
 
CAPÍTULO  1 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 INTRODUÇÃO 
 

Em quase todas as nossas atividades diárias precisamos enfrentar filas para atender as 

nossas necessidades. Aguardamos em fila na padaria, nos bancos, quando trafegamos com 

nosso carro, nos caixas de supermercados e fazemos isto desapercebidamente. A não ser 

quando a fila é muito longa é que pensamos em desistir ou ingressar nela. A explicação para 

este fenômeno é que em geral a capacidade média é maior que a demanda média, mas pode 

acontecer que em certo instante de tempo a demanda média é maior que a capacidade média, 

ocasionando a formação de fila. Existem motivos que justificam a impossibilidade de termos 

um número suficiente de atendentes para evitar a formação das filas. Podemos citar alguns, 

como a falta de espaço para suprir as instalações necessárias e o alto custo destas instalações. 

 O problema da fila acontece não só com pessoas, mas também na   linha de produção 

industrial, nos transportes, na manutenção de máquinas e equipamentos, nos sistemas de 

telefonia e de computação, entre outros. 

 Com o desenvolvimento da teoria de filas vários modelos de sistemas de filas têm sido 

criados para explicar e otimizar as situações da vida real. Há os modelos de fila única formado 

por um único servidor com uma fila formada diante dele aguardando para ser servido e 

existem os modelos de múltiplos servidores operando em paralelo atendendo a uma fila única 

ou ainda operando em paralelo, mas cada um atendendo a sua própria fila. 

 Um sistema de filas também pode ser visto formando redes de filas quando uma saída 

de uma fila constitui a entrada de uma outra fila, como ocorre nos processos de produção 

industrial. 
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 A Teoria de Filas procura atender, com uma análise matemática detalhada destes 

modelos,  duas preocupações básicas: qual deve ser o tempo de espera na fila e qual deve ser 

o comprimento da fila para se ter um nível de serviço aceitável no sistema. 

 Neste trabalho trataremos especialmente das filas em paralelo que são caracterizadas 

por vários servidores operando em paralelo e tendo cada um a sua própria fila. Muitos desses 

sistemas tratados na literatura assumem dois servidores idênticos e as trocas entre filas, 

quando permitidas, são obrigatórias. Entretanto, esta situação não é muito realista e pode 

prevalecer apenas quando o processo de serviço é altamente controlado. No caso de seres 

humanos, não podemos esperar que eles trabalhem com uma mesma taxa de serviço e 

também, quando aguardam na fila, efetuem uma troca obrigatória de fila sempre que uma fila 

mais curta venha a existir sem fazer uma avaliação prévia do sistema, dando a ele a chance de 

efetuar ou não a troca. Embasado nesse fato um estudo de filas paralelas com características 

diferentes do que ocorre tradicionalmente na literatura é proposto nesse trabalho, 

considerando três servidores não idênticos trabalhando independentemente um do outro e com 

trocas, não obrigatórias, permitidas entre filas.Um usuário chegando ao sistema ingressa em 

uma das filas de acordo com um critério de escolha, sendo o mais comum o de juntar-se à fila 

mais curta. O sistema é analisado permitindo a troca entre filas (jockeying) que passa a ser 

uma opção disponível para o cliente, se ele a escolhe, e é proporcional à diferença no 

comprimento das filas, ocorrendo da fila mais longa para a mais curta. 

 Para que os resultados teóricos fossem alcançados supomos o processo de chegada dos 

usuários ao sistema como sendo Poisson e o tempo de serviço distribuído exponencialmente. 

   

 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 
 

O objetivo deste estudo é elaborar um modelo de filas paralelas com três servidores 

heterogêneos, cada um com sua própria fila, onde os usuários chegam ao sistema através de 

um fluxo único de chegada e escolhe a fila mais curta para ingressar. A troca entre filas é 

permitida assumindo um caráter probabilístico dando ao usuário a possibilidade de 

permanecer na fila. 

A utilização de apenas três servidores no desenvolvimento do sistema deve ser 

entendida como uma extensão dos estudos de Koenisgberg [13] que deduziu as equações para 
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os estados de um sistema de filas paralelas com dois servidores heterogêneos e com jockeying 

probabilístico. 

Uma equação capaz de gerar as equações dos estados do sistema de filas paralelas com 

três servidores heterogêneos, em equilíbrio, permitindo trocas entre filas probabilística será 

deduzida. Consideraremos também a influência do grau de vizinhança nas probabilidades das 

trocas entre filas. 

Com essa equação formulada uma expansão para um número maior de servidores 

poderá ser conseguida observando a ocorrência de um padrão na sua formação. 

A grande proximidade entre os resultados obtidos nas medidas de desempenho do 

sistema formulado neste trabalho com aquelas obtidas dos dados coletados comprova a sua 

adequação e o seu potencial de aplicação na modelagem de sistemas reais. 

 

 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

A Teoria de Filas tem sido estudada extensivamente nos últimos anos. A razão disso se 

deve a sua aplicabilidade em muitas situações principalmente na ciência da computação e 

sistemas de comunicação devido ao rápido desenvolvimento ocorrido nessas áreas. 

Encontramos os fundamentos desta Teoria em Gross e Harris [8], Kleinrock [15], Wolf [22] e 

Allen [1], Saaty [18], entre outros. 

Particularmente as filas paralelas têm sido estudadas por muitos pesquisadores e existe 

uma quantidade muito grande de artigos na literatura. Os artigos estudados sobre essas filas, 

dentre os encontrados na literatura, quanto ao modelo empregado, as suposições feitas, as 

técnicas utilizadas e quanto aos resultados encontrados, e que serviram de balizamento para o 

modelo desenvolvido nesse trabalho, são comentados a seguir.  

Haight [9], em 1958, provavelmente o primeiro a propor um estudo sobre filas 

paralelas, analisa o modelo formado por dois servidores heterogêneos em paralelo, com tempo 

de serviço distribuído exponencialmente e as chegadas no sistema, obedecendo a um processo 

de Poisson homogêneo, juntam-se à fila mais curta. Usando função geradora de probabilidade 

obtém as equações do sistema, o comprimento das filas e várias outras equações envolvendo 
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os momentos para o sistema com e sem jockeying. Usando jockeying a formulação é 

simplificada e expressões explícitas são obtidas. 

Kingman [12], em 1961, propôs um estudo considerando um sistema de filas paralelas 

formado por dois servidores idênticos cada um tendo o tempo de serviço distribuído 

exponencialmente com média unitária e as chegadas formando um processo de Poisson com 

média 2ρ. No instante da sua chegada os usuários escolhem a fila mais curta e se elas têm o 

mesmo tamanho, selecionam aleatoriamente uma das filas com igual probabilidade. Com 

essas suposições Kingman usa a função geradora para estudar o comportamento do sistema 

em equilíbrio, obtendo as probabilidades dos estados do sistema e a distribuição do tempo de 

espera de um usuário. 

 

 Koenigsberg [13], em 1966, baseado na possibilidade de troca entre filas propõe várias 

situações de jockeying, que pode ser descrito como o movimento de usuários de uma fila mais 

longa para uma outra mais curta, procurando otimizar um dado parâmetro do sistema. Nos 

seus modelos os usuários utilizam a escolha da fila mais curta para ingressarem no sistema e 

quando elas têm o mesmo tamanho escolhem qualquer uma das duas filas com igual 

probabilidade. Usando função geradora encontra as expressões para as probabilidades dos 

estados dos sistemas e para algumas medidas de performance, como o número médio de 

usuários em cada uma das filas, o comprimento médio das filas e a fração de fregueses 

servidos nas filas. Entre os sete modelos analisados, Koenigsberg mostra que há equivalência 

entre alguns deles, embora erros foram apontados na comparação de dois desses modelos. 

Resultados numéricos são obtidos mostrando a influência de alguns parâmetros no 

comportamento dos vários sistemas estudados. 

Singh [19], em 1970, considera sistemas Markovianos M/Mi/3 heterogêneos e faz 

investigação numérica para encontrar as seqüências de melhores taxas de serviços que 

minimizam as características médias dos sistemas. Para cada valor de 
321 ++

=
µµµ

λρ  

existe apenas uma seqüência ótima de µi que fornece valores mínimos para as características 

do sistema M/Mi/3. Mostra através de resultados numéricos e algébricos que o sistema 

heterogêneo é melhor que o seu correspondente homogêneo. Este sistema M/Mi/3 foi 

comparado com o do nosso trabalho de filas paralelas cujos resultados, bem como as equações 

para obtenção das probabilidades dos estados do sistema e suas medidas de desempenho, 

estão detalhadas no capítulo 3. 
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Disney e Mitchell [5], em 1971, considera uma situação de filas paralelas formada por r 

servidores heterogêneos com tempo de serviço exponencial e cada servidor tem sua própria 

fila. As chegadas formam um fluxo Poisson e juntam-se à fila mais curta. É permitida a troca 

instantânea entre filas sempre que a diferença entre os tamanhos das filas é maior ou igual a 

dois. Utilizando matrizes formadas pelos coeficientes das equações de balanço do sistema 

obtém soluções na forma fechada para qualquer número de servidores, sem o recurso da 

função geradora, mostrando que a quantidade de servidores não afeta a estrutura da matriz, 

apenas o seu tamanho. Mostra que os resultados de Haight [9] e Koenigsberg [13] também 

podem ser obtidos pelo método matricial. O método pode ser estendido permitindo incluir 

situações que envolvam regras de seleção de filas, regras de jockeying, desistências, salas de 

espera finitas e outras considerações de interesse. 

Flatto e Mckean [7], em 1977, estudam um sistema de filas paralelas formado por dois 

servidores idênticos colocados em paralelo com tempo de serviço e tempo entre chegadas dos 

usuários distribuídos exponencialmente. Na sua chegada os usuários juntam-se à fila mais 

curta e caso as filas tenham o mesmo tamanho, escolhem uma delas com igual probabilidade. 

Não é permitida troca entre filas. Trabalhando com funções complexas para obter 

representações para a função geradora, calcula as probabilidades dos estados do sistema, em 

equilíbrio, e o número médio de usuários. 

Conolly [4], em 1984, considera um sistema de filas paralelas com dois servidores 

idênticos com tempos de serviços distribuídos exponencialmente e com um fluxo de chegada 

Poisson. Conforme é proposto não permite troca entre filas e no instante de sua chegada o 

usuário ingressa na fila mais curta. Diferentemente dos demais sistemas estudados supõem 

uma sala de espera finita acomodando um número máximo de 2N usuários. Usa uma 

representação harmônica das probabilidades dos estados encontradas originalmente em 

problemas da teoria potencial. Faz uma aplicação do modelo referindo-se às cabines de 

pedágio em auto estradas. Realiza comparações numéricas entre esse sistema, com N = 25,  o 

M/M/2/∞ e duas filas M/M/1/∞, independentes, mostrando que o sistema M/M/2 alimentado 

por uma fila única ilimitada tem medidas de desempenho superiores aos outros dois. O 

sistema “auto estrada” é próximo do M/M/2/∞ e a diferença entre eles aumenta com a 

intensidade de tráfego. 

Halfin [10], em 1985, trata um sistema de filas paralelas formado por dois servidores 

idênticos, cada um deles tendo sua própria fila, onde a chegada dos usuários ocorrem por 
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meio de um fluxo Poisson. O tempo de serviço dos usuários é distribuído exponencialmente 

com taxa igual a 1 para ambos os servidores. Cada servidor tem uma sala de espera com 

capacidade infinita. Uma chegada junta-se à fila mais curta se os seus tamanhos forem 

diferentes, caso contrário, juntam-se em qualquer uma delas. Não é permitida troca entre filas. 

Empregando a técnica de programação linear, calculou os limites para a distribuição das 

probabilidades dos estados do sistema e do número médio de usuários. Esses limites foram 

obtidos usando-se um subconjunto das equações de balanço do sistema em equilíbrio. 

Elsayed e Bastani [6], em 1985, discute dois modelos de filas paralelas: o modelo 1 no 

qual soluções transitórias são estudadas e o modelo 2 tendo as taxas de chegada e de serviço 

dependendo do estado do sistema. Para ambos os modelos supõem que as chegadas ocorrem 

conforme um processo de Poisson e são servidas por r servidores heterogêneos operando em 

paralelo, cada um tendo sua própria fila, cujo tempo de serviço são distribuídos 

exponencialmente. Uma chegada junta-se à fila mais curta e é permitido jockeying instantâneo 

sempre que a diferença entre as filas é no mínimo dois. Utilizando a técnica de particionar 

matrizes estudadas por Disney e Mitchell [5], encontrou as probabilidades dos estados do 

sistema. Resultados numéricos mostram a influência de alguns parâmetros sobre a 

performance do sistema e para algumas condições foi encontrado que o sistema com 

jockeying tem medidas de desempenho superiores que aqueles sem jockeying e M/M/c. 

Blanc [2], em 1987, desenvolve um novo método numérico para calcular a distribuição 

das probabilidades dos estados e comparar a média e o desvio padrão da distribuição do 

tempo de espera para sistemas multiservidores com filas em paralelo. Esse método é baseado 

em expansão de séries de potências. Os usuários chegam ao sistema constituído de s 

servidores heterogêneos operando em paralelo, obedecendo a um processo de Poisson, tendo 

tempo de serviço distribuído exponencialmente. A sala de espera é ilimitada e o sistema é 

estável se ρ<1. No instante de sua chegada o usuário escolhe a fila mais curta para ingressar 

no sistema. Resultados numéricos mostram que a diferença entre os tempos de espera (não 

incluindo serviço) entre o sistema em paralelo e o M/M/c aumentam para uma constante 

finita, enquanto que a diferença entre as variâncias do tempo de espera para os mesmos 

sistemas aumentam ao menos quanto O((1 - ρ)-1) quando a intensidade de tráfego se aproxima 

de 1, em todos os casos analisados. O método usado também pode ser aplicado no caso de 

sala de espera finita. 

Kao e Lin [11], em 1990, estendendo os estudos de Disney e Mitchell [5] e Elsayed e 

Bastani [6] consideram um sistema de filas em paralelo com m servidores idênticos, cada um 
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tendo uma fila de espera separada dos demais. O fluxo de chegada dos usuários obedecem ao 

processo de Poisson e no instante de sua chegada juntam-se à fila mais curta. Caso ela não 

seja única escolhe-se qualquer uma delas com igual probabilidade. É permitida a troca 

instantânea entre filas sempre que a diferença entre o comprimento de duas delas venha a ser 

dois ou mais. O tempo de serviço dos servidores é exponencialmente distribuído. Usando um 

processo quase nascimento e morte são desenvolvidas soluções para o caso de 3 servidores (m 

= 3). Para o caso geral (m > 3) os resultados podem ser obtidos similarmente ao padrão 

encontrado com 3 servidores. Uma expressão para a distribuição do tempo de espera é 

encontrada e um exemplo numérico é apresentado. 

Zhao e Grassmann [21], em 1990, analisam um modelo de filas paralelas com n (n >= 

2) servidores heterogêneos, cada um tendo a sua própria fila, com as chegadas formando um 

processo de Poisson de taxa λ tendo o tempo de serviço distribuído exponencialmente. Uma 

chegada junta-se à fila mais curta e a troca instantânea entre filas é permitida. Usando a 

matriz-geométrica eles obtêm fórmulas explicitas das probabilidades dos estados do sistema, 

do número médio de fregueses e do tempo médio de um usuário no sistema. 

Blanc [3], em 1992, considera o modelo e as suposições feitas no seu artigo anterior, 

Blanc [2]. O método usado é também o de expansão de séries de potências cuja convergência 

é acelerada aplicando o algoritmo epsilon modificado. Resultados numéricos para a média e o 

desvio padrão do tamanho das filas e do tempo de espera são calculados para tráfego leve 

tendo até 30 servidores e para tráfego pesado com até 10 servidores. Para valores moderados 

de ρ o desvio padrão do tempo de espera primeiro cresce com o aumento do número de 

servidores e depois vem a decrescer, enquanto que o tempo médio de espera diminui com o 

aumento do número de servidores. Para valores elevados de ρ tanto o desvio padrão quanto a 

média do tempo de espera aumentam em função do número de servidores. Também são 

apresentados valores numéricos das medidas de desempenho para um sistema assimétrico 

com 4 servidores heterogêneos. 

Zhao e Grassmann [20], em 1995, analisam um modelo de filas paralelas com c (c >= 

2) servidores heterogêneos, cada um deles tendo a sua própria fila, onde o tempo de serviço 

obedece uma distribuição exponencial. As chegadas juntam-se a fila mais curta e estão de 

acordo com uma função de distribuição arbitrária. É permitida a troca instantânea entre filas 

sempre que a diferença entre a fila maior e a fila menor for maior ou igual a 1. As soluções do 

modelo foram obtidas usando a matriz-geométrica e algumas medidas de interesse foram 

apresentadas, como o tempo médio de espera e o número médio de usuários no sistema. 
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Comparando resultados numéricos para modelos com e sem jockeying, mostraram que 

melhorias na performance do sistema foram obtidas no modelo com jockeying. As aplicações 

desse modelo estão relacionadas com sistemas de satélites. 

Morábito e Lima [17], em 1999, analisando o problema de congestão em caixas de 

supermercados consideram três modelos de filas que são comparados principalmente quanto 

ao tempo médio de espera na fila. O primeiro modelo é o tradicional M/M/c, com servidores 

homogêneos; o segundo modelo é o de filas paralelas formado por m modelo M/M/1, 

considerando que 
m
λ  usuários chegam em média em cada servidor por unidade de tempo, 

também tendo os servidores operando com taxas de serviços iguais; o terceiro modelo é mais 

geral, também markoviano formado por m servidores homogêneos, onde os outros dois 

podem ser vistos como casos particulares. É permitido jockeying instantâneo sempre que a 

diferença entre duas filas adjacentes for maior que k. Um estudo de caso foi feito num 

supermercado cujos dados colhidos na amostra foram introduzidos nos três modelos e os 

resultados obtidos para o tempo de espera através do modelo 3 tiveram uma boa aproximação 

para os valores observados na amostra. As idéias de Larson [16] foram usadas na resolução do 

terceiro modelo. 

 Em grande parte dos trabalhos estudados seus autores consideraram um processo de 

chegada Poisson e tempos de serviços distribuídos exponencialmente. Estas suposições 

também serão feitas no sistema desenvolvido nesse trabalho e uma expansão de um modelo 

de Koenigsberg [13] para três servidores heterogêneos será adotada, como descrito no 

capítulo 3. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

A organização deste trabalho foi feita da seguinte forma: neste capítulo é apresentada 

uma formalização dos objetivos e motivação do estudo como também uma revisão 

bibliográfica sobre filas em paralelo. No capítulo 2 é feito um estudo sobre as trocas entre 

filas (jockeying) baseado no trabalho de Koenigsberg [13], considerando que a extensão para 

três servidores desenvolvida nesse estudo segue o seu modelo. O capítulo 3 mostra a novidade 

desse trabalho com a dedução de uma equação de balanço, obtida pelo autor, para um sistema 

em equilíbrio, de filas paralelas com três servidores heterogêneos, chegada Poisson e serviço 

8 



Introdução 

exponencial e permissão de trocas probabilísticas entre filas. O Capítulo 4 reúne resultados 

numéricos comparando as medidas de desempenho obtidas através dos dados coletados 

(Anexo ) com aquelas calculadas por meio da teoria e também são apresentadas comparações 

entre o sistema desenvolvido neste trabalho com outros modelos de filas. No capítulo 5 tem-

se uma conclusão de todo o trabalho e considerações sobre suas aplicações na modelagem dos 

sistemas da vida real. 
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