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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
Προσοµοίωση Στοχαστικών Μοντέλων στο Χρόνο 

 

 
 Επαναλαµβάνουµε ότι η µελέτη ενός στοχαστικού φαινοµένου που εξελίσσε-
ται στο χρόνο µπορεί εναλλακτικά να πραγµατοποιηθεί «πειραµατικά», παρακολου-
θώντας έναν µεγάλο αριθµό πραγµατοποιήσεών του µε τη χρήση κατάλληλης εικονι-
κής αναπαράστασης του µέσα σε έναν Η/Υ. Μία δυσκολία που εµφανίζεται άµεσα 
εδώ είναι η δυσκολία αναπαράστασης του «συνεχούς» του χρόνου µέσα στον οποίο 
εξελίσσεται το φαινόµενο.  

Μία πρώτη προσεγγιστική λύση θα ήταν να επιλέξουµε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα χρονικά σηµεία που απέχουν απειροελάχιστα µεταξύ τους και να θεωρή-
σουµε ότι το εικονικό φαινόµενο αλλάζει καταστάσεις µόνο πάνω σε αυτά («διακρι-
τοποίηση» του χρόνου). Προφανώς, όσο περισσότερα σηµεία επιλέξουµε, τόσο καλύ-
τερη είναι η προσέγγιση του πραγµατικού από το εικονικό φαινόµενο. Από την άλλη 
όµως, η αύξηση του αριθµού των χρονικών σηµείων, αυξάνει και τον χρόνο προσο-
µοίωσης, κάτι που δεν είναι επιθυµητό διότι στον ίδιο διαθέσιµο χρόνο θα πρέπει να 
επαναλάβουµε το εικονικό πείραµα λιγότερες φορές (και άρα να εξάγουµε λιγότερο 
«ασφαλή» συµπεράσµατα).  

Μία εναλλακτική αντιµετώπιση του προβλήµατος µπορεί να εφαρµοστεί σε 
µοντέλα που αλλάζουν κατάσταση σε διακριτές χρονικές στιγµές (ενώ ενδιάµεσα από 
αυτές µπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση) ή σε µοντέλα που 
µας αρκεί να γνωρίζουµε την κατάστασή τους σε συγκεκριµένα χρονικά σηµεία. 
Σύµφωνα µε αυτή την αντιµετώπιση (discrete event simulation approach), θα πρέπει, 
κατά την εξέλιξη του εικονικού φαινοµένου, να παρακολουθούµε κάποιες µεταβλητές 
οι οποίες γενικά µπορεί να είναι: 

1. Ο χρόνος t από την έναρξη της εξέλιξης του φαινοµένου. 

2. Μεταβλητές κατάστασης, οι οποίες επαρκούν για την περιγραφή της κατά-
στασης του φαινοµένου την χρονική στιγµή t. 

3. Μεταβλητές απαρίθµησης συµβάντων, οι οποίες δείχνουν το πλήθος των 
πραγµατοποιήσεων (π.χ. έως το χρόνο t) διαφόρων ενδεχοµένων που µας εν-
διαφέρουν για την µελέτη του φαινοµένου. 

Οι τιµές των µεταβλητών αυτών αλλάζουν τιµή µόνο σε διακριτά χρονικά σηµεία. 
Όπως είναι προφανές, δεν µπορεί να δοθεί ένας γενικός αλγόριθµος προσοµοίωσης 
τέτοιων συστηµάτων αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προχωρούµε σε µία ad 
hoc σχεδίαση αλγορίθµου ανάλογα µε το φαινόµενο. Στη συνέχεια, για να γίνουν πε-
ρισσότερο κατανοητές οι βασικές αρχές της συγκεκριµένης προσέγγισης, θα εξετά-
σουµε την προσοµοίωση τριών διαφορετικών στοχαστικών µοντέλων που εξελίσσο-
νται στο χρόνο: ενός συστήµατος εξυπηρέτησης, ενός συστήµατος ελέγχου αποθεµά-
των και µιας χρηµατιστηριακής αγοράς. 
  
5.1. Συστήµατα Εξυπηρέτησης 
 Μία πολύ µεγάλη κατηγορία µοντέλων που συναντώνται αρκετά συχνά σε 
εφαρµογές και που γενικά είναι δύσκολο να µελετηθούν µε αναλυτικές µεθόδους εί-
ναι τα συστήµατα εξυπηρέτησης (π.χ. πελάτες σε µία τράπεζα, αιτήσεις προγραµµά-
των σε έναν διακοµιστή (server), κατασκευή προϊόντων σε µία σειριακή παραγωγική 



B o u t s i k a s  M . V .  (2004) Σηµειώσεις µαθήµατος «Μέθοδοι Προσοµοίωσης και Στατιστικές Υπολογιστικές Τεχνικές» 68

διαδικασία, εισαγωγή αυτοκινήτων σε συνεργείο, εισαγωγή ασθενών σε νοσοκοµείο 
κ.ο.κ). Μία γενική περιγραφή τέτοιων συστηµάτων είναι η ακόλουθη: 
 Θεωρούµε ότι «πελάτες» (π.χ. πελάτες τράπεζας, αιτήσεις προγραµµάτων, 
προϊόντα κ.ο.κ) εισέρχονται σε ένα σύστηµα εξυπηρέτησης και απαιτούν ένα είδος 
εξυπηρέτησης. Το σύστηµα αποτελείται από έναν ή περισσότερους υπηρέτες (σηµεία 
εξυπηρέτησης) και τις περισσότερες φορές υπάρχει και ένας χώρος αναµονής. Ο κάθε 
πελάτης εισέρχεται στο σύστηµα σύµφωνα µε κάποια στοχαστική διαδικασία (π.χ. οι 
χρόνοι αφίξεων µπορεί να αποτελούν µία διαδικασία Poisson), και αν υπάρχει διαθέ-
σιµος υπηρέτης τότε αρχίζει η εξυπηρέτησή του (η διάρκεια της οποίας θεωρείται τυ-
χαία µεταβλητή). Όταν αυτή ολοκληρωθεί αποχωρεί από το σύστηµα. Αν δεν υπάρχει 
διαθέσιµος υπηρέτης (π.χ. διότι οι υπηρέτες εξυπηρετούν προηγούµενους πελάτες) 
τότε ο πελάτης περιµένει στο χώρο αναµονής (στην «ουρά») µέχρι να ελευθερωθεί 
κάποιος υπηρέτης. Ένα χαρακτηριστικό της ουράς που σχηµατίζεται είναι η προτε-
ραιότητα εξυπηρέτησης (πειθαρχεία ουράς). Η συνηθέστερη πειθαρχεία ουράς είναι η 
FCFS (First-Come-First-Served) σύµφωνα µε την οποία οι πελάτες εξυπηρετούνται 
σύµφωνα µε τη σειρά που έφθασαν στο σύστηµα. Άλλες πειθαρχίες ουράς είναι π.χ. η 
LCFS (Last-Come-First-Served), η SIRO (Service-In-Random-Order) και η SSTF 
(Shortest-Service-Time-First).  

 
υπηρέτης 1

υπηρέτης 2

υπηρέτης 3

υπηρέτης 4

υπηρέτης 5

χώρος αναµονής 

ροή πελατών 

 
Το µοντέλο αυτό συνήθως χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

1. Τη διαδικασία αφίξεων (ή την κατανοµή των ενδιάµεσων χρόνων µεταξύ διαδοχι-
κών αφίξεων πελατών Τ1, Τ2, ...) 

2. Την κατανοµή των χρόνων εξυπηρέτησης των πελατών Χ1,Χ2,... 

3. Το πλήθος k των υπηρετών (servers) του συστήµατος 

4. Τη χωρητικότητα n του χρόνου αναµονής 

5. Την πειθαρχεία ουράς. 

Στην απλούστερη περίπτωση υποθέτουµε ότι οι ενδιάµεσοι χρόνοι µεταξύ αφίξεων 
και οι χρόνοι εξυπηρέτησης είναι όλοι µεταξύ τους ανεξάρτητοι. Για συντοµία, το 
είδος του συστήµατος εξυπηρέτησης συµβολίζεται συνήθως µε  

Α | Β | k | n 
όπου το Α αναφέρεται στην διαδικασία αφίξεων, το Β στους χρόνους εξυπηρέτησης, 
το k στο πλήθος των υπηρετών και το n στην χωρητικότητα του χρόνου αναµονής (ε-
άν το n παραλείπεται, εννοείται ότι ο χώρος αναµονής είναι απεριόριστος). Εάν η πει-
θαρχεία ουράς είναι διαφορετική από την FCFS τότε γράφεται και αυτή δίπλα από τα 
παραπάνω σύµβολα. Για παράδειγµα, µε GI|G|1 συµβολίζεται ένα γενικό σύστηµα 
εξυπηρέτησης (GI: General, Independent) µε έναν υπηρέτη, ανεξάρτητους ενδιάµε-
σους χρόνους αφίξεων, και απεριόριστο χώρο αναµονής, ενώ µε Μ|D|k συµβολίζεται 
ένα σύστηµα µε k υπηρέτες, Poisson διαδικασία αφίξεων (το Μ υπονοεί πάντα εκθε-
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τικούς και ανεξάρτητους χρόνους), σταθερούς χρόνους εξυπηρέτησης (D: Determi-
nistic) και απεριόριστο χώρο αναµονής. Σε αυτά τα µοντέλα συνήθως µας ενδιαφέρει: 

- ο χρόνος παραµονής S ενός πελάτη στο σύστηµα,  

- ο χρόνος αναµονής W ενός πελάτη στην ουρά,  

- το πλήθος Q(t) των πελατών στο σύστηµα στο χρόνο t  

κ.ο.κ. 
Γενικά, η αναλυτική µελέτη τέτοιων συστηµάτων είναι αρκετά πολύπλοκη 

έως και πρακτικά αδύνατη. Μόνο σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. συγκεκριµένες κα-
τανοµές για τους ενδιάµεσους χρόνους αφίξεων και τους χρόνους εξυπηρέτησης) 
υπάρχουν κάποια θεωρητικά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό είναι αρκετά χρήσιµη η 
µελέτη τέτοιων συστηµάτων µέσω προσοµοίωσης. Ένα πλεονέκτηµα της προσοµοίω-
σης εδώ είναι ότι µπορούµε να αναπαραστήσουµε σχετικά εύκολα σχεδόν όλες τις 
περιπτώσεις συστηµάτων εξυπηρέτησης, ενώ ένα µειονέκτηµα προφανώς είναι ότι, 
αντί για αναλυτικές εκφράσεις, λαµβάνουµε εκτιµήσεις για τα διάφορα µεγέθη που 
µελετάµε. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε την απλούστερη αλλά και συνηθέστερη περί-
πτωση συστήµατος εξυπηρέτησης, αυτή του M|M|1 (εκθετικοί ενδιάµεσοι χρόνοι α-
φίξεων, εκθετικοί χρόνοι εξυπηρέτησης, 1 υπηρέτης, απεριόριστος χώρος αναµονής).  
 
Α. Προσοµοίωση της M|M|1 ουράς. 

Επιλέγουµε την προσοµοίωση του συγκεκριµένου συστήµατος διότι είναι σχε-
τικά απλό και σύνηθες στις εφαρµογές και αλλά και επειδή υπάρχουν για αυτό αρκε-
τά θεωρητικά αποτελέσµατα, οπότε και θα είναι ευκαιρία να συγκρίνουµε τις εκτιµή-
σεις από την προσοµοίωση µε τις θεωρητικές εκφράσεις. Με ανάλογο όµως τρόπο 
µπορούµε να προσοµοιώσουµε οποιοδήποτε σύστηµα εξυπηρέτησης.  

Στο συγκεκριµένο σύστηµα, οι πελάτες φθάνουν σύµφωνα µε µία (οµογενή) 
διαδικασία Poisson µε ένταση λ στο σύστηµα, που αποτελείται από έναν υπηρέτη και 
χώρο αναµονής απεριόριστης χωρητικότητας όπου οι πελάτες περιµένουν µέχρι να 
εξυπηρετηθούν (FCFS πειθαρχεία ουράς). Οι διαδοχικοί χρόνοι εξυπηρέτησης θεω-
ρούνται ανεξάρτητες και ισόνοµες τ.µ. (ανεξάρτητες και από την διαδικασία αφίξεων) 
που ακολουθούν την εκθετική κατανοµή µε παράµετρο µ. Στη συγκεκριµένη περί-
πτωση, η στοχαστική διαδικασία {Q(t), t > 0} (= πλήθος πελατών στο σύστηµα στο 
χρόνο t) είναι µία κλασική ανέλιξη γέννησης - θανάτου και εποµένως µπορεί σε κά-
ποιο βαθµό να µελετηθεί. Για παράδειγµα, αποδεικνύεται ότι: 

1. Αν η ποσότητα ρ = λ/µ (:ρυθµός συνωστισµού) είναι ≥1, τότε Q(t) → ∞ ό-
ταν t → ∞ (διότι προφανώς ο ρυθµός αφίξεων είναι µεγαλύτερος του ρυθµού εξυπη-
ρέτησης µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται πελάτες στην ουρά). 

2. Αν ο ρυθµός συνωστισµού ρ = λ/µ < 1, τότε οριακά (t → ∞), το πλήθος πε-
λατών Q στο σύστηµα ακολουθεί την γεωµετρική κατανοµή µε παράµετρο 1−ρ, δη-
λαδή, 

,...2,1,0,)1()Pr( =−== nnQ nρρ  
και η οριακή κατανοµή του χρόνου παραµονής S στο σύστηµα ακολουθεί την εκθετι-
κή κατανοµή µε παράµετρο µ−λ. Θα επαληθεύσουµε τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα 
χρησιµοποιώντας προσοµοίωση.  

Για την προσοµοίωση του M|M|1 συστήµατος θα χρησιµοποιήσουµε τις εξής 
µεταβλητές: 
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1. Μεταβλητή χρόνου: 
• t:  o χρόνος άφιξης του i πελάτη (το σύστηµα εξετάζεται βηµατικά µόνο σε στιγ-

µές αφίξεων πελατών)  
 

2. Μεταβλητές κατάστασης (στο χρόνο t): 

• i: το πλήθος των πελατών που έχουν εισέλθει στο σύστηµα. 
• Χ: ο χρόνος µεταξύ των αφίξεων του i−1 και i πελάτη (X ~ Exp(λ)). 
• Υ: η διάρκεια εξυπηρέτησης (από τον υπηρέτη) του i - πελάτη (Y ~ Exp(µ)). 
• tOut: ο χρόνος που θα αναχωρήσει ο i - πελάτης. 
• served: το πλήθος πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί (και άρα αναχωρήσει) από 

το σύστηµα. 
 

3. Μεταβλητές απαρίθµησης ή καταγραφής συµβάντων,  

• tOutList: Μία λίστα µε τους διαδοχικούς χρόνους αναχωρήσεων των πελατών, 

• sList: Μία λίστα µε τους χρόνους S παραµονής των πελατών στο σύστηµα. 

• QList: Μία λίστα που περιέχει το πλήθος των πελατών στο σύστηµα στις στιγµές 
άφιξης ή αναχώρησης πελάτη. 

Αν π.χ. µ = 1, λ = 1.5, µπορούµε να δούµε την εξέλιξη του συστήµατος εξυπηρέτησης 
κατά την είσοδο των 10 πρώτων πελατών (n = 10). Ένας σχετικά απλός (αλλά προφα-
νώς όχι ο µοναδικός) αλγόριθµος υλοποιείται µέσω Mathematica ως εξής: 

 µ = 1; λ = 1.5; n = 10; 
t = 0; served = 0; sList={}; QList={}; 
tOutList={}; tOutList[[0]] = 0; 
 
Do[X = -Log[Random[]]/λ;              
   Y = -Log[Random[]]/µ;              
   t = t + X;  
   tOut = Max[tOutList[[i-1]], t] + Y;   
   AppendTo[tOutList, tOut];          
   AppendTo[sList, tOut - t];     
     
 
   While[tOutList[[served+1]] < t,  
      served = served + 1;                
      AppendTo[QList, 
       {tOutList[[served]],i-1-served}]; 
      ]; 
 
    
   AppendTo[QList, {t, i - served}];  
 
  ,{i, 1, n}];           
             
 
Print[QList]; Print[sList] 

(Αρχικές συνθήκες)  
 
 
( Χ ~ Εxp(λ) )  
( Υ ~ Εxp(µ) )  
(t = χρόνος εισόδου του i-πελάτη)  
(tOut = χρόνος αναχώρησης του i-πελάτη)  
(καταχώρηση του tOut)  
(καταχώρηση του χρόνου παραµονής του i-
πελάτη στο σύστηµα) 
 
(διερευνάται ποιοι πελάτες που βρίσκονται
στο σύστηµα τελειώνουν την εξυπηρέτησή
τους µέχρι το χρόνο t και αναλόγως ενηµε-
ρώνεται η µεταβλητή served και η λίστα 
QList) 

 
(καταγράφεται ο χρόνος και το πλήθος των 
πελατών στο σύστηµα)  
(επανάληψη για i = 1,2,...,n) 
 

(εκτυπώνονται οι λίστες) 

 

Το σύστηµα εξετάζεται µόνο σε στιγµές άφιξης πελατών και συνεπώς ο χρόνος t κά-
νει «άλµατα» µήκους Χ. Σε κάθε επανάληψη, ο χρόνος εισόδου του i-πελάτη είναι t, 
ενώ ο χρόνος αναχώρησής του (tOut) υπολογίζεται από ως εξής: αν το σύστηµα είναι 
άδειο (δηλαδή ο προηγούµενος πελάτης έχει αναχωρήσει: tOutList[[i-1]] < t)  
τότε tOut = t+Υ, διαφορετικά αναχωρεί χρόνο Υ µετά την αναχώρηση του i−1 πε-
λάτη (FCFS πειθαρχεία ουράς). Άρα,  
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tOut = Max[tOutList[[i-1]],t]+Y. 

Επίσης, επισηµαίνεται ότι εφόσον ο χρόνος «πηδά» από άφιξη σε άφιξη, θα πρέπει 
κάθε φορά που ο χρόνος ανανεώνεται (δηλαδή σε κάθε επανάληψη) να «αδειάζουµε» 
από το σύστηµα όλους τους πελάτες που έχουν καταγραφεί µε χρόνο αναχώρησης 
(στην tOutList) µικρότερο του νέου t (τον ρόλο αυτό έχει η εντολή While στο πρό-
γραµµα). 

Ο αλγόριθµος προσοµοιώνει το σύστηµα εξυπηρέτησης κατά την διάρκεια ά-
φιξης των n πρώτων πελατών. Με µία µικρή όµως τροποποίησή του (π.χ. αν αντί για 
την εντολή Do χρησιµοποιήσουµε While) µπορούµε να τερµατίζουµε τον αλγόριθµο 
µόλις ο χρόνος t ξεπεράσει έναν προκαθορισµένο χρόνο t0. Σε αυτή την περίπτωση 
είναι σαν να εξετάζουµε το σύστηµα από το χρόνο 0 έως το χρόνο t0. 

Ένα αποτέλεσµα του παραπάνω προγράµµατος είναι το εξής:  
 

 {{1.68008, 1}, {2.00313, 2}, {2.20749, 1}, {2.31638, 0}, {2.72245, 1}, 
 {2.7623, 2}, {3.48642, 3}, {4.09298, 4}, {5.60688, 3}, {5.87451, 4},  
 {6.83163, 5}, {7.10342, 6}, {7.41406, 5}, {7.79989, 6}} 
 
{0.527407,0.313243,2.88443,4.65176,5.3749,4.9645,3.60355,3.0458,2.8158,2
.4134} 

 

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρατηρούµε ότι:  
- ο 1ος  πελάτης εισήλθε στο χρόνο t = 1.68008,  (Q=1) 
- ο 2ος  πελάτης εισήλθε στο χρόνο t = 2.00313,  (Q=2) 
- ο 1ος  πελάτης αναχώρησε (εξυπηρετήθηκε) στο χρόνο t = 2.20749 (Q=1) 
- ο 2ος  πελάτης αναχώρησε (εξυπηρετήθηκε) στο χρόνο t = 2.31638 (Q=0) 
- ο 3ος πελάτης εισήλθε στο χρόνο t = 2.72245,  (Q=1) 
κ.ο.κ.... 
Επίσης,  
- ο 1ος  πελάτης παρέµεινε (στην ουρά και στον χώρο εξυπηρέτησης) χρόνο 0.527407,  
- ο 2ος  πελάτης παρέµεινε (στην ουρά και στον χώρο εξυπηρέτησης) χρόνο 0.313243, 
κ.ο.κ 
 

Εάν π.χ. θέλουµε να δούµε και γραφικά την εξέλιξη του πλήθους των πελατών στο 
σύστηµα µπορούµε να κατασκευάσουµε το γράφηµα των σηµείων της λίστας QList 
 

 ListPlot[QList]  
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Εάν επιθυµούµε µία συνεχή γραµµή (και όχι τελείες που αντιστοιχούν στους χρόνους 
αλλαγής του Q) που να δείχνει για κάθε t το πλήθος των πελατών στο σύστηµα, µπο-
ρούµε να κατασκευάσουµε µία βοηθητική λίστα Q1 η οποία να περιέχει τα σηµεία 

((0,0), (t1,0),  (t1,Q(t1)),  (t2,Q(t1)),  (t2,Q(t2)),  (t3,Q(t2)), ...   ) 

που αν ενωθούν θα δίνουν το επιθυµητό γράφηµα (στο τέλος ζητάµε ListPlot µε 
PlotJoined->True για να ενωθούν τα σηµεία): 
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  Q1 = {}; PrependTo[QList, {0, 0}]; 

 
Do[AppendTo[Q1, {QList[[i, 1]], QList[[i, 2]]}]; 
   AppendTo[Q1, {QList[[i + 1, 1]], QList[[i, 2]]}] 
  ,{i, 1, Length[QList] - 1}]; 
 
ListPlot[Q1, AspectRatio -> 0.2, PlotJoined -> True]; 
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Εάν επαναλάβουµε τα παραπάνω για τους 50 πρώτους πελάτες (µ = 1, λ = 1.5):  
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Όπως ήταν αναµενόµενο, το πλήθος των πελατών στο σύστηµα αυξάνεται µε το χρό-
νο διότι ο ρυθµός εισόδου λ = 1.5 είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό εξυπηρέτησης µ = 
1. Όπως έχει προαναφερθεί, για να εργάζεται το σύστηµα χωρίς την συσσώρευση πε-
λατών στην ουρά θα πρέπει λ < µ. Αν π.χ. λ = 1.5 και µ = 2 τότε π.χ. για τους πρώτους 
100 πελάτες θα έχουµε : 
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ενώ για n = 500 (λ = 1.5, µ = 2): 
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και για n = 1000 (λ = 1.5, µ = 2): 
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Σύµφωνα µε ένα θεωρητικό αποτέλεσµα που αναφέραµε παραπάνω, εάν επιλέξουµε 
έναν πελάτη µετά από αρκετό χρόνο λειτουργίας του συστήµατος (ώστε το σύστηµα 
να έχει εισέλθει σε κατάσταση στατιστικής ισορροπίας) ο χρόνος παραµονής του θα 
ακολουθεί την εκθετική κατανοµή. Για να το επαληθεύσουµε αυτό από την προσο-
µοίωση θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε το παραπάνω εικονικό πείραµα πολλές φο-
ρές (π.χ. χρησιµοποιώντας Do) και κάθε φορά να καταγράφουµε τον χρόνο παραµο-
νής π.χ. του 100ου πελάτη (ή π.χ. να πραγµατοποιήσουµε το πείραµα µία φορά και να 
καταγράφουµε το χρόνο παραµονής κάθε 100ου πελάτη ώστε οι χρόνοι που θα πά-
ρουµε να είναι ανεξάρτητοι). Το ιστόγραµµα των χρόνων που θα επιλέξουµε µε αυτό 
τον τρόπο θα πρέπει να προσεγγίζεται από την σ.π.π. της εκθετικής µε παράµετρο 
µ−λ. Απλούστερα, µπορούµε να δοκιµάσουµε να συγκρίνουµε το ιστόγραµµα όλων 
των χρόνων παραµονής στο σύστηµα που περιέχονται στη λίστα sList. Παρότι οι 
χρόνοι αυτοί δεν είναι ανεξάρτητοι (και οι πρώτοι από αυτούς δεν έχουν ληφθεί ενώ 
το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας) και πάλι θα αναµένουµε ότι το ι-
στόγραµµά τους θα προσεγγίζεται από την σ.π.π. της εκθετικής (αυτό δικαιολογείται 
από το ότι οι χρόνοι αυτοί είναι τοπικά και ασθενώς εξαρτηµένοι και οι πρώτοι χρό-
νοι δεν επηρεάζουν σηµαντικά το ιστόγραµµα): 
 

π.χ. για n = 5000, λ = 1.5, µ = 2 το ιστόγραµµα των χρόνων παραµονής των πελατών 
στο σύστηµα θα είναι: 
 <<Graphics`Graphics`; 

s = 0; 
h = Histogram[sList, HistogramScale -> 1,  
      HistogramCategories -> Table[i, {i, 0, 30, 0.25}]]; 
p = Plot[(µ - λ)Exp[-(µ - λ)*x], {x, 0, 10}]; 
Show[h, p]; 
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ενώ π.χ. για n = 5000, λ = 1, µ = 2 το αντίστοιχο ιστόγραµµα των χρόνων παραµονής 
των πελατών στο σύστηµα θα είναι: 
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Επίσης, όπως αναφέρεται και παραπάνω, αποδεικνύεται ότι αν ο ρυθµός συνωστι-
σµού ρ = λ/µ < 1, τότε οριακά (t → ∞), το πλήθος πελατών Q στο σύστηµα ακολουθεί 
την γεωµετρική κατανοµή: 

,...2,1,0,)1()Pr( =−== nnQ nρρ  

Εάν επιθυµούµε να επαληθεύσουµε και το συγκεκριµένο αποτέλεσµα µέσω προσο-
µοίωσης, θα πρέπει να επαναλάβουµε το παραπάνω εικονικό πείραµα αρκετές φορές 
και κάθε φορά να καταγράφουµε το πλήθος Q των πελατών στο σύστηµα σε κάποιο 
προκαθορισµένο χρόνο από την έναρξη λειτουργίας του (αρκετά µεγάλο ώστε το σύ-
στηµα να έχει εισέλθει σε κατάσταση στατιστικής ισορροπίας). Το ιστόγραµµα των 
τιµών αυτών θα πρέπει να προσεγγίζεται από την σ.π. της αντίστοιχης γεωµετρικής 
κατανοµής. Εναλλακτικά, µπορούµε χρησιµοποιώντας µία µόνο πραγµατοποίηση του 
πειράµατος (π.χ. για 5000 πελάτες) να µετρήσουµε το ποσοστά του χρόνου που το 
σύστηµα είχε Q = i πελάτες, για i = 0,1,2,... και τα να συγκρίνουµε µε τις αντίστοιχες 
πιθανότητες της γεωµετρικής κατανοµής. (Εφόσον π.χ. οριακά Pr(Q = 0) = 1−ρ, το 
σύστηµα θα πρέπει να είναι άδειο σε ποσοστό περίπου 1−ρ του συνολικού χρόνου). 

Τα ποσοστά του χρόνου που το σύστηµα είχε Q = i πελάτες, i=1,2,... µπορούν 
εύκολα να βρεθούν χρησιµοποιώντας τη λίστα QList που παράχθηκε από το παραπά-
νω πρόγραµµα. Συγκεκριµένα κατασκευάζουµε µία νέα λίστα a (π.χ. µε 30 θέσεις) η 
οποία στη θέση i θα περιέχει το συνολικό χρόνο που το σύστηµα παρέµεινε στη θέση 
i. Η λίστα QList περιέχει στοιχεία της µορφής (ti, Q(ti)) όπου t1, t2, ... είναι οι χρόνοι 
που άλλαξε το Q(t) (Q(t) = Q(ti) για κάθε t ∈ (ti, ti+1)). Εποµένως η νέα λίστα κατα-
σκευάζεται, 

30,...,2,1,))1,()1,1(()()1(a
)2,(:)(:

1 =−+=−=+ ∑∑
==

+ kiQListiQListttk
kiQListiktQi

ii
i

 

ή απλούστερα χρησιµοποιώντας µία επαναληπτική διαδικασία: 
 
 a = Table[0, {30}]; 

Do[a[[QList[[i, 2]] + 1]] = a[[QList[[i, 2]] + 1]] 
                          + QList[[i+1, 1]] - QList[[i, 1]];  
    ,{i,1,Length[QList] - 1}]; 
Print[a]; Print[t]; Print[a/t]; 

 

 {804.613, 677.356, 475.51, 349.53, 260.553, 197.237, 163.174, 118.701, 
77.0473, 69.9963, 60.4347, 44.6323, 29.953, 12.9381, 7.75325, 5.1283, 
4.56955, 2.52208, 1.01714, 1.11278, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 
3363.86 
{0.239193, 0.201363, 0.141359, 0.103908, 0.0774566, 0.0586341, 0.0485081, 
0.0352871, 0.0229044, 0.0208083, 0.0179659, 0.0132682, 0.00890437, 
0.0038462, 0.00230487, 0.00152453, 0.00135842, 0.000749758, 0.000302373, 
0.000330805, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} 

 

 
Εποµένως για χρόνο 804.613 το σύστηµα είχε 0 πελάτες, για χρόνο 677.356 το σύ-
στηµα είχε 1 πελάτη κ.ο.κ. Τα αντίστοιχα ποσοστά χρόνου θα είναι 804.613/t = 
0.2391, 677.356/t = 0.2013, ... ή συνοπτικά a/t (όπου t = 3363.86 είναι ο συνολικός 
χρόνος που παρακολουθήσαµε το σύστηµα). Μπορούµε να συγκρίνουµε τα συγκε-
κριµένα ποσοστά µε την θεωρητικά προβλεφθείσα γεωµετρική κατανοµή χρησιµο-
ποιώντας την εντολή: 
 <<Graphics`Graphics`;  

GeneralizedBarChart[ 
    Table[{i - 1, a[[i]]/t, 0.3}, {i, 1, 15}],  
    Table[{i + 0.2, (λ/µ)^i*(1 - λ/µ), 0.3}, {i, 0, 15}] 
,PlotRange -> {0, 0.3}]; 
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(η εντολή  

GeneralizedBarChart[{{b1,c1,d1},{b1,c1,d1},...},{{e1,f1,g1},{e1,f1,g1},...}] 
κατασκευάζει ένα διπλό BarChart: οι κόκκινες µπάρες είναι στις θέσεις b1,b2,... µε 
ύψη c1,c2,... και πλάτη d1,d2,... , ενώ οι µπλέ µπάρες είναι στις θέσεις e1,e2,... µε 
ύψη f1,f2,... και πλάτη g1,g2,... ) 
 Παρατηρούµε ότι, όπως και µε τους χρόνους παραµονής των πελατών στο σύ-
στηµα, τα θεωρητικά αποτελέσµατα φαίνεται να συµφωνούν µε τις παρατηρήσεις που 
καταγράψαµε από το εικονικό φαινόµενο.  
 
Β. Προσοµοίωση GΙ|G|1 συστήµατος εξυπηρέτησης 

Προφανώς, τα παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εµπειρική µε-
λέτη οποιουδήποτε GΙ|G|1 συστήµατος. Μπορούµε πολύ εύκολα να τροποποιήσουµε 
τις εντολές που παράγουν εκθετικούς ενδιάµεσους αφίξεων χρόνους και χρόνους εξυ-
πηρέτησης και να θεωρήσουµε χρόνους από οποιεσδήποτε κατανοµές. Το γεγονός 
αυτό είναι πολύ χρήσιµο διότι όταν κανείς ξεφεύγει από την περίπτωση εκθετικών 
χρόνων, πολύ λίγα θεωρητικά αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν µε ευκολία.  

Αν π.χ. οι χρόνοι µεταξύ αφίξεων και οι χρόνοι εξυπηρέτησης ακολουθούν 
την κατανοµή Weibull µε παραµέτρους (α1,β1) και  (α2,β2) αντίστοιχα, τότε το µόνο 
που θα πρέπει να τροποποιήσουµε στο αρχικό πρόγραµµα είναι οι Χ, Υ να παράγονται 
από την συγκεκριµένη κατανοµή (βλ. Ασκ 1, Κεφ. 3). Για ευκολία, µιας και το 
Mathematica παρέχει τυχαίους αριθµούς από τη συγκεκριµένη κατανοµή, µπορούµε 
φορτώνοντας το πακέτο Statistics`ContinuousDistributions` να χρησιµοποιή-
σουµε την εντολή  

Random[WeibullDistribution[β, α^(-1/β)]]; 

η οποία παράγει έναν τυχαίο αριθµό από την Weibull(α,β) µε παραµέτρους α, β, δη-
λαδή από την κατανοµή µε σ.κ. F και µέση τιµή m αντίστοιχα:  

∞<<−−= xaxxF 0),exp(1)( β ,       m = )/11(
1

ββ +Γ⋅
−

a  

(στο Mathematica, η WeibullDistribution[α1,α2] αντιπροσωπεύει την κατανοµή 
µε σ.κ. ))/(exp(1)( 1

2
aaxxF −−= ).  Αν π.χ. β1 = β2 =1.5 και για λόγους σύγκρισης 

επιλέξουµε τα α1, α2 έτσι ώστε Ε(Χ) = 1/λ και Ε(Υ) = 1/µ, δηλαδή, 
21 ))/11((,))/11(( 2211

ββ βµβλ +Γ⋅=+Γ⋅= aa , 
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µε λ = 1.5, µ = 2 όπως στο παραπάνω παράδειγµα µε τους εκθετικούς χρόνους, προ-
κύπτει: 
 <<Statistics`ContinuousDistributions`; 

 
λ = 1.5; µ = 2; β1 = 1.5; β2 = 1.5; 
α1 = (λ*Gamma[1 + 1/β1])^β1; α2 = (µ*Gamma[1 + 1/β2])^β2; 
 
n = 10; t = 0;  served = 0;  sList = {}; tOutList = {};  
QList = {}; tOutList[[0]] = 0; 
 
Do[X = Random[WeibullDistribution[β1, α1^(-1/β1)]]; 
   Y = Random[WeibullDistribution[β2, α2^(-1/β2)]]; 
   t = t + X;  tOut = Max[tOutList[[i - 1]], t] + Y; 
   AppendTo[tOutList, tOut]; AppendTo[sList, tOut - t];  
   While[tOutList[[served + 1]] < t, served = served + 1;    
        AppendTo[QList, {tOutList[[served]], i - 1 - served}]; 
    ];   
   AppendTo[QList, {t, i - served}]; 
  ,{i,1,n}]; 
 
Print[QList]; Print[sList]; 

 

 {{0.847809,1},{1.00809,2},{1.30202,1},{1.47044,0},{1.76702,1},{1.79888,0},{3.3
3601,1},{3.6933,0},{3.84158,1},{3.91454,2},{4.30536,3},{4.65156,2},{4.71352,3}
,{4.7829,2},{4.86934,3},{5.17758,2},{5.80044,3}} 
 
{0.454216,0.462353,0.0318561,0.357296,0.809983,0.868354,0.872221,1.19668,1.518
06,1.12313} 

 

 
Για n = 100 µπορούµε και πάλι να πάρουµε το γράφηµα της Q(t) (µε ακριβώς το ίδιο 
πρόγραµµα που χρησιµοποιήσαµε και παραπάνω) 
 Q1 = {}; PrependTo[QList, {0, 0}]; 

Do[AppendTo[Q1, {QList[[i, 1]], QList[[i, 2]]}]; 
   AppendTo[Q1, {QList[[i + 1, 1]], QList[[i, 2]]}] 
 ,{i,1,Length[QList] - 1}]; 
ListPlot[Q1, AspectRatio -> 0.2, PlotJoined -> True]; 
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και για n = 1000 (β1 = β2 = 1.5, Ε(Χ) = 1/λ, Ε(Υ)=1/µ, λ = 1.5, µ = 2) 
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Για n = 10000, λ = 1.5, µ = 2 (β1 = β2 = 1.5, Ε(Χ) = 1/λ, Ε(Υ)=1/µ) το ιστόγραµµα των 
χρόνων παραµονής των πελατών στο σύστηµα θα είναι: 
 <<Graphics`Graphics`; 

s = 0; 
h = Histogram[sList, HistogramScale -> 1,  
      HistogramCategories -> Table[i, {i, 0, 8, 0.2}]]; 
<<Statistics`DescriptiveStatistics` 
Print[Mean[sList]] 
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Print[Variance[sList]] 
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1.17938  1.04943 

 

Παρατηρούµε ότι µία εκτίµηση του µέσου χρόνου παραµονής και της διασποράς του 
είναι  1.09592  και 0.704709 αντίστοιχα. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα ποσοστά του χρόνου που το σύστηµα είχε Q 
= i πελάτες, i=1,2,... µπορούν και πάλι εύκολα να βρεθούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
όπως και παραπάνω: 
 a = Table[0, {30}]; 

Do[a[[QList[[i, 2]]+1]] =  
   a[[QList[[i, 2]]+1]] + QList[[i+1,1]] - QList[[i, 1]]; 
   , {i, 1, Length[QList] - 1}]; 
Print[a]; Print[t]; Print[a/t]; 

 

 {855.062,1047.94,681.422,381.17,191.838,114.883,54.2657,21.7192,11.0476,1.48
577,0.33953,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 
3362.12 
{0.254322,0.311691,0.202677,0.113372,0.0570588,0.0341699,0.0161403,0.0064599
9,0.00328591,0.000441915,0.000100987,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0} 

 

Μπορούµε τέλος να δούµε τα ποσοστά αυτά και µε ένα γράφηµα:  

 <<Graphics`Graphics`;  
GeneralizedBarChart[Table[{i - 1, a[[i]]/t, 0.3}, {i,1,15}]  
                    ,PlotRange -> {0, 0.4}]; 
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Τέλος, µία εκτίµηση του µέσου αριθµού πελατών στο σύστηµα θα είναι: 
 mQ = Sum[a[[i]]*(i - 1)/t, {i, 1, 20}]  

 1.62958  
 

 Παρατηρούµε ότι, σε σχέση µε την περίπτωση που είχαµε εκθετικούς ενδιά-
µεσους χρόνους αφίξεων και εξυπηρέτησης (αλλά µε τις ίδιες µέσες τιµές µε τώρα 
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που έχουµε Weibull), υπάρχει διαφορά στην κατανοµή των χρόνων παραµονής καθώς 
και στην οριακή κατανοµή του πλήθους των πελατών στο σύστηµα. 
 Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε αλλάζοντας τις τιµές των παραµέτρων να δού-
µε πως αλλάζει η συµπεριφορά του συστήµατος καταγράφοντας οποιαδήποτε παρά-
µετρο µας ενδιαφέρει. 

Ακόµη γενικότερα, µπορούµε µε παρόµοιο τρόπο (άλλοτε ευκολότερα και άλ-
λοτε δυσκολότερα) να προσοµοιώσουµε οποιοδήποτε σύστηµα µε οποιεσδήποτε συν-
θήκες π.χ. k υπηρέτες, πεπερασµένο χώρο αναµονής, αποθαρρυνόµενους πελάτες που 
εξέρχονται πριν εξυπηρετηθούν εάν έχουν παραµείνει πολύ ώρα στην ουρά, εξαρτη-
µένους χρόνους άφιξης και εξυπηρέτησης, διαφορετική πειθαρχεία ουράς, ακόµη και 
να θεωρήσουµε ένα σύνολο από συστήµατα εξυπηρέτησης που ανταλλάσσουν µεταξύ 
τους πελάτες (π.χ. δίκτυα Jackson) κ.ο.κ. 
 
5.2. Συστήµατα ελέγχου αποθεµάτων 

Σε αυτή την παράγραφο θα εξετάσουµε πως µπορούµε να προσοµοιώσουµε 
ένα σχετικά απλό σύστηµα ελέγχου αποθεµάτων.  

Θεωρούµε ότι ένα κατάστηµα πωλεί ένα συγκεκριµένο προϊόν µε τιµή r ανά 
µονάδα. Θεωρούµε επίσης ότι στο κατάστηµα εισέρχονται πελάτες που ζητούν το 
προϊόν αυτό σύµφωνα µε µία διαδικασία Poisson έντασης λ, ενώ ο κάθε πελάτης ζη-
τάει ποσότητα D του προϊόντος όπου D είναι τ.µ. µε σ.κ. G.  Για να είναι σε θέση να 
καλύψει τη ζήτηση, το κατάστηµα διαθέτει µία ποσότητα του προϊόντος Ι (Inventory) 
και όποτε η ποσότητα αυτή πέσει κάτω από ένα όριο, παραγγέλνει νέα ποσότητα του 
προϊόντος (π.χ. από το εργοστάσιο παραγωγής του). Θεωρούµε ότι το κατάστηµα ε-
φαρµόζει µία πολιτική (s,S), δηλαδή όταν η διαθέσιµη ποσότητα I στο κατάστηµα 
πέσει κάτω από s, τότε γίνεται παραγγελία ποσότητας S − I ώστε να ανέλθει η ποσό-
τητα στο επίπεδο S (s < S). Η παραγγελία ποσότητας y από το κατάστηµα έχει κόστος 
c(y) και φθάνει στο κατάστηµα µετά από χρόνο L. Επίσης, η αποθήκευση του προϊό-
ντος στο κατάστηµα έχει κόστος h ανά µονάδα προϊόντος και ανά µονάδα χρόνου. 
Θεωρούµε τέλος ότι όταν ένας πελάτης ζητήσει ποσότητα µεγαλύτερη από την διαθέ-
σιµη στο κατάστηµα, τότε αγοράζει µόνο την διαθέσιµη ποσότητα και η υπόλοιπη 
χάνεται για το κατάστηµα (δεν υπολογίζουµε το κόστος της απώλειας «καλής πίστης» 
λόγω της µη ικανοποίησης της ζήτησης). Σε ένα τέτοιο µοντέλο συνήθως είναι γνω-
στές οι ποσότητες: 
λ: ο ρυθµός άφιξης πελατών, 
G: η κατανοµή της ποσότητας του προϊόντος που ζητά ένας πελάτης, 
r: η τιµή πώλησης µιας µονάδας προϊόντος 
L: ο χρόνος παράδοσης στο κατάστηµα µιας παραγγελίας (π.χ. από το εργοστάσιο), 
c(y): η συνάρτηση κόστους που αντιστοιχεί σε παραγγελία ποσότητας y, 
h: το κόστος αποθήκευσης ανά µονάδα χρόνου και ανά µονάδα προϊόντος, 

ενώ προφανώς είναι ζητούµενες οι ποσότητες: 
s: το όριο s του διαθέσιµου προϊόντος κάτω από το οποίο γίνεται παραγγελία νέας πο-
σότητας 

S: η µέγιστη ποσότητα του προϊόντος που αποθηκεύεται στο κατάστηµα 

Οι ποσότητες s, S χαρακτηρίζουν την πολιτική αποθεµάτων του καταστήµατος 
και θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να µεγιστοποιείται το κέρδος του καταστήµα-
τος. Ας δούµε πως µπορούµε να προσοµοιώσουµε ένα τέτοιο σύστηµα µε στόχο να 
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βρούµε την βέλτιστη πολιτική αποθεµάτων. Θα χρησιµοποιήσουµε τις εξής µεταβλη-
τές.  
 

1. Μεταβλητή χρόνου: 
• t:  o χρόνος άφιξης του i πελάτη (το σύστηµα εξετάζεται βηµατικά µόνο σε στιγ-

µές αφίξεων πελατών)  
 

2. Μεταβλητές κατάστασης (στο χρόνο t): 
• X: ο χρόνος µέχρι την άφιξη του επόµενου πελάτη (~ Exp(λ)), 
• Demand: η ποσότητα του προϊόντος που ζητά ο πελάτης που µόλις έφτασε, 
• Profit: To καθαρό κέρδος του καταστήµατος έως το χρόνο t, 
• InvAmount: η διαθέσιµη ποσότητα I του προϊόντος στο κατάστηµα, 
• NextDelivery: χρόνος παράδοσης της τελευταίας παραγγελίας , 
• order: η ποσότητα του προϊόντος που έχει παραγγείλει το κατάστηµα (κατά την 
τελευταία παραγγελία) από το εργοστάσιο. 

 

3. Μεταβλητές απαρίθµησης ή καταγραφής συµβάντων,  
• QList: Μία λίστα που καταγράφει τις στιγµές αλλαγής της διαθέσιµης ποσότη-
τας I (καθώς και την Ι) του καταστήµατος (η µεταβλητή αυτή δεν είναι απαραί-
τητη για την προσοµοίωση του συστήµατος, αλλά καταγράφεται για να δούµε 
µετά πως εξελίχθηκε στο χρόνο η ποσότητα του προϊόντος στο κατάστηµα)  

Αν π.χ. µ = 2 , λ = 2, L = 3, h = 0.2, r = 2, c(y) = yr/2, µπορούµε να δούµε την εξέλιξη 
του συστήµατος κατά την είσοδο των 200 πρώτων πελατών. Ένας σχετικά απλός αλ-
γόριθµος υλοποιείται µέσω Mathematica ως εξής: 

 L = 3; λ = 2; µ = 2; r = 2; h = 0.2;  
c[y_] = y*r*0.5; 
 
S = 10; s = 1; QList = {{0, S}}; t = 0; 
Profit = -c[S]; NextDelivery = 0;InvAmount = S; 
 
Do[X = -Log[Random[]]/λ;  
   Demand = -Log[Random[]]/µ; 
  
   If[(t < NextDelivery)&&(NextDelivery <= t+X) 
      ,Profit = Profit  
        -(NextDelivery - t)*h*InvAmount  
       -(t+X-NextDelivery)*h*(order+InvAmount); 
      InvAmount = InvAmount + order;  
      AppendTo[QList,{NextDelivery,InvAmount}]; 
      , Profit = Profit - InvAmount*h*X 
     ]; 
     
      Profit = Profit+Min[Demand,InvAmount]*r; 
      InvAmount = Max[InvAmount - Demand, 0];    
       
      t = t + X; AppendTo[QList,{t,InvAmount}]; 
 
 
   If[(InvAmount <= s)&&(NextDelivery <= t) 
      ,order = S - InvAmount; 
      Profit = Profit - c[order];  
      NextDelivery = t + L 
     ]; 
 
  
  ,{200}]; 
 
 
Print[{t, Profit, Profit/t}]; 

(Αρχικές συνθήκες)  
 
 
 
 
•Χρόνος από την προηγ. άφιξη Χ ~ Εxp(λ) 
•Ζήτηση από τον πελάτη ~ Εxp(µ)  
 

•Εξετάζεται το κόστος αποθ. στο (t, t+X]: 
Aν η επόµενη παραγγελία παραδοθεί στο 
διάστηµα (t, t+X] , 
τότε:    ενηµερώνεται ανάλογα η Profit,  
             η InvAmount και η QList 
αλλιώς: ενηµερώνεται ανάλογα η Profit 
          
•Eνηµερώνεται η Profit και η InvAmount 
ανάλογα µε την ποσότητα που πωλήθηκε 
 
•Eνηµερώνεται ο χρόνος και η Qlist 
 
•Εάν η ποσότητα του προϊόντος είναι ≤ s 
και δεν αναµένεται νέα παραλαβή, τότε 
κανονίζεται νέα παραγγελία: ενηµερώνε-
ται η order, η Profit και ο χρόνος παράδο-
σης της παραγγελίας, NextDelivery) 
 

•Eπανάληψη των παραπάνω για i = 1, 
2, ..., 200 πελάτες 
•Eκτυπώνονται οι συγκεκριµένες πο-
σότητες 
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Η µεταβλητή Profit/t που τυπώνεται στο τέλος είναι το µέσο καθαρό κέρδος 
του καταστήµατος ανά µονάδα χρόνου.  

Το σύστηµα εξετάζεται µόνο σε στιγµές άφιξης πελατών και άρα ο χρόνος t 
κάνει «άλµατα» µήκους Χ. Συνεπώς, θα πρέπει κάθε φορά που ο χρόνος ανανεώνεται 
(δηλαδή σε κάθε επανάληψη) να εξετάζουµε αν χρειάζεται να γίνει νέα παραγγελία ή 
αν έχει καταφθάσει προηγούµενη παραγγελία από το εργοστάσιο.  

Όπως και στο παράδειγµα του συστήµατος εξυπηρέτησης, ο αλγόριθµος προ-
σοµοιώνει το σύστηµα κατά την διάρκεια άφιξης των n πρώτων πελατών αλλά µε µία 
µικρή τροποποίησή του (π.χ. αν αντί για την εντολή Do χρησιµοποιήσουµε While) 
µπορούµε να τερµατίζουµε τον αλγόριθµο µόλις ο χρόνος t ξεπεράσει έναν προκαθο-
ρισµένο χρόνο t0 (σε αυτή την περίπτωση είναι σαν να εξετάζουµε το σύστηµα από το 
χρόνο 0 έως το χρόνο t0) 

Ένα Output του παραπάνω προγράµµατος είναι το εξής:  
 

 {102.52, -17.5317, -0.171008}  

 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρατηρούµε ότι το σύστηµα εξετάστηκε στο χρονικό 
διάστηµα [0, 102.52] κατά την άφιξη 200 πελατών. Το καθαρό κέρδος ήταν −17.5317 
(ζηµιά) και το µέσο κέρδος ανά µονάδα χρόνου ήταν −0.171008.  
 
Εάν π.χ. θέλουµε να δούµε και γραφικά την εξέλιξη της ποσότητας του προϊόντος στο 
κατάστηµα µπορούµε να ζητήσουµε το γράφηµα των σηµείων της λίστας QList. 
 ListPlot[Qlist, AspectRatio -> 0.2]  

 

20 40 60 80 100

2
4
6
8
10

 

 

 
Εάν, όπως και στην περίπτωση του συστήµατος εξυπηρέτησης, επιθυµούµε µία συνε-
χή γραµµή (και όχι τελείες που αντιστοιχούν στους χρόνους αλλαγής του Q) που να 
δείχνει για κάθε t την ποσότητα του προϊόντος στο κατάστηµα, µπορούµε να κατα-
σκευάσουµε µία βοηθητική λίστα Q1 η οποία να περιέχει τα σηµεία που αν ενωθούν 
θα δίνουν το επιθυµητό γράφηµα: 
  
 Q1 = {}; 

Do[AppendTo[Q1, {QList[[i, 1]], QList[[i, 2]]}]; 
    AppendTo[Q1, {QList[[i + 1, 1]], QList[[i, 2]]}] 
 , {i, 1, Length[QList] - 1}]; 
 
ListPlot[Q1, AspectRatio -> 0.2, PlotJoined -> True]; 
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Όπως ήταν αναµενόµενο, η ποσότητα του προϊόντος µειώνεται ανάλογα µε τη ζήτηση 
και αυξάνεται µόνο όταν φτάνει νέα παραγγελία. Στη συγκεκριµένη περίπτωση παρα-
τηρούµε ότι το µέσο κέρδος είναι αρνητικό. Αυτό συµβαίνει διότι γίνονται ασύµφορα 
µεγάλες παραγγελίες (µεγάλο S) µε συνέπεια να διαθέτει το κατάστηµα µεγάλη ποσό-
τητα εµπορεύµατος (σε σχέση µε την ροή ζήτησης) και να υπάρχει µεγάλο κόστος 
αποθήκευσης. Εάν όµως ελαττώσουµε υπερβολικά το S τότε υπάρχει ο κίνδυνος να 
έρχονται πελάτες και να µην βρίσκουν προϊόν στο µαγαζί (και άρα να χάνονται κέρ-
δη). Συνεπώς θα πρέπει να βρούµε για ποια τιµή του S, και ανάλογα του s µεγιστο-
ποιείται το µέσο κέρδος ανά µονάδα χρόνου. Ας δούµε πως µπορεί να γίνει αυτό χρη-
σιµοποιώντας την παραπάνω προσοµοίωση. Αρχικά ας υποθέσουµε και πάλι ότι  

λ = 2  (ρυθµός άφιξης πελατών = 2 ανά µονάδα χρόνου) 
µ = 2  (µέση ζητούµενη ποσότητα από κάθε πελάτη = 1/2 = 0.5)  
L = 3 (χρόνος παράδοσης της παραγγελίας = τρεις χρονικές µονάδες) 
h = 0.2  (κόστος αποθήκευσης = 0.2 µονάδες) 
r = 2 (τιµή πώλησης προϊόντος) 
c(y) = yr/2, (κόστος παραγγελίας ποσότητας y). 

Θα εκτελέσουµε τον παραπάνω αλγόριθµο (χωρίς την κατασκευή της λίστας QList η 
οποία τώρα δεν χρειάζεται) για S = 2, 3, ..., 11 και για s = 1, 2, ..., S−1. Για κάθε ζεύ-
γος (s,S) καταγράφουµε την εκτίµηση του µέσου κέρδους ανά µονάδα χρόνου (χρη-
σιµοποιούµε 100000 πελάτες) στη λίστα ProfitList.  
 

 ProfitList = {};  
Do[ 
 Do[ 
    L = 3; λ = 2; µ = 2; r = 2; h = 0.2; c[y_] = y*r*0.5; 
    Profit = -c[S]; NextDelivery = 0; InvAmount = S; t = 0; 
     
    Do[X = -Log[Random[]]/λ; Demand = -Log[Random[]]/µ; 
       
      If[(t + X >= NextDelivery) && (NextDelivery > t), 
        Profit = Profit  - (NextDelivery - t)*h*InvAmount 
              - (t + X - NextDelivery)*h*(order+InvAmount);  
        InvAmount = InvAmount + order; 
        , Profit = Profit - InvAmount*h*X 
        ]; 
      Profit = Profit + Min[Demand, InvAmount]*r; 
      t = t + X; InvAmount = Max[InvAmount - Demand, 0]; 
      If[(InvAmount <= s) && (NextDelivery <= t) 
         , order = S - InvAmount; 
          Profit = Profit-c[order]; NextDelivery = t + L 
         ]; 
     ,{100000}]; 
     
      AppendTo[ProfitList, {s, S, Profit/t}]; 
           
 ,{s,1,S-1,1}] 
,{S, 2, 11, 1}]; 
Print[ProfitList]; 

 

 {{1,2,0.269684},{1,3,0.31889},{2,3,0.335566},{1,4,0.320181},{2,4,0.372293}, 
{3,4,0.36514},{1,5,0.286923},{2,5,0.350995},{3,5,0.389071},{4,5,0.37435}, 
{1,6,0.240207},{2,6,0.307793},{3,6,0.36342},{4,6,0.353999},{5,6,0.345491}, 
{1,7,0.178377},{2,7,0.251773},{3,7,0.293974},{4,7,0.304217},{5,7,0.286747}, 
{6,7,0.280707},{1,8,0.104105},{2,8,0.180986},{3,8,0.205046},{4,8,0.221674}, 
{5,8,0.209343},{6,8,0.184144},{7,8,0.163225},{1,9,0.0375449},{2,9,0.0965768}, 
{3,9,0.135367},{4,9,0.141708},{5,9,0.0935629},{6,9,0.0706145},{7,9,0.0472317} 
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,{8,9,0.0254384},{1,10,-0.031037},{2,10,0.0245592},{3,10,0.0511539}, 
{4,10,0.0475364},{5,10,0.00594077},{6,10,-0.0473191},{7,10,-0.0911727}, 
{8,10,-0.102471},{9,10,-0.12078},{1,11,-0.115615},{2,11,-0.0548415}, 
{3,11,-0.0336116},{4,11,-0.042393},{5,11,-0.0873707},{6,11,-0.152714}, 
{7,11,-0.221614},{8,11,-0.268104},{9,11,-0.287194},{10,11,-0.291999}} 

 
Συνεπώς έχουµε τον πίνακα που δίνει τις εκτιµήσεις του αναµενόµενου καθαρού κέρ-
δους ανά µονάδα χρόνου για διάφορες τιµές των s, S:  
(s, S)   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11           
10          -0.291999
9         -0.12078 -0.287194
8        0.0254384 -0.102471 -0.268104
7       0.163225 0.0472317 -0.0911727 -0.221614
6      0.280707 0.184144 0.0706145 -0.0473191 -0.152714
5     0.345491 0.286747 0.209343 0.0935629 0.0059407 -0.0873707
4    0.37435 0.353999 0.304217 0.221674 0.141708 0.0475364 -0.042393
3   0.36514 0.389071 0.36342 0.293974 0.205046 0.135367 0.0511539 -0.0336116
2  0.335566 0.372293 0.350995 0.307793 0.251773 0.180986 0.0965768 0.0245592 -0.0548415
1 0.269684 0.31889 0.320181 0.286923 0.240207 0.178377 0.104105 0.0375449 -0.031037 -0.115615

 

Φαίνεται ότι η βέλτιστη πολιτική αποθεµάτων για τις συγκεκριµένες τιµές των παρα-
µέτρων είναι κοντά στην (s,S) = (3,5). Παρατηρούµε ότι όσο αποµακρυνόµαστε από 
αυτή την πολιτική, τόσο µειώνεται το µέσο κέρδος. 

Εάν επιθυµούµε να δούµε πιο παραστατικά πως κυµαίνεται το µέσο κέρδος 
για διάφορες τιµές των (s,S) µπορούµε να κατασκευάσουµε τα παρακάτω γραφήµατα: 

 
 a = Table[0, {11}, {11}]; 

Do[a[[ProfitList[[i,1]],ProfitList[[i,2]]]]=ProfitList[[i,3]] 

  ,{i, 1, Length[ProfitList]}]; 

ListDensityPlot[a]; 
ListContourPlot[a]; 
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Τα παραπάνω γραφήµατα, εκφράζουν σε δύο διαστάσεις το ύψος του αναµενόµενου 
κέρδους ανά µονάδα χρόνου (Density και Contour Plot). Στον κάθετο άξονα είναι το 
s, στον οριζόντιο το S, ενώ όσο µεγαλύτερο είναι το αναµενόµενο κέρδος, τόσο λευ-
κότερη είναι η αντίστοιχη περιοχή. Επαληθεύοντας τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε 
ότι το µέγιστο κέρδος είναι κοντά στο (s, S) = (3,5). Μπορούµε να εξετάσουµε λεπτο-
µερέστερα αυτή την περιοχή (γύρω από το  (3,5)) χρησιµοποιώντας και πάλι το πα-
ραπάνω πρόγραµµα, αλλά π.χ. αυτή τη φορά για S =  4.4, 4.6, ..., 5.6 και για s =2.4, 
2.6, ..., 3.6.  
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 Τέλος, ας δούµε πως περίπου συµπεριφέρεται το σύστηµα για την βέλτιστη 
πολιτική αποθεµάτων. Εκτελώντας και πάλι τον αρχικό αλγόριθµο που κατασκεύαζε 
την λίστα QList ή οποία κατέγραφε την ποσότητα του προϊόντος στο κατάστηµα, θα 
έχουµε για s = 3, S = 5 (200 πρώτοι πελάτες): 
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Προφανώς µπορούµε να τροποποιήσουµε όπως επιθυµούµε το παραπάνω σύ-
στηµα π.χ. θεωρώντας διαφορετικές κατανοµές για τους ενδιάµεσους χρόνους και τη 
ζήτηση κάθε πελάτη. Γενικότερα, µε παρόµοιο τρόπο µπορούµε να προσοµοιώσουµε 
οποιοδήποτε σύστηµα ελέγχου αποθεµάτων και να εκτιµήσουµε τη βέλτιστη πολιτική 
αποθεµάτων κάτι που, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελεί ένα πολύ δύσκολο 
εγχείρηµα χρησιµοποιώντας αναλυτικές µεθόδους.  


