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1 Resumo
Nesse trabalho, deverá ser desenvolvida uma aplicação que utilize estrutura de fila para simular as filas de uma agência

bancária.

2 Detalhes

2.1 Problema
O problema a ser abordado é o funcionamento de filas em uma agência bancária que possui exatamente três caixas.

O cliente chega à agência e retira sua senha informando dois atributos: o tipo de atendimento que deseja (pessoa física
ou pessoa jurídica) e se possui necessidades especiais ou não. O cliente então entra em uma fila virtual com prioridades
e quando chegar a sua vez, ele será atendido por um dos três caixas.

O atendimento será de 5 unidades de tempo (ut) para cada cliente pessoa física e de 8 unidades de tempo (ut) para
clientes pessoa jurídica.

Haverá fila única para todos os caixas. Todavia, o caixa número 3 atenderá prioritariamente os clientes que possuírem
necessidades especiais. Assim:

• Se não houver na fila nenhuma pessoa com necessidades especiais, o caixa 3 poderá atender pessoas da fila também.

• Se a pessoa do início da fila tiver necessidades especiais, ela será atendida por qualquer caixa que desocupar primeiro.

• O caixa 3 irá chamar as senhas de pessoas com necessidades especiais que estiverem na fila, uma a uma, assim que
desocupar, independente dessas pessoas estarem no início ou em qualquer parte da fila.

Deverá ser implementado um programa em C++ que seja capaz de ler um arquivo de entrada que contenha todos os
clientes que chegam em ordem de chegada (momento, tipo de atendimento e se possui necessidades especiais), criar uma
senha numérica sequencial (começando em 1) para cada cliente e realizar a simulação de atribuição de senhas aos caixas
baseado nas regras descritas. o programa deverá produzir uma saída (arquivo de texto) com a listagem de atribuições de
senhas aos caixas e momentos em que os caixas desocupam.

Segue abaixo o layout de cada linha do arquivo de entrada.

1 i n s t an t e em que o c l i e n t e chega ; t i po atendimento ; po s su i n e c e s s i dade s e s p e c i a i s

Segue um exemplo de arquivo de entrada:

1 1;F;N
2 1;F;S
3 1;J;N
4 1;F;S
5 2;J;N
6 4;J;N
7 4;F;N
8 6;J;S
9 6;F;N

10 6;J;S
11 7;F;S
12 7;J;N
13 9;F;N
14 9;J;S
15 10;F;N

Note que, em cada linha do arquivo, o primeiro campo é o instante (ut) em que o cliente chega e solicita a senha; o
segundo campo se refere ao tipo de atendimento e será F se for pessoa física ou J se for pessoa jurídica; o terceiro campo
indica se o cliente possui necessidades especiais, sendo S para sim ou N para não.

Para esse arquivo de entrada, o arquivo de saída seria assim:

1 1;caixa 1 LIVRE
2 1;caixa 2 LIVRE
3 1;caixa 3 LIVRE
4 1;4->3



5 1;1->1
6 1;2->2
7 6;caixa 1 LIVRE
8 6;caixa 3 LIVRE
9 6;3->1

10 6;5->3
11 9;caixa 2 LIVRE
12 9;6->2
13 11; caixa 1 LIVRE
14 11;7->1
15 14; caixa 3 LIVRE
16 14;11->3
17 16; caixa 1 LIVRE
18 16;8->1
19 17; caixa 2 LIVRE
20 17;9->2
21 19; caixa 3 LIVRE
22 19;10->3
23 22; caixa 2 LIVRE
24 23;12->2
25 24; caixa 1 LIVRE
26 24; caixa 3 LIVRE
27 26;13 -1
28 28;14->3
29 31; caixa 1 LIVRE
30 31; caixa 2 LIVRE
31 31;15->1
32 33; caixa 3 LIVRE
33 36; caixa 1 LIVRE

Esse arquivo de saída deverá conter os eventos relacionados ao atendimento das senhas. Existem dois tipos de linhas:
uma que indica quando um caixa é liberado (por exemplo, linhas 1, 2, 3, 7 e 8) e outra que indica uma atribuição de
senha a um caixa (por exemplo, 4, 5, 6, 9 e 10). Ambos os tipos de linhas tem dois campos, onde o primeiro campo indica
o instante em que o evento acontece. Nas linhas de liberação de caixa, o segundo campo indica qual caixa é liberado; nas
linhas de atribuição de senha a um caixa, o segundo campo tem o formato X->Y, indicando que a senha X foi atribuída
ao caixa Y. Note que os números de senha deverão ser gerados de forma sequencial em intervalos de 1 em 1, iniciando em
1. As senhas são distribuídas em ordem de chegada. O arquivo de entrada apresenta a exata ordem em que os clientes
chegam e pegam senha, ainda que no mesmo instante.

Ambos os arquivos de exemplo estão disponíveis no site do professor.

2.2 Implementação
O programa deverá ser escrito em C++ e deverá, obrigatoriamente, utilizar estrutura de Fila para realizar a simulação.

Ainda que haja a restrição de senhas de atendimento preferencial serem atendidas em ordem de chegada prioritariamente
por um dos caixas, a estrutura de Fila deverá ser respeitada quanto ao acesso e manipulação dos elementos.

Vale ressaltar que a estrutura de Fila utilizada deverá ser implementada pelo aluno. A implementação deverá ser por
meio de alocação dinâmica de nós.

2.2.1 Interface com usuário

O programa não necessita de interface gráfica. De fato, não é necessário nem mesmo alguma interação, desde que o
programa seja capaz de ler o arquivo de entrada e gerar o novo arquivo de saída. Todavia, não é vetada a criação de
interfaces ricas para, por exemplo, carregar o arquivo ou gerar uma animação da simulação.

Bônus: Serão adicionados 2,0 pontos extra no trabalho (não na N1) para o programa que for construído com uma
apresentação animada da simulação.

2.3 Execução
Será necessário executar o programa em horário de aula para que o professor possa avaliar a implementação dos

requisitos mencionados neste documento bem como sugerir melhorias até a data da entrega.



3 Entrega
O trabalho deverá ser entregue em duas etapas: a primeira é a entrega dos arquivos de código fonte via e-mail para o

endereço max.gontijo.oliveira@gmail.com com o seguinte assunto:

[CMP1054] Trabalho N1 - Aplicação de Filas - Agência Bancária

A segunda é a apresentação do trabalho em sala de aula diretamente para o professor.

3.1 Código fonte
Os arquivos de código fonte deverão ser compactados em um único arquivo (ZIP, RAR, 7Z, etc.) e enviados até a

data/hora estipulada pelo professor em sala de aula (não deverão ser realizadas implementações durante a apresentação,
a menos que demandada pelo professor).

3.2 Apresentação
Todos os trabalhos deverão ser apresentados em sala de aula. Nenhum trabalho deverá ser finalizado no dia/hora da

aula.
A apresentação será realizada individualmente e irá considerar a capacidade do aluno de explicar todo o código

desenvolvido ou partes específicas determinadas pelo professor. Além disso, poderão ser solicitadas alterações no dia da
apresentação como forma de avaliação e comprovação da autoria.

4 Avaliação
A avaliação será realizada em duas etapas: uma referente à entrega do programa e do relatório; a outra referente à

apresentação.
A entrega vai considerar o respeito ao prazo, a escrita de um código legível, o funcionamento do programa no dia da

apresentação.
A apresentação vai considerar a explicação do aluno acerca do código desenvolvido e a capacidade de o aluno responder

perguntas sobre o código ou do problema atacado. O professor poderá ainda solicitar alterações no código que o aluno
deverá ser capaz de realizar.
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