vt?U)
Podemos agora estender a modelagem, de modo a considerar vários produtos.
Ora. estamos considerando neste trabalho que os produtos são independentes
entre si, no que diz respei.toa taxas e buffers, isto é, não há composiçãode
novos produtos a partir de produtos originais; logo, concluímos que o sistema
de equações considerado vale individualmente para cada produto, e assim
temos,

para

cada p

C 'P,

l ;i:lil:.=«::lÍI)s
" ''+:m 1,=b,I'"-

o.n

com os limiares definidos por constantes c,.i. Analogamente a (3.5) definimos
Hp.'

H

lo,..,.l
Hi,lx

\

X /]'l,n.

X . . . X .l/p.i

X .

. X //P,np

.I'

(3.8)

Alguns comentários devem ser feitos neste ponto. Primeiramente, devemos
observar a compatibilidade entre os conceitos de estabilidade em Sistemas
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de Manufatura e estabilidade em Sistemas Dinâmicos. De fato, para este
último existem vários conceitos de estabilidade; por exemplo, um sistema é
dito estável no se7ztidode Éíapunou em torno da solução X = 0 se, dada uma
vizinhança Ui de X, existe uma vizinhança t/2 de X tal que, se x(to). C Ua,

entãox(t) C t/i paratodot 2 to. Claramente,
é equivalente
dizerque
cada ai(ílÍ é limitado por uma constante dependentedo valor inicial, o que
coincide com a definição de estabilidade vista no capítulo 1. Como falamos
simplesmente em sistemas estáveis, utilizaremos o conceito de estabilidade
lzo se7ztdo de l,agmnge, que corresponde exatamente àquela definição --

as variáveiszP,i limitadas. Assim, utilizaremoso termo sistemapara nos
referirmos tanto a um Sistema de Manufatura quanto ao sistema de equações
correspondente. Uma análise de diversos tipos de estabilidade em Sistemas
Dinâmicos pode ser encontrada em j121.

Em segundo lugar, notemos que a aparente simplicidade do modelo esconde
os fatos de que a) a hipótese (3.6) faz com que o conjunto de controles admissíveis dependa do estado do sistema; e b) a representação de uma politica
qualqueratravés das variáveis ai(') pode tornar a expressãode tais variáveis
bastante complexa. Isto ocorre devido ao caráter não-autónomode grande
parte das políticas, no sentido de que a determinação dos buffers ativos num
certo instante depende da informação em instantes passados; tal é o caso,

por exemplo,das políticas CAF vistas no Capítulo 2, onde podemosdizer
que um buffet está ativo se já o estava num instante imediatamente anterior
e não está vazio no instante anual, desde que exista outro buffer não-vazio na
mesma maquina.

Nessecontexto, uma política com "boa" representaçãoseria, por exemplo,
uma poZüica de prioridade de btl#ers preemptÍua, já que nesse caso os buffers

são atendidos em ordem de prioridade, independentemente
de qual buffer
estava sendo processado. De fato, consideremos uma máquina m e uma
ordenação .ji , . . . , .jk dos buffers de -B« , de tal modo que .ji é o mais prioritário,
depois .j2, e assim por diante. Definindo

«i({

l

se «.(t) > 0

0 se«.(t)
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temos, então,

a.j:
a.j,

=

"j.

«j,(l

-

«j.

)

«j.(l

- «j..:)...(l

-"j-)

ou seja, .ji é atendido se e só se aj. (t) > 0, .j2 é atendido se e só se a;j,(t) > 0 e
.ji não está sendo atendido, etc. O sistema, nesse caso, seria re-escrito como

i
onde f= (/1(U), . . . , /n(U))
Finalmente, devemos relembrar que, uma vez que estamos supondo políticas
conservantes acima do limiar, então não consideraremos tempos de preparação, já que durante tais períodos a condição (3.6) claramente é violada.
Nessecontexto, portanto, toda política conservanteé asátJeZ,de acordo com
o Lema 1.3.

3.2

Condições suficientes de estabilidade

A modelagem do sistema através de (3.7), como desenvolvido acima, pos'

sibilinao estudoda estabilidadeatravésde /ulzçõesde Z,íapazzou.
Tal procedimento, denominado me'tododÍreto de L apurou, consiste em provar a
estabilidade do sistema através de uma função apropriada y(x(t)).
Dessa
maneira, tentaremos obter condições su$cÍe7ztesde estabilidade através da
manipulaçãode tais funções.
No nosso caso, consideraremos funções da forma

H,.(x( .) )

nP

E E '-..''i,:«.,.(')

PC?i=i

(3.9)

ondeos a,.i são constantesestritamentepositivas. Como cada z,,f( ) é derivável à direita, então claramente ya(X(.)) também o é. Denotaremos por
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Ü.(t) . de,í««d«â di"át«d' Va(X(t))'m rel'çã' a t. Assim,
Ua(.)
e então

K.,(-)

!!i$11(-»

EE a,,.Tp-''',:(')
PePi=l
nP

(3.10)

O Lema abaixo fornece uma condição para o estudo de estabilidadeatravés
de ya.

Lema 3.1 Se.jam; Va(X( )) uma /u,'ção da c/asse de./í"idaacima, P
política $sicamente

uiáue! (isto é, satisfazendo

de$nido em (3.8). Se, para todo t

(3.2) e (3.3)),

Z 0 vale a condição

ma

e H o hipeT'cubo

X(t) g # :-:> ya(t) 5; 0
então o sistema é estávelpara a política P
-Demonstração:
Vamos denotar por ya(C) a expressão E"'i aP,'rP,''P,i' Seja I' o número
maxÍya(X(0)), ya(C)}. Vamos mostrar que "P,i(t) 5; I' em qualq«er instante

t, para todo buaer(p,{).

Observemos inicialmente que, conforme comentámos na seção anterior, zP,i(')

é lipschitzianapara todo (p,í), logon(x(.))
mente é contínua.

também o é, e portantoobvia-

Suponhamos por absurdo que ya(X(Í)) > 1' para algum Í. Por definição,
ya(X(0)) $ 1', logo pela continuidade de Va(X(')) concluímos que

] tO,0 5;{0< Í l Va(X(tO))= 1'e ya(t.) > 0

(3.11)

Mas x(to) gl H, pois do contrário teríamos %(x(tO)) < ya(f).$ 1'hipótesedo Lema, temosentão ya(tO) $ 0, contradizendo(3.11)70

Pela

Concluímos assim que Va(X(t)) $ 1' para todo t. Como os coeficientes
aP,:'%.' de z,,{(t) em ya(X(t)) são todos positivos, e a.,i(') 2 0, segue então
que z,,{(.) $ 1' para todo buffer (p,i), o que completaa prova. H

O Lema acima afirma que, dados os coeficientesap,i, se pudermosgarantir
que V.(t) $ 0 sempre que x(t) está fora do hipercubo, então o sistema será
estável. De (3.10) temos a expressão de ya:
nP

Ü.(t) = }: }: a,......(«,..(t)

",..+:(t) )

PCPi=i

e então,

lembrando

que z,.,i(.)

a,.:p.,. +

X..(t)

E

P

''-,«,rp

= d.,
np'l

E E (a...+:'-.:--:
", "-.«,+-(t

'-.,{%,i)

«P,.+-({

)

(3.12)

)

Consideremosinicialmenteos coeficientesde ap,{unitários, isto é, aP,i - lPara esta função, que denotaremospor VI , a Proposição abaixo nos dá uma
condição de estabilidade relacionada à pr;)porção entre os tempos de proces'
lamento:

Proposição 3.1 Se

max TP,{+l
Çp;i) TP,{

então o sistema é estável quando operado por uma política conseruante com
/{míar.

-/)e7nonslração;

.

. ,,

Sejam x(-) uma solução do sistema (3.7), to um instante tal que x({o) « Hm
Como a política é conservante com limiar, então pela condição (3.6) sabemos
que existe

um buRer

(p', {')

tal que a,.,í.(to)

;l'a,,i(to)

para todo buffer (p,{)

€ Bm',
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-

l e, além

disso,.u.,i+l(to)

onde m' = pP',{' é a máquina

-

onde

(P*, i') é processado. Relembrando de (3.12) a expressão de }/l, e tomando
cv,,i = 1 para todo (p,{), temos:

Ep,.- + ('-. +1

Ü.(to)

l

TP'.'')

+

P

}:

(p,i)gB«

(Tp,.+-

'

'b..)",,:+-(t.)

onde definimos Tp,«,+i = 0, para todo p, a fim de simplificar a equação

Notemos agora que, como consequência da hipótese da Proposição, temos
rp,'+i < q',{ para todo (p,i), logo podemosescrever
vl(t.)

TP',{'+l

$

/l

i'

7

2.P.,i)
P

IE ã]: ]l:E;li==RIBE=::i:"=
Vamos tomar agora os coeficientes dos buffers nas funções % diferentes entre
si. O Teorema abaixo fornece uma condição referenteaos pP.i
Teorema

3.1

Se.ja J um c07Üunto

de ótl#ers

ta/ que

(P .i)e .J

Então, ezisfem consoantesop,í )' 0 país qKe, em q«alquer {nsÉazzlet 2 0 ua/e

a condição

1«,..m-'

' ",...:({) =

l
7

,««.'.««ü,o. 'l -* 'cm' '

-Demonstração:
Sejam os ap,f dehnidos da seguinte forma

à(:'... Ê'«-l
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(3.13)

onde por simplicidade escrevemos }: ao invés de }:
keJ(ç,h)CJ

q=P

Seja (p,i) um buffer qualquer. Ora, é claro que EkcJ k 2 E.., I'k. Como
PJ < 1 por hipótese,segueque aP.i> 0, satisfazendoa condiçãoimpostano
Teorema.

Vamos agora re-escrevera expressãode V. da equação(3.12) para os ap,i
deÊnidos acima. Para todo t, temos
Ü.(t)

=

}:'*.,-P.,:

+

}l:

(a.,'+:'b,:,-:

(P,i)eJ

}l: (a,,i+:rP.''F- '

- '*,,.rP'')"-,;+-(t)

"P,''b'')",.i+:(t)

(p.i)g J

-- }:
'

+

'-p'"''''«,",,«,+-(t)

Mas da definição dos a.,i temos que, para z < np,

l
aP,i+irP,i+t

::

(P,{) « J
Ip,{) c J

a,,irp,{

'l ap,írp.{

-- pirp-

Além disso,

;

-- }, rp,kPp,i
TP,:

XeJ

>l.}, Pp.*' PJ
P keJ

'

L ogo, a expressão de Va(t) fica
1-

ya(t)
\

E

(P,i)e J

E '-,,«,Tp.","',«,+:(t)

Tp,'"-,'+:(t)

t<nP

P

/

Seja to um instante tal que ap'.{'(to) = 1 e uP'.i'(to) -

(P',{*)C J. V;mosmostrar
queya({0)$ 0Consideremos 2 possibilidades:
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:

pa'a algum

1. i' < np'

= 1 ' -tão

Nesse caso, temos T..,{'p..,{.(to)

«

l:.i,« '.,l
-

«.«.

Além disso, como aP,«, > 0 e up,n,+l(') 2 0 Vp, então obviamente vale
que }:P ap,npTp,np#p,np+l(tO) > 0.

Nesse 'aso, temos ,..,«,.

1- E

"P',",'+:(t.) - l e -tão

\

(p,i)CJ

(3.13)

',,,.",,....-(to) l-Ea..«,',,«,",,«,+:(t.)

i<np

/

(31.3)

/

l
Tp +lnP'

$ p'-",'."

P

.)

>l,
rp',*' PJ },
rp'
k€J
k€J
k<np

h l«,«« -;'"'*".$ .. .1
-}: q,.,t(PJ- 1) < 0
7 ',«,. [a

pois PJ < l

Em qualquer caso, concluímosportanto que

Va(t.)
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. '' '

CoroXárl.o l Sejam: H o hipercubo de$nido em (3.8), J como '-o Teomma 3.1, P uma políticafisicamenteviável. Se em todo instantet vale que

x(t) « # ::::> 1',,.(t) - l ' "P,''':(t) - ;li p"" «zg«m(p,i) c JI
então o sistema é estável para Q política P
-Demonstração

:

Imediato, a partir do Lema 3.1
Nos

casos

particulares

em

que

J

=

{buffers

do sistemas

e J

=

.Bm para

algumamáquina m, obtemos do Teorema acima as seguintescondições,que
são demonstradas diretamente a partir da caracterização (3.6) de políticas
conservantescom limiar.

Corolário 2 Se
então o sistema é estável para qualquer pata'ica conseruante com !impar.
Corolário

3 Se.ja P uma poZ liga ./isicamente

=';1;;';;L\.ã;;

«':«« ;«b./h««d.

â

'"«

t;iáuel. Se Caíste uma máquí7za

«.mí«.',

.«.'.

'.'"';,«IT:!

todos os bu.Fers do sistema estão abaixo do limiar, então o sistema é estável
para a política P
Observe-seque a Proposição 2.2, que garante a estabilidade de ciclos simples
de l produto, é um exemplo de aplicação do Corolário 3.

3.3

Um caso particular: 2 máquinas

Ainda como conseqüênciado Teorema 3.1, mostraremosque, para. sistemas
com 2 máquinas, é possível obter condições mais fracas de estabilidade
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Consideremos um sistema S com ./ç4 :; {mi,m2j}, sem tempos de prepa'
ração. Para í = 1,2, vamos denotarpor Ppmi a soma )l, pç.j e por Pmi a
( q,j)e B«.i
q P

expressão

}:P

Pp,mi

O Lema abaixo mostra condiçõessuficientesde estabilidadepara um tal
sistema

Lema 3.2 Se existem constantes pos t uas ci e c2 satís/acendo as condições
abaixo;

i) p«a tod. (P,i) C Bm. , t'm-"

'-(.à. '-..

Pm- },

TP,*

ke Bm l

k<f

».l.;...-

.ã...)

i{) P«« t.d. (P,{) C -Bm,, t'"''-;'

«l.i.'«. ,«'.#,.«-l » '-(.à. ...

Pmi >,

TP,k

ke 'Bml

k<{

Então, o sistema é estávelpara q'ualquerpotíl'icaconseruantecom limiar
-Demonstração

:

Consideremos as funções

} (*(.))
} (*( ))

}l: a,,{',,i«,,:(')

(P,{)

>l: pp,:'',:«,..(')
(P,{)

obtidas tomando-se, respectivamente, os conjuntos B«. e .Bm, no Teore
ma 3.1, e vamos definir uma função y da seguintemaneira:
V

::

maxtclya,
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C2Vó}

Sabemos do Teorema 3.1, e porque a política é conservante com limiar, que

X..(t)glH«:
x.,(t)gH«,

Üa(t)$O

-:»

::+

-4" VP(t)5;0 ::+

CIMA(t)$O

'a%(t)ÉO

É claro que, se Üa(t) É 0 e VO(t) $ 0, -tão t'(t) $ 0 Par' m'strar

então

que y satisfaz as condições do Lema 3.1, basta provar que existe uma região
R em torno do zero fora da qual tem-se Ç'(t) 5; 0, para todo t.
Relembrando a definição dos ap,i utilizada na demonstra.ção do Teorema 3.1
(ver a equação (3.13)) temos

'3:''J
tli...' '«'.:.'..l
e então
o'P,i

::

--lPp,m- 'Pm-

PP,i l

},

-Cnm.

PP,*

l $ i$1n

l $ê $ n

A definição dos /3P,fé análoga, trocando-se mi por m2, logo

',: -ül,.«,-,«'.;,,«.l -':'«
Notemos que

(c-a,,f -- c,/3,.)TP,:
\

tl,..«- .B.«.I'..
k<{

cl

Tp,m- '

Pm-

/

Pma >1.,rp,k

},
TP,*
kC Bml

«(..«-

k<i

onde r. ..

denota,

naturalmente,

=l,..-.Ê".l..

e1li:!in
dp
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keBm2

k<{

Assim, pelas hipóteses do Lema temos

>

C2$P.

c2Pp,i >

clip,{

clip,{
Vamos escrever

Ip,{) c -a«,

'5

ap,irp,izp,{

+

},

Pp,{rp,{a;p.i

+

(P,i)eBm:
(P,í)eBm,

(3.14)
(3.15)

(P,i) C Bm.

E

aP,{TP,{aP,'

(P,í)eB

E

(P,i)CB

e consideremos então os dois casos:

l

x.:

(t) « #«.

' X.,(t)

C Hm,

Vamos mostrar blueexiste uma constante positiva I'i tal que
c,VO(x(t))
Suponhamos
ca

$ m-Íc:%,(x(t)),

que c2VB(x(t))
}.

(3.16)

I'-}

> 1'i - Temos então

Õp.frp,fzp,i+

c2

(p,i)eBmi(P,i)eBm2

},

/3P,i p,np,f

>

1'i

Como x.,(t) C H«,, isto é, ".,i(t) < eP,ip'ra todo (P,i) C Bm, ,
da desigualdadeacima que
C,

>:

(p,í)eBmi

segue

#P,''P,:"',' > 1'. -C,VO('m,)

onde VP(c«,) denota a soma }l:(p,{)eBm2 /3P'frP,ÍcP,Í' Definindo

max P,,i
''

(P.i)eB«.,

max Tp,{
(P,i)

temos então
«.,.(t)

>
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F. -c,VO(.«,)

(3.17)

Tomemos

E ,:'''",(',Pp,.

' fl:'h*J'«:cp.
;;i;;i;.;;.l(c-a,,. - c,P,,:)'b,:

Note-seque, de acordo com (3.14) e (3.15), 1'{ tem o numeradore o
denominadorpositivos. Da equação acima vem que

min (cia..{ -- c2P,,i)rp,il'l

}:(c2/3p,i

(p.i)eBmi

(P,{)eBm,

'

ci",.i)rp.icp''(3.18)

Lembrando que

E

(':«-,:

c,P.,:)

,.,f«.,.(t

mi« (c:a,,. -- c,/3..i),P,i

)

(P,i)eBmi

(p,{)eBmi

«,.;(t)
(

n HB (':a,,'-c,P.,:)'b.'l'{

P
concluímos então, de (3.18) que

E

(p,i)eBm.

('-«,,:

c, /3. ,i) ,-, ,{«. .i(t )

> >1: (c,Pp,i
(p,{)CBm,
> }: (c:Pp,{

'- a...) Tp,: '..'
':a, .:) ,'. .{«, .{(t )

(p.i)eBm2

ou seja,

c-U,.(x(t)) > ',VB(x(Z))

e portanto vale (3.16)

2. X.: (t) C -#«. ' X.,(t) g Hm,
Analogamente a.ocaso anterior, concluímos que

c.X,.(x(t)) $ m"l',Vp(x(t)),

r,}

onde
I', - c:U,,(.«:

)

rl,

- fllêeJ2.2JSÜ
;ii;!;,;;l.,(c,P,,' - ': a.,.)'b,:

Eb,0....(c:a,,;
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Resumindo os casos l e 2 acima, temos então que, em todo instante t valem
(X«.(t)
(X«.(t)

« Hm:
C .Hm.

' X«,(t) C .Hm,) -:> V'(x(t)) $ maxi'-V.(x(t)),F-}
' Xm,(t) « Hm,) :::> }''(x(t)) $ m-t',V#(x(t)),I',}

Definindo portanto I' = maxll':, I'2} e a região -R = (lO, I'l)p.', concluímos
que y tem derivada não-positiva fora de -R, logo pelo Lema 3.1 o sistema é
estável. n
Uma aplicação do Lema 3.2 pode ser percebida se considerarmos um sistema
S com ./U = {mi, m2} e apenas l produto (omitiremos assim o índice do produto, para simplificar a notação). Sem perda de generalidade, vamos
bufferssupor
onde
que o bu#er (1) está em -B«., e denotaremos por ki, . . , k, os

A

L !

há mudança de/máquina, convencionando que k, = n; imporemos também a
restrição de que ki = 1. A figura abaixo mostra um sistema típico.

Assim, pk, # pkJ*, , .j = 1, . . . ,r -- 1. Note-se que o valor de r é arbitrário,
exceto é claro pelo fato de que l $ r $ n. Sem perda de generalidade,

suporemos r ? 3, uma. vez que se r = 1 ou r = 2 então o sistema é acíclico e,
como vimos no Capítulo 1, é estável para qualquer política usável. Ou seja,
o sistema consideradoé um sistema qualquer com 2 máquinas e l produto
(sem tempos de preparação), exceto pela restrição de que kt = 1. Note
se. contudo, que tal 'restrição não é forte, uma vez que a estabilidade desse

sistema implica na estabilidadede qualquer outro obtido a partir deste
modificando-seapenas o valor de ki
, bastando para isso impor que os
bufTers 1, . . . , kt sejam sempre processados consecutivamente.

A Proposição abaixo mostra uma condição suficientede estabilidadepara
tais sistemas.
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proposição 3.2 Se, lzum sistema com as caracfenbtãcasacima, os tempos
de processamentosão tais qwe;

{,) 'rÊj

{i) 'rkJ

>

<

,r -- l

TkJ+i + . . . + Tk,+,-i
1'k,+i + . ..

,r -- 2

+ 'rkJ+,-i +'rkj+:

Calão, o sistema é estáueZpara qua/querpoZáicaconseruantecom /ámiar.

.Dem07}Nraçao; e c. . Pm, e c2 = Pm. satisfazem as condições do Lema 3.2.
Como só há l produto, então
keBmi

Logo, as condiçõesdo Lema podem ser re-escritas como

',,«,* l-- .Ê,«l ,,-.vl:

'qiC B«.

keBm2

k<{

que é equivalente a

Nic B«.

(3.19)

k € Bm ]

k<{

", l--.i:«l

Ni C B«,

,«.,

que é equivalente a

qi, C B«,
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(3.20)

Vamos mostrar inicialmente, por indução em i, que a expressão

/. - E ,*- E ,*
keBm2
k<ik<{

keBml

é positiva, para todo { C B.:
Para

{ := k2 + 1, que é o primeiro

buffer

que "volta"

a mi,

r2 + . . . + Tk, -- I'À;., logo pela condição

({{) do Teorema

Seja .j C .Bm:,

que a afirmação

.B.:,

ki =

i$
1e

.j.

.i <

n,

e suponhamos

Seja kl o último

temos

segue que /k,+i
vale

para

buffer de m2 antes de .j (existe

Nesse caso, temos

ki < .j < kiwi.

Como

todo

:

> 0
á C

tal ki, pois

n > 1). Temos duas situações:

l j + l C .B«.:

.fk,+t

.j C .Bm,, O

primeiro termo da expressão de /J é igual ao de /j+i , logo

E ,* + '*.

E ,*- E '.

k € .Bm2

k<j

./'k.

ke .Bm2

ke 'Bm l

k$.j

+

.-k.

--

(,k.---

+ q)

+

l.à"*:.Ê.,«l

Ora, /k, > 0, pela hipótese de indução. Por outro lado, pela hipótese
(á) da Proposição
Tk.

e portanto
2

temos
>

Tk,+l

+

+ 'rk..F..i

2

rk.+i

+

+q

/l+i > 0.

j + l gl .B«.:

Nesse

caso,

temos

.j = kl+i,

logo kl+l + 1, . . . , k1+2 C .B«2

e portanto temos que mostrar que /k..,+i > 0 (se.k1+2,= n, isto é, se
Z+ 2 = r, então J é o último buffer de .B«, , logo não há o que provar).
Mas
.fki+2+ l

keBm2

ki+i<kÉki+2
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ke .Bm

k$kt+i

kKI < k$ki+2

(,'...,+- +

l:ã:'
-«l

+ Tk..,) -- I'k..t:

Como /k,+. = /J > 0 pela hipótesede indução, e o segundotermo é
positivo pela hipótese(íi) da Proposição, segueque ./k.+:+2> 0.

}: 'rk -- }: IA; > 0 Và C .B«., certificando
keBm2
keBm]
k<ik<{

De l e 2 acima concluímos que
portanto a condição (3.19)

Para mostrar a condição (3.20), vamos definir, analogamente ao caso acima,
Â

E ,*- keBm2
E '*

keBml
k<Ík<{

e vamos mostrar que /i > 0 para todo ã C .B«,
Para

i = 2, temos

/2

ri > 0

Seja .j C B«,, e suponhamos que a afirmação vale para todo i C Bm2,. Z $ i'
Seja ki o último buRer de mi a.atesde .j. Ora, com um raciocínio idêntico ao
desenvolvido no caso l concluímos que
1. .j < kl+l ::::+ ./b+i > 0
2. .j = kl+i

-:»

.j + l,

, k1+2C -Bmle /ki+2+l> 0

Logo,
temos
}ll: rk >: rk > 0 Vi C 1?«,, portanto vale (3.20)
keBml

k<i

ke .Bm2

k<{

Aplicando então o Lema 3.2, concluímos que o sistema é estável para qualquer
política conservante com limiar. H
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A figura abaixo mostra um exemplo de aplicação das condiçõesobtidas. Notese (]ue o sistema não satisfaz nenhuma das condições anteriormente estudadas. Por exemplo, a condição de estabí/idade condicional vista no Capítulo.2
não é satisfeita para nenhuma das duas máquinas, uma vez que (supondo

'm:

o.õ +ho.2

Pm,

Ü(0.3+ 0.1+ 0.3)> 1

/

+ o.D

»

l

Observemos que neste caso temos ki :: 1, ka = 4 e k3 :: 6
Por outro lado, se as condições de estabilidade condicional forem satisfeitas,
então certamente a condição ({á) da Proposição 3.2 não valerá, uma vez que
"sse caso teremos ;l-('k,+: + . . . + 'k,...:-: + ,k,..) < 1, j 1, . . . -- 2.

-

,,

Concluímos assim que as condiçõesobtidas e as condiçõesde estabilidade
condicionalsão disjuntas.
Outra aplicação interessante da Proposição 3.2 é para o caso em que não há
laços em nenhuma das duas máquinas. É fácil ver que, neste caso, temos
k, = .j, .j = 1,...,n, e portanto a condição suficiente de estabilidade
decorrente daquela Proposição é escrita como
rl

'(

r2

<

...
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(l;apítulo

4

Analisando a Conjectura de
ll'empos Decrescentes
Vimos, ao longo deste trabalho, diversas condições, encontradas na literatura, que garantem a estabilidade de um sistema onde certos requisitos sao

satisfeitos. Conformecomentámosno Capítulo 2, tais condiçõessão contudo muito restritas, e a questãode obter condiçõessuficientesmais fracas
permanece em aberto.
Também vimos no Capítulo 2 que, com esse objetivo, Humes e l<umar conjecturaram

(independentemente)'que

um sistema

seria intHnsecamente

esláue/

se os tempos de processamento fossem sucessivamente não-crescentes. Além
de ampliar consideravelmente a classe dos sistemas intrinsecamente estáveis,

a comprovaçãoda validade da Conjectura teria grande impacto.sobre os

Mecanismos Reguladores estudados no Capítulo 2 já que, como discutimos
ali. obteríamos um mecanismo de estabilização informacionalmente eficiente,

uma vez que não dependeriadas taxas dp de entrada no sistema. Efetiva-

mente, simulam;õesrealizadas principalmente com os dois contra-exemplos de
estabilidadepara políticas CAF (ver a seção 2.1) corroboraram tal hipótese.

Neste capítulo, estudaremos a Conjectura sob dois aspectos: inicialmente,
analisaremos os dois sistemas apresentados por Kumar e Seidman jl ll como
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contra-exemplosde instabilidade,mostrando que, para essescasos, a Conjectura é verdadeira, o que explica os resultados das simulações em seguida,
exibiremos uma tipologia de sistema para a qual existem condições adicionais
sobre os tempos de processamento que, se satisfeitas, levam o sistema à instabilidade, quando operado sob uma determinada política CAF, demonstrando
assim a falsidade da afirmação proposta. Alternativamente, exibiremos na

seção4.2 uma análisede um sistema específicoatravés dobastante
seu diagrama
de
restrita,
estados, mostrando que tal técnica, embora de aplicação
possibilita a obtenção de condições necessárias e su#cientes de estabilidade

A importância dedicada ao estudo da Conjectura deve-se não só à sua relevância no contexto

de estabilidade

mas principalmente

por ser a motivam;ão

principal deste trabalho. Para facilitar a referência ao longo do capítulo, vamos enuncia-la novamente:

Conjectura l Se o. temo« dep«ce«am'«ío de «m 'i'l m« são t.i' q"'
r.,í 2 rp,'+i
e [ão o sistema

4.1
4.1.1

é íntr nsecamente

VP, i = 1,...,np
estáueJ

Casos válidos
O exemplo l de Kumar e Seidman

Clonsideremos o sistema
mi

7n2

sem tempos de preparação. No Capítulo 2 (seção 2.1) vimos que, obedecidas
as condições de capacidade

«:(to)

,,(t.

pt+p4

< 1 e P2+pa

=o >

0

«,(t.

< 1 e partindo da c07z#gumção

«.(t.

podemos concluir que, sob uma política CAF, o sistema é
estável,

se p2 + p4 $

1

instável,

se p2 + p4 > l

A proposição abaixo mostra uma condição suficientede estabilidade, para
uma configuração inicial qualquer e outras políticas:

Proposição 4.1 0 sistema acima é estáue/para qzta/querpo/úÍca conseruante .fortemente

usáue! se T\ > Tz.

-Demonstração:
Vamos aplicar a Proposição3.2. Os bu#ers ondehá mudança de máquina
são 1,3 e 4; logo, de acordo com aquela Proposição, uma condiçãosuficiente
de estabilidade é que os r{ satisfaçam
TI

>

TI <

T2

'r2 +T3

Suponhamosentãori > 1-2. Se ri < 12+ r3, entãoas condiçõesacima
estão satisfeitas. Por outro lado, se ri 2 r2 + r3, então a máquina m2 e
condiciona/me7tteestáue/ (conforme o conceito visto no Capítulo 2), pois
nesse caso o "grau de congestionamentomáximo" de m2 é

e portanto, uma vez que não há tempos de preparação,podemoseliminar m2
do sistema, como no Teorema 2.3, se a política é fortemente usável. Obtemos
assim um sistema de apenas l máquina, que é estável, portanto de acordo com
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aquele Teorema o sistema é estável para toda política usável, em particular
para uma conservante.

Portanto, li > 'r2 é condiçãosuficientede estabilidadepara o sistema em
questão. H
Note-se ainda que
r2 < ri

ou sela)

4.1.2

-:l'

r2 < 'ri

P2 < Pi < 1 -- P4

:::::>

p2 + p4 < l

O exemplo 2 de Kumar e Seidman

Consideremos agora o sistema
m2

7nl

-!€

sem tempos de preparação. Cromo no caso anterior, vimos no Clapítulo 2 que,
partindo da configuração
« - -(to)

zo

«-

«::(t.

:(t.)

>

0
)

«,,(to)

(onde zil denota al,i, e assim por diante) podemosconcluir que, sob uma
política CAF, o sistemaé
estável,

instável,

se pi2 + p22 $

1

se pt2 + p22 )' l
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A proposiçãoabaixo mostra que a Conjectura de tempos não-crescentes
é
válida para esse sistema:
Proposição 4.2 0 sistema acima é estáue/para quaZqer po/éticaconter
uaníe

se 'rii > 'r12 e 'r21 > T22.

-De monstração :

Sejam ci = ri2 2i, c2 = rii122. Vamos mostrar que cl e c2 satisfazemas
condições do Lema 3.2. Ora, J: = {(1, 1),(2,2)}

as condiçõesdo Lema são re-escritascomo:

e J2 - {(1,2),(2, 1)}, logo

i) para (p,i) = (1,1): ,-i2r21 rii > iir22 ri2, ou seja,
T21

ii) para (p,í) = (2,2): i2

21 ''22

>

>

T22

rii,'22(r2i -- p«,r21), ou seja,

,:, > ',--(1 - P«,)
iii)

para

(p,{)

= (1,2):

ri1''22 rla

>

1'i2'r21('rii

-- p..I'll),

ou seja,

,« > ,,-(1 - P«.)
iv)

para

(p,i)

= (2,1):

ii

22 r2]

>

'i2'r2i

Tll

>

r22, ou sela,

T12

As condições (i) e (áu) seguem diretamente da hipótese de tempos não
crescentes.

demo.

Consideremos

Temosdii

::di,d22

agora as taxas

=

máximas

de entrada

nos bufTers

1 . Logo,se

Pí,.. - P:: + -=,'«
21

$

"

então m: é condicionalmente estável (já que não há tempos de preparação, e
portanto a condição pode ser relaxada), e assim podemos efetuar um "curtocircuito" de ml, logo o sistema é estável. Por outro lado, se
Pii + --:-r22
> l
T21
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então temos

22 > r21(l -- pii) > 121(l --Pil --P22)

satisfazendo portanto a condição ({ii).
Analogamente, concluímos que ou m2 é condicionalmente estável (e portanto
o sistema é estável) ou vale a condição (á{). Portanto, pelo Lema 3.2, o
sistema é estável para qualquer política conservante. n

4.2

Analisando o diagrama de estados para
políticas ''clearing''

Uma abordagem alternativa no estudo de estabilidade pode ser conseguida
através da análise de um diagrama de estados do sistema. Para ilustrar tal
técnica, tomemos novamenteo Exemplo 2 de Kumar e Seidman, e vamos
estudar o comportamento do sistema sob uma política CAF a partir de uma
con6guração inicial qualquer. O diagrama será representado por um grato,
definido da seguinte maneira:
e

cada nó do grifo representa uma possível combinação dos sinais das
variáveis zP,b juntamente com a indicação dos blX#ersalÍuos naquele
instante;

e

dois nós el e e2 estão ligados por um arco quando existe uma transição
do estado ei para o estado e2. Uma vez que no máximo 2 buüers
podem estar ativos simultaneamente, e como o sistema é operado sob
uma política "clealing" , então as transições sempre ocorrem quando
um bufTeré "gerado" . Assim, dado um estado ej, denotaremospor 7)l,i
o tempo necessáriopara esvaziar o buffer (p,{) a partir do seu valor no
estado eJ.

Em cada nó, ao lado do sinal de z.,i indicaremos também o sinal da derivada
à direüa ãp.i' e colocaremoso rótulo "SUB" nos estados onde ocorre subalimentação de alguma máquina.
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A figura abaixo mostra, como exemplo, um subgiafo do grato de estados
e2

zl:=0

+

+ a2i>0

n: <n:

+ z22>0 +

ei

e3
zil=0

il açii >0

z:2>0

+

z22>0

+

+ zi2>0

+

--

z21::0 +
a'-"»0

+ z2i >0 --

e4

+ =il >0 -+ zi2>0

+

z2i:=0 +

A transição (ei, e2) ocorre se o buffer (1, 1) é esvaziado antes de (2, 1). ,Neste
buffer (1, 2), que não estava sendo processado,agora tem nível positivo, mas tem que esperar o fim do processamentode (2, 1). Por outro lado,
(2,2) torna.se ativo em ma no estado e2, uma vez que não há tempos de

preparação. No caso de (1, 1) e (2, 1) serem zeradossimultaneamente,estão
imediatamente (1,2) e (2, 2) tornam-se ativos.

Assumiremos que os tempos de processamento satisfazem as relações
Tll

<

T12

T21

<

T22

Note-seque isso implica em que, se (1, 1) e (1,2) estão ativos num estado
ej, com .ail > 0 e a;i2 > 0, então a única transição possível é a dada por
T{, < T{,.

Finalmente,suporemosas taxas de entrada externasem (1, 1) e .(2, 1) cons
tentes, e assumiremos que no instante inicial o sistema não está completa91

mente vazio, uma vez que a política CAF não é definida na origem. E fácil
constatar que, dado um intervalo de tempo .Anito, o sistema nunca atinge a
origem novamente durante esse intervalo.

A figura 4.1 mostra o diagrama
Uma observação deve ser feita, em relação aos estados ei, . . . , e4: as variáveis

ali indicadas com zp,í Z 0+ na realidaderepresentamuma "concatenação"
dos estados em que zP,i ' 0+ e zP,i > 0+. Tal procedimento, utilizado para
simplificar o diagrama, não implica em perda de informação, uma vez que
nesses estados o buffer correspondente (p,{) não está ativo e, se 3..i(t) = 0
com ã.,i(t) > 0, então num instante t+h arbitrariamente próximo de f tem-se
z,,i(t

+ h) > 0 e áp,i(t + A) > 0-

Uma análise cuidadosado grato de estados mostra que o conjunto X =
{e7)e8)e9)elose tal que 7zãoexistemarcos saindo de X, isto é, dado um

arco (a,b), se a C X entãob c X. Em outraspalavras,o conjuntode
estados X é um inuaría7zte,ou seja, uma vez que o sistema atinge um desses
estados permanece para sempre neles. Veremos adiante que, dependendodas
condições iniciais, podem existir dois invariantes.

Nossa tarefa se dividirá em duas partes: analisar as condiçõesem que o
invariante X não é atingido, bem como o conseqüentecomportamento do
sistema, e estudar o caso em que o invariante X é alcançado. A partir daí,

obteremos condições necessárias e suficientes de estabilidade para o sistema
em questão.

Condição de existência de dois invariantes
Observando o diagrama, vemos que todos os arcos, exceto o arco (e4, ei), são
orientados no sentido do invariante X; ou seja, o sistema só não atinge X

se, toda vez em que e4for atingido, valer a transiçãoTi42= 7"i ; nessecaso,
o sistema, pa,ssa por el com z12 = a22 = 0.

Suponhamos então o sistema no estado ei num instante to. Temos
zl:(to)

=
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Á

>

0

ei

q: '::%
e2 l + =21>0

zi220 +
# z2i>0 -#2220 +

H-H,

H: - q:

--

/I : > U:
+ ai2>0

+

z,:20 +

l e3

+ a22>0 +

:rl': <

:ry.< z?,
+ zi2>0
a;2i?0

+ =22>0

T132

-+

ZB > zy;

+aii>0

*;:re:JI''

'' *;;Í;8

+ z22>0 +

U: < zb
'k#ll=

*;:r{8
il ;-

e7
SUB

g22=0

+ zi2=0

+

e9 l =2i::0

+

a;22'0

+z2:>0 --l eio
# z22=0 +

Figura 4.1: Grato de estados do sistema
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«::(to)
«,-(to)
«,2(t.)
sendoque (1, 1) e (2, 1) estão ativos. Podemoscalcular7'i. e IUi

«::(to),'::
Pii

'ii
't21

'

«,-(t.)b:
l -P2i

.
.

'

4a!

1 -- Pii

..qa!

1 -- P2i

Consideremos as 3 possibilidades:

1. Tlh < lr!:: Neste caso, em {i = to + Tlh o sistema está em e2:
« ::(t: )

«-,(t.)

A

-

;l;:zT: ' Í:;;i

(l - P«) 4,'.:
,'«(l - P::)

,,:'':, - «,:.*.,*(',-i
.4l'it
,««J - àp: - ,',:(l - P-:)

q:

A próxima transição é obrigatória para e4e ocorre no instante t2

ti + T22:. Como

-:-(t:),-,: . .€3L..
1 -- P2i

1 -- P2i

1 -- Pii

te mos então

,::'',,- ':« - ':(g%-Jh)
Á

,::(t:) - "::(z-)- i-:;ã«,-(t:)
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««(t,)

--àu.

,«.*:,

=)

:L-à(g% =)

Para que ocorra a transição de volta para ei, é preciso q« ZB = Tida,
o« seja, z:2(t2)ri2

= :"«(t2),22.

Logo,

r'T-

.4'ria

1 -- Pii

1 -- P21

e .,í em t;

-::(t:)

«--(t,)

+

.F -----=
1 -- Pii

l

(4.1)

d:©:

O'r,:

.A7-il

1 -- P2i

di C, 'r22

1 -- P2t

«,-(t;)

ter

tem.s

d:

«:,(t,)

d"em's

+di

1 -- Pti
4/

==

./l

c'

d2'4ri2

1 -- Pit

,«(t,)
2

rll. > ZJ:: Neste caso, o desenvolvimentoé análogo ao caso 1, pois o
sistema é simétrico, logo a condição Tida= Tla2fica
1 -- P2i

::

,4ri2

.4rll

--=.::.!:--

-- ------::--

+

1 -- Pii

1 -- Pil

'

que é a mesma.equação de (4.1), e temos em el
zll
Z21

Z12

d. 07'22
1 - P2t
d2,4rt2
1 -- Pii

Z22
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Á'

c'

1 -- P21

(4.2)

3. Finalmente,se Tii: = T21:'ou seja, se
z4Tll
1 -- Pii
então

temos,

C;r2t
1 -- P2i

(4.3)

em e4,

all
a12

""
e a condição

'

Í:;;

lr42 :: 7'i42fica

Á'r12

1 -- P2i

1 -- Pit

que, juntamentecom (4.3), implica na condição(4.1)
Assim, a condição necessária e suficiente para que ocorra a volta ao estado ei
(e a consequentefuga do invariante) é a equação (4.1 ), que pode ser re-escrita
como
Á
l
Pil r22 ' T21
(4.4)

C

l

P21 r12 ' rll

e, na volta a ei, tem-se
dt ('''l'22

#ll

1 -- P21
d2 ,47'i2

Z21

1 -- Pii

Z12

.4'

c'

Repetindo o raciocínio para os valores ,4' e O', concluímosque, se o sistema
volta novamente para el, isto é, se vale a condição
Á'

0'

l

Pit r22 ' r21

1 - Pat r12' rll
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(4.5)

então na próxima volta a ei teremos
.4did21'i2'r22

di CV/T22

«-:(t8)

(l - P::)(l - P,:)

d2.A/rí2

«::(t8)

í-

i::

.

P'i2

('vd2dlT22'r12

'

(i - p,:)(i

- p::)

P'za

' 1 -- Pat 1 -- Pil

«-,(t,)

«22(t8)

Substituindo os valores de .4' e a' em (4.5), concluímos que a condição vale
se e se se

C' dlT22(l-- pit)

1 -- ptt 112-- r21

,4 d2T12(l
-- Pai)

1 -- P2t r12-- 'rii

Trazendo agora de (4.4) o valor de $, a segunda condição fica
1 -

P2i

r12

1 -

Plt

r22

ou sela,

,:. d:,'«(l
,:: d2':'(l

l

Pil r22 ' r21

1-

P21 r12

rll

==)'

d-,'«(l - P,, )
d,,':,(l - P--)

(4.6)

Notemos agora (lue, na segunda volta a ei, temos

*0a -

Íe:; Í.ez-*0d

Ora, se o sistema satisafaz a condição de capacidade
Pi2 +P21

<

l

Pu2+Pii

<

l

e«tão temos x(t8) = px(to) com g < 1, e p'rt-to

o sistema é está-l

Assim,

e suficientes

as condições

(4.4)

e (4.6)

são necessárias

para

sistema não atinja o invariante X, e conseqiientementeseja estável.
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que o

Atingindo o invariante X
Vamos analisar agora o caso em que o invariante X é atingido, o que ocorre,
como vimos, se não vale(4.4) ou(4.6).

Suponhamos que no instante to o sistema está no estado e9
0

« - -(to)

«:,(to)

0

«::(to)

0

0

««(t.)

Em ti =

to +

T191

= to + -41u- o sistema está em es, e temos
0

«: -(t: )

«:,(t:)

Tll

T12
d2,4Tll

«,*(t:)

.'l(.:, - ,'::)
,-,(l - P--)

1 -- Pil

«,:({-)

A próxima transição é obrigatória para elo e ícone no instante t2 = ti + T182
Como mi está sub-alimentada, então
« :,(t

,),:

,'l(',-: - ,-:)

,

(l - P::)(l - P.,)

1 -- Pi2
Logo,

«-:(t,)
«:,(t,)

0

«,-(t,)

«,:(t:) + a,7'à

0
d2.4l'il

d2.A(ri2

-

: - P-: ' (l - P--)(l - Pi2)

d2'4r12

1 -- Pi2
««(t,)

.

0
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O comportamentodo sistema de eio para e7 e de e7 para e9 é análogoao
calculado acima, logo em t3 o estado e9 é novamenteatingido, e temos
did2.4Ti2r22

:«::(t, )

(l - P:,)(l - P«)
ia

1 -- P22

,:2(t,)
«,-(t;)
«22(t,)

Portanto,

x(t.)
É fácil verque

9x(to),

onde p =

l

f i2

1 -- P22

P $ 1 '+-+ P12+ P22$ 1

é uma condição necessária e suficiente para que o sistema, desde que atinja
o invariante,seja estável.

Vamos resumir os resultados acima na seguinteProposição
Proposição 4.3 Para o sistema em questão, consideramosas condições

i) P«« to'í' í«.t««te t* t«/ q«e «::(t.) > 0, ",-(tk) > 0 ' ':,(tk) - "2,(tk)
[em-se

,

«:-(tk

.

.

l

© ãeã-:H

T22

T21

r22

r21

1 - P2i r12 rll

«,:({k)

. d:,«(l - P,-)

Pit

2

712 Tll

jÍI,) Pi2 + P22 $ 1
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0,

Então, o sistema é estável para qualquer política "cleating" e sob qualquer

.o«diga.
i«{.i«J'' ' «me«t''' "/em({) e(ü) '" "/' ({ii).

E interessante notar que a Proposição acima atrevaa estabilidade do sistema
às condições iniciais, ou seja, um sistema tipicamente instável (em.que pt2+
P22> 1) pode, sob determinada condição inicial, funcionar de modo estável.
Um exemplo disso pode ser obtido tomando-se rii :: 'r2i, 'ri2 :: r22e dt :: d2.
Se p:,'+ p22> 1, ou seja, se pi2 = p22> {, então dada uma condição inicial
x(Zo)

tal q-

'':-,(to)

= ',2(to)

= 0, o sistema

estável,
instável,

4.3

é

se «:-({o) = «,-(t.)
se «-:(t.) # «2:(t.)

Um contra-exemplo à Conjectura

Consideremos o sistema abaixo, formado por duas máquinas e 2 produtos

(1,2)

produtol
produto

T

2

(2,2
com as seguintes características
e O sistema

é simétrico,

isto é, ri,i :: 'r2,b z '

1,2,3

e di = d2. Omiti-

remos assim assim o índice do produto, ou seja, escreveremosapenas
ri e d

e Existe um tempo de preparação em mi correspondenteao chaveamento
de (1, 1) para (2,2), que denotaremos por '5 Analogamente, o mesmo
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ó denota também o tempo de prepara'ção em m2 correspondenteao
chaveamento de (2, 1) para (1, 2); os demais tempos de preparação serão
considerados nulos.

e Valem as seguintesrelações
Pi +P2 +P3
TI

>

TI <

< l

(4.8)
(4.9)

T2

T2 +T3

(4.10)

A relação (4.8) correspondeà condição de capacidadedo sistema, en-

quanto que (4.9) é a hipótese básica de tempos decrescentes (note-se que
não há restrição quanto à relação entre r2 e r3). A desigualdade (4.10)
assegura a formação de filas em m2} o que terá papel fundamental nesta
demonstração de instabilidade.

O sistema será operadosob uma política tipo CAF. Relembremos,do
Capítulo 1, a deânição de tais políticas:

Po/bicas 0,4r' -- Seja Tk o instante da escolha de buffet na máquina m
Escolhe-separa processar um buRer (p', {') tal que

",.,i.(Tk)

?

c

}:

(p,i)CBm

"p,i(TA)

onde c é uma oração fixada. O buffer é processado até que não contenha mais
elementos.

Se mais de um buRer satisfizer

o critério,

esmo/seremos fique/e

que está mais pró=ámo do $m do caminho de processamento do produto, ou

seja, escolheremoso buffer (p,á) com maior índice i. A ênfaseno critério de
desempate deve-seao fato de que tal regra será essencialpara esta prova.
A fim de simplificar a notação, denotaremos por zi ao invés de ai. o nível
do buífer (1, {), e denotaremos por zi ao invés de z2.{ o nível do buffer (2,i)Enunciaremos a seguir alguns Lemas, que serão utilizados na demonstração
de instabilidade do sistemaem questão.
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Lema 4.1 Sela ltl,tal um interna/o taZ qKe z3(tl) = 0.. Se m2 processa
som.;lt:
« b;#eb;'(il2)
. (1,3) d«««t'
t.d. . {«t."'«'.,
aZzme7ztada ou oitos(i, evztao para todo t em lti)t21 a/e que

«:(t)+

,,(t)+

,a(t)+

"'(t:, t)

.nde .«(.,t = y:(t) - y:(;)

+ ',(t.)

..m

.P«,

.«'-

+ 'a(t)P2 + '"(t., t)(P,+ P,)

quantidade do produto l que deitou o sistema

.ml.,t

-Z)emonstração=
Basta observar que o tempo decorrido entre tt e t pode ser expresso em termos
da quantidade do produto l processada nesse intervalo. Como m2 trabalhou
com taxa nominal durante esse tempo, e dado que(1, 3) estava vazio no início

do intervalo, então w(tl, t) indica a quantidade de elementosque passaram
por(1,2) e(1, 3) durante esse período, consumindo w(tl, t)(r2 + r3) unidades
de tempo. Da mesma forma, 33(t) indica a quantidade de elementosque
passara.m por (1, 2) somente, gastando a3(t)rz unidades de tempo.
,Durante
número
de

[Zi,t], a taxa de entradano sistemaé constanteiguala d, logoo

elementos do produto l que chegaram ao sistema durante esse período pode
ser expresso como

e:(t) - e-(Z-) = d I'.(t.,t)(,, + r3) + "3(Z)',l
Ora, como vimos no Capítulo 1, é claro que vale a igualdade
3

3

--e.(t:)) --«,(t. , Z)

Z t) = }1: ":(t.) + ('-(t
1=1
=1
Como
«:(t)

r3(tl)
+

',(t)

= 0, então temos
+

,3(t)

+

'«(t:,t)

+

',(Z:)+

';(t)P,+

w({-,

t)(P,

+

P3)

Lema 4.2 0om as hipótesesdo Lema #.l, e se a máquina mi está subaZim.«t«da

p,'

,'"n"

"o"e

pr«ess-do

n««.

ánst-te

o bu#.,

(1, 1),

t«l q«e (1,3)

o.or« J.go após . p""ssamento

'"tã'

a e«./A«

""bo"

d' '''
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de (1, 2).

de (2, })

e"«í«do,

'm m,

'em-

o« seja, e/«

-De monstração :

Seja T2k um instante tal que #2(T2k) > 0, Z3(T2k) - 0 Suponhamos que em
T2k temos

«,(T2k)

Z

c(z,(T2k) + ,:(T2h))

(4.11)

logo, pela regra da CAF, (1, 2) é escolhido para o processamento. Consideremos agora o instante T2k+l em que (1, 2) é "gerado". Denotando por A a
diferença T2k+l ' T2k temos

,,(T2k) + dA
.:(T2k) + dA

z3(T2k+l
zl(T2k+l

e assim

c(.3(Tuk+-) + ,- (T2k+:))

e:(z,(T2t) + ,- (T2k) + 2dA)

(4.11)

<

z2(T2k) + 2cdA

C<1/2

<

«,(T2h) + dA
«3(T2k+l)

Logo,(1,3)

é escolhido

Lema

Consideremos

4.3

as

A póteses

do

Lema

#..r,

e SKp07zhamos

qKe

o

bte#er (1, 2) está se7zdoa/ámeníado por Hma taça constante À taJ qKe ÀD < 1.
Vamos

denotar

(1,2) e p-

por

{T2«}«cN

{T2«+-}«cN

Então,

'o;l".t-t«

{nslantes

de início

de processame,zto

de {nüio d' p"""«m'«to

«,(T2«+:) =

#,(T2.+:) = 0

de

d' (1,3)-

",(Ta«)i:tM

z3(T2«+2) = 0

«,(T2«+,)

-Demonstração

's

:

Basta observar que T2«+i -- Te« é o tempo necessário para esvaziar (1, 2), logo
«,(7

T2«+1

«),,

1 -- Àr2
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e temos «;(T2«+-)

= i(T2«+:

Por outro lado, T2«+2 T2n+l é o tempo

-- T2")

necessário para esvaziar (1, 3), logo

T2«+: '

T2«+2

e temos .2(T2«+,) = À(T2«+,

T2«+:

";(T2«+:)r3

)

Para completar os lemas preparatórios, vamos enunciar o seguinte

Lema 4.4 Se, iniciandocomzi(0) = ao > 0 e os demaisbte#ers
vazios,o
si.t.m«

«t{«ge .m «Zg«m {«t-te

m à bu# « «,ios, .«t''

T « con#g«ração

P«« «'«

,-(T)

= "-(0)

' "

'Í'-

co«dÍÇÕ.s i«{ci«is fx(0),'(0)) ' 'i'Í'ma

[em

bz$ers limitados
bu#ers ilimitados

se c < l
se c > l

-Z)emonstração;

Trivial, dada a simetriado sistema
Utilizando os lemas acima, mostraremos então que, com uma restrição razoável nos valores de pi, o sistema torna-se instável para a política CAF
considerada, com uma escolha conveniente do valor de c e as condições iniciais do Lema 4.4.

Antes de formalizarmosa prova de instabilidade, alguns comentáriosdevem ser feitos, a fim de possibilita.ruma melhorcompreensãodaquela demonstração. Inicialmente, consideremos a seguintesituação inicial: zl(0) zo + ó > 0 (onde ó = âi) e os demais buffers vazios, com ma preparada
para o processamento de (2, 1). Seja To = io

instante após o chaveamen-

to de (2,1) para (1,2). Forçandoa taxa de entradano sistemapar.a'e-

ro durante esse período (o que mantém a restrição sobre taxas de entrada
e,({) - ',(') $1 d(t - ')) 'bt'm's
3:(Zo)

=

zo

z2(To)

= Ó
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«,(Zo)

=

'i(To)

=

0

::k:Íi:il
nível

do
buRer

Figura 4.2: Comportamentodos bu#ers (1,2) e (1,3)
na taxa de entrada de (1,2) no instante TÊ.

Note-se a mudança

A partir de To, a taxa de entrada instantânea em (1,2) passa .a ser d = cora, a hipótese (4.9) de tempos não-crescentes garante que d'r2 < 1, logo
o comportamentodos buffers (1,2) e (1,3) é ditado pelo Lema 4.3, ou seja,
temos:

,,(T2«)-Ó(í11íb)'

«,P2«.'0
-'

,,(T2«) -0

..

',Pa"-'0' ' (:11%)"
:::in

Mas d'(T2+ r3) > 1 de acordo com a hipótese (4.10), logo os valores de pico
de za(.)(que ocorrem nos instantes {T2«}neN) e de za(')(que ocorrem nos
esvaziainsta«tes {T2«+i}«CN ) crescem, até o instante Tk em q" (1, 1).é

do. A partir daí, a 'máquinami fica sub-alimentada
processandoo buRer
(1, 1), ou seja, a taxa de entrada instantânea em (1, 2) passa a ser d. Agora,
d(T2' + T3) < 1, portanto os valores de pico de a2 e z3 decrescem, até o
instante Ti em que (2, 1) é escolhido pela regra da política CAF. A figura 4.2
mostra o comportamento desses buffers.
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Assim, em IZo,Til podemosaplicar o Lema 4.1, e obtemos
«:(t)+

«,(t) + «,(t) + '"(Zo,t)

«,(t)P,

+ '"(Zo,t)(P,+

P3)

onde to(Zo,t) é definido como no Lema 4.1. A partir de Th temos a;l(Z) - 0,
logo da equação acima concluímos que
«. + ó - ,,(t) - «;(t)(l - P,)
(4.12)
VtC lrk,ril
«,(Zo, t )
11--- P2
P2---- P3
P3

Por outro lado,
o, como
como (2,1)
(2,1) não
não é
é processado
processado em
em IZo,Til,
IZo,Til,
usando novamente
novamenteo Lema 4.1 temos
temos
d(t -- Zo), ou seja, usando

e«tão
(t)
então ;:zl(t)

:

.:(t) = ,s(t)P,
,:(t)
-,(t)P, + «,(To,t)(P2
+ P;)
e então, utilizando
-«do (4.12),

,:(t)

«,(t)P;
)P,

,:(t)(P, + P3)

(«o+. Ó)(P,
+ P;)
ó)(p?J:.8d.
1 -- P2 -- P3

VtC
vt € [Tk,T
1ri,zil

1 -- P2 -- P3

1 -- P2-- P3

(4.13)

Além disso, pelo Lema 4.2 podemosconcluir que o instanteTz é tal que
r2(TI) > 0, #3(TI) = 0. Denotando por I' o primeiro termo do lado direito
de (4.13),

e considerando

que

«,(TI)

<

c(«,(Ti) + ':(Ti))

podemos escrever então

-,(TI)

< c l«,(zi)+i'

,,(T)(P2+ P,)l
1 -- p2 -- p3

Resumindo,

«,(TI) < c(,,(Ti) + ;:(Tz))

«,(TI)

<

J

cl'

(Í- é) +(1 - 2')(p, +(p'i4)

Substituindo(4.14) em(4.13) obtemos então

zl(Ti) > 1' --

cl'

P2 + P3

.) + (1 - 2')(P, + P,) 1 - P2- P;

Podemos agora enunciar a instabilidade do sistema
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Teorema 4.1 0 sistema considerado tem blEl#ersá/imitadosse t;a/emas con

lições abaixo;

i,) .4s condições iniciais são; #l(0) = no + ó > 0 e os demais btz#ers vazios;
{i,) ,4 po/alga C1.4F' é ap/içada com uma /ração

c', onde

.P;(l + P, + P.)

(i -- p2JLi -p pZ t p3)

'

ep3(1 + 2P2 + 2P3)(l -- Pa -- P3)

. ' «:"Í;,
ronde c

}

> 1 e p :: p2 + p3,);

iii) Os eventuais empates na escolha do bu8er a proa'soar são resolvidos
tomando-seo bu.Fer com maior índice i;

{t,J2(P2+ P3)> l
-Z)emonsfraçãor
. .
Inicialmente, vamos mostrar que zl(TI) 2 czl(0) para algum c > 1, onde TI
é, como deânido acima, o instante em que (2, 1) é escolhido em m2. Notemos
que

(]:!9

,.(TI) 2 "-(0)

('o+ó- ",(Ti)) íee;flk ?
«,(r)

$ (,o+ó)

c(,o

+ Ó)

+::::>

li

Ou seja,

Como

,:(TI) ? c#:(0)

«,(TI)

(4.14)

impor

vale, é suficiente
C

(1 - ') + (1

2c)(P, + P;)

$

('.+ó)a:E1lg;;;--

que

('o+Ó)(P,+P3)
1 -- P2 -- P3
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$ (,.+Ó)

(l + c)(P, + P3)

C

Para simplificar a notação, vamos denotar por p a expressão p2+ p3 Assim,
a, desigualdade acima vale se e somente se

eP' $ 1(l+c)P-'ll(l-c)+(1-2')Plll-PI

+:+

.P' $ 1(l+c)P-cll(l+P)-'(1+2P)lll
clP'+(1+2P)(l -P)((i+')P-')l
É

-PI

<-+

l(i+')P-'lli

p'l

Se (l + c)p -- c > 0, isto é, s'

(sempre ezãste ta/ c, pois pela hipótese (áo) do Teorema temos 2(Pa + P3) > l
e isto implica que :Í:5 > 1), então todos os termos da desigualdadeacima
são positivos. Logo, tomando

a

(4.15)

temosz:(TI) 2 c,:(0)

como no Lema 4.4, uma vez que, nesse caso,

;-(7 )

Z:(TI)

2

c:«i(0)

Zi(Tm)

=

Zi(Tm) =

com

0

Í =

0 i=

c >

l

1,2

(4.16)

1,2,3

Portanto, para completar a prova precisamos apenas mostrar que existe um
c' < c tal que (2, 1) não é escolhidopela regra da CAF em TI, ou seja,
]0<9<1:

«,(TI)

?

9c(,,(Tz)+'-(Tz))

Consideremos o instante Tz 2 em que #2(T1-2) > 0, 33(T1-2)
mente antes de Ti, isto é,

Z

Ti., + !!Él!!:d.(,',
1 -- P2
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+ r3)

(4.17)

0 imediata

pelo Lema

(4.3)

temos então

(4.18)

Pela definição de Ti temos

«,(Tl-,)
e então de (4.14 ) -m

c(',(Ti-,)+

?

qu'

«,(z-,)

'-(Ti-,))

:!....

tÍ-'ã -F (i - 2')(p, + p,)

A fim de assegurar que(4.17) vale, vamos impor de(4.18) e(4.19) que
(l--e)+(l--ZC)(p2tp31

-Pa

(l--9c)+(1

-2PC)l.P,tP3;

'20)

Mas essa desigualdade vale se e só se tivermos

l(t -9c)+(1

- 2'P')PIP3 2

P;-?cP:+P;P-29.P3'

'P(l -P,)l(i

-e)+(1 -2')P)

2 'P(l -P,)l(i

-c)+(1

-2c)PI

<-:+

P3(l+P2 +P3) ? (PI(l -- P2)(l --c) +(l -- P2)(1 -- 2c)P+cP3+2e:PsPI
Como todos os termos da desigualdade acima são positivos, então concluímos
que (4.20) vale se e só se
V' $

P3)

Mas

c $

l

ã<

l+p2+Pa < 1+P2+P3
Í.{2(P +P3) ~ 1 +2(P2+P3)
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logo

CP3(1+2P2+2P3)(l--P2 -P3) <(1+P2+P3)(l-P2--Ps)
e então
P3(l+P2+P3)

<(1

--Pz)(l

+p2+p3)

--cp3(1+2Pa+2Ps)(l

-- P2 -- P3)

Portanto, o lado direito de (4.21) é menor (lue 1, e conde(lüentemente(4.17)
vale.

Assim, a condição (4.16) é satisfeita e, aplicando o Lema 4.4, con-

cluímos que o sistema tem'buffers ilimitados se operado da maneira descrita,
e portanto é instável, o que completa a prova. H

O Teorema acima mostra que a Conjectura dos tempos não-crescentesé,
Porém, com
portanto, falsa, no caso de tempos estritamente decrescentes.
:.

.& . l. : l : ,l .

r mesma tipologia de sistema é possível mostrar também que a instabilidade pode ser obtida com 'ri = r2, o que não faremos aqui para nao sermos
repetitivos.

Permaneceem aberto, assim, uma reformulaçãoda Conjectura que tenha

as mesmas propriedades daquela, ou seja, que exiba condições suficientes
de estabilidade para qualquer política usável baseadas apenas nos tempos de
processamento dos produtos, sem utilizar a informação global dp . Uma alternativa possível, que podemos intuir a partir dos exemplos e do contra-exemplo
apresentados, seria considerar a relação de ordem não entre um buRer e seu
sucessor, mas sím entre um buffer e os eventuais laços consecutivosdo seu
sucessor. Formalmente, teríamos:

Conjectura2 S..j. B = {(P,{):(P,{+

l) «-B«,..}. P«« tod.(P,i) C B,

sejak({) o me"or údice tal quek(í) > { e (p,k(i)) C B. E';tão, se
rP,i

2

'rp,i+l + ' . . + 'rP.k(i)

o sistema é estável para qualquer poltltica usáuet
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V(P,i) C 23

Conclusão

Estudamos neste trabalho o problema da estabilidade em Sistemas Flexíveis
de Manufatura sob diversos aspectos. Vimos algumas condiçõessobre a tipologia e sobre os tempos de processamento que, se satisfeitas, asseguram

a estabilidadede um sistema para qualquer política usáue/ou /orlemente
zzsáueZ. Por outro lado, analisamos

alguns mecanismos

que, adaptados

a

políticas, garantem a estabilidade de sistemas de qualquer natureza.
Quanto

ao primeiro

aspecto (condições

de estabilidade),

devemos ressaltar

as condições enfraquecidas de estabilidade condicional, apresentadas por cu-

mes l61, que estudamosno Capítulo 2. Tais propriedades,como vimos,
constituem-se nas mais fracas condições {nl71'nsecas
conhecidas para sistemas

gerais. No caso particular de sistemascom duas máquinas,sem tempos de
preparação, é possível encontrar, como o fizemos no Capítulo 3, um conjunto

de condiçõessuficientesde estabilidadedisjunto do de condiçõesderivadas
da estabilidade condicional, o que se constitui numa ferramenta adicional
quando da análise de sistemas desse tipo.
Ainda com relação ao estudo de condições de estabilidade, analisamos
também topo/ogiasestáveis, ou seja, topologias em que, quaisquer que sejam
os tempos de processamento (sujeitos somente à condição de capacidade,

é claro), a estabilidadeé assegurada,para uma classede políticas. Como
lll

exemplo temos a topologia acíclica vista no Capítulo l e a topologia "ciclo
simples", que apresentamos e demonstramos no Clapítulo 2.

Com relação ao segundo aspecto (mecanismos estabilizadores), destaque-se
o Mecanismo Regulador proposto por Humes l61que, como comentámosno
Capítulo 2, generaliza as políticas "backoff" j161e USSM jlll estudadas
anteriormente. Vimos, contudo, que o problema de encontrar um limitante superior para o número de reguladoresnecessáriosé .A/'P'-Completo;de
qualquer modo, uma implementação com poucos reguladores aumenta a dependência das taxas globais dp, o que pode não ser desejável Nesse sentido,
a abordagem de l<umar e Lu j101,embora num contexto sem tempos de preparação, é ideal, uma vez que as políticas ali apresentadas dependem apenas
da prioridade do buffer ou de cada componentedo produto em si.

Com isso cm mente, concluímos que a união dos dois aspectos mencionados
acima ocorre quando pensamos em mecanismos reguladores independentes
das taxas globais, uma vez que, como discutimos, tal meta está estreitamente relacionada à obtenção de condições suficientes de estabilidade. Por essa
razão. seria de fundamental importância a comprovação da Conjectura de
Humes e Kumar sobre tempos não-crescentes. Nosso contra-exemplo apresentado no Capítulo 4, no entanto, demonstrou a falsidade da Conjectura,
embora permitindo uma reformulação do enunciado original, como propuse'
mos no final daquele capítulo, questão esta que permanece em aberto.
O assunto estudado é relativamente novo, e dessa forma muitas questões permanecem irrespondidas. A obtenção de condições suficientes de estabilidade
mais fracas, por exemplo, é um desses pontos, bem como a demonstração da
estabilidade de outras políticas; em l81, por exemplo, mostra-se a estabilidade
de políticas tipo "open-loop" para l máquina isolada. A prova da estabilidade da política FCFS (primeiro-a-entrar-primeiro-a-sair)também permanece
em aberto, mesmo para sistemas sem tempos de preparação

Outro ponto importante é a derivação de condiçõestambém necessáHasde
estabilidade. Exibimos no Capítulo 4 um exemplo para um caso extremamente particular, mas o fizemos através da análise do gra/o de estados do
sistema que, como comentámos, torna-se inviável para sistemas gerais. Nesse sentido, uma abordagem que nos parece promissora fundamenta-se nos
112

resultados da Teoria de Controle e Teoria de Sistemas Lineares com retarda,
seguindo a linha de modelar o problema através de equações diferenciais,
como desenvolvemosno Capítulo 3.
Finalmente, podemos pensar em eztensáes do modelo proposto por Perkins
e Kumar, como por exemplo a utiliza,ção de tecnologiasa/ternatitJas de produção, ou seja, caminhos de processamento opcionais; também se poderia
pensar em introduzir uma abordagem estocástica ao problema, considerando
taxas não mais fixas, mas regidas por uma distribuição de probabilidades, ou
ainda supor máquinas sujeitas a falhas.
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