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Περίιευε 

Ζ αλακνλή ζε νπξέο αλακνλήο είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρνπλ βηψζεη φινη ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία θαη είλαη ηδηαίηεξα δπζάξεζην. θνπφο ινηπφλ απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε αλάιπζε ησλ νπξψλ αλακνλήο ζηελ ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε κε ηελ πα-

ξνπζίαζε δχν παξαδεηγκάησλ ζε ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο, έλα ζε έλα ηειεθσληθφ 

θέληξν κίαο ηξάπεδαο φπσο θαη ζηα επείγνληα ελφο λνζνθνκείνπ. 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ηε ζεσξία ησλ νπξψλ αλακνλήο ζε ζπζηήκαηα 

αλακνλήο. Παξαηεξνχκε θάπνηα απφ ηα βαζηθά κνληέια νπξψλ αλακνλήο φπσο θαη 

θάπνηεο θαηαλνκέο αιιά θαη ζεσξήκαηα πνπ ζα καο θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ πνξεία.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεηαβιεηφηεηα θαη πσο απηή επεξεάδεη ηα ζπ-

ζηήκαηα νπξψλ αλακνλήο θαη ππνινγίδεηαη ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο ζε νπξέο κε 

έλαλ αιιά θαη κε πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο.  

ην ηξίην θεθάιαην παξαηεξείηαη ε απψιεηα ηεο απφδνζεο ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

θαη ππνινγίδεηαη πφζνη πειάηεο ράλνληαη απφ ην ζχζηεκα αιιά θαη ηη πνζνζηφ ηνπ 

ρξφλνπ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πιεξφηεηαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δχν εθαξκνγήο. Ζ πξψηε εθαξκνγή είλαη κηαο 

νπξάο αλακνλήο ζε έλα ηειεθσληθφ θέληξν κηαο ηξάπεδαο ζηελ νπνία ππνινγίδνληαη 

θάπνηεο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ζεσξίαο ησλ νπξψλ αλακνλήο θαη κεγαιχηεξν ελ-

δηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν κέζνο ρξφλνο πνπ πεξηκέλεη ν πειάηεο ζηελ νπξά φηαλ π-

πάξρεη έλαο ηειεθσλεηήο θαη φηαλ ππάξρνπλ δχν. Ζ δεχηεξε εθαξκνγή αζρνιείηαη 

κε ηα επείγνληα ελφο λνζνθνκείνπ φηαλ ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαη πέληε εθεκεξεχνληεο 

ηαηξνί θαη γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ πφζσλ αζζελψλ ράλνληαη ζηελ θάζε πεξίπησζε. 

Καη ζηα δχν παξαδείγκαηα γίλεηαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ησλ θεθαιαίσλ δχν θαη 

ηξία.  

ην θεθάιαην πέληε γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ απφ ην θεθά-

ιαην ηέζζεξα θαη ηηο εθαξκνγέο θαη δίλνληαη ηα πεξηζψξηα πεξεηαίξσ έξεπλαο πάλσ 

ζην ζέκα ησλ νπξψλ αλακνλήο θαη ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Σέινο, ζην ηειεπηαίν θεθά-

ιαην αλαθέξεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  
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Κεθάιαηο 1: Θεφρία Οσρώλ Αλακολής 

Ξεθηλψληαο κε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζεσξία ησλ νπξψλ αλακνλήο ζε ζπ-

ζηήκαηα εμππεξέηεζεο. Παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα ζηνηρεηψδε κνληέια ηεο ζε-

σξίαο νπξψλ αλακνλήο θαη δείρλεηαη ην πψο απηά βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ζε έλα 

ζχζηεκα εμππεξέηεζεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο θαηαλνκέο θαη ζεσ-

ξήκαηα φπσο ε εθζεηηθή θαηαλνκή πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε πξνβιήκαηα νπξψλ. 

1.1 Ειςαγωγι 
Ζ ζεσξία νπξψλ (queuing theory) είλαη έλαο θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη πην ζπ-

γθεθξηκέλα ηνπ ηνκέα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. Έρεη ηελ αξρή ηεο ζε κειέηεο 

πνπ έγηλαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ ηνλ καζεκαηηθφ A.K Erlang, ν νπνίνο πεη-

ξακαηίζηεθε θπξίσο πάλσ ζε έλα πξφβιεκα ζπλσζηηζκνχ ζε ηειεθσληθέο γξακκέο. 

Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη ζε ψξεο αηρκήο, ν εμππεξεηεηήο δελ πξνιάβαηλε λα απαληά ζε 

φια ηα ηειεθσλήκαηα πνπ έθζαλαλ κε απνηέιεζκα λα πξέπεη νη πειάηεο λα πεξηκέ-

λνπλ. Απηφ πνπ έθαλε ν Erlang ήηαλ λα πξνζπαζήζεη λα ππνινγίζεη ηελ θαζπζηέξε-

ζε γηα έλαλ εμππεξεηεηή. Ζ έξεπλα ζπλερίζηεθε θαη αξγφηεξα απφ ηνπο Molina θαη 

Fry θαη κεηά ηνλ 2
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν ε έξεπλα απηή επεθηάζεθε θαη ζε άιινπο ην-

κείο. 

Οη νπξέο αλακνλήο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπλαληάκε φινη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο θαη δεκηνπξγνχληαη φηαλ ε δπλακηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο (ser-

vice capacity) δελ επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε. Μπνξνχλ φκσο λα ππάξ-

μνπλ θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε δπλακηθφηεηα είλαη επαξθήο. Ο ιφγνο πνπ δεκηνπξ-

γνχληαη νη νπξέο αλακνλήο είλαη φηη νη πειάηεο δελ θηάλνπλ κε έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ 

ζην ζχζηεκα, νχηε θαη εμππεξεηνχληαη φινη ζηνλ ίδην ρξφλν. Οη πειάηεο θηάλνπλ ζε 

ηπραίεο ζηηγκέο θαη ν ρξφλνο εμππεξέηεζήο ηνπο πνηθίιεη, γεγνλφο πνπ καο πξνθαιεί 

αβεβαηφηεηα γηα ην απνηέιεζκα. Σα θαηλφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ αβεβαηφηεηα νλν-

κάδνληαη ζηνραζηηθά (stochastic) θαη απηά είλαη πνπ κειεηάκε θπξίσο ζηε ζεσξία 

νπξψλ αλακνλήο. Απηά ηα θαηλφκελα ινηπφλ είλαη πνπ νδεγνχλ ζηελ αλακνλή ησλ 

πειαηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζεσξία νπξψλ έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ α-

λακνλήο ησλ πειαηψλ ζε έλα ζχζηεκα εμππεξέηεζεο. Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακν-

λήο κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, είηε 

κε ηελ βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ εμππεξέηεζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο, έρνπκε 

θάπνην θφζηνο. Άξα πξέπεη λα βξεζεί κία ρξπζή ηνκή κεηαμχ ηεο βειηίσζεο ηνπ ζπ-

ζηήκαηνο εμππεξέηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη απηή. 

Όια ηα παξαπάλσ ππνινγίδνληαη κε θάπνηνπο δείθηεο απφδνζεο. Πξηλ φκσο πξνρσ-

ξήζνπκε ζε απηνχο ζα ήηαλ θαιφ λα δνχκε ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο εμπ-

πεξέηεζεο. Απηά είλαη ην πιήζνο ησλ πειαηψλ, ε δηαδηθαζία αθίμεσλ, ε πεηζαξρία 

ηεο νπξάο θαη ε εμππεξέηεζε, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.1 
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Δηθόλα 1.1 Γεληθή κνξθή ελόο ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο (Πεγή: Tanner M. 1995. 

«Practical Queueing Analysis McGrawHil) 

Έλα πιήζνο πειαηψλ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα. Οη πειάηεο απηνί θηάλνπλ κε κία δηα-

δηθαζία αθίμεσλ θαη αλ δελ κπνξέζνπλ λα εμππεξεηεζνχλ άκεζα επεηδή φινη νη εμπ-

πεξεηεηέο είλαη απαζρνιεκέλνη, ζα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά κέρξη λα έξζεη ε ζεηξά 

ηνπο. Μφιηο θηάζεη ε ζεηξά ηνπ πειάηε ζα θάλεη θάπνην ρξφλν λα εμππεξεηεζεί θαη 

κε ηελ πεξάησζε ηεο εμππεξέηεζεο ν πειάηεο ζα εμέιζεη απφ ην ζχζηεκα.  

1.2 Πλικοσ πελατών 
Σν πιήζνο ησλ πειαηψλ είλαη ην θχξην ζηνηρείν γηα έλα ζχζηεκα εμππεξέηεζεο. Σν 

πιήζνο απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί άπεηξν ή πεπεξαζκέλν. Έζησ γηα παξάδεηγκα 

φηη ππάξρεη κία ηξάπεδα ζε κία πφιε. Σν πιήζνο ησλ πειαηψλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

είλαη ην πιήζνο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. Παξφιν πνπ ν αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πφιεο είλαη πξαθηηθά πεπεξαζκέλνο, ζηελ πεξίπησζή πνπ αλαιχεηαη έζησ φηη είλαη 

άπεηξνο γηαηί κηιάκε γηα έλα πνιχ κεγάιν λνχκεξν θαη γηαηί ε εκθάληζε λέσλ πεια-

ηψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ησλ αξηζκφ εθείλσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζχζηεκα. 

Αληίζηνηρα ππάξρεη θαη ην πεπεξαζκέλν πιήζνο φπνπ ην πιήζνο ησλ πειαηψλ πνπ 

βξίζθεηαη ζην ζχζηεκα, επεξεάδεη ην ξπζκφ αθίμεσλ λέσλ πειαηψλ. Έλα ηέηνην πα-

ξάδεηγκα είλαη νη κεραλέο ελφο εξγνζηαζίνπ πνπ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Δδψ νη κε-

ραλέο είλαη ν πειάηεο θαη ην ζπλεξγείν είλαη ν εμππεξεηεηήο. Έηζη ινηπφλ ν αξηζκφο 

ησλ πειαηψλ είλαη πεπεξαζκέλνο γηαηί ε άθημε ελφο λένπ πειάηε (κεραλήο) εμαξηά-

ηαη απφ ην πιήζνο ησλ πειαηψλ (κεραλψλ) πνπ βξίζθνληαη ζην ζπλεξγείν. 

1.3 Διαδικαςία αφίξεων 
Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο είλαη ε δηαδηθαζία 

ησλ αθίμεσλ ησλ πειαηψλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ην ξπζκφ πνπ θηάλνπλ νη πειάηεο ζην 

ζχζηεκα εμππεξέηεζεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη αθίμεσλ 

 Καλνληθέο (ή πξνγξακκαηηζκέλεο) αθίμεηο 

 Σπραίεο αθίμεηο 
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ηηο θαλνληθέο αθίμεηο, νη πειάηεο θηάλνπλ αλά ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζαλ λα π-

πάξρεη θάπνην πξφγξακκα. Απηή ε κνξθή αθίμεσλ είλαη ε πην απιή αιιά θαη απηή 

πνπ εκθαλίδεηαη ιηγφηεξν. 

Αληίζεηα νη ηπραίεο αθίμεηο ζπλαληψληαη πην ζπρλά, αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξη-

πηψζεηο δελ γλσξίδεηαη ε αθξηβή ψξα άθημεο ηνπ πειάηε αιιά νχηε θαη αλ ζα εκθα-

ληζηεί κφλνο ηνπ ή κε άιινπο καδί. 

Έλα απφ ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο ηπραίεο αθίμεηο, 

είλαη απηφ ηεο θαηαλνκήο Poisson, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζε δηάθνξεο ππε-

ξεζίεο γηα λα ππνινγηζηεί ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ αθίμε-

σλ. Μία αθφκα θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά είλαη ε εθζεηηθή φπσο ζα δνχ-

κε θαη παξαθάησ. 

1.4 Η πεικαρχία τθσ ουράσ 
Ζ πεηζαξρία ηεο νπξάο πξαθηηθά έρεη λα θάλεη κε ηνπο θαλφλεο πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

εμππεξεηνχληαη νη πειάηεο. Απηνί νη θαλφλεο είλαη νη παξαθάησ 

Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο εμαξηεκέλνη απφ ην ρξφλν επεμεξγαζίαο 

Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο αλεμάξηεηνη απφ ην ρξφλν επεμεξγαζίαο 

1. Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο εμαξηεκέλνη απφ ην ρξφλν επεμεξγαζίαο 

Ο πην ζπρλφο θαλφλαο πξνηεξαηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ην 

ρξφλν εμππεξέηεζεο είλαη απηφο ηνπ ζπληνκφηεξνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο (short-

est processing time SPT). χκθσλα κε ηνλ SPT, ν επφκελνο δηαζέζηκνο εμππεξε-

ηεηήο ζα αλαιάβεη ηνλ πειάηε κε ηνλ κηθξφηεξν (αλακελφκελν) ρξφλν εμππεξέ-

ηεζεο ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο πειάηεο ζηελ νπξά. Ο θαλφλαο SPT είλαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθφο θαη απνδίδεη θαιά, κε ζεβαζκφ ζηνλ αλακελφκελν ρξφλν 

αλακνλήο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ δηαθχκαλζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο. 

2. Καλφλεο πξνηεξαηφηεηαο αλεμάξηεηνη απφ ην ρξφλν επεμεξγαζίαο 

Ο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελνο θαλφλαο πξνηεξαηφηεηαο βαζίδεηαη ζηνπο ρξφ-

λνπο αθίμεσλ, απηφο δειαδή πνπ βξίζθεηαη πξψηνο ζηελ νπξά λα εμππεξεηείηαη 

θαη πξψηνο. Απηή είλαη ε κέζνδνο First In First Out (FIFO) ή αιιηψο First Comes 

First Served (FCFS) θαη είλαη απηή πνπ παξαηεξνχκε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Μία άιιε κέζνδνο είλαη ε Last In First Out (LIFO) φπνπ εθεί ν ηειεπ-

ηαίνο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ νπξά εμππεξεηείηαη πξψηνο. Γηα παξάδεηγκα ζηα κε-

λχκαηα ζην θηλεηφ πξψην βιέπνπκε απηφ πνπ ιάβακε ηειεπηαίν. 

Δθηφο απφ ηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ψξαο άθημεο, πνιιέο θαηαζηάζεηο ζηελ 

πξάμε απαηηνχλ ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζεκαζία ή ην επείγνλ ηεο ππφζεζεο, πνπ 

εμεηάδεηαη ζηνλ θαλφλα πξνηεξαηφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα επείγνληα ελφο 

λνζνθνκείνπ. Δδψ ππάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ απιή πξνηεξαηφηε-

ηα ή πξνηεξαηφηεηα ρσξίο δηαθνπή  (non preemptive), φπνπ επηιέγεηαη ν πειάηεο κε 

ηελ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα θαη ηελ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ή πξνηεξαηφηεηα κε 

δηαθνπή (preemptive), ζηελ νπνία αλ εμππεξεηείηαη θάπνηνο πειάηεο ρακειήο πξνηε-
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ξαηφηεηαο θαη εηζέιζεη ζηελ νπξά θάπνηνο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, ηφηε ζηακαηάεη ε 

εμππεξέηεζε ηνπ πξψηνπ ψζηε λα εμππεξεηεζεί ν δεχηεξνο. 

 

Κάηη άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ γηα ηελ νπξά αλακνλήο είλαη ην κέγεζφο ηεο ην νπνίν 

είλαη είηε πεπεξαζκέλν είηε άπεηξν. Μηα άπεηξε νπξά κπνξεί λα είλαη νπνηνπδήπνηε 

κεγέζνπο ρσξίο άλσ φξην φπσο γηα παξάδεηγκα ε νπξά ζε έλαλ θηλεκαηνγξάθν. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε πεπεξαζκέλε νπξά έρεη ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο φπσο γηα παξάδεηγ-

κα ζε έλα ζπλεξγείν απηνθηλήησλ πνπ ζα πξέπεη λα επηζθεπαζηνχλ ηα απηνθίλεηα 

πνπ ππάξρνπλ γηα λα έξζνπλ άιια θαηλνχξηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ινηπφλ ησλ πειαηψλ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο νπξάο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε νπξά είλαη 

πνιχ κεγάιε κπνξεί νη πειάηεο λα κελ κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα πεξηκέλνπλ (balk-

ing) ή αθφκα θαη λα πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά, κπνξεί ε αλακνλή λα είλαη ηφζν κεγάιε 

πνπ λα βαξεζνχλ θαη λα θχγνπλ (reneging). Απηφ επεξεάδεη άκεζα ην ξπζκφ αθίμεσλ 

ησλ πειαηψλ ζην ζχζηεκα ν νπνίνο κεδελίδεηαη αθνχ ιφγσ κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο 

ηεο νπξάο νη πειάηεο είηε δελ εηζέξρνληαη είηε ηελ εγθαηαιείπνπλ.  

1.5 Εξυπθρζτθςθ 
Σέινο, γηα ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο έρνπκε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

καο ελδηαθέξνπλ. Απηά είλαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εμππεξέηεζεο, νη θάζεηο ηεο ε-

μππεξέηεζεο θαη θπξίσο ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εμππεξεηεζεί έλαο πειάηεο.  

Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εμππεξέηεζεο είλαη ν αξηζκφο ησλ παξάιιεισλ ζεκείσλ πνπ 

κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο. Μπνξεί λα ππάξρεη κία ζέζε εμππεξέηεζεο, 

κπνξεί φκσο θαη πνιιέο ζέζεηο πνπ λα δνπιεχνπλ παξάιιεια αθφκα θαη γηα λα εμπ-

πεξεηήζνπλ κία κφλν νπξά. Γηα παξάδεηγκα ζηα ηακεία κηαο ηξάπεδαο ελψ ε νπξά 

ησλ πειαηψλ είλαη κία, νη ππάιιεινη πνπ εμππεξεηνχλ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη. 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν πειάηεο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ κία ζέζε εμππεξέηε-

ζεο θαη λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δνπιεηά ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θάζε ηεο ε-

μππεξέηεζεο είλαη κία. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν πειάηεο πξέπεη λα 

πεξάζεη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία θάζεηο γηα λα νινθιεξσζεί ε εμππεξέηεζή ηνπ. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα ζην αεξνδξφκην πξέπεη πξψηα λα γίλεη έιεγρνο ησλ απν-

ζθεπψλ, κεηά έιεγρνο ηνπ εηζηηεξίνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ εγγξάθσλ θαη ηέινο λα 

γίλεη ε επηβίβαζε ζην αεξνπιάλν. 

Σειεπηαίν θαη πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ είλαη ν ρξφλνο 

εμππεξέηεζεο, ηα άηνκα δειαδή πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έλαο εμππεξεηεηήο ζηε 

κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αθίμεσλ έηζη θαη εδψ κπνξνχκε 

λα ππνζέζνπκε φηη απηφο ν ξπζκφο εμππεξέηεζεο είλαη θαζνξηζκέλνο. ηηο πεξηζζφ-

ηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην καζεκαηηθφ κνληέιν 

γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνλ ππνινγίζνπκε. Ζ πην ζπρλή θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο είλαη ε εθζεηηθή θαηαλνκή. 

Σειεηψλνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο εμππεξέηεζεο, ν πειάηεο είλαη πηζαλφλ λα επηζηξέ-

ςεη ζηελ πεγή. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ν πειάηεο ζα επηζηξέςεη θαζπ-
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ζηεξεκέλα ζηελ πεγή ή δελ ζα επηζηξέςεη θαζφινπ. Καιφ ζα είλαη ν ρξήζηεο λα κελ 

μερλά λα αμηνινγεί θαη απηφ πξηλ απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην κνληέιν. 

1.6 Συμβολιςμόσ για τα ςυςτιματα ουρών (Kendal Notation) 
Ο D.G Kendall (1953) παξέζεζε έλα ζπκβνιηζκφ γηα ηα ζπζηήκαηα νπξψλ ψζηε λα 

βνεζήζεη κειινληηθνχο εξεπλεηέο θαη λα ππάξρεη κία θνηλή γιψζζα αλαθνξάο. Ο 

ζπκβνιηζκφο απηφο μεθίλεζε κε ηα ηξία γξάκκαηα A/S/c φπνπ Α ν ρξφλνο κεηαμχ 

ησλ δηαδνρηθψλ αθίμεσλ, S ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο θαη c ν αξηζκφο 

ησλ εμππεξεηεηψλ. Με ηα ρξφληα ν ζπκβνιηζκφο επεθηάζεθε θαη θαηαιήμακε ζήκε-

ξα λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα εμήο έμη γξάκκαηα «A/S/c/K/N/D» φπνπ K ε ρσξεηηθφηεηα 

ηεο νπξάο, N ην πιήζνο ησλ πειαηψλ ζηελ πεγή θαη D ε πεηζαξρία ηεο νπξάο. 

Πίλαθαο 1.1Αλάιπζε ζπκβόισλ (Πεγή: Π-.Χ.Γ. Βαζηιείνπ «ηνραζηηθέο κέζνδνη ζηηο 

επηρεηξεζηαθέο έξεπλεο») 

Χαραθηερηζηηθά Σύκβοιο Δρκελεία 

Υξφλνο κεηαμχ αθίμεσλ 

(Α) 

M 

D 

   
G 

Καηαλνκή Poisson 

Καλνληθή θαηαλνκή 

Καηαλνκή Erlang 

Γεληθή θαηαλνκή 

Καηαλνκή ρξφλνπ εμππε-

ξέηεζεο (S) 

M 

D 

   
G 

Καηαλνκή Poisson 

Καλνληθή θαηαλνκή 

Καηαλνκή Erlang 

Γεληθή θαηαλνκή 

Αξηζκφο εμππεξεηεηψλ (c)  1, 2, 3,…..,∞  

Υσξεηηθφηεηα ηεο νπξάο 

(K) 

1, 2, 3,…..,∞  

Πιεζπζκφο πειαηψλ (N) 1, 2, 3,…..,∞  

Πεηζαξρία νπξάο (D) FIFO 

 

 

LIFO 

 

SIRO 

PNPN 

Οη πειάηεο εμππεξεηνχ-

ληαη κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ 

θηάζεη 

Ο ηειεπηαίνο πνπ έθηαζε 

εμππεξεηείηαη πξψηνο 

Σπραία εμππεξέηεζε 

Δμππεξέηεζε κε πξνηε-

ξαηφηεηα 

 

1.7 Μοντζλα ουρών αναμονισ 
 

1.7.1 Το μοντζλο Μ/Μ/1 

Έζησ φηη ζην βαζηθφ ζχζηεκα νπξάο M/M/1 νη αθίμεηο είλαη ζηαζεξέο θαη αθνινπ-

ζνχλ ηελ θαηαλνκή Poisson κε παξάκεηξν ι. Τπάξρεη έλα ζεκείν εμππεξέηεζεο θαη ν 

ξπζκφο εμππεξέηεζεο είλαη ζηαζεξφο θαη αθνινπζεί ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή κε κέζε 

ηηκή κ. Σέινο, ε νπξά πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη αφξηζηε γηαηί ζα έρνπκε ι <κ. 
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Θα ππνινγηζηεί ηψξα ην      , πνπ είλαη ε πηζαλφηεηα λα βξίζθεηαη ε νπξά ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε n ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ t. 

 
∑ 

 

 
   

 

   

 

   
 
  

   

 

(1.1) 

Καη 

 
∑    

 

   

 

 

(1.2) 

 

 
∑   ∑ 

 

 
     

 

   

  

  
 
 

 

   

   
 

(1.3) 

 

Άξα 

 
     

 

 
 

 

(1.4) 

 

    (
 

 
)
 

   
 

 
   n=1,2,….. 

 

(1.5) 

 

Γλσξίδνληαο φηη ι είλαη ν κέζνο ξπζκφο άθημεο θαη κ ν κέζνο ξπζκφο εμππεξέηεζεο, 

είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ θαη άιια κεγέζε ηα νπνία καο βνεζνχλ ζηελ θαιχηε-

ξε θαηαλφεζε αιιά θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αλακνλήο. Σέηνηα κεγέζε είλαη : 
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1.7.2 Το μοντζλο M/M/1/K. (Πεπεραςμζνθσ χωρθτικότθτασ)  

Δδψ θαίλεηαη κία νπξά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο, κε ηε κφλε δηαθνξά 

φηη εδψ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθφηεηα Κ. Θα ηζρχνπλ νη εμηζψζεηο ηεο πξνε-

γνχκελεο παξαγξάθνπ αιιά γηα n<K. Γηα n=K 

 
   

 

 
     

 

(1.6) 

 

Σν ζχζηεκα ινηπφλ ζα πάξεη ηελ παξαθάησ κνξθή 

   
 

 
   

 
     

   

 
   

 

 
     

 

(1.7) 

 

Απφ ηελ M/M/1  

               
 

 
 

Δδψ φκσο ππάξρεη θαη κία πξνυπφζεζε 

∑  

 

   

   

Άξα 

   
 

∑   
 
   

 

Όπνπ 

 

 

∑   

 

   

 {

      

   
     

       

 

(1.8) 
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Καη βγαίλεη ην εμήο 

 

 

    

{
 

 
       

      
    

 

   
    

 

(1.9) 

 

1.7.3 Το μοντζλο M/M/S 

Έζησ ζε απηφ ην κνληέιν φηη ν αξηζκφο ησλ εμππεξεηεηψλ είλαη ζπγθεθξηκέλνο έζησ 

S θαη θάζε πειάηεο πνπ θηάλεη πεγαίλεη ζε απηφλ πνπ δελ είλαη απαζρνιεκέλνο. Ό-

πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ε δηαδηθαζία άθημεο είλαη Poisson κε παξά-

κεηξν ι θαη ρξφλν εμππεξέηεζεο πνπ αθνινπζεί ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή κε παξάκε-

ηξν κ. 

Αλ νη πειάηεο είλαη ιηγφηεξνη απφ S ηφηε ε κέζε ηηκή αλαρσξήζεσλ είλαη nκ αθνχ 

είλαη απαζρνιεκέλνη n<S, ελψ αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ S πειάηεο ε κέζε ηηκή 

αλαρσξήζεσλ είλαη Sκ. Καη έηζη 

   {
           
      

 

Δπεηδή ε δηαδηθαζία απηή είλαη κία δηαδηθαζία «γέλλεζεο- ζαλάηνπ» φπνπ εθεί  

     ∏
    

  

  

   

 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ζρέζε βγαίλεη ν ηχπνο» 

 

 

   

{
 
 

 
   

    
           

  

        
      

 

(1.10) 

 

Έρνληαο φπσο θαη πξηλ ηε ζπλζήθε ∑      
    βξίζθεηαη ην    

 

 

   {∑
 

  
 
 

 
  

   

   

 
 

  
 
 

 
   

  

    
 }

  

 

(1.11) 
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Έρνληαο ππνινγίζεη ην    κπνξεί ηψξα λα ππνινγίζνπκε θαη ην κήθνο ηεο νπξάο ην 

νπνίν εμ’ νξηζκνχ είλαη 

 

 
   ∑

 

      
 
 

 
     ∑

 

      
 
 

 
    

 

   

 

   

 

 

Καη αλαιχνληάο ην θαηαιήγνπκε ζην εμήο 

 

   
 
 
  

   

             
   

 

(1.12) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ L φπνπ είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ θαη φ-

ληαο γλσζηφ φηη L=ιW: 

 

  
 

 
 

 
 
  

   

            
   

 

(1.13) 

Σέινο, ππνινγίδνληαη ηα    θαη W φπνπ είλαη γλσζηφ απφ πξηλ φηη    
  

 
 θαη 

     
 

 
 θαη έηζη  

 

   
  

 
 

 
 
  

  

             
   

 

(1.14) 

Καη 

 

 

  
 

 
 

 
 
  

  

             
   

(1.15) 

 

1.7.4 Το μοντζλο M/M/S/K (Πεπεραςμζνθ χωρθτικότθτα)  

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλαιχεηαη ηελ νπξά M/M/S φκσο εδψ δελ κπνξνχλ λα π-

πάξρνπλ παξαπάλσ απφ K πειάηεο. Απηφ αιιάδεη ηα ι θαη κ ηα νπνία γίλνληαη 

   {
          

        
 

   {
           
           

 

Έρνληαο απφ πξηλ ηηο εμηζψζεηο  
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     ∏
    

  

  

   

 

Καη 

   

{
 
 

 
   

    
           

  

        
      

 

Δίλαη 

 

   

{
 
 

 
   

    
           

  

        
            

 

 

(1.16) 

 

 

Γλσξίδνληαο φηη ∑      
    ζπλεπάγεηαη  

 

 

   {∑
 

  
 
 

 
  

   

   

 
 

  
 
 

 
   

  

    
 }

  

 

(1.17) 

 

Αιιά θαη 

 

∑
 

      
 
 

 
  

 

   

 

{
 
 
 

 
 
  

 
  

 

  

*  (
 
  )

     

+

  
 
  

    
 

  
  

(
 
 )

 

  
           

 

  
  

 

 

(1.18) 

 

Καη ηειηθά 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 

{
 
 

 
 

∑
 

  
 
 

 
  

   

   

 
 
 
  

 

  

*  (
 
  

)
     

+

  
 
  

}
 
 

 
 

  

 
 

  
     

{
 

 
∑

 

  
 
 

 
  

   

   

 
(
 
 )

 

  
       

}
 

 
  

    
 

  
  

 

 

(1.19) 

 

Καη ηέινο ππνινγίδεηαη ην κήθνο ηεο νπξάο   , ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο L θαη ηα 

W θαη   . 

   
    

 
   

  
  

  

 

  
,  (

 

  
)
     

    
 

  
         

 

  
    - 

 

(1.20) 

 

 

  
    

 
   

  
  

  

 

  
,  (

 

  
)
     

    
 

  
     

    
 

  
    -      ∑

      
 
  

 

  

   

   

 

(1.21) 

 

Αθνχ L=Wι΄ φπνπ ι΄=ι(1-  ).Αληίζηνηρα ππνινγίδεηαη θαη ηα    
  

  
 θαη   

   
 

 
 

1.8 Κατανομζσ και κεωρίεσ 
 

1.8.1 Κατανομι Poisson 

Ζ θαηαλνκή Poisson είλαη ε θαηαλνκή ησλ ζπάλησλ γεγνλφησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

φηαλ πξέπεη λα κεηξεζεί ν αξηζκφο ησλ εκθαλίζεσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Ζ ηπ-

ραία κεηαβιεηή Υ έρεη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηνλ ηχπν: 

 

 
          

  

  
 

(1.22) 
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Ζ Poisson ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά πξνβιήκαηα φπσο γηα λα βξεζεί ν αξηζκφο ησλ 

ηειεθσληθψλ θιήζεσλ ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηά-

ζηεκα, ηνλ αξηζκφ ησλ ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ ζε έλα θείκελν θαη άιια. Γεληθά εκθα-

λίδεηαη φηαλ έρνπκε έλαλ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Απηή ε θαηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ θαη ζηε ζεσξία νπξψλ θαη θπξίσο ζηε δηαδη-

θαζία αθίμεσλ κε ηχπν: 

             {             } 

Όπνπ X(t) ηπραία κεηαβιεηή πνπ δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ πειαηψλ ζε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα (0,t) θαη έρνπκε s<t. 

Αο δνχκε ηψξα ηε δηαδηθαζία αθίμεσλ λα γίλεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν 

1. Αθίμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε μέλα κεηαμχ ηνπο δηαζηήκαηα είλαη αλεμάξηεηεο. 

2. Γηα πνιχ κηθξφ Γt, ππάξρεη ζηαζεξή ι ηέηνηα ψζηε ε πηζαλφηεηα λα γίλεη άθη-

με ζην δηάζηεκα (t,t+Γt] λα δίλεηαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

a)                       

b)                          

c) ∑                   
      

d)               

Όπνπ 0(Γt) πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο πνπ ηείλνπλ ζην 0 πνιχ πην γξήγνξα απφ 

ην Γt. 

Απνδεηθλχεηαη πσο ηζρχεη ην παξαθάησ ζεψξεκα 

Θεώρεκα 1.1 

Έζησ X(t) ληα ηπραία κεηαβιεηή ζχκθσλα κε παξαπάλσ, ηφηε 

 
             

     

  
 

 

(1.23) 

 

Απηφο ν ηχπνο δείρλεη πσο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα (0,t) ε X αθνινπζεί θαηαλνκή 

Poisson κε παξάκεηξν ιt 

1.8.2 Εκκετικι κατανομι 

Πξφθεηηαη γηα ζπλερή θαηαλνκή κε ηπραία κεηαβιεηή X θαη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο 

     {
         

       
 

Καη ηζρχεη      
 

 
 θαη       

 

   

Ζ εθζεηηθή θαηαλνκή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλνκή Poisson άξα θαη κε ηε ζεσ-

ξία νπξψλ. Απηφ ζα δείμνπκε κε ην παξαθάησ ζεψξεκα 
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Θεώρεκα 1.2 

Οη ηπραίεο κεηαβιεηέο            πνπ εθθξάδνπλ ην ρξφλν αλάκεζα ζε δχν δηαδν-

ρηθέο αθίμεηο ζε κία Poisson δηαδηθαζία αθίμεσλ είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιε-

ηέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή, δει, 

                   

Σέινο, κία ζεκαληηθή ηδηφηεηα κηαο ηπραίαο εθζεηηθήο κεηαβιεηήο X κε παξάκεηξν κ 

είλαη ε ηδηφηεηα ηεο ακλεζίαο. Απηή ε ηδηφηεηα καο ιέεη φηη γηα φια ηα x≥0 θαη ηα t≥0 

                          
 

(1.24) 

Έηζη ε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα δσήο ηεο X θαηαλέκεηαη θαη πάιη εθζεηηθά κε κέζν 

φξν 1/κ. 

1.8.3 Νόμοσ του Little 

ε έλα ζχζηεκα αλακνλήο ππάξρνπλ θάπνηα αληηθείκελα ηα νπνία κπνξεί λα είλαη 

ζηελ νπξά ή λα εμππεξεηνχληαη ή αθφκα θαη θάπνηα λα είλαη ζηελ νπξά θαη θάπνηα 

λα εμππεξεηνχληαη. Ζ εξκελεία ζα εμαξηεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ή ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

αηφκνπ πνπ δεκηνπξγεί ην κνληέιν. Γηα παξάδεηγκα έζησ έλα θειάξη κε θξαζηά. Έ-

ζησ φηη έλα κπνπθάιη θξαζί εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα φηαλ κπαίλεη ζην θειάξη. Κάζε 

κπνπθάιη κέλεη ζην ζχζηεκα κέρξη λα απνθαζίζεη ν ηδηνθηήηεο λα ην θαηαλαιψζεη. 

Αλ παξαηεξεζεί ην ξάθη ηνπ θξαζηνχ ζαλ έλαο εμππεξεηεηή ελφο θαλαιηνχ, ν ρξφλνο 

εμππεξέηεζεο είλαη ν ρξφλνο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ “κεηαθνκίζεσλ”. Δίλαη ελδηα-

θέξνλ λα ζεκεησζεί φηη δελ είλαη γλσζηφ πνην κπνπθάιη ζα πάξεη πξψηα ν ηδηνθηήηεο 

θαη φηη δελ ζα αθνινπζήζεη απαξαίηεηα ηνλ θαλφλα FIFO. ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα 

ππνινγηζηεί ν κέζνο αξηζκφο θηαιψλ ζην θειάξη ή ν κέζνο ρξφλνο πνπ πεξλάεη θάζε 

κπνπθάιη ζην θειάξη πξέπεη λα παξαηεξεζεί φιν ην ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ νπ-

ξά θαη απφ εμππεξέηεζε. 

Ο λφκνο ηνπ Little ιέεη φηη, ππφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο, ν κέζνο αξηζκφο 

ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζχζηεκα νπξψλ αλακνλήο ηζνχηαη κε ην κέζν ξπζκφ κε ηνλ ν-

πνίν θηάλνπλ ηα αληηθείκελα πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην κέζν ρξφλν πνπ κέλεη έλα 

αληηθείκελν ζην ζχζηεκα. Έρνπκε: 

L= κέζνο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ ζην ζχζηεκα αλακνλήο 

W=κέζνο φξνο αλακνλήο ζην ζχζηεκα γηα έλα αληηθείκελν 

ι= κέζνο αξηζκφο αληηθεηκέλσλ πνπ θηάλνπλ αλά κνλάδα ρξφλνπ 

 

 L=W*ι (1.25) 

 

Ζ ζρέζε απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε ιφγν ηεο γεληθφηεηάο ηεο. Υξεζηκνπνηείηαη πνιχ 

ζηελ νπξά G/G/K. Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη ζρέζεηο: 
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Όπνπ Q ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ ζην ζχζηεκα ζε θαηάζηαζε ζηαηηθήο ηζνξξνπίαο.  

1.8.4 Ο πίνακασ ςυνάρτθςθσ απώλειασ του Erlang 

 Ο πίλαθαο ηεο ζπλάξηεζε απψιεηαο ηνπ Erlang πεξηέρεη ηελ πηζαλφηεηα φπνπ ζην 

ζηάδην κηαο δηαδηθαζίαο κε m παξάιιειεο πεγέο πνπ πεξηέρνπλ m κνλάδεο ξνήο, φιεο 

νη m πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ ησλ κνλάδσλ 

ξνήο είλαη εθζεηηθά θαηαλεκεκέλα κε κέζε ηηκή α θαη νη ρξφλνη εμππεξέηεζεο, πνπ 

δελ αθνινπζνχλ απαξαίηεηα εθζεηηθή θαηαλνκή, έρνπλ κέζε ηηκή p. 

Με έρνληαο ρψξν αλακνλήο, φηαλ θηάλεη κία κνλάδα θαη φινη νη εμππεξεηεηέο είλαη 

απαζρνιεκέλνη, ηφηε ε κνλάδα εγθαηαιείπεη ην ζχζηεκα ρσξίο λα έρεη εμππεξεηεζεί. 

Οη ζηήιεο ηνπ πίλαθα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ, m, ζην ζχζηεκα θαη 

νη ζηήιεο είλαη ε αλαινγία ηνπ κέζνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο πξνο ην κέζν ρξφλν κε-

ηαμχ ησλ αθίμεσλ, r=p/α.  

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, ε πηζαλφηεηα λα είλαη φινη νη εμππεξεηεηέο απα-

ζρνιεκέλνη,       ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

             {                                             }

       

  

  

  
 
   

  

      
  

  

 

 

(1.26) 

Τπάξρεη φκσο θαη πην απιφο ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηήο ηεο πηζαλφηεηα θαη είλαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
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Πίλαθαο 1.2 Πίλαθαο απώιεηαο ηνπ Erlang(Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching 

Supply with Demand”) 

 

Έζησ έλα ζχζηεκα κε 4 παξάιιειεο πεγέο. Μία κνλάδα ξνήο λα θηάλεη θάζε α=3 

ιεπηά θαη ρξεηάδεηαη p=2 ιεπηά λα εμππεξεηεζεί. Έρνπκε φηη r=2/3=0.67. Άξα πεγαί-

λνληαο ζηελ 4
ε
 ζηήιε θαη ηελ γξακκή φπνπ βξίζθεηαη ην 0,67 ππνινγίδεηαη φηη 

     =0.0042. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,1 0,0909 0,0045 0,0002 0 0 0 0 0 0 0

0,2 0,1667 0,0164 0,0011 0,0001 0 0 0 0 0 0

0,25 0,2 0,0244 0,002 0,0001 0 0 0 0 0 0

0,3 0,2308 0,0335 0,0033 0,0003 0 0 0 0 0 0

0,33 0,25 0,04 0,0044 0,0004 0 0 0 0 0 0

0,4 0,2857 0,0541 0,0072 0,0007 0,0001 0 0 0 0 0

0,5 0,3333 0,0769 0,0127 0,0016 0,0002 0 0 0 0 0

0,6 0,375 0,1011 0,0198 0,003 0,0004 0 0 0 0 0

0,67 0,4 0,1176 0,0255 0,0042 0,0006 0,0001 0 0 0 0

0,7 0,4118 0,126 0,0286 0,005 0,0007 0,0001 0 0 0 0

0,75 0,4286 0,1385 0,0335 0,0062 0,0009 0,0001 0 0 0 0

0,8 0,4444 0,1509 0,0387 0,0077 0,0012 0,0002 0 0 0 0

0,9 0,4737 0,1757 0,0501 0,0111 0,002 0,0003 0 0 0 0

1 0,5 0,2 0,0625 0,0154 0,0031 0,0005 0,0001 0 0 0

1,1 0,5238 0,2237 0,0758 0,0204 0,0045 0,0008 0,0001 0 0 0

1,2 0,5455 0,2466 0,0898 0,0262 0,0063 0,0012 0,0002 0 0 0

1,25 0,5556 0,2577 0,097 0,0294 0,0073 0,0015 0,0003 0 0 0

1,3 0,5652 0,2687 0,1043 0,0328 0,0085 0,0018 0,0003 0,0001 0 0

1,33 0,5714 0,2759 0,1092 0,0351 0,0093 0,0021 0,0004 0,0001 0 0

1,4 0,5833 0,2899 0,1192 4 0,0111 0,0026 0,0005 0,0001 0 0

1,5 0,6 0,3103 0,1343 0,048 0,0142 0,0035 0,0008 0,0001 0 0

1,6 0,6154 0,3299 0,1496 0,0565 0,0177 0,0047 0,0011 0,0002 0 0

1,67 0,625 0,3425 0,1598 0,0624 0,0204 0,0056 0,0013 0,0003 0,0001 0

1,7 0,6296 0,3486 0,165 0,0655 0,0218 0,0061 0,0015 0,0003 0,0001 0

1,75 0,6364 0,3577 0,1726 0,0702 0,024 0,0069 0,0017 0,0004 0,0001 0

1,8 0,6429 0,3665 0,1803 0,075 0,0263 0,0078 0,002 0,0005 0,0001 0

1,9 0,6552 0,3836 0,1955 0,085 0,0313 0,0098 0,0027 0,0006 0,0001 0

2 0,6667 0,4 0,2105 0,0952 0,0367 0,0121 0,0034 0,0009 0,0002 0

m

r
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Κεθάιαηο 2: Προβιήκαηα οσρώλ αλα-

κολής κε κεηαβιεηόηεηα 

Σν παξφλ θεθάιαην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην βηβιίν Matching Supply with Demand 

ησλ Cachon- Terwiesch θαη ην θεθάιαην 8 θαη αζρνιείηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα θαη 

θπξίσο ζηε δηαδηθαζία ησλ αθίμεσλ. Τπνινγίδεηαη ν κέζνο ρξφλνο αθίμεσλ κε έλαλ 

θαη κε πνιινχο εμππεξεηεηέο θαη αλαθέξεη ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο ζηα πξνβιήκα-

ηα ησλ ρξφλσλ αλακνλήο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη νη 

επηπηψζεηο ζπγθέληξσζεο θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη κείσζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

2.1 Ειςαγωγι 
Όινη νη θαηαλαισηέο πεξλάλ αξθεηφ ρξφλν πεξηκέλνληαο ζε δηάθνξεο νπξέο. Απηέο 

νπξέο κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθέο (ζνχπεξ κάξθεη) είηε εηθνληθέο (ε αλακνλή ζε έλα 

ηειεθσληθφ θέληξν). Ο ρξφλνο αλακνλήο ινηπφλ είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δσή 

καο αιιά θαη εμίζνπ ελνριεηηθφ. Θα πξέπεη λα γίλεη γλσζηφ φηη ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

ρξφλνπ αλακνλήο νη νπνίνη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθνί γηα ηνπο θαηαλαισηέο, έρνπλ 

φκσο κεγάιε ζεκαζία ζηε δηνίθεζε ιεηηνπξγηψλ. 

Απηνί νη δχν ηχπνη είλαη νη εμήο: 

 Ο πξψηνο ηχπνο είλαη φηαλ ν αλακελφκελνο δείθηεο δήηεζεο μεπεξλά ηνλ α-

λακελφκελν δείθηε πξνκήζεηαο γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ 

ζπκβαίλεη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο ζηαζεξψλ επηπέδσλ ρσξεηηθφηεηαο θαη δή-

ηεζεο πνπ εκθαλίδνληαη επνρηαθά. Απηφ νδεγεί πάλσ απφ 100% αμηνπνίεζε 

ζε θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν. Οη ζεηξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πχιε ελφο 

αεξνδξνκίνπ κεηά ηελ αλαθνίλσζε κηαο πηήζεο είλαη έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ 

νπξψλ. 

 Ο δεχηεξνο ηχπνο έρεη λα θάλεη κε ηελ χπαξμε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Καη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε αλ ππάξρεη αμηνπνίεζε κηθξφηεξε ηνπ 100%, πξνθχ-

πηνπλ νπξέο. Σέηνηεο νπξέο κπνξεί λα απνδνζνχλ πιήξσο ζηελ χπαξμε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο, θαζψο ππάξρεη, θαηά κέζν φξν, αξθεηή ρσξεηηθφηεηα γηα 

ηελ ππάξρνπζα δήηεζε.  

Όπσο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ζηνλ πξψην ηχπν ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο 

είλαη ε ρσξεηηθφηεηα, ελψ ζηνλ δεχηεξν είλαη ε κεηαβιεηφηεηα. Ζ κεηαβιε-

ηφηεηα θάλεη ν ρξφλν αλακνλήο απξφβιεπην γηα φινπο. Κάπνηεο θνξέο πεξη-

κέλεη ν πειάηεο (δήηεζε) λα εμππεξεηεζεί (πξνκήζεηα) θαη θάπνηεο θνξέο ην 

αλάπνδν. 

Αλαιχνληαο ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο θαη ζπλδένληάο ηνπο κε ηε κεηαβιεηφηε-

ηα απαηηείηαη ε εηζαγσγή λέσλ αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ. ηα επφκελα θεθάιαηα 

ζα αλαιπζνχλ θάπνηα απφ απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο ησλ 

ρξφλσλ αλακνλήο, ηξφπνπο κείσζεο ησλ ρξφλσλ αλακνλήο δηαιέγνληαο ηα 

θαηάιιεια επίπεδα ρσξεηηθφηεηαο, αλαζρεδηάδνληαο ην ζχζηεκα εμππεξέηε-
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ζεο θαη πεξηγξάθνληαο επθαηξίεο λα κεησζεί ε κεηαβιεηφηεηα, φπσο επίζεο 

θαη απνζέκαηα, ξπζκφ ξνήο θαη ρξφλν ξνήο. 

2.2 Μεταβλθτότθτα. Από ποφ ζρχεται και πώσ μπορεί να μετρθκεί 
Αξρηθά γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κέηξσλ απφδνζεο κίαο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

χπαξμε ηεο πνιππινθφηεηαο, ζα εμεηαζηεί ιίγν πεξηζζφηεξν ε έλλνηα ηεο κεηαβιεηφ-

ηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζα παξαηεζνχλ νη πεγέο κεηαβιεηφηεηαο θαη πψο κεηξηνχληαη.  

Απνζεθεπηηθφο

ρψξνο

Δπεμεξγαζία

Υξφλνη επεμεξγαζίαο

 Δγγελήο 

δηαθχκαλζε

 Έιιεηςε 

ιεηηνπξγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ

 Πνηφηεηα

Δηζαγσγή

 Σπραίεο αθίμεηο

 Δηζεξρφκελε πνηφηεηα

 χλζεζε ηνπ 

πξντφληνο

Πεγέο

 Βιάβε/πληήξεζε

 Απνπζία ρεηξηζηή

 Υξφλνη εγθαηάζηαζεο

 

Δηθόλα 2.1 Μεηαβιεηόηεηα θαη από πνύ πξνέξρεηαη (Πεγή: Cachon- Terwiesch 

“Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

Παίξλνληαο ην παξαπάλσ δηάγξακκα ξνήο παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο πεγέο 

κεηαβιεηφηεηαο. 

1. Ζ κεηαβιεηφηεηα απφ ηελ εηζαγσγή ησλ κνλάδσλ ξνήο. Ζ κεγαιχηεξε 

πεγή ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζε ππεξεζηαθνχο νξγαληζκνχο πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ αγνξά. Δλψ θάπνηα κνηίβα άθημεο πειαηψλ είλαη πξνβιέςηκα 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαρψξεζε απφ έλα μελνδνρείν πξέπεη λα γίλεηαη 

κέρξη ηηο 12), πάιη ππάξρεη ζηγνπξηά γηα ην πφηε ζα έξζεη ν επφκελνο πε-

ιάηεο. 

2. Μεηαβιεηφηεηα ζε ρξφλνπο επεμεξγαζίαο. Έζησ φηη γηα παξάδεηγκα π-

πάξρεη ζε κία ηξάπεδα. Όζν πξνρσξάεη ε νπξά παξαηεξνχκε φηη θάζε πε-

ιάηεο ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθφ ρξφλν γηα λα εμππεξεηεζεί, αλάινγα κε ηελ 

αλάγθε πνπ έρεη. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη φηαλ εκπιέθεηαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο ππάξρεη κεηαβιεηφηεηα ζηνπο ρξφλνπο επεμεξγαζίαο. 

3. Σπραία κεηαβιεηφηεηα ησλ πφξσλ. Αλ νη πφξνη ππφθεηληαη ζε ηπραίεο θα-

ηαλνκέο, γηα παξάδεηγκα, απνηπρία κεραλήο ζε έλα πεξηβάιινλ παξαγσ-
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γήο ή απνπζία θνξέα ζε ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηψλ, δεκηνπξγείηαη ε 

κεηαβιεηφηεηα. 

4. Σπραία δηαδξνκή ζε πεξίπησζε πνιιαπιψλ κνλάδσλ ξνήο ηεο δηαδηθαζί-

αο. Αλ γηα παξάδεηγκα παξαηεξνχληαη ηα επείγνληα ελφο λνζνθνκείνπ, 

κεηά ηελ αξρηθή εμέηαζε νη αζζελείο νδεγνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πηέξπ-

γεο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαζελφο. Έλα πνιχ 

ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ ζα νδεγεζεί πηζαλφλ ζηελ εληαηηθή, ελφο θάπνηνο 

άιινο κε θάηη ειαθξχ ζα κπνξέζεη λα εμππεξεηεζεί απφ έλαλ γηαηξφ ή 

αθφκα θαη απφ θάπνηα λνζνθφκα. Παξφηη ινηπφλ νη ρξφλνη αθίμεσλ θαη νη 

ρξφλνη επεμεξγαζίαο είλαη ληεηεξκηληζηηθνί, ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ηπ-

ραηφηεηα ζηελ κεηέπεηηα κεηαθνξά ησλ αζζελψλ πξνθαιεί κεηαβιεηφηε-

ηα.  

Γεληθά, θάζε κνξθή κεηαβιεηφηεηαο κεηξηέηαη βάζε ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. Σν πξφ-

βιεκα βέβαηα είλαη φηη ε ηππηθή απφθιηζε πξνβάιεη έλα απόιπην κέηξν γηα ηελ κεηα-

βιεηφηεηα. Γη’ απηφ ην ιφγν είλαη πην θαηάιιειν ε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο λα 

γίλεηαη κε ζρεηηθνύο όξνπο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ν ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο κη-

αο ηπραίαο κεηαβιεηήο σο: 

 πληειεζηήο 

ηαο=CV=
               

         
 

 

(2.1) 

Αθνχ θαη ε ηππηθή απφθιηζε θαη ε κέζε ηηκή έρνπλ ηελ ίδηα κνλάδα κέηξεζεο, ν ζπ-

ληειεζηήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη έλα κέγεζνο ρσξίο κνλάδα κέηξεζεο. 

 

2.3 Διαδικαςία αφίξεων 
Κάζε δηαδηθαζία απφδνζεο πνπ αλαιχεηαη είλαη ηφζν θαιή φζν νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ηελ ηξνθνδνηνχληαη. Γη’ απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνληαη θαη λα αλαιχν-

ληαη ηα δεδνκέλα πξηλ γίλεη ε ρξήζε ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ. Αξρηθά ινηπφλ φζν 

κειεηάηαη ε κεηαβιεηφηεηα, ζα πξέπεη λα γίλεη κία αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ηεο δήηε-

ζεο, δειαδή λα ππνινγηζηεί ν ρξφλν άθημεο ησλ πειαηψλ. 

Πξψηα πξέπεη λα νξηζηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έρνπκε κία άθημε θαη ην 

ρξφλν άθημεο. Έζησ      ν ρξφλνο άθημεο ηεο iηεο άθημεο. Δπίζεο, νξίδεηαη ν ρξφλνο 

κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ αθίμεσλ (inter-arrival time), ΗΑ. Έηζη,              . 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ζπιιέγνληαη επαξθή δεδνκέλα γηα λα πξν-

ρσξήζεη ε αλάιπζή. 

Πξηλ αλαπηπρζεί φκσο ην κνληέιν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ πξφβιεςε ησλ απνηειεζκά-

ησλ ηεο κεηαβιεηφηεηαο, πξέπεη λα γίλεη κία αθφκα αλάιπζε. Ζ αλάιπζε ηεο δηαδη-

θαζίαο ησλ αθίμεσλ. Σα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ γη’ απηή ηελ αλάιπζε είλαη αλ 

νη δηαδηθαζίεο αθίμεσλ είλαη ζηαζεξέο, αλ ν αλακελφκελνο ρξφλνο άθημεο ησλ πεια-

ηψλ αθνινπζεί θάπνηα θαηαλνκή θαη αλ ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ είλαη εθ-

ζεηηθά θαηαλεκεκέλα.  
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Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ ζηε ζπλέρεηα φπνπ νξίδνληαη νη φξνη ησλ 

ζηαζεξψλ αθίμεσλ θαη ησλ εθζεηηθά θαηαλεκεκέλσλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ησλ αθί-

μεσλ. 

2.3.1 Στακερζσ αφίξεισ 

Έζησ φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαπάλσ ζπιιέγεηαη έλαο επαξθήο αξηζκφ δεδνκέ-

λσλ. Θα ήηαλ πνιχ βνιηθφ λα ιεθζνχλ απηά ηα δεδνκέλα, λα εηζαρζνχλ  ζε έλα ππν-

ινγηζηηθφ θχιιν (Excel), λα ππνινγηζηεί ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ δη-

αζηεκάησλ κεηαμχ ησλ αθίμεσλ γηα κία ρξνληθή πεξίνδν θαη λα νινθιεξσζεί ε αλά-

ιπζε απιά θαη εχθνια. Αλ φκσο γίλεη πην δηεμνδηθή εμέηαζε παξαηεξείηαη φηη εθηφο 

απφ απηνχο ηνπο δχν αξηζκνχο ππάξρνπλ θαη άιια πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Όπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ 

κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα κελ είλαη ζηαζεξφο κέζα ζηε κέξα.  

Γη’ απηφ ην ιφγν εηζάγνληαη νη παξαθάησ νξηζκνί: 

 Μία δηαδηθαζία άθημεο ιέγεηαη ζηαζεξή φηαλ δελ αιιάδεη ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν (ε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία εηζφδνπ δελ 

είλαη εμαξηεκέλε απφ τον χρόνο). Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα κεηαθηλεζεί έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο κπξνο ή πίζσ ζε κία ρξνληθή γξακ-

κή ρσξίο λα αιιάμεη ν αλακελφκελνο αξηζκφο αθίμεσλ.  

 Αληίζεηα, κία δηαδηθαζία άθημεο ε νπνία δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην ρξφλν 

θαη παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα νλνκάδεηαη κε ζηαζεξή. 

ε κία δηαδηθαζία άθημεο ζα πξέπεη λα μερσξίδνληαη νη αιιαγέο ζηε δήηεζε πνπ ν-

θείινληαη ζηελ επνρηθφηεηα απφ απηέο πνπ νθείινληαη ζηε κεηαβιεηφηεηα θαη απηφ 

γηαηί ε επνρηθφηεηα κπνξεί λα πξνβιεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ελψ απηφ δελ ηζρχεη θαη 

γηα ηε κεηαβιεηφηεηα. Κάλνληαο φκσο κηα απιή αλάιπζε ηξηψλ βεκάησλ θαίλεηαη αλ 

ε δηαδηθαζία είλαη ζηαζεξή.  

1. Σαμηλφκεζε φισλ ησλ ρξφλσλ αθίμεσλ έηζη ψζηε λα απμάλνληαη ζην ρξφ-

λν 

2. ρεδηαζκφο ελφο γξαθήκαηνο κε           
3. Πξνζζήθε κίαο επζείαο γξακκήο απφ θάησ αξηζηεξά κέρξη πάλσ δεμηά 
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Δηθόλα 2.2 Σεζη γηα ζηαζεξέο αθίμεηο (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Supply 

with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο)  

ηελ παξαπάλσ εηθφλα ππάξρεη έλα παξάδεηγκα γηα ηηο αθίμεηο ζε έλα ηειεθσληθφ 

θέληξν απφ ηηο 6 κέρξη θαη ηηο 10 ην πξσί. Όπσο θαίλεηαη ππάξρεη αξθεηά κεγάιε α-

πφθιηζε ηνπ γξαθήκαηνο κε ηελ επζεία γξακκή θάηη πνπ δείρλεη φηη ε δηαδηθαζία ά-

θημεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ζηαζεξή αθνχ παξαηεξείηαη φηη νη θιήζεηο 

πνπ θηάλνπλ ζηηο 6 ην πξσί είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απ’ φηη ζηηο 10. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη αθίμεηο δελ είλαη ζηαζεξέο θαιφ είλαη ηα ρξνληθά δηαζηήκα-

ηα πνπ ππάξρνπλ λα ηα δηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξα. Όηαλ γίλεη απηφ παξαηεξείηαη φηη ε 

επνρηθφηεηα ζ΄ απηά ηα κηθξφηεξα δηαζηήκαηα είλαη πνιχ ρακειφηεξε. (φπσο θαίλε-

ηαη ζην δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο  2.2 ηα δηαζηήκαηα γίλαλ 15-ιεπηα).  

πγθξίλνληαο ην δεμί κε ην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο 2.2 παξαηεξείηαη φηη ε δηαδη-

θαζία άθημεο θαίλεηαη λα είλαη ζηαζεξή ζηα δηαζηήκαηα ησλ 15 ιεπηψλ αιιά λα πα-

ξνπζηάδεη κεγάιε επνρηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο. 

2.3.2 Εκκετικά χρονικά διαςτιματα μεταξφ των αφίξεων 

Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηελ εθζεηηθή θα-

ηαλνκή. Αλ ην IA είλαη έλα ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ θαη ε δηα-

δηθαζία κεηαμχ ησλ αθίμεσλ αθνινπζεί εθζεηηθή θαηαλνκή έρνπκε: 

 

 
Probability {IA ≤t} = 1-   

 

  
(2.2) 

 

Όπνπ α είλαη ν κέζνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ αθίμεσλ. Οη εθζεηηθέο θαηαλνκέο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κνληεινπνηήζνπλ ην ρξφλν κεηαμχ ησλ αθίμεσλ ζηελ ζεσ-

ξία φζν θαη ζηελ πξάμε, θαη ηα δχν ηφζν ιφγσ ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπο κε ηα 
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εκπεηξηθά δεδνκέλα φζν θαη ηελ επθνιία ηνπο ζηελ αλάιπζε. Αλ κηα δηαδηθαζία άθη-

μεο έρεη φλησο εθζεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ, αλαθεξφκαζηε ζε 

απηή ζαλ ηελ Γηαδηθαζία Αθίμεσλ Poisson.  

Μπνξεί λα θαλεί αλαιπηηθά φηη νη πειάηεο θηάλνπλ ζηε δηαδηθαζία  αλεμάξηεηα ν 

έλαο απφ ηνλ άιινλ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα κνηίβν δήηεζεο κε ηα δηαζηήκαηα κεηα-

μχ ησλ αθίμεσλ λα αθνινπζνχλ ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησ-

ζεί πσο ζηελ εθζεηηθή θαηαλνκή (πνπ θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 2.3) ν κέζνο φξνο ηεο 

είλαη ίζνο κε ηελ ηππηθή ηεο απφθιηζε, α. 

 

Δηθόλα 2 3 Δθζεηηθή θαηαλνκή (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Supply with 

Demand”)  

Μηα άιιε ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο εθζεηηθήο θαηαλνκήο είλαη γλσζηή ζαλ ηδηόηεηα 

memoryless. Απηή ε ηδηφηεηα δείρλεη φηη ν αξηζκφο ησλ αθίμεσλ ζηελ επφκελε ρξνλη-

θή ζηηγκή είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην πφηε ζπλέβε ε ηειεπηαία άθημε. 

Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα απηή ε έλλνηα, έζησ ηα επείγνληα ελφο λνζνθνκείνπ. 

Έζησ φηη εηζέξρεηαη θαηά κέζν φξν έλαο αζζελήο θάζε 15 ιεπηά αιιά ηα ηειεπηαία 

30 ιεπηά δελ έρεη εκθαληζηεί θαλέλαο. Γηα κηα δηαδηθαζία άθημεο πνπ ηα δηαζηήκαηα 

κεηαμχ ησλ αθίμεσλ αθνινπζνχλ ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή ην γεγνλφο φηη δελ έρεη εκ-

θαληζηεί θαλείο ηα ηειεπηαία 30 ιεπηά, δελ επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα ηνπ λα εκθαλη-

ζηεί θάπνηνο κέζα ζηα επφκελα 15 ιεπηά. 

Σα παξαθάησ ηέζζεξα βήκαηα δείρλνπλ πψο κπνξεί λα εμεηαζηεί αλ ηα δηαζηήκαηα 

κεηαμχ ησλ αθίμεσλ αθνινπζνχλ ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή 

1. Τπνινγίδνληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ          

2. Σαμηλνκνχληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ κε αχμνπζα ζεη-

ξά. Έζησ    ππνδειψλεη ην iζην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ α-

θίμεσλ(   ην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ,    ην κεγα-

ιχηεξν) 
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3. ρεδηάδνληαη δεπγάξηα (        
 

 
). Σν γξάθεκα πνπ ζα γίλεη νλνκάδεηαη 

ζπλάξηεζε εκπεηξηθήο θαηαλνκήο. 

4. πγθξίλεηαη ην γξάθεκα κε κία εθζεηηθή θαηαλνκή κε «θαηάιιεια επηιεγκέ-

λεο παξακέηξνπο». Γηα λα βξεζεί ε θαιχηεξε ηηκή γηα ηελ παξάκεηξν, ηίζεηαη 

ε παξάκεηξνο ηεο εθζεηηθήο θαηαλνκήο ίζε κε ην κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα ά-

θημεο πνπ πξνέθπςε απφ ηα δεδνκέλα . Αλ κεξηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην δείγ-

κα είλαη απνκαθξπζκέλεο απφ ηελ πξνθχπηνπζα θακπχιε, ζα πξέπεη λα γίλεη 

πξνζαξκνγή ηεο παξακέηξνπ ηεο εθζεηηθή θαηαλνκή ρεηξνθίλεηα γηα λα ηαη-

ξηάμεη. 

Σν παξαθάησ γξάθεκα δείρλεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία. Αλ ε ππνγξακκηζκέλε θαηαλνκή είλαη φλησο εθζεηηθή, ην γξάθεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζα κνηάδεη κε ηελ αλαιπηηθή θαηαλνκή. 

 

Δηθόλα 2.4 Δκπεηξηθή vs. Δθζεηηθή θαηαλνκή (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching 

Supply with Demand”) 

 

2.3.3 Μθ εκκετικά χρονικά διαςτιματα μεταξφ των αφίξεων 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη αθίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο, 

θάηη πνπ νδεγεί ζε κεησκέλε κεηαβιεηφηεηα, αθνχ ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθί-

μεσλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Γη’ απηφ ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθ-

ζεηηθήο θαηαλνκήο ε κέζε ηηκή είλαη ίζε κε ηελ ηππηθή απφθιηζε, εδψ ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηνχλ πεξηζζφηεξεο παξάκεηξνη γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ δηαδηθαζία άθη-

μεο. 

Αθνινπζψληαο ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηφηεηαο, κε-

ηξηέηαη ε κεηαβιεηφηεηα κηαο δηαδηθαζίαο αθίμεσλ (δήηεζεο) σο: 
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(2.3) 

Γεδνκέλνπ απφ ηελ εθζεηηθή θαηαλνκή φηη ε κέζε ηηκή είλαη ίζε κε ηελ ηππηθή απφ-

θιηζε, ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη ίζνο κε 1. 

 

ηαζεξέο αθίμεηο?

Δθζεηηθά θαηαλεκεκέλνη 

ρξφλνη κεηαμχ ησλ αθίμεσλ?

Υσξίδσ ηε δηαδηθαζία άθημεο 

ζε κηθξφηεξα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα

 Τπνιφγηζε ην α:κέζνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ 

αθίμεσλ

 CVα=1

 Τπνιφγηζε ην α:ρξφλνο κεηαμχ ησλ αθίμεσλ

 CVα=ηππηθή απφθιηζε ησλ ρξφλσλ κεηαμχ ησλ 

αθίμεσλ/α

ΝΑΗ ΟΥΗ

ΝΑΗ ΟΥΗ

 

Δηθόλα 2.5 Αλάιπζε κηαο δηαδηθαζίαο άθημεο-δήηεζεο (Πεγή: Cachon- Terwiesch 

“Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

2.4 Επεξεργαςία του χρόνου μεταβλθτότθτασ 
ε κία δηαδηθαζία αθίμεσλ, εθηφο απφ ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ψξα άθημεο ελφο πειάηε, παξαηεξείηαη κεηαβιεηφηεηα θαη ζηνπο ρξφλνπο εμππεξέ-

ηεζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα εμεηαζηνχλ ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ελφο λνζνθνκείνπ, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλαο αζζελήο κπνξεί λα ρξεηαζηεί 10 ιεπηά γηα λα εμππεξεηε-

ζεί, ελφο θάπνηνο άιινο λα ρξεηαζηεί 30 ιεπηά. 
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Τπήξμαλ αλαθνξέο  γηα πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ θαηαλνκψλ ηνπ ρξφλνπ ε-

πεμεξγαζίαο. Δδψ γίλεηαη ρξήζε κφλν ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο ηππηθήο ηνπο απφθιη-

ζεο, θαη ππνηίζεηαη φηη απηέο νη δχν ηηκέο πεξηθιείνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηαδφκαζηε. 

Όπσο θαη κε ηνπο ρξφλνπο αθίμεσλ, έηζη θαη εδψ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειε-

ζηήο κεηαβιεηφηεηαο σο εμήο: 

     

            
                                       

                         
 

 

(2.4) 

Δδψ, ν δείθηεο p δειψλεη φηη ην CV κεηξάεη ηελ κεηαβιεηφηεηα ζηνπο ρξφλνπο επε-

μεξγαζίαο. Όπσο θαη κε ηελ δηαδηθαζία άθημεο, πξέπεη λα κελ ζπγρέεηαη ε κεηαβιε-

ηφηεηα κε ηελ επνρηθφηεηα. 

Σα κνληέια πνπ εηζήρζεζαλ απαηηνχλ ζηαζεξή δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο (ζηελ πεξί-

πησζε ηεο επνρηθφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο, ρσξίζηε ηε ρξνληθή γξακκή 

ζε κηθξφηεξα δηαζηήκαηα φπσο θάλακε ζηε δηαδηθαζία αθίμεσλ αιιά δελ απαηηνχλ 

άιιεο ηδηφηεηεο. Έηζη, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ε κέζε ηηκή ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο 

είλαη φια φζα ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηά. 

2.5 Μζςοσ χρόνοσ αναμονισ για τθν περίπτωςθ μίασ πθγισ εξυπθρζτθςθσ 
Βάζεη ησλ κέηξσλ κεηαβιεηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ, εηζάγεηαη έλαο απιφο ηχπνο πνπ 

αλαθηά ηελ ηθαλφηεηά ηεο πξφβιεςεο ησλ βαζηθψλ κέηξα απφδνζεο ηεο δηεξγαζίαο: 

απφζεκα,  ξπζκφο ξνήο θαη ρξφλν ξνήο. 
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Απφζεκα ζηε νπξά 

Iq

Μνλάδεο πνπ 

εμππεξεηνχληαη

Ip

Δηζξνή Δθξνή

Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα Αξρή ππεξεζίαο Απνρψξεζε

Υξφλνο αλακνλήο Tq Υξφλνο επεμεξγαζίαο p

Υξφλνο ξνήο T=Tq+p

 

Δηθόλα 2.6 Μία απιή δηαδηθαζία κε κία νπξά θαη έλαλ εμππεξεηεηή (Πεγή: Cachon- 

Terwiesch “Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

ηελ εηθφλα 2.6 θαίλεηαη ην βαζηθφ δηάγξακκα δηαδηθαζίαο, πνπ απνηειείηαη απφ κηα 

νπξά κε απεξηφξηζην ρψξν θαη κία κφλν πεγή εμππεξέηεζεο. Οη κνλάδεο (πειάηεο) 

εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα κε έλα κνηίβν πνπ παξνπζηάδεη κεηαβιεηφηεηα. Καηά κέζν 

φξν, κία κνλάδα ξνήο θηάλεη θάζε α ρξνληθέο ζηηγκέο. Οξίδεηαη α ν κέζνο ρξφλνο κε-

ηαμχ ησλ αθίμεσλ.  Απηφο ν κέζνο φξνο αληηθαηνπηξίδεη ην κέζν ρξφλν κεηαμχ ησλ 

αθίμεσλ     κέρξη    . Αθνχ ππνινγηζηεί ε ηππηθή απφθιηζε ησλ     κέρξη     

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ησλ αθίμεσλ, είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί θαη ν ζπ-

ληειεζηήο ηεο κεηαβνιήο     ηεο δηαδηθαζίαο άθημεο φπσο λσξίηεξα. 

Έζησ φηη ρξεηάδεηαη πεξίπνπ p κνλάδεο ρξφλνπ γηα λα εμππεξεηεζεί κία κνλάδα 

ξνήο. Παξφκνηα κε ηε δηαδηθαζία αθίμεσλ, νξίδνληαη ηα        σο νη εκπεηξηθά πα-

ξαηεξνχκελνη ρξφλνη επεμεξγαζίαο θαη ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβνιήο 

γηα ηνπο ρξφλνπο επεμεξγαζίαο,    . Γεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηείηαη κία κφλν πεγή 

πνπ εμππεξεηεί ηηο κνλάδεο ξνήο πνπ θηάλνπλ, ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ server 

κπνξεί λα γξαθεί σο 1/P.  

Όπσο ζπδεηήζεθε ζηελ εηζαγσγή, νη πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχνληαη είλαη απηέο φπνπ ε 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα μεπεξλά ην ξπζκφ δήηεζεο. Έηζη, ε πξνθχπηνπζα αμηνπνίεζε 

είλαη κηθξφηεξε απφ 100%. Αλ ε αμηνπνίεζε ήηαλ πάλσ απφ 100%, πξνβιέςηκα ζα 

δεκηνπξγνχηαλ απφζεκα θαη δελ ζα ρξεηαδφηαλ θαλέλα εξγαιείν ππνινγηζκνχ ηεο 
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κεηαβιεηφηεηαο γηα λα πξνβιεθηεί φηη νη κνλάδεο ξνήο ζα επηβαξχλνπλ ηνπο ρξφλνπο 

αλακνλήο. Ωζηφζν, ην πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη νη κνλάδεο ξνήο επηβαξχλνπλ ην 

ρξφλν αλακνλήο αθφκα θαη αλ ν εμππεξεηεηήο ρξεζηκνπνηείηαη θάησ απφ ην 100%. 

Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα μεπεξλά ηε δήηεζε θαη ππνζέηνληαο φηη πνηέ 

δελ ράλνπκε πειάηε,  ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηε δήηεζε θαη έηζη ν ξπζκφο ξνήο 

R είλαη ν ξπζκφο δήηεζεο. πγθεθξηκέλα, αθνχ θηάζεη ν πειάηεο, θαηά κέζν φξν, 

θάζε α κνλάδεο ρξφλνπ, ν ξπζκφο ξνήο R=1/α.  

ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο αμηνπνίεζεο, ε νπνία είλαη βαζη-

θή γηα ηελ αλάιπζή . Αμηνπνίεζε είλαη έλα κέηξν πνπ δείρλεη πφζν παξάγεη ε δηαδη-

θαζία ζε ζρέζε κε ην πφζν ζα κπνξνχζε λα παξάγεη αλ ιεηηνπξγνχζε ζην κέγηζην 

δπλαηφ θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 Αμηνπνίεζε=
           

            
 

   

   
 

 

 
      

 

(2.5) 

Έζησ ηψξα ε πεξίπησζε κηαο κνλάδαο ε νπνία θηλείηαη ζε έλα ζχζηεκα (φπσο ζηελ 

εηθφλα 2.6). Έζησ    ν ρξφλνο πνπ πεξλάεη ε κνλάδα πεξηκέλνληαο λα εμππεξεηεζεί. 

Ο δείθηεο q ππνδειψλεη φηη απηφ είλαη κφλν ν ρξφλνο πνπ πεξλάεη ε κνλάδα πεξηκέ-

λνληαο ζηελ νπξά. Έηζη, ν    δελ πεξηιακβάλεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν επεμεξγαζίαο, 

ν νπνίνο νξίζηεθε p. Βάζεη ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζηελ νπξά    θαη ηνπ κέζνπ ρξφ-

λνπ επεμεξγαζίαο p, ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο ξνήο (ην ρξφλν πνπ ζα πεξάζεη ε κνλάδα 

ξνήο κέζα ζην ζχζηεκα) σο 

 Flow time= Υξφλνο ζηελ νπξά+ Υξφ-

λνο επεμεξγαζίαο 

T=  +p 

 

(2.6) 

Αληί γηα ηελ πξννπηηθή ηεο κνλάδαο ξνήο, κπνξεί επίζεο ην ζχζηεκα λα εμεηαζζεί 

ζαλ νιφηεηα, θαη λα ηεζεί ην εξψηεκα πφζεο κνλάδεο ξνήο ζα είλαη ζηελ νπξά θαη 

πφζεο ζα εμππεξεηνχληαη. Έζησ    ην απφζεκα πνπ είλαη ζηελ νπξά θαη    ν αξηζκφο 

ησλ κνλάδσλ πνπ εμππεξεηνχληαη. Αθνχ ην απφζεκα    ζηελ νπξά θαη ην απφζεακα 

   ζηε δηαδηθαζία είλαη ηα κφλα κέξε πνπ  κπνξεί λα ππάξρεη απφζεκα, ππνινγίδεηαη 

ην ζπλνιηθφ απφζεκα ζην ζχζηεκα I=  +  . 

Σν    ζηελ πεξίπησζε ηεο κίαο πεγήο πνπ εμεηάδεηαη κπνξεί λα είλαη κφλν 0 ή 1. Απ-

ηφ ζπκβαίλεη γηαηί είηε ζα ππάξρεη κία κνλάδα πνπ εμππεξεηεί (    ) είηε φρη 

(    ). Ζ πηζαλφηεηα κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή ν εμππεξεηεηήο λα είλαη απαζρν-

ιεκέλνο, αληαπνθξίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε αμηνπνίεζε ηεο δηα-

δηθαζίαο είλαη 40%, ππάξρεη πηζαλφηεηα 0,4 ζε κία ηπραία ζηηγκή ν εμππεξεηεηήο λα 

είλαη απαζρνιεκέλνο. Δλαιιαθηηθά έζησ φηη απφ ηα 60 ιεπηά ηεο ψξαο ν εμππεξεηε-

ηήο είλαη απαζρνιεκέλνο γηα 

0,4*60[ιεπηά/ ψξα]=24 ιεπηά 
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Δλψ είλαη θαλεξφ φηη ην απφζεκα πνπ εμππεξεηείηαη    θαη ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο p 

είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηνχλ, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ην απφζεκα ζηελ νπξά    θαη 

ην ρξφλν αλακνλήο ζηελ νπξά   . 

Όληαο γλσζηά ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο p,ε αμηνπνίεζε θαη ε κεηαβιεηφηεηα, φπσο κε-

ηξήζεθαλ κε ηνπο ζπληειεζηέο δηαθχκαλζεο     θαη    , κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ 

ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο ζηελ νπξά κε ηε ρξήζε ηνπ παξαθάησ ηχπνπ: 

Υξφλνο ζηελ νπξά(  )=                     (
          

            
)   

           

 
  (2.7) 

Ο ηχπνο δελ ππνδεηθλχεη φηη νη ρξφλνη επεμεξγαζίαο ή ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ 

ησλ αθίμεσλ αθνινπζνχλ κία ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή. Όκσο, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

κε εθζεηηθψλ ρξφλσλ κεηαμχ ησλ αθίμεσλ, ν ηχπνο κφλν πξνζεγγίδεη ηνλ αλακελφκε-

λν ρξφλν ζηε νπξά, ζε αληίζεζε κε ηελ 100% αθξίβεηα. Ο ηχπνο ζα έπξεπε λα ρξεζη-

κνπνηείηαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζηαζεξψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε ππνζηεξίδεη πσο ν ρξφλνο αλακνλήο ζηελ νπξά είλαη ην γηλφ-

κελν ηξηψλ ζπληειεζηψλ: 

 Σνπ ρξφλνπ αλακνλήο ν νπνίνο εθθξάδεηαη ζαλ πνιιαπιάζην ηνπ ρξφλνπ επε-

μεξγαζίαο. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε ζην κπαιφ καο φηη ν ρξφλνο 

επεμεξγαζίαο επεξεάδεη άκεζα ηελ αμηνπνίεζε. 

 Σεο επίδξαζεο ηεο αμηνπνίεζεο. . Να ζεκεησζεί φηη ε αμηνπνίεζε πξέπεη λα 

είλαη ιηγφηεξν απφ 100%. Αλ είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 100%, ε νπξά ζπλε-

ρίδεη λα κεγαιψλεη. Απηφ δελ θαζνδεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα, αιιά  

απφ ην φηη δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα. Παξαηεξείηαη φηη 

ν ζπληειεζηήο ηεο αμηνπνίεζεο δελ είλαη γξακκηθφο θαη κεγαιψλεη φζν ην ε-

πίπεδν αμηνπνίεζεο πιεζηάδεη ην 100%. Γηα παξάδεηγκα, γηα αμηνπνίεζεο 

=0,5 ν ζπληειεζηήο αμηνπνίεζεο είλαη 0,5/(1-0,5)=1. Γηα αμηνπνίεζε=0,6, ν 

ζπληειεζηήο είλαη 0,6/(1-0,6)=1,5  θαη γηα αμηνπνίεζε=0,65, ν ζπληειεζηήο 

αλεβαίλεη ζην 0,65/(1-0,65)=1,85. 

 Σνπ πνζνχ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζην ζχζηεκα πνπ κεηξηέηαη απφ  ην κέζν φξν 

ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ζπληειεζηή απφθιηζεο ησλ ρξφλσλ κεηαμχ ησλ αθίμεσλ 

    θαη ησλ ρξφλσλ εμππεξέηεζεο    . Αθνχ ηα     θαη     δελ επεξεάδνπλ 

νχηε ην κέζν ρξφλν εμππεξέηεζεο p νχηε ηε αμηνπνίεζε u, θαίλεηαη φηη ν 

ρξφλνο αλακνλήο απμάλεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα ζην ζχζηεκα. 

Αθνχ έρεη βξεζεί ην    παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο αθφκα ηχπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

απνζέκαηνο (I)  

 
      

 

 
 (    ) 

 

(2.8) 

Γηα νξζφηεξα φκσο απνηειέζκαηα πξέπεη λα δεηρζεί πσο ππνινγίδνληαη θαη ηα    θαη 

  . 
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ    γίλεηαη αλ παξαηεξεζεί ε γξακκή αλακνλήο ζαλ κία κηθξή δη-

αδηθαζία θαη γλσξίδνληαο ην     : 

 
   

 

 
    

 

(2.9) 

Σέινο, ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη αθνχ ππάξρεη κία κφλν πεγή εμππεξέηεζεο, ζε 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα εμππεξεηείηαη θαη κία κφλν κνλάδα. Τπάξρνπλ φκσο θαη πε-

ξηπηψζεηο πνπ δελ εμππεξεηείηαη θακία κνλάδα, θαζψο ε αμηνπνίεζε ηεο πεγήο είλαη 

πνιχ πην θάησ απφ 100%. Έηζη ινηπφλ ν κέζνο φξνο ησλ κνλάδσλ πνπ εμππεξεηνχ-

ληαη ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

   
             {                        }
  
              {                      }
   

                 

 

(2.10) 

2.6 Μζςοσ χρόνοσ αναμονισ για τθν περίπτωςθ πολλών πθγισ εξυπθρζτθςθσ 
Έρνληαο αλαιχζεη ην ρξφλν αλακνλήο κε ηελ παξνπζία ηεο κεηαβιεηφηεηαο γηα κία 

πνιχ απιή δηαδηθαζία, κε κφλν κία νπξά θαη κία πεγή, ηψξα αλαιχνληαη πην πνιχ-

πινθα ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζεηαη έλα κνληέιν ρξφλνπ αλακνλήο κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ κία πεξηνρή αλακνλήο (νπξά) θαη έλα ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ εθηειείηαη απφ πνιιέο, ίδηεο πεγέο. 
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Δηζξνή Δθξνή

Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα Αξρή ππεξεζίαο Απνρψξεζε

 

Δηθόλα 2.7 Γηαδηθαζία κε κία νπξά θαη πνιινύο παξάιιεινπο εμππεξεηεηέο (Πεγή: 

Cachon- Terwiesch “Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη ε δηάηαμε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Όπσο θαη ζηελ πε-

ξίπησζε κε κία πεγή, ρξεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε αμηνπνίεζε είλαη θάησ απφ 

100%.  

Έζησ m ν αξηζκφο ησλ παξάιιεισλ πεγψλ (εμππεξεηεηψλ). Γεδνκέλνπ απηνχ, αληη-

κεησπίδεηαη κία θαηάζηαζε φπνπ ν κέζνο ρξφλνο εμππεξέηεζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξνο απ’ φηη ν κέζνο ρξφλνο κεηαμχ ησλ αθίμεσλ. Οη m πεγέο έρνπλ 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα m/p, θαζψο ν ξπζκφο δήηεζεο δίλεηαη πάιη απφ ηνλ ηχπν 1/α. 

Μπνξεί λα ππνινγηζηεί ε αμηνπνίεζε u σο 

 
           

           

            

 

 
                    

             
                   

 

 
 
 
 

 
 

   
 

 

(2.11) 

Ζ κνλάδα ξνήο ζηαδηαθά ζα μνδέςεη    κνλάδεο ρξφλνπ αλακνλήο γηα εμππεξέηεζε. 

Μεηά κεηαθηλείηαη ζηελ επφκελε δηαζέζηκε πεγή, φπνπ μνδεχεη p κνλάδεο ρξφλνπ 

εμππεξέηεζεο. Όπσο πξηλ, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ξνήο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ 

αλακνλήο θαη ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο: 

Υξφλνο ξνήο= Υξφλνο αλακνλήο ζηελ νπξά+ Υξφλνο εμππεξέηεζεο 

       

Βάζεη ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο p, ηεο αμηνπνίεζεο u, ησλ ζπληειεζηψλ απφθιηζεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε       θαη ηεο δηαδηθαζίαο άθημεο       φπσο θαη ηνπ αξηζκνχ 
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ησλ πεγψλ ζην ζχζηεκα (m), κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο    κε 

ηε ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ ηχπν: 

                 

 (
                   

 
)

 (
          √        

            
)  (

    
      

 

 
) 

 

(2.12) 

Δλψ ε παξαπάλσ εμίζσζε δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο, κπνξεί εχθνια 

λα απνηππσζεί ζε έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν. Δπίζεο, ππνινγίδεη ην κέζν ρξφλν αλα-

κνλήο γηα ην ζχζηεκα πνπ αιιηψο ζα ρξεηαδφηαλ πνιχ πην εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκα-

ηα γηα λα ππνινγηζηεί. 

Όπσο ζηελ πεξίπησζε κε ηε κία πεγή, ν ρξφλνο αλακνλήο εθθξάδεηαη σο ην γηλφκελν 

ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο, ελφο ζπληειεζηή αμηνπνίεζεο θαη ελφο ζπληειεζηή κεηα-

βιεηφηεηαο. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ m=1, ν παξαπά-

λσ ηχπνο είλαη αθξηβψο ίδηνο κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γηα κία πεγή. Να ζε-

κεησζεί φηη φια ηα άιια κέηξα απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

ξνήο (Σ), ηνπ απνζέκαηνο ζην ζχζηεκα (I) θαη ηνπ απνζέκαηνο ζηελ νπξά(    , κπν-

ξνχλ λα ππνινγηζηνχλ φπσο είδακε πξηλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο κίαο πεγήο ε εμίζσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο καο δίλεη κία αθξηβή 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο θαζψο ν ρξφλνο κεηαμχ ησλ αθίμεσλ αθνινπ-

ζεί εθζεηηθή θαηαλνκή. Αληίζεηα φκσο, ζηελ πεξίπησζε κε ηνπο πνιινχο εμππεξεηε-

ηέο, ν ρξφλνο αλακνλήο είλαη κφλν κία πξνζέγγηζε. Ζ εμίζσζε δνπιεχεη γηα ηα πε-

ξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ ππνινγίδνπκε, θαη εηδηθφηεξα αλ ε αλαινγία ηεο αμηνπνίεζεο 

u κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηεηψλ m είλαη κεγάιε. (u/m είλαη κεγάιν) 

Σψξα πνπ ππνινγίζηεθε ν ρξφλνο αλακνλήο, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν κέζνο αξηζκφο 

κνλάδσλ ξνήο ζηε ρξνληθή πεξίνδν   , ν κέζνο αξηζκφο κνλάδσλ ξνήο ζηελ ππεξε-

ζία    θαη ν κέζνο αξηζκφο κνλάδσλ ξνήο ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα I=  +  . 

Παξαθάησ είλαη κία εηθφλα κε ηα βαζηθά κέηξα απφδνζεο θαη ζα γίλεη θαη κία ζχλν-

ςε απηψλ. 
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Απφζεκα ζην ζχζηεκα I=Iq+Ip

Απφζεκα ζε αλακνλή Iq

Μνλάδεο ππν 

εμππεξέηεζε Ip

Δηζαγσγή ζην ζχζηεκα Αξρή ππεξεζίαο Απνρψξεζε

Υξφλνο αλακνλήο Tq Υξφλνο επεμεξγαζίαο p

Δθξνή

Δηζξνή

 

Δηθόλα 2.8 ύλνςε ησλ κέηξσλ απόδνζεο (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching 

Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

1. πιιέγνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα 

 Αξηζκφο εμππεξεηεηψλ m 

 Υξφλνο εμππεξέηεζεο, p 

 Υξφλνο κεηαμχ ησλ αθίμεσλ, α 

 πληειεζηήο απφθιηζεο γηα ρξφλν κεηαμχ ησλ αθίμεσλ,    , θαη γηα ηνλ ρξφ-

λν εμππεξέηεζεο,     

2. Τπνινγίδεηαη ε αμηνπνίεζεο:   
 

   
 

3. Τπνινγίδεηαη ν αλακελφκελνο ρξφλν αλακνλήο 

   (
                   

 
)  (

          √        

            
)

 (
    

      
 

 
) 

4. Βάζεη ηνπ   , ππνινγίδνληαη ηα κέηξα απφδνζεο πνπ έκεηλαλ 

Υξφλνο ξνήο(flow time) T=   +p 

Απφζεκα ζηε ππεξεζία(inventory in service)        

Απφζεκα ζηελ νπξά (inventory in queue)          

Απφζεκα ζην ζχζηεκα (inventory in the system) Η=        

Δθφζνλ νη πεγέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, νη κνλάδεο ξνήο κπνξεί λα είλαη θαη πε-

ξηζζφηεξεο απφ κία. Αλ u είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη επίζεο θαη ε αμη-
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νπνίεζε θάζε κίαο απφ ηηο m πεγέο. Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ξνήο γηα θάζε κία απφ 

ηηο m πεγέο ππνινγίδεηαη θαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

u*1+(1-u)*0=u 

Πξνζζέηνληάο ην ζηηο m πεγέο πξνθχπηεη  

Απφζεκα ζε δηαδηθαζία= Αξηζκφο πεγψλ * Αμηνπνίεζε 

  =m*u 

2.7 Επίπεδα εξυπθρζτθςθσ ςτα προβλιματα του χρόνου αναμονισ 
Δλψ κέρξη ηψξα ην βαζηθφ ζέκα ελαζρφιεζεο είλαη θπξίσο ν ρξφλνο αλακνλήο, ην 

πην ζεκαληηθφ πξαθηηθά δελ είλαη πφζν ρξφλν ζα πεξηκέλεη ν πειάηεο ζηελ νπξά θαη 

πφζν ρξφλν ζα θάλεη λα εμππεξεηεζεί, αιιά ην πψο ζα βηψζεη ν ίδην ν άλζξσπνο απηή 

ηελ αλακνλή. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην ηειεθσληθφ θέληξν κίαο ηξάπεδαο θάπνηνο κπνξεί λα πεξηκέλεη 

κέρξη θαη 20 ιεπηά γηα λα εμππεξεηεζεί. Έλα ηέηνην γεγνλφο ζίγνπξα ζα ηνλ δπζαξε-

ζηήζεη θαη κπνξεί κέρξη θαη λα ηνλ θάλεη λα θιείζεη ην ηειέθσλν, αθφκα θαη αλ π-

πάξρεη ερνγξαθεκέλν κήλπκα πνπ λα ιέεη πφζνο πεξίπνπ είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο. 

Γη΄ απηφ ην ιφγν δελ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί κφλν ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο, αιιά 

θαη ηελ πηζαλφηεηα απηφο ν ρξφλνο λα μεπεξάζεη θάπνην ζηφρν. (target wait time-

TWT). Οξίδεηαη ινηπφλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο γηα έλαλ δνζκέλν TWT σο ηελ ε-

θαηνζηηαία αλαινγία ησλ πειαηψλ πνπ ζα εμππεξεηεζνχλ ζηνλ TWT ή κηθξφηεξεο 

κνλάδεο ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο: 

 Δπίπεδν εμππεξέηεζεο= Probability {Υξφλνο αλακνλήο ≤TWT } 

 

(2.13) 

Απηφ ην κέηξν εμππεξέηεζεο βνεζάεη λα θαλεί θαηά πφζν κία ππεξεζία είλαη ζε ζέ-

ζε λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ φξην. Έλα επίπεδν εμπ-

πεξέηεζεο ζην 90 ηνηο εθαηφ γηα έλαλ TWT=30 δεπηεξφιεπηα ζεκαίλεη φηη απηφ ην 

90 ηνηο εθαηφ ησλ πειαηψλ εμππεξεηνχληαη ζε ιηγφηεξα απφ 30 δεπηεξφιεπηα ηνπ 

ρξφλνπ αλακνλήο. 

Σα παξαπάλσ επίπεδα εμππεξέηεζεο είλαη έλα ζπλεζηζκέλν κέηξν απφδνζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά απφ εηαηξίεο πνπ 

ζέινπλ λα αλαζέζνπλ αιινχ ηελ ππεξεζία (outsource) ζαλ έλα ηξφπν λα εληνπίδνπλ 

ηελ αληαπφθξηζε ηνπ θνξέα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο θαλφλαο γηα ην πην επίπεδν εμππεξέηεζεο είλαη ζσζηφ γηα κία 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, σο απάληεζε γηα ηελ κεγάιε πίεζε 

ηνπ θνηλνχ, ην ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο, πηνζέηεζε κία πνιηηηθή πνπ 

ιέεη φηη ην 30 ηνηο εθαηφ ησλ θιήζεσλ ζηνλ αξηζκφ παξαπφλσλ ζα πξέπεη λα εμππε-

ξεηείηαη κέζα ζε 20 δεπηεξφιεπηα. Ζ ηαρχηεηα απάληεζεο κίαο εηαηξίαο ζηηο θιήζεηο 

εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε αιιά θαη ην πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη θιήζεηο γηα ηελ εηαηξία. 

Σν ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ηεο Γεξκαλίαο, αο πνχκε, κπνξεί γηα άιιεο εηαηξίεο λα 

είλαη απαξάδεθην. 
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2.8 Οικονομικζσ επιπτώςεισ : Δθμιουργώντασ ζνα πρόγραμμα προςωπικοφ  

Μέρξη ηψξα έρεη γίλεη ε αλάιπζε κίαο δηαδηθαζίαο εμππεξέηεζεο γηα έλα δεδνκέλν 

αξηζκφ εθπξνζψπσλ εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη παξαηέζεθαλ νη ηξφπνη γηα λα πξν-

βιεθζνχλ νη επηθείκελεο ψξεο αλακνλήο. Απηφ γελλά ηελ εξψηεζε πφζνη εμππεξεηε-

ηέο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο νη κνλάδεο ξνήο (πειάηεο). 

Όζνη πεξηζζφηεξνη εμππεξεηεηέο ππάξρνπλ ηφζν ιηγφηεξε ζα είλαη ε ψξα αλακνλήο 

αιιά ηφζν πεξηζζφηεξν ζα πξέπεη νη πιεξσκέο λα γίλνπλ ζε σξνκίζζηα. 

Γηα λα βξεζεί ε ιχζε ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ ηέζζεξα πξάγκαηα: 

 Σν θφζηνο αλακνλήο πνπ ζα έρεη ε ππεξεζία  

 Σν θφζηνο ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ εμππε-

ξεηεηψλ 

 Σν θφζηνο γηα εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ γηα θάπνην ιφγν δελ ζα κπνξέζνπλ 

νχηε θαη λα κπνπλ ζηελ νπξά 

 Σν θφζηνο ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ θνπξαζηεί ζηελ αλακνλή θαη εγθαηαιεί-

πνπλ ην ζχζηεκα 

Γηα λα απνθαζηζηεί πφζνη εμππεξεηεηέο ζα ππάξρνπλ, πξέπεη πξψηα λα εμεηαζηεί 

πφζν εμππεξεηηθή ζέιεη λα είλαη ε εηαηξία κε ηνπο πειάηεο ηεο. Αξρηθά ινηπφλ πξέπεη 

λα εμεηάζεη πφζν κέζν ρξφλν αλακνλήο ζέιεη πεξίπνπ λα έρεη ε εηαηξία. ηε ζπλέρεηα 

ζα πξέπεη γηα έλα δεδνκέλν αξηζκφ αθίμεσλ λα εμεηάζεη πφζνπο εμππεξεηεηέο ζα πά-

ξεη ψζηε λα επηηχρεη ην κέζν ρξφλν αλακνλήο πνπ έζεζε.  

Ζ επίηεπμε θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο γίλεηαη κε ηε ζπζία ηεο απμεκέλεο εξγαζίαο. 

Όζν πεξηζζφηεξνη εμππεξεηεηέο πξνγξακκαηίδνληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηφζν κηθξφ-

ηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπο. 

Τπνινγίδεηαη ηψξα ην θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο γηα ην νπνίν πξέπεη λα είλαη γλσζηά 

δχν πξάγκαηα: 

1. Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ ξνήο πνπ εηζέξρνληαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ 

ρξφλνπ(flow rate) 

2. Σν πνζφ ηνπ κηζζνχ πνπ πιεξψλνπκε γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 

Έηζη : 

                        

=
                                       

                               
 

(2.14) 
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Όπνπ ηα ζπλνιηθά σξνκίζζηα αλά κνλάδα εξγαζίαο είλαη ν αξηζκφο ησλ εμππεξεηε-

ηψλ ,m, επί ην ξπζκφ ησλ σξνκηζζίσλ ηνπο (ην πνζφ πνπ εηζπξάηηνπλ ζε θάπνηα κν-

λάδα ηνπ ρξφλνπ π. ρ ψξεο, ιεπηά) θαη ν ξπζκφο ξνήο έρεη ζρέζε ην ξπζκφ άθημεο 

(1/α). 

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γξαςίκαηνο ηνπ θφζηνπο άκεζεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ νξηζκφ ηεο αμηνπνίεζεο. (u=p/(a ×  m)). 

Απηφο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ θφζηνπο άκεζεο εξγαζίαο έρεη κία δηαηζζεηηθή εξ-

κελεία: Ο πξαγκαηηθφο ρξφλνο εμππεξέηεζεο, p, απμάλεηαη θαηά έλα ζπληειεζηή 

1/αμηνπνίεζε γηα λα εμεγήζεη ζσζηά ην ρξφλν αδξάλεηαο. Γηα παξάδεηγκα εάλ ε αμη-

νπνίεζε είλαη 50 % ε ρξέσζε είλαη κε 1 % πνηλή ρξφλνπ αδξάλεηαο γηα θάζε έλα 1$ 

πνπ μνδεχεηαη ζε παξαγσγηθή εξγαζία. ηελ πεξίπησζε εδψ ε ρξήζε είλαη 66% άξα 

ην θφζηνο άκεζεο εξγαζίαο είλαη: 

                        =  
   

     

     
       

     

     
 

    
  =    cents/θιήζε 

Απφ απηφλ ηνλ ππνινγηζκφ βξίζθνληαη νη ζπλέπεηεο εμφδσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

δηάθνξα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ. Θα πξέπεη άξα λα δεκηνπξγεζεί έλα 

θαηάιιειν πιάλν πξνζσπηθνχ ψζηε λα επηηεπρζεί φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφ-

ζηνο άκεζεο εξγαζίαο. 

 Θα πξέπεη φκσο πξψηα λα εμεηαζηεί θαη ε πεξίπησζε κε κεηαθηλνχκελε δηαδηθαζία 

άθημεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε έλα θνηλφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη είλαη φηη δελ είλαη 

γλσζηφ ζε πφζα δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα ρσξηζηεί ε γξακκή ηνπ ρξφλνπ ψζηε λα 

επηηεπρζεί κία ζηαζεξή δηαδηθαζία άθημεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζπκπέξαζκα 

είλαη φηη ζα πξέπεη ηα δηαζηήκαηα λα είλαη αξθεηά κεγάια έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ 

αξθεηά ζηνηρεία ψζηε λα γίλνπλ αμηφπηζηεο εθηηκήζεηο γηα ην ξπζκφ άθημεο ηνπ δηα-

ζηήκαηνο θαη λα ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο ψζηε ε νπξά λα θηάζεη ζε κία ζηαζεξή θα-

ηάζηαζε.  

Άξα, ζηελ πξάμε ε εχξεζε ελφο πιάλνπ δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ κπνξεί λα είλαη 

πην πεξίπινθε αθνχ πξέπεη λα δίλεη ινγαξηαζκφ γηα: 

 Γηαιείκκαηα ρεηξίζησλ 

 Γηάξθεηα πεξηφδνπ εξγαζίαο. πλήζσο δελ είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ έλα 

ρεηξηζηή λα έξζεη γηα δνπιεία κφλν γηα κηα ψξα. Δίηε θάπνηνο ζα πξέπεη λα 

παξέρεη πεξηζζφηεξεο ψξεο είηε λα δηνρεηεχζεη πξνζσξηλά ηηο θιήζεηο ζε άι-

ια κέιε ηεο νξγάλσζεο (επηηεξεηήο, ππάιιεινη ππνζηήξημεο) 
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2.9 Επιπτώςεισ ςυγκζντρωςθσ: Οικονομίεσ κλίμακασ 

Έζησ κία δηαδηθαζία πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε δχν (m) δηαδηθαζίεο άθημεο ηεο δήηεζεο 

πνπ επεμεξγάδνληαη απφ δχν (m) παλνκνηφηππνπο εμππεξεηεηέο. Αλ δελ κπνξεί ε δή-

ηεζε λα εμππεξεηεζεί άκεζα, ηφηε πεξηκέλεη κπξνζηά απφ ηνλ εμππεξεηεηή φπνπ έ-

θηαζε αξρηθά. Έλα ηέηνην ζχζηεκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (αξηζηεξά). 

Αλεμάξηεηεο πεγέο

2*(m=1)

πγθεληξσκέλεο πεγέο

(m=1)

 

Δηθόλα 2.9 Η έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζεο (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Supply 

with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

Αλ ηψξα απηά ηα δχν ζπζηήκαηα ζπλδπαζηνχλ ζε έλα κε κία νπξά αλακνλήο θαη δχν 

παλνκνηφηππνπο εμππεξεηεηέο (Δηθφλα 2.9 δεμηά) ηφηε εκθαλίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζπ-

γθέληξσζεο (pooling). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηχπν γηα πνιινχο εμππεξεηεηέο 

   (
                   

 
)  (

          √        

            
)  (

    
      

 

 
) 

 

Με αληίζηνηρν ππνινγηζκφ ηεο αμηνπνίεζεο 
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Παξαθάησ είλαη έλα αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα γηα ηε δηαθνξά ησλ δχν ζπζηεκάησλ 

πνπ παξνπζηάδεη ε εηθφλα 2.9. 

Έζησ δχν κηθξέο ππεξεζίεο ηξνθίκσλ. Θεσξείηαη φηη θαη νη δπν ηνπο έρνπλ κηα ξνή 

άθημεο ηνπ πειάηε, κε κέζν ρξφλν κεηαμχ ησλ αθίμεσλ α= 5 ιεπηά θαη έλα ζπληειε-

ζηή απφθιηζεο πνπ ηζνχηαη κε έλα. Ο ρξφλνο επεμεξγαζίαο p είλαη 4 ιεπηά αλά πειά-

ηε θαη ν ζπληειεζηήο κεηαβνιήο γηα ηε δηαδηθαζία είλαη επίζεο ίζνο κε έλα. Καηά 

ζπλέπεηα, νη δχν ππεξεζίεο ηξνθίκσλ αληηκεησπίδνπλ αμηνπνίεζε ησλ p / α = 0,8 

ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κίαο πεγήο εμππεξέηεζεο (αθνχ ε 

θαζεκία δξα αλεμάξηεηα απφ ηελ άιιε). Καη επίζεο γηα ην ρξφλν αλακνλήο είλαη : 

  =                    (
          

            
)  (

    
       

 
)    

   

     
 

   

 
 

         

Έζησ ηψξα ην ίδην παξάδεηγκα αλ ζπλδπαζηνχλ ηηο δχν ππεξεζίεο. Ζ ηθαλφηεηα ηεο 

νκαδνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο έρεη απμεζεί θαηά έλαλ παξάγνληα ηνπ δχν θαη ηψξα 

είλαη 2/3 ηεο κνλάδαο αλά ιεπηφ. Ωζηφζν, ην πνζνζηφ ηεο δήηεζεο, επίζεο, έρεη δη-

πιαζηαζηεί. Αλ ππήξρε έλαο πειάηεο θάζε πέληε ιεπηά πνπ θζάλεη γηα ηελ ππεξεζία 

1 θαη έλαλ πειάηε θάζε πέληε ιεπηά πνπ θζάλεη γηα ηελ ππεξεζία 2, ε ζπγθεληξσηηθή 

ππεξεζία βηψλεη έλα ξπζκφ άθημεο ελφο πειάηε θάζε 2,5 ιεπηά. Ζ αμηνπνίεζε ηεο 

νκαδνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

  
 

   
 

                                            =             =     

Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νκαδνπνίεζεο ε αμηνπνίεζε είλαη ίδηα. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, κε αμηνπνίεζε ηνπ 80 ηνηο εθαηφ νδεγεί ζε νκα-

δνπνηεκέλν ζχζηεκα, κε πνζνζηφ αμηνπνίεζεο 80 ηνηο εθαηφ. Αλ ππνινγηζηεί φκσο ν 

ρξφλνο αλακνλήο ζα έρνπκε: 

   (
                   

 
)  (

          √        

            
)  (

    
      

 

 
)

 
 

 
 
   √        

     
 
   

 
             

Άξα θαίλεηαη φηη κε ηε ζπγθέληξσζε εμππεξεηείηαη ν ίδηνο αξηζκφο πειαηψλ, ζηνλ 

ίδην ρξφλν επεμεξγαζίαο αιιά κε πνιχ κηθξφηεξν ρξφλν αλακνλήο. 
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Παξφια ηα νθέιε πνπ θαίλνληαη φκσο παξαπάλσ, ε ζπγθέληξσζε δελ πξέπεη λα ζε-

σξείηαη σο θάηη ην ηδαληθφ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηα νθέιε ηεο είλαη πνιχ ρακειφ-

ηεξα φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ζε κία ηξάπεδα δνπιεχνπλ δχν ππάιιεινη, έλαο ζηηο 

απιέο ζπλαιιαγέο θαη έλαο ζηηο πην δχζθνιεο πεξηπηψζεηο, θαη ηνπνζεηεζνχλ καδί 

απηφ κπνξεί λα είλαη επηδήκην ρξνληθά γηαηί κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ηχρεη κηα δχ-

ζθνιε πεξίπησζε ζε απηφλ πνπ είλαη γηα ηηο απιέο θαη λα κελ μέξεη λα ηελ ρεηξηζηεί 

θαη έηζη λα ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο. Σν ίδην ζα κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη ζε έλα δηθε-

γνξηθφ γξαθείν κε πνιινχο δηθεγφξνπο. Άξα ε ζπγθέληξσζε δελ είλαη γηα φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. 

2.10 Μείωςθ τθσ μεταβλθτότθτασ 

Μέρξη ηψξα έρεη απνδεηρζεί φηη ε κεηαβιεηφηεηα είλαη ν ερζξφο φισλ ησλ δηαδηθα-

ζηψλ (θαλέλα κέηξν απφδνζεο δελ βειηηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε κεηαβιεηφηεηα). Έ-

ηζη αληί λα γίλεηαη απιά δεθηή ε κεηαβιεηφηεηα, πξέπεη λα βξεζνχλ νη ηξφπνη κείσ-

ζήο ηεο. 

2.10.1 Τρόποι μείωςθσ τθσ μεταβλθτότθτασ των αφίξεων 

Έλαο ηξφπνο κείσζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο είλαη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ξαληε-

βνχ (appointment systems , αλαθέξνληαη επίζεο θαη σο ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ ζε 

θάπνηνπο θιάδνπο). Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο ηαχηηζεο ηεο πξνζθνξάο κε ηε δήηεζε. 

Με ηα ζπζηήκαηα ησλ ξαληεβνχ κπνξεί λα κεησζεί ε κεηαβιεηφηεηα αθνχ νη πειάηεο 

έξρνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Παξφια απηά, δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπνληαη θαη θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ.  

Έλα απφ ηα πξνβήκαηα είλαη φηη ηα ξαληεβνχ δελ κεηψλνπλ πάληα ηε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ αθίμεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάπνηνο πειάηεο κπνξεί λα κελ εκθαληζηεί ζηελ 

ψξα ή αθφκα λα κελ εκθαληζηεί θαη θαζφινπ. Θα πξέπεη ινηπφλ θάζε ζχζηεκα 

θξαηήζεσλ πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

είηε κε θάπνηα ρξεκαηηθή πνηλή είηε κε κεγαιχηεξν ρξφλν αλακνλήο γη’ απηνχο πνπ 

αξγνχλε. Βέβαηα απηφ έξρξηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην ηη είλαη δίθαην θαη απνδεθηφ. Γηα 

παξάδεηγκα ζε έλα ηαηξείν αλ κπνξεί λα αξγήζεη ν γηαηξφο γηαηί λα κελ κπνξεί θαη ν 

αζζελήο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη φηη δελ είλαη γλσζηφ ηη πνζνζηφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζα 

πξέπεη λα δηαηεζεί ζηα ξαληεβνχ. Απηφ γηαηί πάληα ζα ππάξρνπλ θαη έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα λνζνθνκείν, ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά δελ 

έρνπλ θιείζεη θάπνην ξαληεβνχ θαη ζίγνπξα πξνεγνχληαη ησλ αζζελψλ πνπ έρνπλ 

θάλεη θάπνηα θξάηεζε. 

Ο κεγαιχηεξνο φκσο πξνβιεκαηηζκφο είλαη φηη ελψ ην ζχζηεκα θξαηήζεσλ θαίλεηαη 

λα κεηψλεη ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθίμεσλ, δελ κεηψλεη ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο γηαηξφο ηνπ ΔΟΠΤΤ 

ν νπνίν ιεηηνπξγεί κε ξαληεβνχ, θαηλνκεληθά κεηψλεη ηε κεηαβιεηφηεηα. Πξαθηηθά 
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φκσο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη γηαηί ν αζζελήο πνπ έρεη ζήκεξα ξαληεβνχ κπνξεί λα 

ην έρεη θιείζεη πξηλ δχν κήλεο. Έηζη θαίλεηαη φηη κε ηα ζηπζηήκαηα θξαηήζεσλ 

θξχβεηαη κία αλαληηζηνηρία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο γη’ απηφ πξηλ 

εθαξκφζνπκε θάπνην ηέηνην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα κεηξάκε δχν πξάγκαηα: 

1. Σνλ αξηζκφ ηνλ πειαηψλ πνπ έρνπλ θιείζεη ξαληεβνχ θαη ηψξα πεξηκέλνπλ 

εθείλε ηε κέξα γηα λα επηζθεθηνχλ ην γηαηξφ 

2. Σνλ αξηζκφ ησλ πειαηψλ πνπ πεξηκέλνπλ ζηνλ πξνζάιακν ηνπ ηαηξείνπ γηα λα 

θιείζνπλ θάπνην ξαληεβνχ. 

Δθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ, κπνξεί λα κεησζεί ε κεηαβιεηφηεηα ζην ρξφλν 

άθημεο ησλ πειαηψλ θαη κε θάπνηα θίλεηξα ψζηε λα απνθεχγνπλ ηηο ψξεο αηρκήο. 

Παξαδείγκαηα θάπνησλ ηέηνησλ θηλήηξσλ είλαη: εθπηψζεηο ζε δσκάηηα μελνδνρείσλ 

ζε πεξηφδνπο πνπ δελ είλαη πςειήο δήηεζεο, κεησκέλα αεξνπνξηθά εηζεηήξηα ζε 

κέξεο πνπ δελ ηαμηδεχεη πνιχο θφζκνο (θπξίσο θαζεκεξηλέο) θαη πνιιά άιια. 

2.10.2 Τρόποι μείωςθσ τθσ μεταβλθτότθτασ του χρόνου 

Δθηφο απφ ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο απφ ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πειαηψλ, πξέπεη λα ειεγζεί θαη πσο ζα κεησζεί ε εζσηεξηθή κεηαβιεηφηεηα. Ωζηφζν, 

αλ γίλεη πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 

δηαθχκαλζεο ησλ ρξφλσλ επεμεξγαζίαο) ή κείσζεο ησλ ρξφλσλ επεμεξγαζίαο, πξέπεη 

λα ηζνξξνπεζνχλ ε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ 

βηψλεη ν πειάηεο.  

Τπνζεηηθά ηψξα φηη ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θιήζεσλ κε πέληε έζησ ηε-

ιεθσλεηέο, γηα κία ηειεθσληθή εηαηξία. Έζησ νη ηειεθσλεηέο A, B, C, D, E.  
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2:00 ιεπηά

2:30 

ιεπηά

3:00 

ιεπηά

3:30 

ιεπηά

4:00 ιεπηά

4:30 

ιεπηά

Υακειή 

επγέλεηα

Τςειή 

επγέλεηα

Γηάξθεηα 

θιήζεσλ

Δπγέλεηα

Α

Β

C

D

E

 

Δηθόλα 2.10 Δπίδνζε ησλ ηειεθσλεηώλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο θαη ηε ζπ-

κπεξηθνξά (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηε-

κέλνο) 

 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα θαίλεηαη φηη νη B, C, D έρνπλ ζρεηηθά ζχληνκεο δηάξθεηαο 

θιήζεηο αιιά είλαη θηιηθνί πξνο ηνπο πειάηεο. Ο ηειεθσλεηήο Α έρεη ζχληνκεο δηάξ-

θεηαο θιήζεηο αιιά δελ βαζκνινγείηαη θαιά ζε ζρέζε κε ηελ επγέλεηα. Σέινο ν θν-

ξέαο E, παξνπζηάδεη θιήζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο αιιά βαζκνινγείηαη πνιχ κέηξηα γηα 

ηελ επγέλεηά ηνπ πξνο ηνπο πειάηεο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηάξθεηα ησλ θιή-

ζεσλ, ηφζν ιηγφηεξε επγέλεηα παξαηεξνχκε απφ ηε κεξηά ησλ ηειεθσλεηψλ. Δπίζεο 

ππάξρνπλ θνξείο πνπ δελ είλαη νχηε γξήγνξνη νχηε θαη επγεληθνί. 

Γηα λα κεησζνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα πνιινί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη ηερλνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα ζηα πεξηζζφηεξα ηειεθσληθά θέληξα 

έρνπλ ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ζηα νπνία δίλνπλ ζηνπο θνξείο ηνπ θάπνηα θείκελα γηα 

λα ηα κάζνπλ θαη λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ κε επγέλεηα ζε νηηδήπνηε ηνπο πεη θά-

πνηνο πειάηεο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο επθαηξίεο γηα βειηίσζε πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο 

πξνο ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξφλσλ επεμεξγαζίαο: 
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 Παξά ην γεγνλφο φηη ζε έλα πεξηβάιινλ ππεξεζηψλ ν θνξέαο πξέπεη λα αλα-

γλσξίζεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θάζε πειάηε, ν θνξέαο κπνξεί αθφκα λα α-

θνινπζήζεη κηα ζηαζεξή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηαμηδησηηθφο πξά-

θηνξαο ζε έλα ηειεθσληθφ θέληξν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνθαζν-

ξηζκέλν θείκελν (ζελάξηα) γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνλ πειάηε (θαισ-

ζφξηζκα, πξψηε εξψηεζε, δπλακηθφ θιείζηκν ζην ηέινο ηεο ζπλνκηιίαο. Έηζη, 

ην λα είζαη γλψζηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία (πφηε λα πεηο ηη) είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθφ φζν νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πξντφλ. 

 Οη ρξφλνη επεμεξγαζίαο ζε έλα ππεξεζηαθφ πεξηβάιινλ ζε αληίζεζε κε ηνπο  

ρξφλνπο επεμεξγαζίαο ζε έλα θαηαζθεπαζηηθφ πιαίζην, δελ είλαη ππφ ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπ πφξνπ. Ο πειάηεο παίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δξαζηε-

ξηφηεηα ηνπ πφξνπ ν νπνίνο εηζάγεη απηφκαηα έλα νξηζκέλν πνζφ ηεο κεηα-

βιεηφηεηαο .Πνηα  είλαη ε ζπλέπεηα; Σνπιάρηζηνλ απφ ηελ άπνςε ηεο κεηα-

βιεηφηεηαο, ε απάληεζε είλαη ζαθήο: Μεηψζηε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζε έλα ζπάλην πφξν, φπνπ είλαη δπλαηφλ. 

 Σέινο, πνιιέο θνξέο ππάξρεη κεηαβιεηφηεηα ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο ζηελ 

πνηφηεηα. ε πεξηβάιινληα παξαγσγήο, απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 

επεμεξγαζία εθ λένπ κηαο κνλάδαο πνπ αξρηθά δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Ωζηφζν, απηφ επίζεο ζπκβαίλεη ζε νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ (π.ρ., έ-

λαο αζζελήο ν νπνίνο απειεπζεξψλεηαη απφ ηε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο, 

αιιά αξγφηεξα ε εηζαγσγή ηνπ μαλά ζηελ εληαηηθή θξνληίδα κπνξεί λα ζεσ-

ξεζεί σο επεμεξγαζία εθ λένπ). 
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Κεθάιαηο 3: Μεηαβιεηόηεηα ζηελ 

απόδοζε ηες δηαδηθαζίας: Απώιεηες 

απόδοζες 

Σν παξφλ θεθάιαην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην βηβιίν Matching Supply with Demand 

ησλ Cachon- Terwiesch θαη ην θεθάιαην 9. Αξρηθά απαληάηαη ην γηαηί δελ ιεηηνπξ-

γνχλ νη κέζνη φξνη. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε αλππνκνλεζία ηνλ κνλάδσλ ξνήο (πε-

ιαηψλ) θαη ε απφδνζε ηεο απψιεηαο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πεγέο κε ζεηξη-

αθή κεηαβιεηφηεηα.  

3.1 Ειςαγωγι 

Δθηφο απφ απηά πνπ αλαιχζεθαλ πξηλ, ε κεηαβιεηφηεηα  δεκηνπξγεί έλα αθφκα 

πξφβιεκα: ηηο απψιεηεο απφδνζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνθχπηνπλ νη απψιεηεο 

απφδνζεο, ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα. Κάζε κνλάδα ξνήο πνπ 

θηάλεη, δελ κπνξεί ή δελ ζέιεη λα πεξηκέλεη κε απνηέιεζκα λα εγθαηαιείπεη ην 

ζχζηεκα αλ δελ εμππεξεηεζεί ακέζσο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα θνκκσηήξην αλ φιεο 

νη θνκκψηξηεο είλαη απαζρνιεκέλεο ν πειάηεο πνπ ζα έξζεη θαη ζα ην δεη ζα θχγεη 

θαη ζα πάεη ζε θάπνην άιιν θνκκσηήξην. 

Δμεηάδεηαη ε πην απιή πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη θαζφινπ ρψξνο αλακνλήο, αθνχ 

νη πεξηπηψζεηο κε απψιεηεο απφδνζεο είλαη πην δχζθνιν λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ νη πειάηεο ζέινπλ λα πεξηκέλνπλ. Παξαθάησ θαίλνληαη θάπνηα αλαιπηηθά 

εξγαιεία θαη κεξηθά παξαδείγκαηα. 

 

3.2 Γιατί οι μζςοι όροι δεν λειτουργοφν 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ηψξα έλα παξάδεηγκα. Έζησ κία θαθεηέξηα πνπ πνπιάεη κφλν 

θαθέδεο ζην ρέξη. Ζ δήηεζε θαηά κέζν φξν είλαη έλαο θαθέο θάζε πέληε ιεπηά. Ζ δή-

ηεζε φκσο δελ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή, γηαηί θάπνηα ζηηγκή κπνξεί λα θηάζνπλ 2 

πειάηεο καδί ελψ θάπνηα άιιε ζηηγκή λα κελ έξζεη θαλείο. Όπσο θαη λα’ ρεη φκσο νη 

πειάηεο ζίγνπξα δελ ζέινπλ λα πεξηκέλνπλ.  
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Πίλαθαο 3.1 Παξάδεηγκα κεηαβιεηόηεηαο (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Sup-

ply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

ενάριο Ζήτηση Προσφορά Ρυθμός Ροής 
A 0 0 0 
B 0 1 0 
C 0 2 0 
    
D 1 0 0 
E 1 1 1 
F 1 2 1 
    
G 2 0 0 
H 2 1 1 
I 2 2 2 

Μέσος Όρος 1 1  

 
 

 

 

Ζ δπλακηθφηεηα πνπ νδεγεί ζηελ πξνζθνξά, κπνξεί επίζεο λα πάξεη ηηκέο 0,1 θαη 2 

αιιά ν κέζνο φξνο ηεο είλαη θαη πάιη 1. 

Απφ κία ζπγθεληξσηηθή νπηηθή γσλία ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά θαίλεηαη λα είλαη 

ίζεο θαη θαηά κέζν φξν ν πσιεηήο ζα έπξεπε λα πνπιάεη πεξίπνπ 1 θαθέ ηα 5 ιεπηά. 

 Ρπζκφο ξνήο= Minimum {Εήηεζε, Πξνζθνξά}= 

Minimum {1,1}= 1 

 

(3.1) 

ηνλ πίλαθα 3.1 ππνινγίδεηαη ην ξπζκφ ξνήο θαη κεηά ηνπο κέζνπο φξνπο πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο θαη έηζη πξνέθπςαλ 9 πεξηπηψζεηο. Φαίλεηαη φηη ζηηο ηξεηο πξψηεο πεξη-

πηψζεηο δελ πνπιηέηαη θαλέλαο θαθέο ελψ ζηηο ηειεπηαίεο ηξεηο ε δήηεζε ππεξβαίλεη 

ηελ πξνζθνξά. Έηζη ελψ ε δήηεζε απμάλεηαη, πνπιηέηαη πεξίπνπ έλαο θαθέ θάζε πέ-

ληε ιεπηά.  

Παξαηεξψληαο ην κέζν ξπζκφ ξνήο πνπ ππνινγίζηεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, παξαηε-

ξείηαη φηη θνληά ζηηο κηζέο πσιήζεηο πνπ ήηαλ αλακελφκελν λα γίλνπλ ζχκθσλα κε 

ηε ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ! Ο ιφγνο είλαη ν εμήο: γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία πψιεζε ρξεηάδνληαη δχν παξάγνληεο ηελ ίδηα ζηηγκή: ε δήηεζε 

(έλαο πειάηεο) θαη ε πξνζθνξά (ε ηθαλφηεηα ηνπ πσιεηή λα θηηάμεη ηνλ θαθέ). Αλ 

φκσο ν πσιεηήο είρε θηηάμεη θάπνηνπο θαθέδεο φηαλ δελ είρε θφζκν θαη ηνπο είρε α-

πνζεθεχζεη ηφηε ν ξπζκφο ξνήο ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξνο. Έηζη ινηπφλ κε απηφ ην πα-

ξάδεηγκα απνδείρζεθε φηη ηειηθά νη κέζνη φξνη δελ ιεηηνπξγνχλ. 

3.3 Απώλειεσ απόδοςθσ για μία απλι διαδικαςία 
 Έζησ έλα ζχζηεκα κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεγψλ (εμππεξεηεηψλ) . ε απηή ηελ 

πεξίπησζή αλ ην ζχζηεκα είλαη γεκάην ηφηε νη κνλάδεο ξνήο (πειάηεο) παξαπέκπν-

ληαη ζε άιιν ζχζηεκα πνπ έρεη ειεχζεξν ρψξν. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα λνζνθνκείν 

έζησ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξηο πηέξπγεο ζηα επείγνληα. Αλ είλαη φιεο γεκάηεο νη αζζε-
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λείο πνπ θηάλνπλ δελ κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ γηαηί πνιιέο θνξέο αθφκα θαη πέληε 

ιεπηά αλακνλήο κπνξεί λα απνβνχλ κνηξαία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ινηπφλ, ην λν-

ζνθνκείν ζα πξέπεη λα δειψζεη φηη βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πιεξφηεηαο θαη έηζη λα 

ζηαινχλ νη αζζελείο ζε θάπνην άιιν θνληηλφ λνζνθνκείν φπνπ ππάξρεη επαξθήο ρσ-

ξεηηθφηεηα. 

Έζησ ινηπφλ ηψξα φηη ζην ζχζηεκά εηζέξρεηαη πειάηεο θάζε α κνλάδεο ρξφλνπ θαη 

ρξεηάδεηαη p κνλάδεο ρξφλνπ γηα λα εμέιζεη απφ ην ζχζηεκα. Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη 

πεγέο είλαη ειεχζεξεο ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

 
              

             

                   
 

 

(3.2) 

Οη κνλάδεο ξνήο θηάλνπλ κε ηπραία ζεηξά θη έηζη ρξεζηκνπνηνχληαη εθζεηηθνί ρξφλνη 

κεηαμχ ησλ αθίμεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζπλαληάηαη έλαο ζπληειεζηήο κεηαβιεηφηε-

ηαο      . 

Έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλάιπζή είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο πηζαλφηε-

ηαο λα ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα m κνλάδεο ξνήο,   . Ζ πηζαλφηεηα είλαη κεγάιεο ζε-

καζίαο,  θαζψο κφιηο βξεζνχλ m κνλάδεο ζην ζχζηεκα, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πα-

ξαπέκςεη αιινχ νπνηνδήπνηε εηζεξρφκελν αίηεκα κέρξη λα ηειεηψζεη κε θάπνηα κν-

λάδα ξνήο. Ζ πηζαλφηεηα λα είλαη θαη νη m εμππεξεηεηέο απαζρνιεκέλνη,    εμαξηά-

ηαη απφ δχν κεηαβιεηέο: 

 Σελ έκκεζε αμηνπνίεζε(implied utilization). Γεδνκέλνπ φηη θάπνηνη πειά-

ηεο δελ γίλνληαη δεθηνί ζηελ δηαδηθαζία, δελ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί ε πε-

ξίπησζε φπνπ ν δείθηεο πξνζθνξάο μεπεξλά ηνλ δείθηε ηεο δήηεζεο (1/α). 

Απηή ε ππφζεζε ήηαλ απαξαίηεηε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηαηί αι-

ιηψο ε γξακκή αλακνλήο ζα είρε «εθξαγεί».  ην ζχζηεκα φπνπ απηφκαηα 

ηεξκαηίδεη ηελ δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πςειήο δήηεζεο, απηφ δελ ζπκ-

βαίλεη. Ωο εθ ηνχηνπ, ην u ηψξα πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ε αμη-

νπνίεζε( utilization) ππεξβαίλεη ην 100%, θαη γη΄ απηφ γίλεηαη αλαθνξά 

γηα  έκκεζε αμηνπνίεζε(implied utilization) (Γείθηεο δήηεζεο/ Υσξεηηθφ-

ηεηα) ζε αληίζεζε κε ηελ αμηνπνίεζε ( Ρπζκφο ξνήο/ Υσξεηηθφηεηα). 

 

 Σνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ m.Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζή ππνινγίδεηαη ε έκκεζε 

αμηνπνίεζε(implied utilization): 

 
  

              

            
 

 

(3.3) 
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Βάζεη ηεο έκκεζεο αμηνπνίεζεο (implied utilization) u θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πεγψλ m, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αθφινπζε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο λα είλαη 

απαζρνιεκέλνη φινη νη m εμππεξεηεηέο,   . Οξίδνπκε r=u*m=p/α. 

Πίλαθας απφιεηώλ Erlang 

m 

 

 

 

 

 

r 

 1 2 3 4 5 6 

0.10 0.0909 0.0045 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 

0.20 0.1667 0.0164 0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 

0.25 0.2000 0.0244 0.0020 0.0001 0.0000 0.0000 

0.30 0.2308 0.0335 0.0033 0.0003 0.0000 0.0000 

0.33 0.2500 0.0400 0.0044 0.0004 0.0000 0.0000 

0.40 0.2857 0.0541 0.0072 0.0007 0.0000 0.0000 

0.50 0.3333 0.0769 0.0127 0.0016 0.0002 0.0000 

0.60 0.3750 0.1011 0.0198 0.0030 0.0004 0.0000 

0.67 0.4000 0.1176 0.0255 0.0042 0.0006 0.0001 

0.70 0.4118 0.1260 0.0286 0.0050 0.0007 0.0001 

0.75 0.4286 0.1385 0.0335 0.0062 0.0009 0.0001 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα ηνπ ηχπνπ απψιεηαο ηνπ Erlang ζα βξεζεί ε πηζαλφηεηα λα 

είλαη φιεο νη πεγέο m απαζρνιεκέλεο θαη σο εθ ηνχηνπ κηα θαηλνχξηα κνλάδα ξνήο 

πνπ ζα θηάζεη ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί. Πξψηα, βξίζθεηαη ε αληίζηνηρε γξακκή θε-

θαιίδαο (r) πνπ δείρλεη ηελ αλαινγία ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο πξνο ηα δηαζηήκαηα 

κεηαμχ ησλ αθίμεσλ (βιέπε πίλαθα 2). Ύζηεξα, βξίζθεηαη ε αληίζηνηρε θεθαιίδα 

ζηήιεο (m) πνπ δείρλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ. Ζ ηνκή απηήο ηεο γξακκήο κε απηήλ 

ηελ ζηήιε είλαη  

           {                  }         

Γηα ην παξάδεηγκα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή, απηφο ν ηχπνο δεί-

ρλεη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ πνπ ην λνζνθνκείν ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πιεξφηε-

ηαο.  

Καηαγξάθνληαη θάπνηεο παξαηεξήζεηο γηα λα εμεγεζεί ην αληίθηππν ηνπ δείθηε ηνπ 

ρξφλνπ επεμεξγαζίαο πξνο ην ρξφλν κεηαμχ ησλ αθίμεσλ, r, θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πε-

γψλ m ζηελ πηζαλφηεηα φινη νη εμππεξεηεηέο λα είλαη απαζρνιεκέλνη: 

 Ζ πηζαλφηεηα       θαη επνκέλσο θαη ε αλάιπζε δελ απαηηνχλ ηνλ 

ζπληειεζηή δηαθχκαλζεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο. Ζ αλάιπζε 

ηζρχεη γηα ηελ (ξεαιηζηηθή) πεξίπησζε ησλ εθζεηηθά θαηαλεκεκέλσλ 

ρξφλσλ κεηαμχ ησλ αθίμεσλ. Παξφια απηά, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ν 

ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο γηα ηε δηαδηθαζία αθίμεσλ ηζνχηαη κε έλα. 

 Ο ηχπνο πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο απνδίδεηαη 

ζηνλ Agner Krarup Erlang, έλαλ Γαλφ κεραληθφ πνπ εθεχξε πνιιά 

απφ ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα 

ηνλ εξγνδφηε ηνπ, ην Σειεθσληθφ θέληξν ηεο Κνπεγράγεο. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε, νη αθίμεηο ήηαλ εηζεξρφκελεο θιήζεηο γηα ηηο νπνίεο 
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ππήξρε είηε κηα ηειεθσληθή γξακκή δηαζέζηκε είηε φρη( ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη θιήζεηο ράλνληαο, γη΄ απηφ θαη ν ηχπνο νλνκάζηεθε ηχ-

πνο απψιεηαο ηνπ Erlang). 

 ηo πξψην θεθάιαην, παξαηέζεθε ν ηχπνο πνπ νδεγεί ζηνλ πίλαθα ηνπ 

ηχπνπ απψιεηαο ηνπ Erlang. Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ηχπνπ θαηεπ-

ζείαλ γηα λα ππνινγηζηεί ε πηζαλφηεηα       γηα έλαλ δνζκέλν δείθηε 

r θαη έλαλ αξηζκφ πεγψλ m. 

Μαδί κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ φινη νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη, κπνξεί επίζεο λα ππν-

ινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαπεκθζνχλ ζε άιιν ζχζηεκα. 

Αθνχ ε δήηεζε ζπλερίδεη κε έλαλ ξπζκφ 1/α αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε πιεξφ-

ηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνινγίδεηαη ν ξπζκφο ξνήο σο εμήο: 

           
               
                                                             

 
 

 
        

 

(3.4) 

Ζ παξαπάλσ πεξίπησζε δίλεη άιιν έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο ε κεηαβιεηφηεηα πξέ-

πεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ δηαδηθαζία κε ηελ ηνπνζέηεζε πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηε-

ηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα επίπεδν αμηνπνίεζεο ηεο ηάμεσο ηνπ 22% ζε έλα πεξηβάι-

ινλ κε πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο είλαη ν εθηάιηεο θάζε δηαρεηξηζηή. Αθφκε, απφ ηε κε-

ξηά ελφο αηφκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο δηαδηθαζίαο πνπ αληα-

πνθξίλεηαη γξήγνξα, νη απφιπηνη αξηζκνί αμηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

κε πξνζνρή. Έλα θχξην πιενλέθηεκα ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη φηη 

κπνξεί γξήγνξα λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηνπ πψο νη αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία επεξεά-

δνπλ ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε πηζα-

λφηεηα ηεο πιεξφηεηαο ε νπνία ζα ήηαλ απνηέιεζκα κηα απμαλφκελεο αμηνπνίεζεο. 

Έλαο ηέηνηνο ππνινγηζκφο ζα ήηαλ ζεκαληηθφο, ηφζν γηα λα πξνβιεθζεί ε ζπρλφηεηεο 

ηεο πιεξφηεηαο, φζν θαη ν ξπζκφ ξνήο. 

Ζ εηθφλα 3.1 δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο έκκεζεο αμηνπνίεζεο(implied 

utilization) θαη ηεο πηζαλφηεηαο ε δηαδηθαζία λα κελ κπνξεί λα δερηεί άιιεο αθίμεηο. 

Όπσο θαίλεηαη, φπσο θαη κε ηα πξνβιήκαηα αλακνλήο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλν-

κίεο θιίκαθαο θαη ζην ζχζηεκα απψιεηαο: θαζψο κία αμηνπνίεζε ηεο ηάμεο ηνπ 50% 

ζα νδεγνχζε ζε πηζαλφηεηα πιεξφηεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 30% κε έλαλ εμππεξεηεηή 

(m=1), νδεγεί ζε κφλν 13% πηζαλφηεηα πιεξφηεηαο κε ηξεηο εμππεξεηεηέο θαη ιηγφ-

ηεξν απφ 2% κε 10 εμππεξεηεηέο. 
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Δηθόλα 3.1 Έκκεζε αμηνπνίεζε vs. Πηζαλόηεηα όινη νη εμππεξεηεηέο λα ρξεζηκνπνηνύ-

ληαη (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

 

3.4 Η ανυπομονθςία των μονάδων ροισ (πελατών) και θ απόδοςθ τθσ απώλει-

ασ 
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαιχζεθε κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη κνλάδεο ξνήο 

πεξίκελαλ ππνκνλεηηθά ζηε ζεηξά ηνπο κέρξη λα εμππεξεηεζνχλ. Αληίζεηα, ζην θε-

θάιαην απηφ παξαηεξείηαη φηη νη κνλάδεο ξνήο δελ πεξίκελαλ θαη φηαλ φινη νη εμππε-

ξεηεηέο ήηαλ απαζρνιεκέλνη, κεηαηξέπνληαλ ακέζσο ζε ρακέλεο κνλάδεο ξνήο. Απ-

ηέο νη δχν πεξηπηψζεηο, έλα πξφβιεκα αλακνλήο ζηε κία θαη έλα πξφβιεκα απψιεηαο 

ζηελ άιιε, είλαη ζεκαληηθέο, αιιά επίζεο είλαη αθξαίεο πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά ην 

αληίθηππν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο. Πνιιέο ελδηαθέξνπ-

ζεο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεηε βξίζθνληαη θάπνπ ζηε κέζε απηψλ ησλ 

δχν άθξσλ. Υσξίο λα γίλεη πεξεηαίξσ αλάιπζε, είλαη ζεκαληηθφ ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη 

κία αλαθνξά ζε απηέο ηηο ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο απφ ελλνηνινγηθήο πιεπξάο.  

Μία απ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη φηαλ ππάξρεη απνζεθεπηηθφο ρψξνο κε πεξηνξη-

ζκέλν ρψξν αλακνλήο, κπνξεί δειαδή λα εμππεξεηεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

κνλάδσλ. Σν φξην ηνπ κεγέζνπο ηνπ απνζεθεπηηθφο ρψξνο κπνξεί λα παξνπζηάδεη κηα 

απ’ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 ε έλα ηειεθσληθφ θέληξν, ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο θιήζεσλ 

πνπ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα ζε αλακνλή. Οη πειάηεο πνπ ηειεθσλνχλ 

ηελ ψξα πνπ φιεο νη γξακκέο είλαη απαζρνιεκέλεο ιακβάλνπλ έλα ζήκα θα-

ηεηιεκκέλνπ. 

 Ωο απνηέιεζκα απφ ην λφκν ηνπ Little,  έλα φξην ζην κέγεζνο ηεο νπξάο κπν-

ξεί απιά λα αληηπξνζσπεχεη έλα κέγηζην ρξφλν πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη νη πε-

ιάηεο λα πεξηκέλνπλ, αθνχ νπζηαζηηθά ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ καο δείρλεη θαη 

ηνλ αλακελφκελν ρξφλν αλακνλήο.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπο ελφο εμππεξεηεηή, ε εηθφλα 3.2 δείρλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα φινη νη απνζε-
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θεπηηθνί ρψξνη λα είλαη γεκάηνη. Απηή είλαη ε πηζαλφηεηα ε δηαδηθαζία λα κελ κπνξεί 

λα δερζεί άιινπο πειάηεο. Όπσο είλαη θαλεξφ, ε πηζαλφηεηα κεηψλεηαη ξαγδαία φζν 

πξνζηίζεηαη πεξηζζφηεξνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο. Αο ζεκεησζεί φηη ην γξάθεκα κεηα-

ηνπίδεηαη φζν απμάλνληαη ηα επίπεδα αμηνπνίεζεο.  

 
Δηθόλα 3.2 Σν αληίθηππν ηνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ ζηελ πηζαλόηεηα Pm (Πεγή: Ca-

chon- Terwiesch “Matching Supply with Demand”) 

 

 

 

Ζ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

(1-Probability that all buffers are full)* Demand rate 

 

Ζ δεμηά κεξηά ηεο εηθφλαο 3.2 δείρλεη ην αληίθηππν ηνπ κεγέζνπο απνζεθεπηηθνχ ρψ-

ξνπ ζηελ απφδνζε. Αθφκα θαη γηα έλαλ εμππεξεηεηή θαη αμηνπνίεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

90% ,ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 10 απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα λα γίλεη ε πξνζέγγη-

ζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο απφδνζεο πνπ ήηαλ αλακελφκελε κε ηελ έιιεηςε ηεο κε-

ηαβιεηφηεηαο. 

Οη δχν ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο 

αιιά δηαθέξνπλ ζην φηη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν πειάηεο εηζέξρεηαη πάληα ζην 

ζχζηεκα αιιά θάπνηα ζηηγκή ηελ εγθαηαιείπεη γηαηί θνπξάζηεθε λα πεξηκέλεη. . Ο 

ηερληθφο φξνο γη’ απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη «νη πειάηεο εγθαηαιείπνπλ ηελ 

νπξά(customers abandon the queue)» ή νη πειάηεο δεηιηάδνπλ (the customers balk). 

Απηή ε πεξίπησζε είλαη ζπλεζηζκέλε ζε ηειεθσληθά θέληξα κε κεγάινπο ρξφλνπο 

αλακνλήο (π. ρ ηειεθσληθά θέληξα ηξαπεδψλ).  

Φαίλνληαη ηψξα ζηελ παξαθάησ εηθφλα ηα δεδνκέλα ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ (ηα 

νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο Gans, Koole θαη Mandelbaum (2003)) κε κεγάινπο 

ρξφλνπο αλακνλήο. Ο νξηδφληηνο άμνλαο δείρλεη πφζε ψξα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ νη 

πειάηεο κέρξη λα κηιήζνπλ κε θάπνηνλ πξάθηνξα. Ο θάζεηνο άμνλαο παξηζηάλεη ην 

πνζνζηφ ησλ πειαηψλ πνπ θιείλνπλ ην ηειέθσλν ρσξίο λα έρνπλ εμππεξεηεζεί. Πα-
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ξαηεξείηαη φηη φζν απμάλεηαη ν ρξφλνο αλακνλήο ηφζν απμάλνληαη θαη νη πειάηεο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ην ζχζηεκα.  

Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη γηα λα βειηησζνχλ νη δχν ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο, νη πεξηνξη-

ζκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαη νη πειάηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ: 

 Μείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο. Παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, νηη-

δήπνηε κπνξεί λα γίλεη γηα λα κεησζνχλ νη ρξφλνη αλακνλήο (έμππλε επηινγή 

ρσξεηηθφηεηαο, κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο θιπ) βνεζάεη ζηε κείσζε ηεο 

απφδνζεο ηεο απψιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλππνκνλεζία ησλ πειαηψλ. 

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ ξνήο πνπ κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζηνλ 

απνζεθεπηηθφ ρψξν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε απμάλνληαο ηελ πξνζπκία ησλ 

πειαηψλ λα πεξηκέλνπλ είηε απμάλνληαο ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

 Απνθπγή ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ πειαηψλ πνπ είλαη ήδε ζε αλακνλή. Δίλαη 

πξνηηκφηεξν λα θεχγνπλ νη πειάηεο θαηεπζείαλ παξά λα πεξηκέλνπλ θαη λα 

εγθαηαιείπνπλ κεηά ην ζχζηεκα. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κελ εγθαηαιεί-

πεη έλαο πειάηεο ην ζχζηεκα επεηδή βαξέζεθε είλαη λα αλαθνηλψλεηαη ν εθηη-

κψκελνο ρξφλνο αλακνλήο (φπσο θάλνπλ ζηελ Forthnet). ε απηή ηελ πεξί-

πησζε ζα μέξεη ν πειάηεο απφ ηελ αξρή αλ ζέιεη λα πεξηκέλεη ή αλ ζέιεη λα 

θάλεη θάπνηα άιιε δνπιεηά ηελ ψξα πνπ πεξηκέλεη.  

 

Δηθόλα 3.3 Σν αληίθηππν ηνπ ρξόλνπ αλακνλήο ζηελ απώιεηα πειαηώλ (Πεγή: Cachon- 

Terwiesch “Matching Supply with Demand”) 

 

3.5 Πθγζσ με ςειριακι μεταβλθτότθτα 
Αθνχ αλαιχζεθε ην αληίθηππν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε δηαδηθα-

ζία έρεη κία πεγή, ηψξα αλαθέξεηαη ην αληίθηππφ ηεο ζε κία δηαδηθαζία κε πνιιέο 

πεγέο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.4. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλεο, 

ηφζν ζην πεξηβάιινλ ηεο παξαγσγήο φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ. ην θνκκάηη ηεο παξα-

γσγήο έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε ζπλαξκνιφγεζε ελφο πνδειάηνπ (απνηειείηαη απφ 

πνιιά ζηάδηα). αλ παξάδεηγκα κηαο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ απνηειεί-

ηαη απφ πνιιέο πεγέο ζηε ζεηξά, ζθεθηείηε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηα πε-
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ξηζζφηεξα αεξνδξφκηα. Όηαλ θηάλνπλ ηαμηδηψηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πξψηα 

πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ ηελ κεηαλαζηεπηηθή αξρή θαη κεηά λα παξαηαρζνχλ ζην ηε-

ισλείν. 

Δηζξνή Δθξνή

Δθξνή ηεο πεγήο 

1=Δηζξνή ηεο 

πεγήο 2

 

Δηθόλα 3.4 εηξηαθό ζύζηεκα αλακνλήο κε ηξεηο πεγέο (Πεγή: Cachon- Terwiesch 

“Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

Έλαο παξάγνληαο πνπ πεξηπιέθεη ηα πξάγκαηα ζηελ αλάιπζή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ 

είλαη φηη νη επαθφινπζεο πεγέο δελ δξνπλ αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε: Ζ δηαδη-

θαζία αλαρψξεζεο ηεο πξψηεο πεγήο είλαη ε δηαδηθαζία άθημεο ηεο δεχηεξεο πεγήο 

θνθ. Έηζη, ε κεηαβιεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο άθημεο ηεο δεχηεξεο πεγήο εμαξηάηαη 

απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο άθημεο ηεο πξψηεο πεγήο θαη απφ ηελ κεηα-

βιεηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο πξψηεο πεγήο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα ρεηξηζηνχκε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζαλ δηαδνρηθέο νπξέο, εηζάγνληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ην πψο ζπκπε-

ξηθέξνληαη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. 

Ο ρόιος ηφλ αποζεθεσηηθώλ τώρφλ 

Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψλνπλ ην ξπζκφ ξνήο(flow 

rate) κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο. Δλψ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελφο εμππεξεηεηή, νη απνζε-

θεπηηθνί ρψξνη απμάλνπλ ηνλ ξπζκφ ξνήο θαζψο κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα νη κνλάδεο 

πνπ εηζέξρνληαη λα κελ κπνξνχλ λα κπνπλ ζην ζχζηεκα, ην αληίθηππν ησλ απνζε-

θεπηηθψλ ρψξσλ ζηηο δηαδνρηθέο νπξέο(tandem queues) είλαη θάπσο πην πεξίπινθν. 

Κνηηψληαο ηελ εηθφλα παξαθάησ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν πξάγκαηα πνπ νδε-

γνχλ ζηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ξνήο ζε κία δηαδνρηθή νπξά. Μία πεγή κπνξεί λα είλαη 

είηε κπινθαξηζκέλε είηε «πεηλαζκέλε» (starved). Μπινθαξηζκέλε αλ δελ είλαη ζε 

ζέζε λα απειεπζεξψζεη ηε κνλάδα ξνήο πνπ έρεη νινθιεξσζεί, θαζψο δελ ππάξρεη 

δηαζέζηκνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηελ επφκελε πεγή θαη «πεηλαζκέλε» αλ είλαη ζε 

αδξάλεηα θαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο πνπ ηελ ηξνθνδνηεί είλαη άδεηνο. 
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Δηζξνή Δθξνή

Ζ πεγή είλαη 

κπινθαξηζκέλε

Δηζξνή Δθξνή

Ζ πεγή είλαη 

«πεηλαζκέλε»

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

νινθιεξψζεθε

Ζ δξαζηεξηφηεηα δελ 

έρεη νινθιεξσζεί

Άδεηνο ρψξνο γηα κία κνλάδα 

ξνήο

Γεκάηνο ρψξνο κε κία κνλάδα 

ξνήο
 

Δηθόλα 3.5 Οη έλλνηεο ηνπ κπινθαξίζκαηνο θαη ηεο "πείλαο" (Πεγή: Cachon- Ter-

wiesch “Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

Λίγν παξαπάλσ αλαθέξζεθε ε πιεξφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο, γηα ηελ νπνία ε ζεκα-

ληηθφηεξε αηηία είλαη ην κπινθάξηζκα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα επείγνληα ελφο λνζνθν-

κείνπ, έλαο αζζελήο εθηφο απφ ηελ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη λα εμππεξεηεζεί, ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλεη θαη θάπνηα αθφκα ψξα κέρξη λα βξεζεί δηαζέζηκν θξεβάηη. Καη έηζη αθνχ 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πηέξπγα ηνπ λνζνθνκείνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ θάπνηνλ θαηλνχξην αζζελή, ε γεκάηε εληαηηθή κπινθάξεη ην λνζνθνκείν. 

Σν κπινθάξηζκα θαη ε “πείλα” κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ηελ πξνζζήθε ρψξσλ 

απνζήθεπζεο. Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ έλαλ επαξθή α-

ξηζκφ κνλάδσλ ξνήο ψζηε λα απνθεπρζεί ε “πείλα” κηαο κεηαγελέζηεξεο πεγήο. Δπί-

ζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη αξθεηφο ρψξνο ψζηε λα κελ κπινθάξεη ε πξνγελέζηε-

ξε πεγή. Μεξηθά λνζνθνκεία πεηξακαηίζηεθαλ εηζάγνληαο θάπνηα δσκάηηα πνπ πξν-

νξίδνληαη γηα εθείλνπο ηνπ αζζελείο πνπ είλαη έηνηκνη λα πάλε ζπίηη: Αθφκα θαη έλαο 

επηπιένλ ρψξνο ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο (πγηήο αζζελήο), ζα κεηψζεη ηελ πηζαλφηε-

ηα λα κεηαθεξζεί έλαο θαηλνχξηνο αζζελήο ιφγσ πιεξφηεηαο ησλ επεηγφλησλ.  

Μαδί κε ηελ πηζαλφηεηα λα κελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο θαηλνχξηεο κνλάδεο ξνήο, 

έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κέηξν απφδνζεο γηα ηελ δηαδηθαζία καο είλαη ν ξπζκφο ξνήο. Ζ 

εηθφλα 3.5 ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζνκνίσζε γηα λα ζπγθξίλεη ηέζζεξα ζρεδηαγξάκκαηα 

κηαο δηαδηθαζίαο ηξηψλ πεγψλ κε κεηαβιεηφηεηα. Απηφ αληαπνθξίλεηαη ζε κία γξακ-

κή ηνπ ξπζκνχ εξγαζίαο, κε έλαλ εξγάηε ζε θάζε πεγή. Οη ρξφλνη επεμεξγαζίαο είλαη 

εθζεηηθά θαηαλεκεκέλνη κε κέζε ηηκή 6.5 ιεπηά/κνλάδα., 7 ιεπηά/κνλάδα θαη 6 ιε-

πηά/κνλάδα αληίζηνηρα.  
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Βάζεη ησλ κέζσλ φξσλ, αλακέλεηαη λα παξάγεηαη κία κνλάδα θάζε επηά ιεπηά. Ω-

ζηφζν, κε ηελ απνπζία ρψξνπ απνζήθεπζεο, ε δηαδηθαζία παξάγεη κία κνλάδα αλά 

11.5 ιεπηά (επάλσ αξηζηεξά). Ζ δηαδηθαζία δελ αληηιακβάλεηαη ηελ αλεπαξθή ρσξε-

ηηθφηεηα, θαζψο ε είζνδνο είλαη ζπρλά κπινθαξηζκέλε (ν ζηαζκφο 2 έρεη νινθιεξψ-

ζεη κία κνλάδα ξνήο φκσο δελ κπνξεί λα ηελ πξνσζήζεη ζην ζηαζκφ 3) ή “πεηλαζκέ-

λε” (ν ζηαζκφο 2 ζέιεη λα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή κηαο θαηλνχξηαο κνλάδαο αιιά 

δελ ιακβάλεη απνηειέζκαηα απφ ηνλ πξνγελέζηεξν ζηαζκφ).  

6,5 ιεπηά/

κνλάδα

7 ιεπηά/

κνλάδα

6 ιεπηά/

κνλάδα

εηξηαθφ ζχζηεκα ρσξίο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο

Υξφλνο θχθινπ=11,5 ιεπηά

6,5 ιεπηά/

κνλάδα

7 ιεπηά/

κνλάδα

6 ιεπηά/

κνλάδα

εηξηαθφ ζχζηεκα κε απεξηφξηζηνπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο

  Υξφλνο θχθινπ=7 ιεπηά. Σν απφζεκα «εθξήγλπηαη» 

(1) (1)

6,5 ιεπηά/

κνλάδα

7 ιεπηά/

κνλάδα

6 ιεπηά/

κνλάδα

εηξηαθφ ζχζηεκα κε έλαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ην 

θαζέλα

  Υξφλνο θχθινπ=10 ιεπηά

3 πεγέο, 19,5 ιεπηά/

κνλάδα ε θαζεκία

Οξηδφληην ζπγθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα

Υξφλνο θχθινπ= 19,5/3 ιεπηά= 

6,5 ιεπηά

 
Δηθόλα 3.6 Ρπζκόο ξνήο ζε ζύγθξηζε κε ηέζζεξηο δηακνξθώζεηο ελόο ζπζηήκαηνο αλα-

κνλήο (Πεγή: Cachon- Terwiesch “Matching Supply with Demand” Σξνπνπνηεκέλνο) 

 

Αλ εηζαρζνχλ απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ν ξπζκφο ξνήο βειηηψλε-

ηαη. Απιά θαη κφλν επηηξέπνληαο κία κνλάδα ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν πξηλ θαη κεηά 

ην ζεκείν ζπκθφξεζεο απμάλεηαη ην απνηέιεζκα ζε κία κνλάδα θάζε 10 ιεπηά (θάησ 

αξηζηεξά). Όκσο, παξαηεξείηαη φηη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη 

ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο ζα κεγαιψζεη πνιχ γξήγνξα. 

Σέινο, ην θάησ δεμί κέξνο ηεο εηθφλαο 3.6 δείρλεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν λα γίλεη 

επαλαθνξά ηνπ ξπζκνχ ξνήο, δηαθνξεηηθά απφ ηε κέζνδν “buffer or suffer”(λα βξεζεί 

δειαδή απνζεθεπηηθφο ρψξνο ή αιιηψο ζα ππνθέξεηο). πλδπάδνληαο ηηο ηξεηο δξα-

ζηεξηφηεηεο ζε κία, εμαιείθεηαη ην κπινθάξηζκα θαη ε “πείλα”. Ζ κέζνδνο ιέγεηαη 

νξηδόληηα ζπγθέληξσζε, θαζψο δείρλεη ηελ έλλνηα ηεο ζπγθέληξσζε παλνκνηφηππσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξνεγνχκελψλ ηνπο μερσξηζηψλ αθίμεσλ.  

Γεδνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πνηφ-

ηεηα, ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα ην πνπ θαη πφζν απφζεκα (απνζεθεπηηθφ ρψξν) επηηξέ-

πεηαη ζηελ δηαδηθαζία. Καζψο ην ζεκείν ζπκθφξεζεο είλαη ν πεξηνξηζκφο γηα ην 

ξπζκφ ξνήο κέζα ζηελ δηαδηθαζία, θαιφ είλαη απηφ ην ζεκείν λα κελ είλαη νχηε 
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κπινθαξηζκέλν νχηε “πεηλαζκέλν”. Έηζη, νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη είλαη πνιχ ρξήζηκν 

λα ηνπνζεηεζνχλ πξηλ θαη κεηά ην ζεκείν ζπκθφξεζεο.   
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Κεθάιαηο 4: Δθαρκογές ηες ζεφρίας 

οσρώλ αλακολής ζε:  

(1) Τειεθφληθό θέληρο ηράπεδας 

(2) Νοζοθοκείο 

Αθνχ δηαηππψζεθε θαη αλαιχζεθε ε ζεσξία ησλ νπξψλ αλακνλήο, ζην ηειεπηαίν θε-

θάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη δχν εθαξκνγέο φισλ ησλ παξαπάλσ. ηελ πξψ-

ηε εθαξκνγή αλαιχεηαη έλα ηειεθσληθφ θέληξν κίαο ηξάπεδαο θαη παξαηεξείηαη ηη 

γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε έλαλ θαη κε  δχν ηειεθσλεηέο. Ζ δεχηεξε εθαξκνγή αλα-

θέξεηαη ζε έλα λνζνθνκείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κ.Α.Σ θαη ππνινγίδεηαη ε κέζε 

απψιεηα αζζελψλ ηηο ψξεο ησλ εθεκεξηψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ γηαηξψλ πνπ 

εθεκεξεχνπλ. 

4.1 Τθλεφωνικό κζντρο τράπεηασ 
Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ιχλνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ νπξψλ αλακνλήο έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ 

πειάηε, φηαλ εηζέξρεηαη ζε κία νπξά λα πεξηκέλεη φζν ιηγφηεξν γίλεηαη θαη λα έρεη 

ηελ θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε. Όκσο έλα απνδνηηθφ θαη γξήγνξν ζχ-

ζηεκα εμππεξέηεζεο είλαη θάηη πνπ ζέινπλ θαη νη δηαρεηξηζηέο γηαηί απηφ πνπ επηδε-

ηνχλ είλαη ην κηθξφηεξν θφζηνο αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ excel ζα παξνπζηάζνπκε έλα ζχζηεκα εμππεξέηεζεο ζε έλα ηε-

ιεθσληθφ θέληξν κίαο ηξάπεδαο. Θα δνχκε δχν ζπζηήκαηα, ην πξψην κε έλαλ ηειε-

θσλεηή θαη ην δεχηεξν κε δχν ηειεθσλεηέο. Σα δχν απηά ζπζηήκαηα ζα έρνπλ ηα 

ίδηα δεδνκέλα, εθηφο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηειεθσλεηψλ θαη ηνπο κέζνπο ρξφλνπο ά-

θημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ.  

Σν ηειεθσληθφ θέληξν απηήο ηεο ηξάπεδαο έρεη θαη έλαλ βαζηθφ πεξηνξηζκφ, φηη ιεη-

ηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ ηηο 9:00 ην πξσί κέρξη ηηο 17:00 φιν ην ρξφλν. Άξα ε πξψηε 

άθημε ησλ πειαηψλ γίλεηαη ζηηο 9:00, ελψ ην ηειεπηαίν ηειεθψλεκα ζα είλαη ην πνιχ 

ζηηο 17:00, αθνχ αλ θάπνηνο θαιέζεη κεηά απφ απηή ηελ ψξα ε θιήζε ηνπ δελ ζα α-

παληεζεί, άξα δελ ζα θαηαγξαθεί θαη γηα ην παξάδεηγκα παξαθάησ. Δπίζεο ππνζέ-

ηνπκε φηη ε νπξά είλαη ηεο κνξθήο FIFO(Fist Come First Served), δειαδή ν θαζέλαο 

εμππεξεηείηαη αλάινγα κε ηε ζεηξά πνπ θαιεί, θαη έηζη νη πειάηεο δελ θεχγνπλ ιφγσ 

κεγάιεο αλακνλήο. Σέινο, ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, αθφκα θαη ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε κε ηνπο δχν ηειεθσλεηέο, έρεη κφλν κία νπξά απφ ηελ νπνία ηξνθνδνηεί-

ηαη. 

Θα μεθηλήζνπκε ινηπφλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην Excel.Σν excel είλαη 

έλα πξφγξακκα πνπ απνηειείηαη απφ ινγηζηηθά θχιια θαη κπνξεί λα θάλεη δηάθνξνπο 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο, απινχο αιιά θαη πνιχπινθνπο, λα επεμεξγάδεηαη θαη 

λα δεκηνπξγεί βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πνιιά άιια. Σα ινγηζηηθά απηά θχιια απνηε-

ινχληαη απφ γξακκέο θαη ζηήιεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θειηά κέζα ζηα νπνία κπν-

ξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε δηάθνξα δεδνκέλα απφ αξηζκνχο θαη θείκελα κέρξη πνιχ-

πινθεο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο. Ζ πινπνίεζε ζην excel βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηνπ 
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εχθνινπ ρεηξηζκνχ ηνπ κνληέινπ απφ ηξίηνπο πνπ απιά ζέινπλ λα ζπιιέμνπλ απνηε-

ιέζκαηα ρσξίο λα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ 

απηά ηα απνηειέζκαηα. 

Ξεθηλάκε αξρηθά κε ην θχιιν Απνηειέζκαηα φπνπ γηα λα ππνινγίζνπκε φια ηα ππφ-

ινηπα ζα πξέπεη πξψηα λα ζέζνπκε ηε κέζε ηηκή ησλ ελδηάκεζσλ ρξφλσλ άθημεο φ-

πνπ ζα πνχκε φηη είλαη 4 ιεπηά, φπσο θαη ηε κέζε ηηκή ησλ ρξφλσλ εμππεξέηεζεο 

πνπ έζησ φηη είλαη 3 ιεπηά. Βάδνληαο απηέο ηηο ηηκέο θαίλεηαη θαη φηη νη κέζε ηηκή 

ησλ ελδηάκεζσλ ρξφλσλ αθίμεσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε ηηκή ησλ ρξφλσλ ε-

πεμεξγαζίαο. Δπίζεο γηα λα γίλνπλ ζσζηά νη ππνινγηζκνί ζα πξέπεη λα κνξθνπνηή-

ζνπκε θαηάιιεια ηα θειηά θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζή καο ζεκαίλεη φηη ζα δηαιέμνπκε 

ηελ πξνζαξκνζκέλε κνξθνπνίεζε ιι:δδ (ιεπηά θαη δεπηεξφιεπηα). 

 
Δηθόλα 4.1 Δίζνδνο ζπζηήκαηνο 

πλερίδνπκε κε ην θχιιν Γεδνκέλα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ρξεηαδφκαζηε. Αξρηθά έρνπκε ηηο ηέζζεξηο πξψ-

ηεο ζηήιεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ: 

ηήιε Α: Αχμσλ αξηζκφο ηνπ πειάηε πνπ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα 

ηήιε Β: Οη ελδηάκεζνη ρξφλνη κεηαμχ ησλ αθίμεσλ νη νπνίνη είλαη ηπραίνη αξηζκνί 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζε ηηκή ησλ ελδηάκεζσλ ρξφλσλ άθημεο πνπ βάιακε ζην 

θχιιν Απνηειέζκαηα. Ζ ζπλάξηεζε ε νπνία ζα έρνπκε είλαη ε =-

Απνηειέζκαηα!$Α$4* LN(RAND()) φπνπ LN(RAND()) ν θπζηθφο αιγφξηζκνο ηεο 

ζπλάξηεζεο RAND πνπ καο δίλεη ηηκέο 0 θαη 1.Απηφο ν ηχπνο πξνθχπηεη αθνχ ζε κία 

δηαδηθαζία Poisson κε ξπζκφ ι γηα λα πξνζνκνηψζνπκε n ρξφλνπο πξαγκαηνπνίεζεο 

γεγνλφησλ παξάγνπκε n αλεμάξηεηεο εθζεηηθέο ηπραίεο κεηαβιεηέο Exp(ι) θαη έρνπ-

κε     
 

 
      φπνπ U είλαη έλαο ηπραίνο αξηζκφο θαη    ν ελδηάκεζνο ρξφλνο κε-

ηαμχ ηνπ i-1 θαη ηνπ i-ζηνπ γεγνλφηνο ζηε δηαδηθαζία Poisson. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

βάινπκε ην ζήκα «$» ζην θειί Α4 γηα λα ππνινγίδεη πάληα ην γηλφκελν απφ ην ζπ-

γθεθξηκέλν θειί φζν θάησ θαη αλ πξνρσξήζνπκε ζηε ζηήιε Β. 
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Δηθόλα 4.2 Χξόλνο κεηαμύ ησλ αθίμεσλ 

ηήιε C: Ο ρξφλνο εμππεξέηεζεο φπνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ηχπν πνπ είδακε ζηε 

ζηήιε Β αιιά αληί γηα ην θειί Α4 ηψξα έρνπκε ην Β4, δειαδή ηε κέζε ηηκή ησλ ρξφ-

λσλ εμππεξέηεζεο.  
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Δηθόλα 4.3 Χξόλνο εμππεξέηεζεο 

ηήιε D: Ο ρξφλνο άθημεο ηνπ θάζε πειάηε. Δδψ επεηδή έρνπκε ψξα, αιιάδνπκε ηε 

κνξθνπνίεζε ηνπ θειηνχ ζε πξνζαξκνζκέλε κνξθνπνίεζε σσ:ιι (ψξεο θαη ιεπηά). 

Θέηνπκε κία αξρηθή ηηκή φπνπ εδψ είλαη 9 ε ψξα ην πξσί εθφζνλ εθείλε ηελ ψξα με-

θηλάεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. ηα επφκελα ηψξα θειηά ζα ππνινγί-

δνπκε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν άθημεο ζπλ ην ρξφλν κεηαμχ ησλ αθίμεσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζην θειί D4 έρνπκε D3+B4 (βι. Δηθφλα 4.1) 
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Δηθόλα 4.4  Χξόλνο άθημεο 

 

ηηο επφκελεο ζηήιεο Δ κε Ν έρνπκε δεδνκέλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζρε-

ηίδνληαη άκεζα κε ην θχιιν Απνηειέζκαηα. 



 
 

64 
 

 
Δηθόλα 4.5  Σν θύιιν Απνηειέζκαηα 

 

ηηο ζηήιεο Δ κέρξη θαη Η ζα δνχκε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο Α. ηε ζηήιε Δ 

βιέπνπκε ηελ Αξρή ηεο εμππεξέηεζεο ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

=MAX(D4;IF(A4>=Αποηειέζκαηα!$B$8;LARGE($F$3:F3;Αποηειέζκαηα!$B$8)

;0)) 

Όπνπ ε ζπλάξηεζε ΜΑΥ καο δίλεη ηνλ κεγαιχηεξν απφ ηνπο αξηζκνχο πνπ ηεο δί-

λνπκε. ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ηεο δψζακε ηελ ηηκή ηνπ θειηνχ D4 θαη ηε ζπλάξηε-

ζε IF. Ζ ζπλάξηεζε IF καο δίλεη κία ηηκή αλ ε ζπλζήθε πνπ ζα δψζνπκε είλαη αιε-

ζήο θαη κία άιιε αλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο. ηελ πεξίπησζή καο ζέινπκε λα δνχκε 

αλ ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ πειάηε είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηεηψλ 

πνπ έρνπκε ζην ζχζηεκα, θάηη πνπ ην βιέπνπκε ζην θειί Β8 ηνπ θχιινπ Απνηειέ-

ζκαηα (βι. Δηθφλα4.5). Αλ ε ζπλζήθε είλαη αιεζήο καο δίλεη ηε ζπλάξηεζε LARGE. 

Ζ ζπλάξηεζε LARGE καο δίλεη ηε λ-ζηή κεγαιχηεξε ηηκή κεηαμχ ελφο εχξνπο ηηκψλ, 

εδψ ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο F, απφ ηελ αξρή ηεο εμππεξέηεζεο κέρξη θαη ηνλ ηξέρνληα 

ρξφλν ιήμεο ηεο εμππεξέηεζεο. Αλ ε ζπλζήθε IF είλαη ςεπδήο ηφηε παίξλνπκε ηελ 

ηηκή 0. 
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Δηθόλα 4.6 Αξρή εμππεξέηεζεο 

Ζ ζηήιε F είλαη ην άζξνηζκα ηεο αξρήο ηεο εμππεξέηεζεο κε ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν 

εμππεξέηεζεο (ζηήιεο Δ θαη C). Απηή ε ζηήιε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο πξνεγνχκελεο θαη επίζεο πξέπεη λα ηεο δψζνπκε κία ηηκή αξρηθνπνίεζεο. 

 
Δηθόλα 4.7  Σέινο εμππεξέηεζεο 

Ζ ζηήιε G είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη παξνπζηάδεη ην ρξφλν πνπ πεξίκελε ν πειάηεο 

απφ ηελ ψξα πνπ θάιεζε κέρξη θαη λα αξρίζεη ε εμππεξέηεζή ηνπ. Απηφο ν ρξφλνο 

αλακνλήο είλαη ε δηαθνξά ηεο εθάζηνηε ηηκήο ηεο ζηήιεο Δ κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

ηεο ζηήιεο D. 
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Δηθόλα 4.8 Χξόλνο αλακνλήο 

 

Ζ ζηήιε H καο δείρλεη ην ρξφλν πνπ πεξλάεη ν πειάηεο ζην ζχζηεκα απφ ηελ ψξα 

πνπ θάιεζε κέρξη θαη ην ηέινο ηεο εμππεξέηεζήο ηνπ, φπνπ εδψ είλαη ε δηαθνξά ηεο 

ζηήιεο F(ηέινο εμππεξέηεζεο) κε ηε ζηήιε D(ρξφλνο άθημεο ηνπ πειάηε). 

 
Δηθόλα 4.9 Χξόλνο ζην ζύζηεκα 

Ζ ηειεπηαία ζηήιε γηα ην ζχζηεκα Α καο δείρλεη πφζα άηνκα πεξηκέλνπλ θάζε θνξά 

ζηελ νπξά. Υξεζηκνπνηνχκε ηε ζπλάξηεζε COUNTIF ε νπνία κεηξάεη ηα θειηά ηεο 

ζηήιεο F απφ ηεο αξρηθνπνίεζε κέρξη θαη ην πέξαο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνεγνχ-

κελνπ πειάηε, ηα νπνία έρνπλ κεγαιχηεξε ηηκή απφ ηελ άθημε ηνπ εθάζηνηε πειάηε. 
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Δηθόλα 4.10 Μήθνο ζπζηήκαηνο 

Όπσο είδακε γηα ηηο ζηήιεο Δ κέρξη θαη Η, αληίζηνηρα ππνινγίδνληαη θαη νη ζηήιεο J 

κέρξη θαη N κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα ην ζχζηεκα B (βι. Δηθφλα 4.2).Δίλαη ζε-

καληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο θαη ηα δχν ζπζηήκαηα παίξλνπλ ηνπο ίδηνπο ρξφλνπο ά-

θημεο, εμππεξέηεζεο θαη ηνπο ελδηάκεζνπο ρξφλνπο. 

 
Δηθόλα 4.11 ύζηεκα Β (Αξρή εμππεξέηεζεο) 

Δδψ φπσο θαη ζην ζχζηεκα Α έρνπκε ηε ζπλάξηεζε 

=MAX(D4;IF(A4>=Απνηειέζκαηα!$C$8;LARGE($K$3:Κ3;Απνηειέζκαηα!$C$8);0

)) φκσο εδψ έρνπκε ην θειί C8 αθνχ είκαζηε ζην ζχζηεκα κε ηνπο δχν ηειεθσλεηέο 

θαη επίζεο αληινχκε ηα δεδνκέλα καο απφ ηε ζηήιε K. 
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πλερίδνληαο είλαη ε ζηήιε Κ είλαη ην άζξνηζκα ηεο αξρήο ηεο εμππεξέηεζεο κε ηνλ 

αληίζηνηρν ρξφλν εμππεξέηεζεο (ζηήιεο J θαη C).Όπσο θαη ζην ζχζηεκα Α, έηζη θαη 

εδψ ζέηνπκε κία ηηκή αξρηθνπνίεζεο (εδψ 9:00).  

 

 

Δηθόλα 4.12 ύζηεκα Β (Σέινο εμππεξέηεζεο) 

Ζ ζηήιε L είλαη ν ρξφλνο πνπ πεξίκελε ν πειάηεο απφ ηελ ψξα πνπ θάιεζε κέρξη θαη 

λα αξρίζεη ε εμππεξέηεζή ηνπ. Απηφο ν ρξφλνο αλακνλήο είλαη ε δηαθνξά ηεο εθά-

ζηνηε ηηκήο ηεο ζηήιεο J κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο ζηήιεο D. 
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Δηθόλα 4.13 ύζηεκα Β (Χξόλνο αλακνλήο) 

Ζ ζηήιε M, φπσο θαη πξηλ, είλαη ν ρξφλνο πνπ πεξλάεη ν πειάηεο ζην ζχζηεκα θαη 

είλαη ε δηαθνξά ηεο ζηήιεο K(ηέινο εμππεξέηεζεο) κε ηε ζηήιε D(ρξφλνο άθημεο 

ηνπ πειάηε). 

 
Δηθόλα 4.14 ύζηεκα Β (Χξόλνο ζην ζύζηεκα)  

 

Καη ηέινο έρνπκε ην κήθνο ηνπ ζπζηήκαηνο Β φπνπ  θαη πάιη ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζπ-

λάξηεζε COUNTIF ε νπνία κεηξάεη ηα θειηά ηεο ζηήιεο K απφ ηεο αξρηθνπνίεζε 
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κέρξη θαη ην πέξαο ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ πειάηε, ηα νπνία έρνπλ κε-

γαιχηεξε ηηκή απφ ηελ άθημε ηνπ εθάζηνηε πειάηε. 

 
Δηθόλα 4.15 ύζηεκα Β (Μήθνο ζπζηήκαηνο) 

Αθνχ είδακε φια ηα δεδνκέλα θαη ηνπο ππνινγηζκνχο καο, ζα μαλαγπξίζνπκε ζην 

θχιιν Απνηειέζκαηα, αθνχ απηφ είλαη φπσο είπακε ην θχιιν πνπ ζα δεη ν αλαιπηήο 

γηα λα ζπιιέμεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη.  

Με ηα πξψηα πεδία ηνπ θχιινπ αζρνιεζήθακε πην πάλσ θαη είλαη νη κέζεο ηηκέο ησλ 

ελδηάκεζσλ ρξφλσλ άθημεο θαη ησλ ρξφλσλ εμππεξέηεζεο. 

Πξνρσξψληαο παξαθάησ βιέπνπκε ηελ 8
ε
 γξακκή ζηελ νπνία έρνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμππεξεηεηψλ πνπ έρνπκε ζην ζχζηεκα. Απηφ ηνλ αξηζκφ ηνλ βάδνπκε εκείο. Παξα-

θάησ έρνπκε ηελ έληαζε θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ έληαζε θίλεζεο είλαη ην πειίθν 

ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο πξνο ηε κέζε ηηκή ησλ ελδηάκεζσλ ρξφ-

λσλ άθημεο επί 100. Ζ γξακκή λνχκεξν 9 καο δίλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη εθθξάδεηαη ζαλ πνζνζηφ φπσο θαη ε έληαζε θίλεζεο παξαπάλσ. 

Ζ αμηνπνίεζε είλαη ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ εμππεξέηεζεο πξνο ηε δηαθνξά ηεο ιή-

μεο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο απφ ηνλ ηειεπηαίν, επί 100. Γηα λα είλαη φκσο 

απνιχησο ζσζηφ απηφ ην φξηζκα ζα πξέπεη λα βάινπκε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ σξα-

ξίνπ αθνχ μέξνπκε πσο ε ππεξεζία ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο 17:00. Έηζη ζα βάινπκε κία 

SUMIF ψζηε ηειηθά ζην άζξνηζκα λα ππνινγίζεη κφλν ηνπο πειάηεο εθείλνπο πνπ 

έθηαζαλ κέρξη ηηο 17:00.  
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Δηθόλα 4.16 ύγθξηζε δύν ζπζηεκάησλ (Utilization) 

 

ηελ παξαθάησ γξακκή βιέπνπκε ηελ ψξα ηεο ηειεπηαίαο άθημεο γηα θάζε ζχζηεκα. 

Δδψ ρξεζηκνπνηήζακε ηε VLOOKUP ε νπνία ςάρλεη ζε κία ζηήιε ελφο πίλαθα θαη 

καο δίλεη ηελ ηηκή πνπ ηνπ δεηήζακε. Αλ δελ βξεη απηή ηελ ηηκή καο δίλεη ηελ ακέζσο 

κηθξφηεξε. Έηζη κπνξνχκε εχθνια λα βξνχκε ηελ ψξα ηεο ηειεπηαίαο άθημεο ζε θα-

ζέλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα βάδνληαο φκσο πάληα ηνλ πεξηνξηζκφ φηη φιεο νη ηηκέο 

πξέπεη λα είλαη πξηλ απφ ηηο 17:00 (φπνπ ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θειηψλ πνπ έ-

ρνπκε βάιεη κέρξη ηψξα, ζε κνξθνπνίεζε απινχ αξηζκνχ ζα είλαη 0,71). 

 
Δηθόλα 4.17 ύγθξηζε δύν ζπζηεκάησλ (Σειεπηαία άθημε) 
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Σελ ίδηα ζπλάξηεζε ρξεζηκνπνηνχκε θαη παξαθάησ γηα λα βξνχκε ηελ ψξα ηεο ηε-

ιεπηαίαο εμππεξέηεζεο. Δδψ φκσο ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζηήιε πνπ καο δείρλεη ην ηέ-

ινο ηεο εμππεξέηεζεο θαη πάιη κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη φιεο νη ηηκέο πξέπεη λα είλαη 

πξηλ ηηο 17:00. 

ηε ζπλέρεηα έρνπκε ην κέζν ρξφλν αλακνλήο πνπ είλαη αλ φρη ην πην ζεκαληηθφ απν-

ηέιεζκα, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα. Τπνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλάξηεζε 

AVERAGEIF ε νπνία καο δίλεη ην κέζν φξνο ηεο ζηήιεο πνπ ζα ηεο δψζνπκε κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ φκσο ε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νπξάο λα είλαη κέρξη ηηο 17:00. Όπσο 

θαη κε ην κέζν ρξφλν αλακνλήο, πνιχ ζεκαληηθφ κέγεζνο είλαη θαη ν κέζνο ρξφλνο 

ζην ζχζηεκα ν νπνίνο ππνινγίδεηαη θαη απηφο κε ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε αιιά κε-

ηξάεη ην κέζν φξν ηεο ζηήιεο πνπ καο δίλεη ην Υξφλν ζην ζχζηεκα (ζηήιεο H θαη 

M). 

 
Δηθόλα 4.18 ύγθξηζε δύν ζπζηεκάησλ (Μέζνο ρξόλνο αλακνλήο) 

Έπεηηα έρνπκε ηνπο πειάηεο. Δδψ έρνπκε ηελ ζπλάξηεζε COUNTIF ε νπνία κεηξάεη 

ηνπ πειάηεο πνπ κπήθαλ ζην ζχζηεκα κέρξη ηηο 17:00 φπνπ θαη θιείλεη ην ηειεθσλη-

θφ θέληξν. 

Σέινο, έρνπκε ην κέζν κήθνο ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαη απηφ κε ηε 

ζπλάξηεζε AVERAGEIF επηζηξέθνληάο καο ην απνηέιεζκα ζε κνξθή αξηζκνχ θαη 

φρη ψξαο.  

Έηζη ινηπφλ κε ηε ρξήζε ηνπ excel ππνινγίζακε ηα δχν βαζηθά κεγέζε πνπ καο απα-

ζρφιεζαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, ην κέζν ρξφλν αλακνλήο θαη ην κέζν ρξφλν ζην 

ζχζηεκα γηα ην παξάδεηγκα ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ κηαο ηξάπεδαο θαη γηα ηηο πε-

ξηπηψζεηο κε έλαλ εμππεξεηεηή αιιά θαη κε πεξηζζφηεξνπο. 

 

 

 

 



 
 

73 
 

4.2 Νοςοκομείο 
ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα είδακε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ πνπ αλαιχζακε 

ζην θεθάιαην 2. Δδψ ζα δνχκε έλα παξάδεηγκα ηνπ κνληέινπ πνπ πεξηγξάςακε ζην 

θεθάιαην 3. 

Ο ηνκέαο ηεο πγείαο είλαη γεκάηνο θαζπζηεξήζεηο. Πφζεο θνξέο έρεη ηχρεη ζηνλ θαζέ-

λα λα πεξηκέλεη βδνκάδεο γηα λα θιείζεη έλα ξαληεβνχ κε έλαλ γηαηξφ θαη αθφκα θαη 

φηαλ θηάλεη ε κέξα ηνπ ξαληεβνχ λα ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεη ιίγν αθφκα κέρξη λα 

κπνξέζεη ν γηαηξφο λα ηνλ εμεηάζεη. ηα λνζνθνκεία θπξίσο είλαη ην πην ζπλεζηζκέ-

λν λα βιέπεη θαλείο δεθάδεο αλζξψπνπο λα πεξηκέλνπλ ζηα επείγνληα κέρξη λα έξζεη 

ε ζεηξά ηνπο λα εμεηαζζνχλ απφ ηνλ εθεκεξεχνληα ηαηξφ. Όια απηά είλαη απνηέιε-

ζκα ηεο κεηαβιεηφηεηαο φπσο αλαιχζεθε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα. Παξαθάησ ζα 

παξνπζηάζνπκε έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο αλακνλήο ζηα λνζνθνκεία αιιά θαη ηελ 

πηζαλφηεηα λα είλαη φινη νη εθεκεξεχνληεο ηαηξνί απαζρνιεκέλνη, θάηη πνπ ζα νδε-

γήζεη ζην λα ραζνχλ θάπνηνη αζζελείο επεηδή δελ έρνπλ ηελ ππνκνλή ή θαη ην ρξφλν 

γηα λα πεξηκέλνπλ. 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα δνχκε είλαη απφ ην λνζνθνκείν Κ.Α.Σ θαη είλαη παξκέλα κεξηθά 

απφ ην ίληεξλεη θαη κεξηθά απφ θάπνηεο λνζνθφκεο πνπ ζπλνκηιήζακε γηαηί δελ ήηαλ 

δπλαηή ε παξνρή ηνπο εγγξάθσο ιφγσ απνξξήηνπ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ ην ίληεξλεη αλαθέξνληαη ζην έηνο 2002 θαη ζηελ Β 

γεληθή ρεηξνπξγηθή πηέξπγα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ είλαη κέξνο ηνπ Β’ ρεηξνπξγηθνχ 

ηνκέα. ηνλ ηνκέα απηφλ επίζεο ππάξρνπλ θαη ε Α’ γεληθή ρεηξνπξγηθή, ε Α’ ΜΔΘ, 

Β’ ΜΔΘ, ε Νεπξνρεηξνπξγηθή, ε πιαζηηθή, ε κνλάδα εγθαπκάησλ, ε ζηνκαηηθή θαη 

γλαζνπξνζσπηθή ρεηξνπξγηθή, ε αγγεηνρεηξνπξγηθή, ε ζσξαθνρεηξνπξγηθή, ην νπξν-

ινγηθφ θαη ην νδνληηαηξηθφ ηαηξείν.  

ηα επείγνληα ηεο Β’ γεληθήο ρεηξνπξγηθήο γηα ην 2002 εμεηάζηεθαλ πεξίπνπ 3200 

αζζελείο ακηγψο κε πξνβιήκαηα γεληθήο ρεηξνπξγηθήο ή κε ζχλζεηα πξνβιήκαηα 

πνιιψλ εηδηθνηήησλ, ζπλήζσο πνιπηξαπκαηίεο. ε θάζε εθεκεξία παξίζηαληαη 3 εη-

δηθεπφκελνη ηαηξνί θαη 1-2 επηκειεηέο. Σέινο, νη λνζνθφκεο καο πιεξνθφξεζαλ φηη 

θάζε αζζελήο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 1,5 ψξεο απφ ηελ ψξα πνπ ζα εηζέιζεη κέρξη θαη ηελ 

ψξα πνπ ζα εμέιζεη απφ ην λνζνθνκείν αλ ππάξρεη 1 επηκειεηήο καδί κε ηνπ εηδη-

θεπφκελνπο, ελψ ρξεηάδνληαη 1,3 ψξεο γηα ηνλ αζζελή αλ παξεπξίζθνληαη 2 επηκειε-

ηέο εθηφο απφ ηνπο εηδηθεπφκελνπο. 

Έρνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα δνχκε δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε ζα 

εμεηάζνπκε πφζνη πειάηεο ζα κπνξνχζαλ λα ραζνχλ αλ είρακε 4 άηνκα αλά εθεκεξία 

(m=4 πεγέο) θαη ζηελ δεχηεξε ζα δνχκε ηη ζα γηλφηαλ αλ ήηαλ πάληα 5 άηνκα ζηελ 

εθεκεξία (m=5 πεγέο). 

Αξρηθά φκσο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε θάζε πφζε ψξα εηζέξρεηαη αζζελήο ζηα ε-

πείγνληα. Αθνχ είρακε 3200 αζζελείο φιε ηε ρξνληά, ππνινγίδνληαο φηη ε εθεκεξίεο 

είλαη θάζε κέξα 12 ψξεο πεξίπνπ ηε κέξα, ππνινγίδνπκε φηη θηάλεη έλαο λένο αζζε-

λήο θάζε 1,4 ψξεο (interarrival time α).  

Αο πάξνπκε ινηπφλ ηελ πξψηε πεξίπησζε κε ηνπο 4 γηαηξνχο αλά εθεκεξία. Έρνπκε 

έλαλ αζζελή θάζε 1,4 ψξεο θαη ρξφλν επεμεξγαζίαο 1.5 ψξεο. 

Αξρηθά ζα ππνινγίζνπκε ηε ρσξεηηθφηεηα πνπ έρεη ην ζχζηεκα ππνζέηνληαο φηη θαη 

νη 4 γηαηξνί είλαη ειεχζεξνη. Ζ ρσξεηηθφηεηα είλαη ην πειίθν ησλ πεγψλ πξνο ην 
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ρξφλν επεμεξγαζίαο. Όπσο παξαηεξνχκε (Δηθφλα 4.15) εδψ έρνπκε ρσξεηηθφηεηα 2.7 

αζζελείο ηελ ψξα. 

 
Δηθόλα 4.19 Χσξεηηθόηεηα 

 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ην ξπζκφ δήηεζεο δειαδή θάζε πφζε ψξα θηάλεη θά-

πνηνο αζζελήο, ν νπνίνο είλαη 1 πξνο ην ρξφλν κεηαμχ ησλ αθίμεσλ, φπνπ εδψ είλαη 

1.4 ψξεο. 

 
Δηθόλα 4.20 Ρπζκόο δήηεζεο 
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Παξαθάησ ζα ππνινγίζνπκε ηελ έκκεζε αμηνπνίεζε ε νπνία είλαη ην πειίθν ηνπ 

ξπζκνχ δήηεζεο πξνο ηε ρσξεηηθφηεηα. 

 
Δηθόλα 4.21 Έκκεζε αμηνπνίεζε 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα βξνχκε ηελ πηζαλφηεηα (P) λα είλαη απαζρνιεκέλνη φινη 

νη εμππεξεηεηέο. Όκσο γηα λα βξνχκε απηή ηελ πηζαλφηεηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνη-

ήζνπκε ηνλ ηχπν απσιεηψλ ηνπ Erlang (φπνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 3), ν νπνίνο 

νξίδεη φηη πξέπεη λα βξνχκε πξψηα ην r φπνπ νξίδεηαη ζαλ ην πειίθν ηνπ ρξφλνπ επε-

μεξγαζίαο πξνο ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ ή σο ην γηλφκελν ηεο έκκεζεο αμην-

πνίεζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ.  

 
Δηθόλα 4.22 Γείθηεο r 
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Γηα λα βξνχκε ηψξα ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη φινη νη εμππεξεηεηέο απαζρνιεκέλνη ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ πίλα απψιεηα ηνπ Erlang. Απηφ πνπ ζα θάλνπκε εί-

λαη πξψηα λα βξνχκε ηελ αληίζηνηρε γξακκή θεθαιίδαο (r=1,1) πνπ δείρλεη ηελ αλα-

ινγία ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο πξνο ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αθίμεσλ (βιέπε πί-

λαθα 4.1). Ύζηεξα, ζα βξνχκε ηελ αληίζηνηρε θεθαιίδα ζηήιεο (m=4) πνπ δείρλεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ πεγψλ. 
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Πίλαθαο 4.1 Πίλαθαο απώιεηαο ηνπ Erlang (Excel) 

 
 

Ζ ηνκή απηήο ηεο γξακκήο κε απηή ηε ζηήιε είλαη             . ην excel ην π-

πνινγίζακε κε ηε ζπλάξηεζε INDEX ηελ νπνία ηελ βάιακε λα ςάμεη ζε έλαλ πίλαθα 

ηελ ηνκή κηαο γξακκήο κε κία ζηήιε. Γηα λα βξεη φκσο ηελ ηνκή πνπ ζέιακε εκείο 

ρξεζηκνπνηήζακε κέζα ζηελ INDEX δχν θνξέο ηε ζπλάξηεζε MATCH γηα λα βξεη 

ηα ζηνηρεία πνπ ζέιακε ηε κία ζηε αληίζηνηρε γξακκή θαη ηελ άιιε ζηελ αληίζηνηρε 

ζηήιε. Σν απνηέιεζκα απηφ πνπ βξήθακε ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη ην λνζν-

θνκείν ζα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πιεξφηεηαο γηα ην 2%ηνπ ρξφλνπ.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,1 0,0909 0,0045 0,0002 0 0 0 0 0 0 0

0,2 0,1667 0,0164 0,0011 0,0001 0 0 0 0 0 0

0,25 0,2 0,0244 0,002 0,0001 0 0 0 0 0 0

0,3 0,2308 0,0335 0,0033 0,0003 0 0 0 0 0 0

0,33 0,25 0,04 0,0044 0,0004 0 0 0 0 0 0

0,4 0,2857 0,0541 0,0072 0,0007 0,0001 0 0 0 0 0

0,5 0,3333 0,0769 0,0127 0,0016 0,0002 0 0 0 0 0

0,6 0,375 0,1011 0,0198 0,003 0,0004 0 0 0 0 0

0,67 0,4 0,1176 0,0255 0,0042 0,0006 0,0001 0 0 0 0

0,7 0,4118 0,126 0,0286 0,005 0,0007 0,0001 0 0 0 0

0,75 0,4286 0,1385 0,0335 0,0062 0,0009 0,0001 0 0 0 0

0,8 0,4444 0,1509 0,0387 0,0077 0,0012 0,0002 0 0 0 0

0,9 0,4737 0,1757 0,0501 0,0111 0,002 0,0003 0 0 0 0

1 0,5 0,2 0,0625 0,0154 0,0031 0,0005 0,0001 0 0 0

1,1 0,5238 0,2237 0,0758 0,0204 0,0045 0,0008 0,0001 0 0 0

1,2 0,5455 0,2466 0,0898 0,0262 0,0063 0,0012 0,0002 0 0 0

1,25 0,5556 0,2577 0,097 0,0294 0,0073 0,0015 0,0003 0 0 0

1,3 0,5652 0,2687 0,1043 0,0328 0,0085 0,0018 0,0003 0,0001 0 0

1,33 0,5714 0,2759 0,1092 0,0351 0,0093 0,0021 0,0004 0,0001 0 0

1,4 0,5833 0,2899 0,1192 4 0,0111 0,0026 0,0005 0,0001 0 0

1,5 0,6 0,3103 0,1343 0,048 0,0142 0,0035 0,0008 0,0001 0 0

1,6 0,6154 0,3299 0,1496 0,0565 0,0177 0,0047 0,0011 0,0002 0 0

1,67 0,625 0,3425 0,1598 0,0624 0,0204 0,0056 0,0013 0,0003 0,0001 0

1,7 0,6296 0,3486 0,165 0,0655 0,0218 0,0061 0,0015 0,0003 0,0001 0

1,75 0,6364 0,3577 0,1726 0,0702 0,024 0,0069 0,0017 0,0004 0,0001 0

1,8 0,6429 0,3665 0,1803 0,075 0,0263 0,0078 0,002 0,0005 0,0001 0

1,9 0,6552 0,3836 0,1955 0,085 0,0313 0,0098 0,0027 0,0006 0,0001 0

2 0,6667 0,4 0,2105 0,0952 0,0367 0,0121 0,0034 0,0009 0,0002 0

m

r

Erlang loss table
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Δηθόλα 4.23 Πηζαλόηεηα όινη νη εμππεξεηεηέο λα είλαη απαζρνιεκέλνη 

 

Σέινο, ππνινγίδνπκε ηνπο πειάηεο πνπ ράζεθαλ απφ ην ζχζηεκα σο ην γηλφκελνο ηνπ 

ξπζκνχ δήηεζεο επί ηελ πηζαλφηεηα λα κελ είλαη φινη νη εμππεξεηεηέο απαζρνιεκέ-

λνη (1-     ). Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα  ζηελ πεξίπησζε ησλ 4 πεγψλ 

βιέπνπκε φηη ράλνληαη 0,7 πεξίπνπ αζζελήο ηελ ψξα, δειαδή πεξίπνπ 8 αζζελείο ηε 

κέξα. 

 
Δηθόλα 4.24 Αζζελείο πνπ ράζεθαλ 

Αθνχ παξαηεξήζακε ηη ζα γηλφηαλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 4 πεγψλ ηψξα ζα δνχκε θαη 

ηελ πεξίπησζε κε ηηο 5 πεγέο (γηαηξνχο). 
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Δηθόλα 4.25 Πεξίπησζε 5 πεγώλ 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ζηελ πεξίπησζε απηή πνπ έρνπκε θαη κηθξφ-

ηεξν ρξφλν επεμεξγαζίαο, ε πηζαλφηεηα λα είλαη φινη νη εμππεξεηεηέο απαζρνιεκέλνη 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξε πνπ ζεκαίλεη φηη ην λνζνθνκείν ζα ήηαλ ζε πιεξφηεηα ην 

1,2% ηνπ ρξφλνπ. Παξφια απηά παξαηεξνχκε φηη νη πειάηεο πνπ ράλνληαη είλαη θαη 

πάιη πεξίπνπ 0,7 ηελ ψξα. Άξα βιέπνπκε φηη ν έλαο παξαπάλσ γηαηξφο δελ ζα βνε-

ζνχζε ηφζν πνιχ. 
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Κεθάιαηο 5: Σσκπεράζκαηα θαη περαη-

ηέρφ έρεσλα 

ηελ παξαπάλσ εξγαζία αλαιχζεθαλ ηα ζπζηήκαηα νπξψλ αλακνλήο θαη έγηλε εζηη-

αζκφο ζηηο ππεξεζίεο. Αλαθεξζήθαλ ηα δίθηπα νπξψλ αλακνλήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κίαο νπξάο, αλαθέξζεθαλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά κνληέια νπξψλ αλακνλήο θαη πα-

ξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο βαζηθέο θαηαλνκέο. ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζεθε ην αληίθηππν 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο νπξέο αλακνλήο θαη δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ρξφ-

λνπο αλακνλήο κε έλαλ αιιά θαη πεξηζζφηεξνπο εμππεξεηεηέο φπσο επίζεο θαη ζηελ 

απψιεηα ηεο απφδνζεο. Σέινο, θάλεθε ζηελ πξάμε, κε δχν παξαδείγκαηα ζην Excel, 

πψο ε κεηαβιεηφηεηα επεξεάδεη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εμππεξεηεηψλ πνπ δηαζέηνπκε αιιά ην ξφιν πνπ παίδεη ζηελ απψιεηα ησλ πειαηψλ. 

Ζ ζεσξία νπξψ αλακνλήο νπζηαζηηθά είλαη κία καζεκαηηθή έξεπλα ησλ ζπζηεκάησλ 

αλακνλήο. Σν πξψην παξάδεηγκα, ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο ηξάπεδαο, είλαη κία 

εθαξκνγή απηήο ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα ππνινγηζηνχλ παξάγνληεο 

φπσο ην κέζν κήθνο ηεο νπξάο, ηνλ αλακελφκελν αξηζκφ πειαηψλ ζην ζχζηεκα, ην 

κέζν ρξφλν πνπ πεξλά έλαο πειάηεο ζην ζχζηεκα, θαη ην πην ζεκαληηθφ, ην κέζν 

ρξφλν πνπ πξέπεη λα πεξηκέλεη ν πειάηεο ζην ζχζηεκα κέρξη λα εμππεξεηεζεί. Όπσο 

θάλεθε ινηπφλ θαη ζην παξάδεηγκα, ν ρξφλνο αλακνλήο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην 

ρξφλν άθημεο αιιά θαη απφ ην κέζν ρξφλν εμππεξέηεζεο. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη 

κε ηελ πξνζζήθε ηνπ δεχηεξνπ ηειεθσλεηή, ζχζηεκα Β, ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο 

αιιά θαη ν κέζνο ρξφλνο εμππεξέηεζεο κεηψλεηαη αηζζεηά θαη ζρεδφλ κεδελίδεηαη. 

Αλ είρακε αθφκα έλα ζχζηεκα Γ, κε ηξεηο εμππεξεηεηέο, ν κέζνο ρξφλνο αλακνλήο 

ζα πιεζίαδε αθφκα πεξηζζφηεξν ην κεδέλ. Άξα αθφκα έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ην ρξφλν αλακνλήο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εμππεξεηεηψλ πνπ βξίζθνληαη 

ζην ζχζηεκα.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ εμππεξεηεηψλ αιιά θαη ησλ κέζσλ ρξφλσλ επεμεξγαζίαο θαη 

άθημεο θαίλεηαη θαη ζην δεχηεξν παξάδεηγκα πνπ παξαηέζεθε. ε απηφ ην παξάδεηγ-

κα ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ πεξίπησζε κε ηνπο πέληε γηαηξνχο ζε θάζε εθεκεξία, πα-

ξαηεξήζεθε φηη ε πηζαλφηεηα λα είλαη φινη απαζρνιεκέλνη είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

πεξίπησζε φπνπ νη γηαηξνί ηεο εθεκεξίαο είλαη ηέζζεξηο. Δπίζεο, θάλεθε φηη ζηε 

δεχηεξε πεξίπησζε ην λνζνθνκείν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε πιεξφηεηαο ην 2% ηνπ 

ρξφλνπ, ελψ κε ηνπο ηέζζεξηο γηαηξνχο, φπνπ θαη ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο είλαη κεγα-

ιχηεξνο, βξίζθεηαη ζε πιεξφηεηα ην 1,2% ηνπ ρξφλνπ. Σέινο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψ-

ζεηο ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ πνπ ράλεηαη είλαη ζρεδφλ ν ίδηνο αιιά ε δηαθνξά ζε απηφ 

ην θνκκάηη ζα ήηαλ πην αηζζεηή αλ είρακε πεξηζζφηεξνπο γηαηξνχο. 

Ζ παξαπάλσ εξγαζία θαη θπξίσο νη δχν εθαξκνγέο απνδεηθλχνληαη πνιχ ρξήζηκεο 

θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη πνιχηηκε αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επη-

ρεηξεκαηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, αιιά αθφκα θαη ησλ αλζξψπσλ ζηελ θαζε-

κεξηλφηεηά ηνπο, είλαη ε κείσζε ηεο αλακνλήο ζε ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπξέο 

εμππεξέηεζεο θαη ε επραξίζηεζε ησλ πειαηψλ ψζηε λα κελ εγθαηαιείπνπλ ην ζχ-

ζηεκα. 
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πλνςίδνληαο, ζαλ πεξαηηέξσ έξεπλα πξνηείλεηαη ε κειέηε γηα ηελ εχξεζε ηξφπσλ 

θαη κεζφδσλ πνπ ζα καο εμαζθαιίζνπλ ηε κείσζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, ψζηε λα εμα-

ζθαιίδνληαη κηθξφηεξνη ρξφλνη αλακνλήο αιιά θαη κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη 

φινη νη εμππεξεηεηέο απαζρνιεκέλνη. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ κειέηε 

πνιππινθφηεξσλ ζπζηεκάησλ θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, φπσο αεξνδξφκηα, ηξάπεδεο 

θιπ, θαη κε ηελ πξνζνκνίσζή ηνπο θαη κε δηάθνξα άιια παθέηα εθηφο ηνπ Excel, ε-

ιέγρνληαο φκσο πξψηα αλ ην παθέην ηαηξηάδεη κε ηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, 

ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα πξνζέρεη ψζηε ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί λα είλαη κία α-

θξηβήο αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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