
 
CAPÍTULO  4   

 

COMPARAÇÕES 

 
  

 Faremos a seguir algumas comparações para obtermos informações sobre o 

desempenho do sistema de filas paralelas com três servidores heterogêneos permitindo a troca 

probabilística entre filas, descrito no capítulo 3 desse trabalho, que foi denominado de 

M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico. 

 Iniciaremos com um exemplo numérico comparando os resultados obtidos através 

desse sistema com aqueles extraídos de um sistema real cujos dados encontram-se no Anexo. 

A seguir uma comparação com outros sistemas de filas é realizada com o propósito de avaliar 

o seu desempenho considerando o número médio de usuários, a probabilidade do sistema 

estar vazio e a probabilidade dele estar lotado. 

 
 

4.1 EXEMPLO NUMÉRICO 
 

Faremos agora uma comparação, apenas como exemplo, entre o sistema M/(Mi/1)3 com 

jockeying probabilístico e um sistema real. 

 Primeiramente procuramos resolver o sistema de filas paralelas com jockeying 

probabilístico utilizando o software Mathematica 3.0 [16], substituindo os parâmetros λ,  µi, i 

= 1, 2, 3, Vm, m = 1, 2 pelos respectivos valores encontrados no Anexo 1, obtendo os valores 

das probabilidades dos estados do sistema. Em seguida comparamos as medidas de 

desempenho do sistema real descrito abaixo com aquelas calculadas através das 

probabilidades de cada estado do sistema, obtidas por meio da teoria. Esta comparação teve 
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como finalidade medir o quanto o sistema M/(Mi/1)3  com jockeying probabilístico se 

adequou ou serve para modelar os sistemas de filas paralelas nas condições em que foram 

estabelecidas. Para viabilizar a comparação descrita acima realizou-se uma coleta de dados 

num supermercado de Ourinhos-SP, procurando identificar as características do processo de 

chegada dos consumidores às filas dos caixas, o critério de seleção das filas, a existência ou 

não de trocas entre filas, as estratégias usadas nessas trocas e também identificar as 

características do processo de serviço, os quais encontram-se descritos no Anexo. 

 Foram extraídos deste anexo os valores das taxas que caracterizam o processo de 

chegada, λ = 0,6266; o processo de serviço, µ1 = 0,2396,   µ2 = 0,3924  e  µ3 = 0,4426, bem 

como as taxas de trocas entre filas para a 1ª vizinha, V1 = 0,6667  e  2ª vizinha,      V2 = 

0,1667, obtidas da razão entre a quantidade de trocas de 1ª vizinhança (ou 2ª vizinhança) e a 

quantidade total de trocas entre filas ocorridas nas observações feitas. Essas trocas entre filas 

ocorreram nos instantes de chegada na fila na qual o usuário ingressou primeiramente.  Esses 

valores foram todos inseridos na equação (3.27) que gerou um sistema de 216 equações 

lineares, para um valor máximo de n1 = n2 = n3 = 5. Resolvido este sistema obtivemos os 

valores numéricos das probabilidades dos seus estados, via teoria, com uma intensidade de 

tráfego igual a ρ=0,5831, exibidas no Anexo 2. 

 Observando os valores do Anexo 2 notamos que a probabilidade das filas muito 

desbalanceadas é zero, por exemplo para os estados (0,0,3), (0,0,4), (0,1,3), (2,3,5), (5,4,3) 

entre outros. 

 A fim de ilustração a tabela 4.1 exibe a probabilidade do sistema estar vazio e também 

a probabilidade de haver  n  pessoas no sistema para diversos valores máximos de n1, n2 e  n3.  

Quando esses valores máximos crescem a probabilidade do sistema estar vazio se estabiliza 

em torno de uma constante enquanto a probabilidade do sistema estar lotado diminui até zero, 

atingindo este valor com P[5,5,5]. Isto motivou a limitação do número máximo de 5 usuários 

diante de cada servidor para a obtenção das probabilidades dos estados do sistema, via teoria. 
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Tabela 4.1 – Valores de P[0,0,0] e P[n1, n2, n3] da fila M/(Mi/1)3 com jockeying 
probabilístico,  para λ=0,6266, µ1=02396, µ2=0,3924, µ3=0,4426, V1=0,6667 e 
V2=0,1667 

Número máximo de usuários 
diante de cada servidor 

P[0, 0, 0] P[n1, n2, n3] 

n1 = n2 = n3 = 1 0,1801 0,1775 

n1 = n2 = n3 = 2 0,1429 0,0326 

n1 = n2 = n3 = 3 0,1377 0,0063 

n1 = n2 = n3 = 4 0,1367 0,0012 

n1 = n2 = n3 = 5 0,1365 0,0002 

n1 = n2 = n3 = 6 0,1365 0,0000 

 

 

 É alta a probabilidade do sistema ter o número máximo de 1 usuário diante de cada 

servidor, incluindo o que está sendo servido, ou seja P[1,1,1]=0,1775, quando comparada com 

os demais resultados como mostra a tabela 4.1. Para um número máximo de 2 usuários diante 

de cada servidor essa probabilidade sofre uma redução de 81,6% passando a ser 

P[2,2,2]=0,0326 e diminui ainda mais, sofrendo uma queda de 96,4% quando consideramos 

um número máximo de 3 usuários diante de cada servidor com aquele que está sendo servido. 

A partir de um número máximo de 5 usuários para cada servidor a probabilidade P[n1, n2, n3] 

passa a ser praticamente zero. 

 Lembrando que essas probabilidades foram calculadas a partir de parâmetros extraídos 

de um sistema real, isso significa que um usuário ao chegar nesse sistema dificilmente 

encontrará três pessoas em cada servidor tendo um resultado probabilístico de 0,0063, embora 

utilizamos um número máximo de 5 usuários em cada servidor, incluindo o que está sendo 

servido, para obtermos as probabilidades dos estados do sistema em estudo. 

 As medidas de desempenho do sistema de filas paralelas com jockeying probabilístico 

obtidas por meio da teoria se aproximam daquelas extraídas de um sistema real, analisadas 

num supermercado (Anexo 1), conforme mostra a tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Comparação das medidas de desempenho do sistema M/(Mi/1)3 com jockeying 
probabilístico, para n1 = n2 = n3 = 5, com λ=0,6266, µ1=0,2396, µ2=0,3924, µ3=0,4426, 
V1=0,6667 e V2=0,1667 

Medidas de Desempenho Problema real 

100% 
Teoria Variação % 

Número médio de pessoas no sistema 2,6815 2,3684 11,67 
Probabilidade do sistema estar vazio 0,0064 0,1365 -2.032,81 
Probabilidade de ter zero pessoas no servidor 1 0,4098 0,3369 17,79 
Probabilidade de ter zero pessoas no servidor 2 0,4912 0,4246 13,56 
Probabilidade de ter zero pessoas no servidor 3 0,5526 0,4536 17,92 
Número médio de pessoas no servidor 1 0,7213 0,8852 -22,72 
Número médio de pessoas no servidor 2 0,6667 0,7578 -13,66 
Número médio de pessoas no servidor 3 0,5000 0,7253 -45,06 

 

 Em geral, os resultados dessas medidas calculados via teoria têm valores inferiores e 

quando ultrapassam aquelas obtidas pelo sistema real mantém-se muito próxima delas, exceto 

para a probabilidade de um usuário encontrar o sistema vazio. 

 O exemplo analisado sugere que o sistema desenvolvido nesse estudo pode explicar 

com grande proximidade um sistema real formado por três servidores heterogêneos, com 

trocas entre filas obedecendo a uma probabilidade de ocorrência, dependendo da proximidade 

maior ou menor das filas envolvidas nas trocas. 

 

4.2 COMPARAÇÃO ENTRE SISTEMAS 
 

Faremos uma comparação do sistema de filas paralelas heterogêneo M/(Mi/1)3 com 

jockeying probabilístico, desenvolvido no capítulo 3, com o seu correspondente sem 

jockeying M/(Mi/1)3, com o seu correspondente homogêneo com jockeying probabilístico 

M/(M/1)3 considerando 
3

321 µµµ
µ

++
=  e também com o sistema padrão de servidores 

heterogêneos alimentado por fila única M/Mi/3, estudado por Singh [19]. 

 Os valores de ρ, λ, µ1, µ2, µ3 que aparecem nas tabelas abaixo foram os mesmos 

usados por Singh[19] no seu trabalho e essas seqüências de taxas de serviço minimizam o 

número médio de usuários e o tempo médio de espera para o sistema M/Mi/3. Note que nesses 

casos analisados o primeiro servidor trabalha mais rápido que o segundo e este mais rápido 

que o terceiro. Os cálculos computacionais foram realizados com o Mathematica 3.0 [16]. 
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Observando o número médio de usuários o sistema de filas paralelas M/(Mi/1)3 com 

jockeying probabilístico é mais eficiente que o seu correspondente sem jockeying aumentando 

essa eficiência em até 6,29% quando a intensidade de tráfego passa a ser mais pesada (ρ = 

0,9), mas inferior ao seu correspondente homogêneo e ao  M/Mi/3. Em tráfego moderado (ρ = 

0,5) a situação não se altera mas a sua eficiência diminui para 4,45%. Para tráfego leve (ρ = 

0,1) os dois sistemas passam a ter o mesmo número médio de usuários. O efeito do jockeying 

probabilístico fica inibido nesse caso, conforme mostram a tabela 4.3 e o gráfico 4.1. 

 Tabela 4.3 – Comparação entre sistemas considerando o número médio de usuários 
(incluindo serviço), com n1 = n2 = n3 = 5 

 λ = 1 E(Q) = número médio de usuários no sistema (incluindo serviço) 

ρ µ1 µ2 µ3 µ M/Mi/3 
Singh 

M/(Mi/1)3 
Sem jockeying 

M/(Mi/1)3 
Jockeying  prob. 

M/(M/1)3 
Jockeying  prob. 

0,1 7,07 2,20 0,73 3,33 0,1926 0,5562 0,5539 0,3012 
0,2 3,08 1,32 0,60 1,66 0,4750 0,8284 0,8179 0,6140 
0,3 1,86 0,95 0,51 1,11 0,8116 1,1502 1,1238 0,9497 
0,4 1,31 0,75 0,44 0,83 1,1896 1,5382 1,4858 1,3443 
0,5 0,99 0,61 0,39 0,66 1,6632 2,0517 1,9605 1,8431 
0,6 0,85 0,45 0,35 0,55 2,3036 2,8279 2,6606 2,4978 
0,7 0,76 0,36 0,30 0,47 3,1666 3,9169 3,6258 3,4593 
0,8 0,66 0,32 0,26 0,41 4,3298 5,3969 4,9924 4,8612 
0,9 0,58 0,30 0,23 0,37 4,8470 7,0257 6,5839 6,3821 
 V1=0,6667    V2=0,1667     
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Gráfico 4.1 – Comparação entre sistema de filas com máximo de 15 usuários no sistema 

 para o número médio de usuários no sistema. 
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 Quando a medida utilizada na comparação é a probabilidade do sistema estar vazio, o 

sistema M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico opera com maior eficiência que o seu 

correspondente homogêneo e também com maior eficiência que o sistema M/Mi/3, 

principalmente em tráfego de moderado para leve, sendo um pouco menos eficiente que o seu 

correspondente sem jockeying. A tabela 4.4 e o gráfico 4.2 exibem esses fatos. 

 

Tabela 4.4 – Comparação entre sistemas considerando a probabilidade do sistema 

  estar vazio, com n1 = n2 = n3 = 5 
 λ = 1 Probabilidade do sistema estar vazio P[0,0,0] 
ρ µ1 µ2 µ3 µ M/Mi/3 

Singh 
M/(Mi/1)3 

Sem jockeying 
M/(Mi/1)3 

Jockeying  prob. 
M/(M/1)3 

Jockeying  prob. 
0,1 7,07 2,20 0,73 3,33 0,8304 0,5481 0,5489 0,7403 
0,2 3,08 1,32 0,60 1,66 0,6378 0,4207 0,4233 0,5453 
0,3 1,86 0,95 0,51 1,11 0,4702 0,3155 0,3203 0,3996 
0,4 1,31 0,75 0,44 0,83 0,3412 0,2305 0,2375 0,2867 
0,5 0,99 0,61 0,39 0,66 0,2390 0,1609 0,1694 0,1990 
0,6 0,85 0,45 0,35 0,55 0,1604 0,0999 0,1094 0,1339 
0,7 0,76 0,36 0,30 0,47 0,1026 0,0558 0,0654 0,0839 
0,8 0,66 0,32 0,26 0,41 0,0579 0,0287 0,0364 0,0475 
0,9 0,58 0,30 0,23 0,37 0,0261 0,0141 0,0194 0,0266 
 V1=0,6667    V2=0,1667     
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      Gráfico 4.2 – Comparação entre sistema de filas com máximo de 15 usuários no sistema 
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Considerando a probabilidade do sistema estar cheio com um número máximo de 

cinco usuários diante de cada servidor, incluindo aquele que está sendo atendido, isto é 

P[5,5,5], o sistema M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico torna-se melhor que o seu 

correspondente sem jockeying, mas um pouco inferior ao seu correspondente homogêneo. 

Para essa medida de desempenho o sistema M/Mi/3 é eficaz de acordo com a tabela 4.5 e com 

o gráfico 4.3. 

Tabela 4.5 – Comparação entre sistemas considerando a probabilidade do sistema 
estar cheio, com n1 = n2 = n3 = 5 

 λ = 1 Probabilidade do sistema estar cheio P[5,5,5] 
ρ µ1 µ2 µ3 µ M/Mi/3 

Singh 
M/(Mi/1)3 

Sem jockeying 
M/(Mi/1)3 

Jockeying  prob. 
M/(M/1)3 

Jockeying  prob. 
0,1 7,07 2,20 0,73 3,33 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,2 3,08 1,32 0,60 1,66 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,3 1,86 0,95 0,51 1,11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,4 1,31 0,75 0,44 0,83 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,5 0,99 0,61 0,39 0,66 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,6 0,85 0,45 0,35 0,55 0,0003 0,0005 0,0004 0,0003 
0,7 0,76 0,36 0,30 0,47 0,0021 0,0031 0,0026 0,0026 
0,8 0,66 0,32 0,26 0,41 0,0095 0,0132 0,0115 0,0117 
0,9 0,58 0,30 0,23 0,37 0,0231 0,0357 0,0322 0,0308 
 V1=0,6667    V2=0,1667     
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Gráfico 4.3 – Comparação entre sistema de filas com máximo de 15 usuários no sistema 

 para  a probabilidade de o sistema estar cheio 
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 O sistema de filas paralelas com três servidores heterogêneos e com jockeying 

probabilístico descrito no capítulo 3 tem demonstrado possuir algumas medidas de 

desempenho superiores que o seu correspondente sem jockeying confirmando que a ação do 

jockeying probabilístico minimiza algumas características médias do sistema. 

 O sistema M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico tem ainda uma ociosidade bem 

menor que o tradicional M/Mi/3  alimentado por uma fila única. 
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