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INTRODUÇÃO: 

Filas estão no dia-a-dia da vida das pessoas. No entanto, muitas destas nem precisam 

saber a definição do que é uma fila, porém a utilizam, pois sabem que é um mecanismo de 

organização dentro de um sistema em que os clientes/usuários querem ser atendidos. É 

importante definir o que é um sistema de filas (Figura 1). De acordo com Bronson (1985), esse 

sistema é dividido em 5 partes: um modelo do processo de chegada, um modelo do processo 

de serviço, número de atendentes, capacidade do estabelecimento para servir os usuários e 

a ordem em que estes serão atendidos. O autor também diz que esse processo de chegada 

tem uma taxa média definida como “𝜆”. Já para o modelo de serviço, considera-se uma taxa 

média de serviço para o atendimento ao cliente, definido por “𝜇”. Os tempos médios (entre 

chegadas ou de serviços) são o inverso das taxas. A capacidade do sistema seria o número 

máximo de usuários dentro do sistema de filas, sendo esta finita ou infinita. Por fim há uma 

disciplina de atendimento, que seria a ordem em que os clientes são atendidos, por exemplo: 

LIFO (Last In First Out), FIFO (First In First Out), Aleatória, etc. 

Em uma rede de computadores, existem sistemas, como: repetidores, switches e 

roteadores, estes possuem uma fila (buffer), que enfileirará os pacotes quando um novo 

pacote chegar e o servidor estiver ocupado. É possível que estes estejam sobrecarregados 

por outros pacotes, logo, pacotes (informações) podem ser perdidos. Atualmente, aplicativos 

cada vez mais complexos e com uso intensivo de largura de banda (por exemplo, vídeo 8K) 

e com requisitos de atrasos cada vez menores (por exemplo, realidade virtual) estão sendo 

implementados. Portanto, com o auxílio da teoria das filas e softwares para simulações, é 

possível criar um estudo e análise para diferentes tipos de filas a fim de investigá-las em 

termos de redes de computadores. 
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METODOLOGIA: 

O trabalho foi testado por meio de simulações em softwares, como: Matlab e Arena. A 

simulação tem como objetivo imitar o mundo real, ou seja, ela será usada para analisar e 

avaliar processos estocásticos dentro dos modelos de fila. Além disso, a simulação tem menor 

custo, apresenta menos riscos e pode-se obter através dela bons resultados. Os códigos do 

Matlab de Jorge Mendes Tavares (2010) foram utilizados para as simulações das filas M/M/1 

(pg. 30) e M/D/1 (pg. 32). A Figura 2, retrata de forma clara a metodologia da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Cálculos usando teoria de filas em conjunto com simulações mostraram resultados 

semelhantes. Além disso, todos os dados para dos problemas (taxa de transmissão, taxa de 

chegadas, tamanho médio dos pacotes, número de filiais e comprimento dos pacotes em 

caracteres) foram obtidos através de entrevistas com especialistas e medições feitas nos 

locais. Tanto para fila M/M/1 quanto para a fila M/D/1 foi utilizado o mesmo problema, no qual 

é feita uma ligação ponto-a-ponto em que o transmissor envia dados a uma taxa de 

transmissão de 40 kbps, o tamanho médio dos pacotes é de 5000 bits, a taxa de chegadas é 

de 4 pacotes/s e a taxa de serviço é de 8 pacotes/s. O processo de chegada suposto foi de 

Poisson, o processo de serviço é do tipo Markoviano, apenas um único servidor para 

atendimento dos pacotes será disponível, o buffer terá capacidade infinita e a prioridade é 

Figura 1 - Sistema de fila. Fonte: HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN (2006) 

Figura 2 - Diagrama de blocos dos passos utilizados na pesquisa. 
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FIFO. Observou como esperado que a fila M/D/1 comparada com a M/M/1 teve um atraso 

menor tanto no buffer quanto no sistema como um todo. Além de ter menos pacotes na fila.  

Para o problema proposto da fila M/G/1, no qual a central ISP (Internet Server Provider) 

contém 8 filiais (Figura 4) e deseja dividir o tráfego no número de LINKS (cada LINK, 

isoladamente, tem que transportar menos que um Erlang) suficientes para que sejam 

entregues 95% dos pacotes em pelo menos meio minuto (30 segundos) após serem criados. 

Foi realizado a conta da média e da variância dos caracteres do serviço usando a Figura 3, e 

o valor do parâmetro “K” de Erlang obtido foi de 5.2, no entanto, ele foi aproximado para baixo, 

pois quanto mais próximo de um esse valor, mais próxima será a distribuição em relação à 

exponencial. Valores altos de "K" indicam a soma de "K" exponenciais e a redução da 

variância em relação à exponencial, ou seja, obteve-se uma Erlang-5. Além do tempo médio 

de transmissão obtido a partir dos cálculos ser de 6,5 s/pacote.  

Foram realizadas simulações no software Arena com os dados do problema, e com o 

auxílio da estimativa de James Martin [1] foi possível encontrar a maioria dos casos (90% ou 

95%) para o atraso total do sistema, com isso, verificou-se que era necessário a divisão do 

tráfego em pelo menos dois LINKS de transmissão para solucionar o problema, visto que não 

pode usar LINKS com capacidade maior que 1 Erlang. Com ajuste de uma Erlang-5 pode-se 

ter um atraso menor (M/D/1), pois a distribuição do serviço terá menor variabilidade que a 

exponencial. No entanto, se o ajuste fosse feito para uma distribuição de cauda longa por 

exemplo, a lognormal, o atraso médio seria maior (M/G/1), no qual “G” é lognormal. 

 

 

 

 

 

 

 

As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados usando os cálculos da teoria das filas, as 

simulações realizadas no Matlab e Arena (Tabela 1 foram 3 simulações de cada software, já 

na Tabela 2 foram realizadas 6 simulações no Matlab) e a variância dos resultados obtidos. 

Figura 3 - Taxa de pacotes/hora 8filiais. 

Figura 4 - Comprimento de pacote em caracteres 
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CONCLUSÕES: 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que a teoria das filas adequada é 

uma boa ferramenta para observar e estudar os buffers de roteadores e switches dentro de 

Tabela 1 – Resultados analíticos e simulados fila M/M/1 

Tabela 2 – Resultados analíticos e simulados fila M/D/1 
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uma rede. Além disso, a simulação pode ser feita tendo apenas o histograma da distribuição 

medida. 

 No problema proposto da fila M/G/1 a divisão de tráfegos em LINKS de transmissões 

diferentes faz com que o atraso total do sistema diminua. Dentro de um sistema M/G/1, caso 

os pacotes sejam servidos de forma exponencial se caracterizará como uma M/M/1, porém, 

caso sejam servidos de forma determinística será uma M/D/1. A fila M/G/1 pode ter atraso 

menor para o ajuste da Erlang-5, pois a distribuição de serviço terá menos variabilidade que 

a exponencial, porém se ajustássemos uma distribuição de cauda-longa o atraso médio seria 

maior.  Além disso, a fila M/D/1 em comparação com a M/M/1, teve um menor atraso e menor 

quantidade de pacotes tanto na fila quanto no sistema como um todo.  

Houve uma grande flexibilidade da Simulação, foram simulados até os valores de um 

histograma, sem destribuição completa, e com possibilidade de simular um modelo G/G/1. 

Além do mais é possível realizar um possível trabalho futuro com uma rede com vários nós.  
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