
Introdução à avaliação de desempenho Introdução à avaliação de desempenho 
de sistemas computacionaisde sistemas computacionais



CPUCPU
• Objetivo: aumentar o número de requisições 

atendidas pelo processador.
• Métrica: requisições atendidas por segundo.
• Parâmetros: tamanho da requisição, tipo da 

instrução de máquina.
• Carga: requisições do sistema operacional em 

uso contínuo da máquina por um usuário comum. 



Banco de dadosBanco de dados
• Objetivo: verificar que tipo de consulta é atendida 

mais rapidamente.
• Métrica: tempo de atendimento de requisição.
• Parâmetro: tipo da requisição SQL (consulta, 

inserção e deleção de registros).
• Carga: requisições de usuários do sistema 

bancário durante horário de atendimento externo.



Redes de computadoresRedes de computadores
• Objetivo: verificar o tipo de rede mais adequado 

para uma aplicação de folha de pagamento 
dentro de uma empresa.

• Métricas: utilização da banda e pacotes 
transmitidos por segundo.

• Parâmetros: uso de redes diferentes (Wifi e 
Ethernet) com diferentes largura de banda e 
MTU.

• Carga: requisições de funcionários do RH e do 
Financeiro.



UtilizaçãoUtilização
• Exemplo 1 – Um servidor Web fica ligado 24 

horas por dias, mas atende clientes somente 
das 6h às 24 h, então o servidor está ocupado 
apenas 18 horas por dia. Portanto, U=18/24 = 
75%.

• Exemplo 2 – Um sistema de banco de dados fica 
disponível 20 horas por dia, mas só é usado no 
horário comercial, das 8 h às 18 h. Portanto, U = 
10/20 = 50%.



VazãoVazão
• Exemplo 1 – Um link de transmissão entre duas 

máquinas foi monitorado para verificar o 
desempenho de duas máquinas diferentes 
ligados a esse link. A máquina A gerou no link 3 
milhões de pacotes em um segundo e a 
máquina B gerou 7 milhões de pacotes em dois 
segundos. Qual máquina teve a maior vazão 
para o link?

     A máquina A tem vazão de 3 Mpps enquanto a    
  máquina B tem vazão de 3,5 Mpps.



Tempo de respostaTempo de resposta
• Exemplo 1 – Uma requisição de impressão foi 

solicitada às 20:01:00 e a impressão terminou 
às 20:02:30. O tempo de resposta é de 00:01:30.

• Exemplo 2 – Uma consulta em um sistema de 
banco de dados é realizada pelo cliente ás 
23:59:00. A resposta foi recebida às 00:00:10 do 
dia seguinte. O tempo de resposta é de 
00:01:10. 
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