
 
CAPÍTULO  5   

 

CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS 

 
 

 Este trabalho tratou especialmente de filas paralelas restringindo as instalações de 

serviço em três servidores exponenciais heterogêneos, isto é, com taxas de serviços diferentes, 

operando independentemente um do outro. As chegadas dos usuários ao sistema obedecem a 

um processo de Poisson e ingressam na fila mais curta. Foi permitida troca entre filas, não 

obrigatória, obedecendo a uma probabilidade de ocorrência levando em consideração a 

proximidade das filas envolvidas nas trocas, denominada de primeira e segunda vizinhas. O 

processo de chegada dos usuários é independente do processo de serviço e a suposição de uma 

distribuição exponencial negativa para as taxas de serviço e para os tempos entre chegadas 

está de acordo com uma estratégia muito comum em Teoria de Filas para que resultados 

teóricos sejam alcançados. 

 A grande maioria dos trabalhos encontrada na literatura considera sistemas de filas 

paralelas com dois servidores e em grande parte deles com taxas de serviços iguais 

(servidores homogêneos) e tendo, quando permitida, troca instantânea e obrigatória entre 

filas. Koenigsberg [13] fugindo um pouco desse tradicionalismo analisou vários sistemas de 

filas também com dois servidores exponenciais, mas heterogêneos, e considerou em um deles 

a troca probabilística entre filas dando ao usuário a liberdade de decidir permanecer na fila 

que ingressou ou quando optar pela troca de fila fazê-la de uma maneira não obrigatória. 

 Procurando estender as idéias de Koenigsberg [13] com relação aos sistemas com 

jockeying probabilístico, estruturamos o nosso sistema de filas paralelas com três servidores 

exponenciais e heterogêneos, permitindo a troca probabilística entre filas, considerando a 

proximidade das filas envolvidas nas trocas. Para esse sistema obtivemos uma equação geral 

dos estados, equação (3.27), desenvolvida no capítulo 3. Expressões algébricas explícitas para 
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as probabilidades dos estados do sistema M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico não foram 

obtidas devido a complexidade de solução do sistema gerado pela equação (3.27). 

 Com o propósito de analisar o desempenho do sistema aqui proposto substituiu-se na 

equação (3.27) os valores das taxas que caracterizam o processo de chegada, o processo de 

serviço e as probabilidades das trocas entre filas, extraídos de um estudo feito num 

supermercado da cidade de Ourinhos-SP, cujos dados e respectivas análises estatísticas 

encontram-se no Anexo 1. As probabilidades foram obtidas, via teoria, e para as filas muito 

desbalanceadas, como por exemplo ocorre nos estados (0,0,3), (0,0,4), (3,4,1), obtivemos 

probabilidade zero para esses estados indicando que o jockeying probabilístico age no sentido 

de efetuar uma distribuição dos usuários entre as filas de modo a deixa-las com tamanhos 

quase iguais, ou seja, balanceadas. 

 A capacidade do sistema foi limitada em 15 usuários implicando num número máximo 

de 5 usuários para cada servidor por atingir um valor próximo de zero para P[5,5,5] nos vários 

experimentos feitos com o Mathematica 3.0 [16] conforme ilustram as probabilidades 

descritas no capítulo 3, embora no estudo feito no supermercado observou-se um número 

máximo de 3 usuários para cada servidor atingindo 0,0063 a probabilidade do sistema estar 

lotado. 

 Quando aumentamos o número máximo de usuários em cada servidor a probabilidade 

do sistema ficar lotado diminui abruptamente passando de P[1,1,1] = 0,1775 para P[2,2,2] = 

0,0326 sofrendo uma redução de 81,6% e diminuindo de 96,4% quando chegamos em 

P[3,3,3] = 0,0063 e a partir de P[5,5,5] atingimos o valor zero. 

 Comparando as medidas de desempenho obtidas pelo sistema M/(Mi/1)3 com aquelas 

do sistema real (supermercado) notamos que o número médio de usuários no sistema foi 

inferior em 11,7% a favor da teoria desenvolvida. A probabilidade de o sistema estar vazio ao 

contrário dessas medidas, registrou um aumento de 2.032,81% em relação ao sistema real. 

Confrontando os servidores, o servidor mais rápido (servidor 3) mostrou-se 18,06% mais 

eficiente que o mais lento, considerando o número médio de usuários calculado pela teoria e 

30,7% quando calculado pelo problema real. Com relação a ociosidade, o servidor 3 ficou, 

teoricamente, 34,6% mais ocioso que o mais lento e 34,85% mais ocioso que o mais lento no 

sistema real. 
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 Relacionando com outros sistemas de filas o sistema descrito no capítulo 3 tem 

algumas medidas de desempenho superiores que o seu correspondente sem jockeying e o 

sistema M/Mi/3  alimentado por fila única. Observando o número médio de usuários o sistema 
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M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico é um pouco mais eficiente em até 6,29% que o seu 

correspondente sem jockeying, mas inferior aos demais quando opera em tráfego pesado. Essa 

eficiência diminui para 4,45% quando a intensidade de tráfego é moderada e igualam-se em 

tráfego leve. Com relação a probabilidade do sistema estar vazio o sistema M/(Mi/1)3 com 

jockeying probabilístico mostrou-se um pouco mais eficiente que o seu correspondente 

homogêneo e também que o sistema M/Mi/3, sendo pouco menos eficiente que o seu 

correspondente sem jockeying. Considerando um número máximo de cinco usuários em cada 

servidor o sistema M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico tornou-se melhor que o seu 

correspondente sem jockeying, mas inferior aos demais sistemas utilizados nas comparações. 

 

 

5.1 PROPOSTAS FUTURAS 
 

 Como descrito anteriormente formulamos um sistema com três servidores 

heterogêneos considerando trocas probabilísticas entre filas e obtivemos uma equação geral 

que envolve as probabilidades dos seus estados e mostramos sua validade e sua performance 

através de resultados computados numericamente. Entendemos que outras considerações e 

investigações poderão ser feitas e deixamos como propostas futuras as sugestões: 

i) estender a equação geral obtida, equação (3.27), para um número qualquer de 

servidores, procurando os padrões existentes entre o modelo com dois servidores 

de Koenigsberg [13] e esse desenvolvido nesse trabalho; 

ii) considerar mais um critério de seleção de filas levando em conta a carga de serviço 

existente de cada usuário no instante em que o cliente chega ao sistema; 

iii) investigar a influência dos valores das probabilidades das trocas entre filas (V1 e 

V2) nas medidas de desempenho do sistema, buscando os valores ótimos de V1 e 

V2 que venham minimizar essas características médias; 

iv) deduzir expressões explicitas para as probabilidades do sistema bem como para as 

suas medidas de desempenho. 

v) Deduzir equações do M/(Mi/1)3 com jockeying probabilístico e com taxas de 

serviço e chegada dependendo do estado do sistema. 
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vi) Estudar o caso quando as trocas entre filas ocorram da fila mais longa pra a mais 

curta entre duas filas quaisquer, desde que a diferença entre seus tamanhos seja 

maior que a unidade. 

V1 

(4,     2,      1) 

 V2 

Isto poderia aumentar ainda mais a utilização dos servidores, quase desaparecendo 

as filas desbalanceadas e aumentando a performance do sistema. 

Nós estruturamos um sistema e encontramos uma equação geral capaz de fornecer a 

probabilidade de cada estado permitindo um jockeying probabilístico. Esta contribuição não 

esgota todas as possibilidades e melhorias deverão ser incrementadas para otimizar seu 

desempenho ampliando a sua aplicabilidade em contexto envolvendo soluções de problemas 

reais. 
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