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Περίληψη 
 

Η θεωρία ουρών είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνική µοντελοποίησης που 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση της συµπεριφοράς και της απόδοσης των 

υπολογιστικών συστηµάτων. Οι ουρές είναι το βασικό στοιχείο στη λειτουργία τόσο 

των υπολογιστών όσο και των συστηµάτων επικοινωνίας ή των δικτύων. Η 

διδασκαλία όµως του συγκεκριµένου αντικειµένου στα πανεπιστήµια βασίζεται στη 

µαθηµατική µοντελοποίηση η οποία θέτει ως προαπαιτούµενο τις περισσότερες 

φορές το υψηλό επίπεδο γνώσης µαθηµατικών. Στη διατριβή αυτή προτείνεται µία 

διαφορετική προσέγγιση η οποία εισάγει την Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης 

(UML) ως το εργαλείο για τη διδασκαλία µοντελοποίησης συστηµάτων διακριτών 

γεγονότων όπως οι ουρές και τα δίκτυα.  

Η συγκεκριµένη προσέγγιση εφαρµόστηκε σε πιλοτικό µάθηµα στο τµήµα 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε από τους διδάσκοντες αλλά και από τους φοιτητές 

που έλαβαν µέρος και απήντησαν σε ερωτηµατολόγιο που τους δόθηκε µε την 

ολοκλήρωση των µαθηµάτων. 

Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν και η ανάπτυξη λογισµικού 

προσοµοίωσης ουρών το οποίο βασίστηκε στα διαγράµµατα της Ενοποιηµένης 

Γλώσσας Μοντελοποίησης αλλά και σε Αντικειµενοστρεφείς Τεχνικές 

Προγραµµατισµού. Το λογισµικό έχει δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι η εκπαιδευτική 

η οποία βοηθάει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της θεωρίας 

ουρών. Η δεύτερη αφορά στη δυνατότητά του να προσοµοιώνει διάφορους τύπους 

ουρών και έτσι να βοηθά κάποιο ερευνητή να εξάγει χρήσιµα αποτελέσµατα. 
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Εισαγωγή 
Η θεωρία ουρών είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνική µοντελοποίησης που 

χρησιµοποιείται για την ανάλυση της συµπεριφοράς και της απόδοσης των 

υπολογιστικών συστηµάτων. Οι ουρές είναι το βασικό στοιχείο στη λειτουργία τόσο 

των υπολογιστών όσο και των συστηµάτων επικοινωνίας ή των δικτύων. Οι διάφορες 

εργασίες, τα µηνύµατα ή τα πακέτα δεδοµένων πρέπει να διαµοιραστούν το υλικό 

όπως επεξεργαστές, µνήµες, περιφερειακές συσκευές ενσύρµατες ή ασύρµατες 

συσκευές. Επειδή όµως µία µόνο εργασία µπορεί να εξυπηρετείται κάθε φορά στη 

πλειονότητα των περιπτώσεων, οι υπόλοιπες πρέπει να περιµένουν σε µία ουρά. 

Όµως και στην οικονοµία ή τις επιχειρήσεις συναντώνται πολύ συχνά ουρές. 

Οι πελάτες σε µία τράπεζα ή σε ένα πολυκατάστηµα, οι οποίοι περιµένουν να 

εξυπηρετηθούν στα ταµεία, ή οι ασθενείς σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων 

αποτελούν συστήµατα που µπορούν να περιγραφούν βάσει της θεωρίας ουρών.    

Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα νέο τρόπο 

µελέτης και διδασκαλίας της θεωρίας ουρών βασισµένο σε αντικειµενοστρεφείς 

τεχνικές. Οι αντικειµενοστρεφείς τεχνικές βασίζονται στη χρήση της Ενοποιηµένης 

Γλώσσας Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language (UML)) και των 

διαγραµµάτων της, που χρησιµοποιούνται για τη µοντελοποίηση συστηµάτων. Οι 

αντικειµενοστρεφείς τεχνικές βασίζονται ακόµη στη δηµιουργία κλάσεων στη 

γλώσσα προγραµµατισµού C++. Οι συγκεκριµένες κλάσεις µε τη χρήση ενός νέου 

αλγορίθµου που προτείνεται και διαφόρων παραλλαγών του, χρησιµοποιούνται στην 

ανάπτυξη µιας εφαρµογής η οποία µπορεί να προσοµοιώσει τα περισσότερα 

συστήµατα µιας ουράς. Πρέπει να τονιστεί ότι ο συγκεκριµένος αλγόριθµος προήλθε 

από τη µελέτη των διαγραµµάτων της UML.       

Στην εργασία παρουσιάζονται επίσης  µαθηµατικές εξισώσεις οι οποίες 

µοντελοποιούν συγκεκριµένα συστήµατα που βασίζονται στη θεωρία ουρών. Λόγω 

της µεγάλης ποικιλίας των συγκεκριµένων συστηµάτων η µαθηµατική 

µοντελοποίηση µερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολη ή και αδύνατη. Έτσι τίθεται 

το ερώτηµα κατά πόσο η προσοµοίωση σε υπολογιστή δίνει ποιοτικά και ασφαλή 

αποτελέσµατα. Σκοπός επίσης της συγκεκριµένης εργασίας είναι να δώσει θετική 

απάντηση και στο συγκεκριµένο ερώτηµα συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από τη µαθηµατική µοντελοποίηση µε αυτά της προσοµοίωσης σε 
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υπολογιστή για τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες περιπτώσεις της θεωρίας ουρών. 

Έτσι στο πλαίσιο της συγκεκριµένης µελέτης, η εφαρµογή  που αναπτύχθηκε δίνει 

και τη δυνατότητα σύγκρισης µαθηµατικού µοντέλου και αποτελεσµάτων 

προσοµοίωσης, ώστε να αναλυθεί αν τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια ή όχι. 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η παρούσα µελέτη προτείνει ένα νέο τρόπο 

µελέτης και διδασκαλίας της θεωρίας ουρών απαλλαγµένο από τις δυσκολίες που 

υπάρχουν στην κατανόηση των µαθηµατικών εξισώσεων που τη διέπουν. Η νέα 

µέθοδος διδασκαλίας, η οποία τουλάχιστον µέχρι τώρα στην έρευνα που διεξήγαµε δε 

συναντάται σε κάποιο πανεπιστήµιο, βασίζεται στη χρήση διαγραµµάτων της 

γλώσσας  UML. Επίσης βασίζεται και στην ανάπτυξη λογισµικού µε τη χρήση της 

γλώσσας C++ η οποία είναι µία αντικειµενοστρεφής γλώσσα προγραµµατισµού. Έτσι 

δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να πάρουν αποτελέσµατα για σχεδόν όλες τις 

µορφές ουρών που υπάρχουν αλλά και ταυτόχρονα να εξασκηθούν σε 

αντικειµενοστρεφείς τεχνικές προγραµµατισµού αντί να αναλώνονται στην 

κατανόηση δύσκολων µαθηµατικών εξισώσεων. Παράλληλα ένας ερευνητής που 

ασχολείται µε τη θεωρία ουρών και την εφαρµογή της στην επιστήµη των 

υπολογιστών, στην οικονοµία ή σε κάποιο άλλο κλάδο µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

λογισµικό, ώστε να πάρει αποτελέσµατα τα οποία θα τον βοηθήσουν στην έρευνά του 

ή να επιβεβαιώσει την ορθότητα του µαθηµατικού µοντέλου (τύποι – εξισώσεις) που 

εξήγαγε.  

Η µελέτη που παρουσιάζεται είναι διαρθρωµένη σε 8 κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια περιγραφή της θεωρίας ουρών. 

Παρουσιάζεται η σηµειογραφία (notation) που προτάθηκε από τον Kendall καθώς 

και οι πιο διαδεδοµένες προτεραιότητες που συναντώνται σε ένα σύστηµα που 

περιγράφεται µε όρους της θεωρίας ουρών. Ορίζονται επίσης οι µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται και αποτελούν τα αποτελέσµατα της µοντελοποίησης µιας ουράς. 

Τέλος εξηγείται τι σηµαίνει ο όρος κατάσταση για µια απλή ουρά και ποια είναι η 

πιθανότητα να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιλέχθηκε να παρουσιαστούν ξεχωριστά οι συνεχείς 

κατανοµές τυχαίων πραγµατικών αριθµών που χρησιµοποιούνται στη µοντελοποίηση 

των ουρών. Αρχικά παρουσιάζεται το µαθηµατικό υπόβαθρο που απαιτείται για την 

περιγραφή των κατανοµών. Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για τις παραµέτρους της 

κάθε κατανοµής, για τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας και αθροιστικής 

πιθανότητας καθώς και για τη µέση τιµή και τη διακύµανση. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το µαθηµατικό µοντέλο για τους πιο 

διαδεδοµένους τύπους ουρών. Περιγράφονται οι σχετικές εξισώσεις µε το µέσο 

αριθµό εργασιών στο σύστηµα, µε το µέσο αριθµό εργασιών στην ουρά, µε το µέσο 

χρόνο παραµονής στο σύστηµα, καθώς και το µέσο χρόνο παραµονής στην ουρά. 

∆ίνονται επίσης οι τύποι για τη διακύµανση όλων των παραπάνω µεγεθών. Οι 

συγκεκριµένες µαθηµατικές εξισώσεις θα χρησιµοποιηθούν για τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µεταξύ µοντελοποίησης και προσοµοίωσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη εισαγωγή στην Ενοποιηµένη 

Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) και στα διαγράµµατα που χρησιµοποιεί. Αναλυτικά 

περιγράφονται τα διαγράµµατα κλάσεων, ακολουθίας, δραστηριότητας και 

κατάστασης. Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη 

χρήση της UML και των διαγραµµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια για τη 

διδασκαλία των ουρών. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διάρθρωση της διδασκαλίας του 

µαθήµατος καθώς και τα διαγράµµατα της UML που χρησιµοποιήθηκαν ως 

εκπαιδευτικό υλικό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των απαντήσεων των 

φοιτητών σε ένα ερωτηµατολόγιο σχετικό µε τη χρήση των µαθηµατικών και της 

UML στην διδασκαλία της θεωρίας ουρών, αλλά και µε την υιοθέτηση της UML ως 

το βασικό εργαλείο µοντελοποίησης.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο αλγόριθµος που αναπτύχθηκε για την 

προσοµοίωση των ουρών και οι παραλλαγές (µικρές προσθήκες ή αλλαγές) ανάλογα 

µε την προτεραιότητα της εκάστοτε ουράς. Πρέπει να τονιστεί ότι ο αλγόριθµος 

αυτός βασίστηκε στα διαγράµµατα της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης 

(UML) που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. ∆ίνονται επίσης τα 

τµήµατα αλγορίθµου τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή τυχαίων 

αριθµών για κάθε κατανοµή που χρησιµοποιείται στο λογισµικό. Τέλος 

περιγράφονται οι κλάσεις και οι µέθοδοι τους,  που υπάρχουν στα διαγράµµατα της 

UML και υλοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρµογής. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο περιγράφεται πώς µπορεί να αξιοποιηθεί το λογισµικό 

τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και από κάποιο ερευνητή ο οποίος χρειάζεται 

αποτελέσµατα για έναν από τους τύπους ουράς που µπορούν να προσοµοιωθούν. 

Παρουσιάζονται λοιπόν συγκριτικά αποτελέσµατα µεταξύ µαθηµατικού µοντέλου και 

προσοµοίωσης για κάποιους τύπους ουρών τα οποία αναλύονται. Η ανάλυση αυτών 

των αποτελεσµάτων επιβεβαιώνει την εκτίµηση ότι τα αποτελέσµατα είναι κατά βάση 
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ίδια και άρα η προσοµοίωση µπορεί να αντικαταστήσει τα µαθηµατικά. Επίσης 

παρουσιάζεται η λειτουργία του λογισµικού κατά την προσοµοίωση κάποιας ουράς. 

Ακόµη γίνεται µία µελέτη σχετικά µε την αποδοτικότητα των πολιτικών 

προτεραιότητας για µία απλή ουρά και παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσµατα και 

γραφήµατα. Τέλος παρουσιάζονται αντίστοιχα λογισµικά και συγκρίνονται µε τη 

δικιά µας προσπάθεια.  

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται µια ανασκόπηση των στόχων της 

παρούσας διατριβής, παρουσιάζονται κάποια συµπεράσµατα και διατυπώνονται 

προτάσεις για µελλοντική έρευνα που αφορούν κυρίως στη επέκταση των 

διαγραµµάτων της UML καθώς και τη βελτίωση και την αξιοποίηση του λογισµικού.  
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1. Ουρές  
Μία ουρά αποτελείται από τρία στοιχεία: το χρόνο άφιξης µιας εργασίας, ένα 

buffer το οποίο αποκαλείται συχνά ουρά και στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες που 

περιµένουν κάποιο χρόνο µέχρι να εξυπηρετηθούν καθώς και το χρόνο εξυπηρέτησης 

κάθε εργασίας. Ο όρος µήκος ουράς συµπεριλαµβάνει τον αριθµό των εργασιών που 

περιµένουν στην ουρά, ενώ οι συγκεκριµένες εργασίες µαζί µε αυτές που ταυτόχρονα 

εξυπηρετούνται συνιστούν τον αριθµό των εργασιών στο σύστηµα.  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται πως κατηγοριοποιούνται οι ουρές µε βάση 

τη σηµειογραφία (notation) που προτάθηκε από τον Kendall [Jain 1991], και ποιες 

είναι οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των ουρών. 

Παρουσιάζεται επίσης πώς σχετίζονται όλες αυτές οι µεταβλητές µεταξύ τους. Τέλος 

περιγράφεται πώς γίνεται ο υπολογισµός των πιθανοτήτων να βρεθεί ένα σύστηµα σε 

µία κατάσταση (συγκεκριµένος αριθµός εργασιών στο σύστηµα). Ο συγκεκριµένος 

υπολογισµός αποτελεί πολύ σηµαντική παράµετρο για τη µοντελοποίηση µιας ουράς.   
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1.1 Κατηγοριοποίηση των ουρών 

Έχει επικρατήσει στην επιστηµονική κοινότητα η κατηγοριοποίηση των 

ουρών να γίνεται µε βάση τη σηµειογραφία (notation) που προτάθηκε από τον 

Kendall και ορίζει την κλάση A/S/m ως εξής: 

 A είναι η κατανοµή του ενδιάµεσου χρόνου µεταξύ δύο αφίξεων. Η 

συγκεκριµένη κατανοµή δηλώνεται ανάλογα µε το  γράµµα: 

- M αν είναι µαρκοβιανή ή εκθετική 

- Ek αν είναι Erlang όπου k ο δείκτης της (για παράδειγµα E2 για  

Erlang - 2) 

- Hk για υπερ-εκθετική µε παράµετρο k 

- D για σταθερή κατανοµή (deterministic) 

- G για οποιαδήποτε κατανοµή 

 S είναι η κατανοµή του χρόνου εξυπηρέτησης και δηλώνεται οµοίως µε  

το A 

 m είναι ο αριθµός των διαθέσιµων εξυπηρετητών. 

Η σηµειογραφία του Kendall συναντάται και σε µια πιο εκτεταµένη µορφή 

όπου υπάρχουν τρία ακόµη πεδία.: 

 Η χωρητικότητα της ουράς c 

 Ο µέγιστος αριθµός των εργασιών που µπορούν να βρίσκονται στην ουρά 

και στους εξυπηρετητές  p 

 Η σειρά προτεραιότητας που ακολουθείται SD (Service Discipline) 

Έτσι η ουρά περιγράφεται από την κλάση A/S/m/c/p/SD . Αν οι παράµετροι c 

και p δεν ορίζονται θεωρούµε ότι η ουρά είναι απεριόριστη. 

Ο όρος σειρά προτεραιότητας είναι αρκετά σηµαντικό χαρακτηριστικό µιας 

ουράς και περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επιλογή της επόµενης 

εργασίας που θα εξυπηρετηθεί [Harrison 1992].  

 

Η πιο διαδοµένη σειρά προτεραιότητας είναι η First Come First Served 

(FCFS) ή First In First Out (FIFO) όπου οι εργασίες εξυπηρετούνται αυστηρά µε 

βάση τη σειρά άφιξής τους.  
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Σχήµα 1.1 Προτεραιότητα FIFO 

 

Άλλη σειρά προτεραιότητας είναι η Last Come First Served ή Last In First 

Out (LIFO) η οποία συναντάται σε τρεις διαφορετικές εκδοχές: µε διακοπή και 

συνέχιση από το σηµείο διακοπής (pre-emptive resume), µε διακοπή και έναρξη από 

την αρχή (pre-emptive restart), και χωρίς διακοπή (non pre-emptive).  

• Στην πρώτη εκδοχή η εργασία που αφικνείται αντικαθιστά την 

εργασία που εξυπηρετείται. Όταν η εργασία της οποίας η εξυπηρέτηση 

διακόπηκε επανέλθει στον εξυπηρετητή, τότε συνεχίζει από το σηµείο 

που βρισκόταν.   

• Στην δεύτερη εκδοχή η εργασία που αφικνείται αντικαθιστά την 

εργασία που εξυπηρετείται. Όταν η εργασία της οποίας η εξυπηρέτηση 

διακόπηκε επανέλθει στον εξυπηρετητή, τότε ξεκινά ξανά από την 

αρχή.   

• Στην τρίτη εκδοχή η εργασία που αφικνείται περιµένει την 

ολοκλήρωση της εργασίας που εξυπηρετείται εκείνη τη στιγµή και στη 

συνέχεια εισέρχεται στον εξυπηρετητή, µόλις ελευθερωθεί.  

 

 
Σχήµα 1.2 Προτεραιότητα LIFO 

Η σειρά προτεραιότητας που χρησιµοποιείται κατά βάση από τους 

επεξεργαστές των υπολογιστών είναι η Round Robin (RR). Σε αυτή την 

προτεραιότητα κάθε εργασία που υπάρχει στο σύστηµα λαµβάνει εναλλάξ ένα πολύ 

µικρό κοµµάτι χρόνο εξυπηρέτησης (time slice). 
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Σχήµα 1.3 Προτεραιότητα Round Robin 

Άλλη σειρά προτεραιότητας είναι η Processor Sharing (PS) στην οποία η 

χωρητικότητα του εξυπηρετητή µοιράζεται εξίσου στις εργασίες. Συγκεκριµένα όλες 

οι εργασίες στο σύστηµα εξυπηρετούνται ταυτόχρονα και η χωρητικότητα του 

εξυπηρετητή µοιράζεται οµοιόµορφα στις εργασίες µε ένα ποσοστό στην κάθε µία 

αντιστρόφως ανάλογο του αριθµού των εργασιών στο σύστηµα. Θα µπορούσε κανείς 

να χαρακτηρίσει την συγκεκριµένη προτεραιότητα ως µία ιδανική εκδοχή της Round 

Robin όπου το time slice τείνει στο µηδέν.  

 
Σχήµα 1.4 Προτεραιότητα Processor Sharing 

Μία ακόµη σειρά προτεραιότητας που βασίζεται στο χρόνο εξυπηρέτησης 

είναι η Shortest Jobs First (SSF) όπου ο χρόνος εξυπηρέτησης πρέπει να είναι 

γνωστός αρχικά. Ο µέσος χρόνος αναµονής στην ουρά µειώνεται αρκετά µε αυτή την 

προτεραιότητα, όπως θα αποδειχθεί και µε τη χρήση του λογισµικού που 

αναπτύχθηκε. 

Τέλος µπορεί κανείς να συναντήσει ουρές όπου κάποιες εργασίες αποκτούν 

προτεραιότητα σε σχέση µε κάποιες άλλες, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στα 

εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκοµείου όπου τα επείγοντα περιστατικά εξυπηρετούνται 

πρώτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην προτεραιότητα LIFO, συναντώνται 

τρεις εκδοχές: pre-emptive resume, pre-emptive restart, και non pre-emptive οι οποίες 

αναλύθηκαν προηγουµένως.  

Ακόµη µπορεί να συναντήσει κάποιος ουρές µε τυχαία επιλογή της εργασίας 

που θα εξυπηρετηθεί. (SIRO Service In Random Order). 
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Για παράδειγµα η ουρά M/M/3/20/1500/FCFS αποτελείται από τις εξής 

παραµέτρους: 

1. Ο ενδιάµεσος χρόνος µεταξύ δύο αφίξεων κατανέµεται εκθετικά 

2. Ο χρόνος εξυπηρέτησης κατανέµεται εκθετικά 

3. Υπάρχουν τρεις εξυπηρετητές 

4. Στην ουρά µπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα 20 εργασίες (17 να 

περιµένουν και 3 να εξυπηρετούνται). Όλες οι υπόλοιπες εργασίες που 

έρχονται, χάνονται. 

5. Υπάρχουν 1500 εργασίες που θα έρθουν προς εξυπηρέτηση 

6. Η σειρά προτεραιότητας είναι η FCFS 
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1.2 Μεταβλητές στην ανάλυση των ουρών 

 Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι πιο σηµαντικές µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση των ουρών και ο τρόπος που συσχετίζονται [Morse 

1967], [Harrison 1992], [White 1975], [Gross 1974], [Cooper 1981], [Roxby 1997]. 

Οι µεταβλητές αυτές είναι: 

• τ = ενδιάµεσος χρόνος µεταξύ δύο αφίξεων. 

• λ = 1/E[τ] (E[τ] είναι η αναµενόµενη τιµή του τ). Μέσος αριθµός άφιξης 

εργασιών στη µονάδα του χρόνου. 

• s = χρόνος εξυπηρέτησης κάθε εργασίας. 

• µ =1/E[s]. Μέσος αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

για κάθε εξυπηρετητή. Αν υπάρχουν m εξυπηρετητές σε ένα σύστηµα, τότε ο 

συνολικός µέσος αριθµός είναι mµ 

• n = ο αριθµός των εργασιών στο σύστηµα. Καλείται επίσης και ως µήκος της 

ουράς. 

• nq = ο αριθµός των εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν. Αυτός είναι 

πάντα µικρότερος από το n, αφού δεν περιλαµβάνει τις εργασίες που 

εξυπηρετούνται εκείνη τη στιγµή.  . 

• ns = ο αριθµός των εργασιών που εξυπηρετούνται εκείνη τη στιγµή. 

• r = χρόνος παραµονής στο σύστηµα (περιλαµβάνει το χρόνο παραµονής στην 

ουρά και το χρόνο εξυπηρέτησης). 

• w = χρόνος αναµονής. Είναι ο χρόνος που µία εργασία αναµένει µέχρι να 

εξυπηρετηθεί.   

 

Όλες οι παραπάνω µεταβλητές είναι από τη φύση τους τυχαίες εκτός του λ 

και µ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς σχετίζονται οι µεταβλητές µεταξύ τους. 

1. Συνθήκη Σταθερότητας.  

Όταν ο αριθµός των εργασιών αυξάνει συνεχώς, το σύστηµα τείνει να µην είναι 

σταθερό. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήµατος, θα πρέπει για το µέσο 

αριθµό αφίξεων και το µέσο αριθµό που εξυπηρετούνται να ισχύει το εξής: 

λ< m µ (1) 
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Είναι προφανές ότι το m είναι ο αριθµός των εξυπηρετητών. Όταν βέβαια το 

σύστηµα χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένο µήκος ουράς, τότε οι παραπάνω εργασίες 

που αφικνούνται χάνονται. Έτσι το σύστηµα είναι πάντοτε σταθερό.  

2. Αριθµός εργασιών στο σύστηµα σε σύγκριση µε τον Αριθµό εργασιών 

στην ουρά.  

Ο αριθµός των εργασιών στο σύστηµα είναι ίσος µε τον αριθµό των εργασιών 

που περιµένουν να εξυπηρετηθούν συν τον αριθµό των εργασιών που 

εξυπηρετούνται. 

n = nq+ ns (2) 

Επειδή αυτές οι µεταβλητές είναι από τη φύση τους τυχαίες, προκύπτει η εξής 

σχέση µεταξύ των αναµενόµενων τιµών τους.  

E[n]=E[nq]+E[ns] (3) 

Επίσης, αν µέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή είναι ανεξάρτητος 

από τον αριθµό των εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν, τότε προκύπτει: 

Cov (n ,ns ) = 0 (4)  και  Var[n]=Var[nq]+Var[ns] (5) 

 όπου Cov (n ,ns ) είναι η συνδιακύµανση του αριθµού εργασιών και του 

αριθµού των εργασιών που εξυπηρετούνται, ενώ  Var[n], Var[nq], Var[ns] είναι οι 

διακυµάνσεις του αριθµού των εργασιών στο σύστηµα, του αριθµού που αναµένουν 

εξυπηρέτηση στην ουρά και του αριθµού των εργασιών που εξυπηρετούνται. 

Αν χάνονται εργασίες, όπως στην περίπτωση όπου η ουρά έχει συγκεκριµένο 

µήκος, τότε ισχύουν οι επόµενες σχέσεις: 

µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα 

= 

µέσος αριθµός αφίξεων × µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα 

 

ή παρόµοια 

 

µέσος αριθµός εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν 

= 

µέσος αριθµός αφίξεων × µέσος χρόνος αναµονής 

Οι δυο προηγούµενες σχέσεις είναι γνωστές ως νόµος του Little. 

3. Χρόνος παραµονής στο σύστηµα σε σύγκριση µε το χρόνο αναµονής. Η 

σχέση που τους συνδέει είναι η εξής: 

r = w+s (6) 
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Επειδή αυτές οι µεταβλητές είναι από τη φύση τους τυχαίες, προκύπτει η εξής 

σχέση µεταξύ των αναµενόµενων τιµών τους.  

E[r] =E[w]+E[s]  (7) 

Επίσης, αν µέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή είναι ανεξάρτητος 

από τον αριθµό των εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν, τότε προκύπτει: 

Cov (w, s) = 0 (8)  και  Var[r] = Var[w]+ Var[s] (9) 

Στο επόµενο διάγραµµα φαίνονται οι προηγούµενες σχέσεις µεταξύ των 

µεταβλητών. 

τ w s

Προηγούµενη 
Άφιξη Άφιξη Έναρξη 

Εξυπηρέτησης
Τερµατισµός 
Εξυπηρέτησης

n

nq ns

r
 

Σχήµα 1.5 Σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών µιας ουράς 
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1.3 Ανάλυση µιας απλής ουράς 

Το πιο απλό µοντέλο που συναντάται στη θεωρία ουρών αποτελείται από µία 

µόνο ουρά. Αρκετές διαδικασίες σε ένα σύστηµα υπολογιστή µπορούν να αναλυθούν 

βασιζόµενες σε αυτό το µοντέλο. Για παράδειγµα η κεντρική µονάδα επεξεργασίας 

και οι εργασίες που αναµένουν στην ουρά να εξυπηρετηθούν µπορούν να αναλυθούν 

µε βάση µοντέλα που αποτελούνται από µία ουρά. 

Η πλειονότητα των µοντέλων που βασίζονται στη θεωρία ουρών και 

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση υπολογιστικών συστηµάτων θεωρούν ενδιάµεσους 

χρόνους άφιξης εργασιών και χρόνους εξυπηρέτησης που ακολουθούν την εκθετική 

κατανοµή (exponential), ενώ η σειρά προτεραιότητας που τα διέπει είναι η FIFO. Για 

αυτό το λόγο συστήµατα µε Μ/Μ/m θα εξεταστούν πρώτα. Μια πολύ σηµαντική 

παράµετρος είναι η πιθανότητα το σύστηµα να βρεθεί σε µία κατάσταση όπου 

υπάρχει ένας συγκεκριµένος αριθµός (n) εργασιών στο σύστηµα. 

Όταν σε µία ουρά οι εργασίες φθάνουν µία κάθε φορά, τότε αυτή µπορεί να 

µοντελοποιηθεί  µε µία διαδικασία γέννησης – θανάτου (birth – death process). Η 

κατάσταση που βρίσκεται το σύστηµα µπορεί να περιγραφεί από τον αριθµό των 

εργασιών που βρίσκονται είτε στην ουρά ή στους εξυπηρετητές. Όταν µία εργασία 

αφικνείται, η κατάσταση του συστήµατος αυξάνεται κατά ένα (birth), ενώ, όταν µία 

εργασία ολοκληρώνει την εξυπηρέτησή της, η κατάσταση µειώνεται κατά ένα 

(death). 

Η πιθανότητα λοιπόν να βρεθεί ένα σύστηµα σε µία κατάσταση n, όταν 

διέπεται από µία διαδικασία birth – death, δίνεται µε βάση την ακόλουθη απόδειξη 

[Asmussen 1987], [Jain 1991], [Ross 2000], [Spigel 1980], [Stewart 2009] . 

 Αν υποθέσουµε ότι το σύστηµα είναι στην κατάσταση j στο χρόνο t, τότε 

υπάρχουν j εργασίες στο σύστηµα. Στο επόµενο χρονικό διάστηµα το οποίο το 

θεωρούµε αρκετά µικρό, το σύστηµα µπορεί να µεταπηδήσει στην κατάσταση j + 1 ή 

να µεταπέσει στην κατάσταση j – 1 ακολουθώντας τις εξής πιθανότητες:   

Πιθανότητα µιας άφιξης σε χρόνο ∆t 

{ ( ) 1 |  ( ) }P n t t j n t j tjλ+ ∆ = + = = ∆  (11) 

Πιθανότητα µίας oλoκλήρωσης εξυπηρέτησης σε χρόνο ∆t 

{ ( ) 1 |  ( ) }P n t t j n t j tjµ+ ∆ = − = = ∆  (12) 



Μελέτη Ουρών  
µε Χρήση Αντικειµενοστρεφών Τεχνικών 

Σελίδα 24 από 219 

Αν δεν υπάρχουν αφίξεις ή αναχωρήσεις (ολοκλήρωση εξυπηρέτησης), τότε 

το σύστηµα θα παραµείνει στην κατάσταση j και έτσι θα ισχύει 

Πιθανότητα παραµονής στην ίδια κατάσταση σε χρόνο ∆t 

{ ( ) | ( ) } 1 j jP n t t j n t j t tλ µ+ ∆ = = = − ∆ − ∆  (13) 

Υπενθυµίζεται ότι το ∆t είναι τόσο µικρό, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να 

συµβούν δύο γεγονότα στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (δύο αφίξεις ή δύο 

αναχωρήσεις ή µία άφιξη και µία αναχώρηση) 

Αν θεωρήσουµε την pj(t) να είναι η πιθανότητα το σύστηµα να βρίσκεται 

στην κατάσταση j το χρόνο t, τότε µπορούµε να γράψουµε την ακόλουθη οµάδα 

γραµµικών εξισώσεων. 

0 0 0 1 1

1 0 0 1 1 1 2 2

2 1 1 2 2 2 3 3

1 1 1 1

( ) (1 ) ( ) ( )

( ) ( ) (1 ) ( ) ( )

( ) ( ) (1 ) ( ) ( )
...
...
...

( ) ( ) (1 ) ( ) ( )j j j j j j j j

p t t t p t t p t

p t t tp t t t p t tp t

p t t tp t t t p t t p t

p t t tp t t t p t t p t

λ µ

λ µ λ µ

λ µ λ µ

λ µ λ µ− − + +

+ ∆ = − ∆ + ∆

+ ∆ = ∆ + − ∆ − ∆ + ∆

+ ∆ = ∆ + − ∆ − ∆ + ∆

+ ∆ = ∆ + − ∆ − ∆ + ∆

(14) 

Η j-οστή εξίσωση µπορεί να γραφεί ως εξής 

1 1 1 10

1 1 1 1

( ) ( )
lim ( ) ( ) ( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

j j
j j j j j j jt

j
j j j j j j j

p t t p t
p t p t p t

t
dp t

p t p t p t
dt

λ µ λ µ

λ µ λ µ

− − + +∆ →

− − + +

+ ∆ −
= − + + ⇒

∆

= − + +
(15) 

Σε µία κατάσταση η οποία είναι σταθερή ισχύουν όµως τα εξής: 

( )
( ) 0lim lim

j
j j

t t

dp t
p t p

dt
και

→∞ →∞

= =   (16) 

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στην j-οστή εξίσωση, προκύπτει 

1 1 1 1

1
1 1

1 1

0
1 0

1

0 ( ) ( ) ( ) ( )

, 1, 2,3,...

j j j j j j j

j j j
j j j

j j

p t p t p t

p p p j

p p

λ µ λ µ

µ λ λ
µ µ

λ
µ

− − + +

−
+ −

+ +

= − + + ⇒

⎛ ⎞+
= − =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

=

  (17) 

Η λύση που προκύπτει για τη συγκεκριµένη οµάδα εξισώσεων είναι η 

ακόλουθη 
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1
0 1 2 1

0 0
01 2 3 1

, 1, 2,...
n

jn
n

jn j

p p p n
λλ λ λ λ

µ µ µ µ µ

−
−

= +

⋅⋅⋅
= = = ∞

⋅⋅⋅ ∏   (18) 

 

Επειδή όλες οι πιθανότητες υπολογίζονται µε βάση την πιθανότητα να µην 

υπάρχει καµία εργασία στο σύστηµα p0 , αυτή µπορεί εύκολα να υπολογιστεί µιας και 

το άθροισµα όλων των πιθανοτήτων δίνει πάντοτε τη µονάδα. Έτσι προκύπτει 
1

0 0 0 1
1 0 1

1 0 1

11
1

n
j

n
jn j j

n j j

p p p
λ

λµ
µ

−∞

−∞
= = +

= = +

= + ⇒ =
+

∑∏
∑∏

  (19) 

Μετά από αυτή την ανάλυση σε σχέση µε τις πιθανότητες να βρεθεί ένα 

σύστηµα σε µία κατάσταση µπορούµε να παρουσιάσουµε πως µοντελοποιούνται µε 

τη χρήση µαθηµατικών οι πιο διαδεδοµένες περιπτώσεις ουρών. Προηγουµένως όµως 

θα γίνει µια σύντοµη παρουσίαση των πιο συχνά χρησιµοποιούµενων συνεχών 

κατανοµών πραγµατικών τυχαίων µεταβλητών. 
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2. Κατανοµές 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε όλες τις κατανοµές (συνεχείς) που θα 

χρησιµοποιηθούν τόσο για τη µαθηµατική µοντελοποίηση όσο και κατά τη διάρκεια 

της προσοµοίωσης µε το λογισµικό [Leigh 1983], [Hoever 1989], [Blumenfeld 2009], 

[Garzia 1990], [Gorney 1982], [Law 2000]. Για κάθε κατανοµή θα παρουσιαστούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της. Ο τρόπος µε τον οποίο παράγονται τυχαίοι αριθµοί από 

την κάθε κατανοµή θα παρουσιαστεί στο κεφάλαιο της περιγραφής του λογισµικού. 

 

Πριν όµως παρουσιαστούν οι κατανοµές, θα περιγράψουµε κάποιους 

στατιστικούς όρους που θα χρησιµοποιηθούν [Evans 2000], [Stewart 2009] [Adan 

2002]. 

 

Αθροιστική Συνάρτηση Κατανοµής (cumulative distribution function ή cdf) 

Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής µιας συνεχούς τυχαίας µεταβλητής 

εκφράζει την πιθανότητα η τυχαία µεταβλητή µε δεδοµένη συνάρτηση πιθανότητας 

να είναι µικρότερη ή ίση µιας δεδοµένης τιµής x. 

 

Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (probability density function ή pdf) 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας µιας συνεχούς τυχαίας µεταβλητής 

περιγράφει τη σχετική πιθανότητα µια τυχαία µεταβλητή να συµβεί σε ένα δεδοµένο 

σηµείο ενός χώρου παρατηρήσεων. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας προκύπτει 

ως παράγωγος της αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής. 

 

Αναµενόµενη Τιµή (expected value) 

Η αναµενόµενη τιµή µιας πραγµατικής τυχαίας µεταβλητής δίνει ένα µέτρο 

για το κέντρο της κατανοµής της τυχαίας µεταβλητής.  

Έστω Χ µία διακριτή ολοκληρώσιµη τυχαία µεταβλητή που παίρνει τις τιµές 

,  ix i N∈ , µε αντίστοιχες πιθανότητες pi = P(X = xi). Η αναµενόµενη τιµή της 

µεταβλητής είναι:  

[ ] i i
i N

E X x p
∈

=∑   (20) 

Έστω Χ µια συνεχής τυχαία µεταβλητή µε συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας ( )f x . Η αναµενόµενη τιµή της µεταβλητής είναι: 
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[ ] ( )E X xf x dx
∞

−∞

= ∫   (21) 

 

∆ιακύµανση (variance) 

Η διακύµανση περιγράφει πόσο µακριά είναι οι τιµές µιας κατανοµής από το 

µέσο όρο. Έστω µια τυχαία µεταβλητή Χ µε µέση τιµή µ = Ε[Χ]. Η διακύµανση 

ορίζεται ως εξής: 
2[ ] [( ) ]Var X E X µ= −   (22) 

Έστω Χ µία διακριτή ολοκληρώσιµη τυχαία µεταβλητή που παίρνει τις τιµές 

,  ix i N∈ , µε αντίστοιχες πιθανότητες pi = P(X = xi). Η διακύµανσή της είναι: 

2[ ] ( )i i
i N

Var X x pµ
∈

= −∑   (23) 

Έστω Χ µια συνεχής τυχαία µεταβλητή µε συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας ( )f x .Η διακύµανσή της είναι; 

2[ ] ( ) ( )Var X x f x dxµ
∞

−∞

= −∫   (24) 

Ένας ακόµη τρόπος υπολογισµού της διακύµανσης είναι ο εξής: 
2 2[ ] [ ] ( [ ])Var X E X E X= −    (25) 

 

Μετασχηµατισµός Laplace 

Ο µετασχηµατισµός Laplace µιας µη αρνητικής συνεχούς τυχαίας µεταβλητής 

Χ µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( )f x  ορίζεται ως εξής: 

*

0 0

( ) ( ) [ ] ( )st sX stf s e f t dt E e e dF t
∞ ∞

− − −= = =∫ ∫   (26) 

Στην ουσία εµείς θα χρησιµοποιήσουµε το µετασχηµατισµό Laplace της 

συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας.  

Με παραγώγιση προκύπτουν τα εξής: 

*' ( ) [ ] [ ]sX sXdf s E e E Xe
ds

− −= = −   (27) 

Οµοίως η n-ιοστή παράγωγος είναι: 

*( ) ( ) [ ] [( ) ]n sX n sXdf s E e E X e
ds

− −= = −   (28) 

Αν θέσουµε s = 0, τότε προκύπτει 
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*'

2 *''

*( )

[ ] (0)
[ ] (0)

...

...
[ ] ( 1) (0)n n n

E X f
E X f

E X f

= −

= +

= −

   (29) 
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2.1 Η Οµοιόµορφη Κατανοµή (Uniform)  

Η οµοιόµορφη κατανοµή [Jain 1991]:είναι η πιο απλή κατανοµή που 

χρησιµοποιείται. Η κατανοµή χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία τυχαίων αριθµών σε 

περιπτώσεις προσοµοίωσης όπως 

1. Απόσταση µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη µηνυµάτων σε ένα δίκτυο 

2. Χρόνος αναζήτηση σε ένα σκληρό δίσκο. 

 

Οι παράµετροι της εκθετικής κατανοµής είναι οι εξής  

α: κάτω όριο 

b: άνω όριο b > α 

pdf: 1( )f x
b a

=
−

  (30) 

cdf: 
0   

( ) ( ) / ( )               
1   

if x a
F x x a b a if a x b

if b x

<
= − − ≤ <

≤
 (31) 

Μέσος: 
2

a b+    (32) 

∆ιακύµανση: 2( ) /12b a−   (33) 
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2.2 H Εκθετική Κατανοµή (Exponential) 

Η κατανοµή exponential [Jain 1991] χρησιµοποιείται ευρέως σε µοντέλα της 

θεωρίας ουρών. Η κατανοµή χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση του χρόνου 

µεταξύ επιτυχηµένων γεγονότων, κυρίως όταν αυτά προκαλούνται από ένα µεγάλο 

αριθµό ανεξάρτητων παραµέτρων όπως  

1. ο χρόνος µεταξύ δύο επιτυχηµένων αφίξεων σε µία συσκευή 

2. ο χρόνος µεταξύ δύο αστοχιών σε µία συσκευή 

3. ο χρόνος εξυπηρέτησης σε µία συσκευή 

Η κατανοµή exponential είναι η µοναδική συνεχής κατανοµή που 

χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα “memoryless”. Η συγκεκριµένη ιδιότητα 

αναφέρεται στο γεγονός ότι ο χρόνος που συνέβηκε το τελευταίο επιτυχηµένο 

γεγονός δεν µπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη του χρόνου που θα συµβεί το 

επόµενο τελευταίο γεγονός. 

 

Οι παράµετροι της εκθετικής κατανοµής ( exp(α) )είναι οι εξής: 

α = παράµετρος κλίµακας = µέσος, α > 0 

Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

pdf: 1( )
x
af x e

a
−

=    (34) 

CDF: ( ) 1
x
aF x e

−
= −    (35) 

Μέσος: α  

∆ιακύµανση: α2 
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2.3 Η Κατανοµή Erlang 

Η κατανοµή Erlang [Jain 1991], [Adan 2002] χρησιµοποιείται συνήθως στα 

µοντέλα της θεωρίας ουρών ως µία επέκταση της εκθετικής κατανοµής. 

Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπως  

1. Μοντελοποίηση χρόνων εξυπηρέτησης σε δίκτυο ουρών. (ένας 

εξυπηρετητής µε κατανοµή χρόνου Erlang(α,m) αντιπροσωπεύει µία σειρά 

από m εξυπηρετητές µε εκθετική κατανοµή χρόνου) 

2. Μοντελοποίηση χρόνου επιδιόρθωσης και χρόνου αστοχιών σε συσκευές.   

 

Η κατανοµή Erlang είναι µία κατανοµή φάσεων. Υπάρχουν δηλαδή m 

εκθετικές φάσεις. 

 
Σχήµα 2.1 Kατανοµή Erlang 

 

Οι παράµετροι της κατανοµής Erlang ( Erlang(α,m) )είναι οι εξής: 

α = παράµετρος κλίµακας α > 0 

m = παράµετρος σχήµατος, m θετικός ακέραιος 

Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

pdf: 
1

( )
( 1)!

x
m a

m

x ef x
m a

−−

=
−

   (36) 

CDF: 1

0

( )
( ) 1

!

i
x

ma
i

x
aF x e
i

− −

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥

= − ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑   (37) 

Μέσος: αm 

∆ιακύµανση: α2m 
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2.4 Η Κανονική Κατανοµή (Normal) 

Η κανονική κατανοµή [Jain 1991] χρησιµοποιείται όταν η τυχαιότητα µιας 

µεταβλητής είναι άθροισµα πολλών ανεξάρτητων παραµέτρων. 

 

Οι παράµετροι της κανονικής κατανοµής Ν(µ,σ) είναι οι εξής:  

µ = µέσος 

σ = τυπική απόκλιση, σ > 0 

Περιοχή τιµών: x−∞ ≤ ≤ ∞  

pdf:  
2

2
( )
21( )

2

x

f x e
µ

σ

σ π

− −

=    (38) 

Μέσος: µ 

∆ιακύµανση: σ2  
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2.5 Η Υπό – Εκθετική Κατανοµή (HypoExponential) 

Η Υπό – Εκθετική κατανοµή [Stewart 2009] είναι µια γενικευµένη κατανοµή 

Erlang η οποία έχει την ίδια περιοχή χρήσεων µε αυτή της Erlang. Καλείται µε αυτό 

το όνοµα γιατί έχει συντελεστή διακύµανσης µικρότερο της µονάδας, ενώ αντίθετα η  

Υπέρ – Εκθετική έχει συντελεστή διακύµανσης µεγαλύτερο της µονάδας. Ως γνωστό 

η εκθετική κατανοµή έχει συντελεστή διακύµανσης ίσο µε τη µονάδα.   

Η κατανοµή Erlang έχει µία σειρά από m εκθετικές κατανοµές µε παράµετρο 

κλίµακας α. Η Υπό – Εκθετική κατανοµή έχει και αυτή σειρά από m εκθετικές 

κατανοµές µε διαφορετικές όµως παραµέτρους κλίµακας αi.  

Οι παράµετροι της Υπό – Εκθετικής κατανοµής ( hypoexp(αi, m) )είναι οι 

εξής: 

Θα θεωρήσουµε για καλύτερη κατανόηση, µιας και η χρήση της θα γίνει στη 

θεωρία ουρών, ότι µi = 1/αi ο µέσος αριθµός άφιξης ή εξυπηρέτησης εργασιών της 

κάθε φάσης τόσο για αυτή την κατανοµή όσο και για την Υπερ – Εκθετική. Έτσι 

έχουµε 

µi = µέσος κάθε φάσης 

m = αριθµός φάσεων 

Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

pdf: 
1 1,

( ) i

mm
jx

i
i j j i j i

f x e µ µ
µ

µ µ
−

= = ≠

=
−∑ ∏    (39) 

CDF: 
1 1,

( ) 1 i

mm
jx

i
i j j i j i

F x e µ µ
µ

µ µ
−

= = ≠

= −
−∑ ∏   (40) 

Μέσος: 
1

1m

i iµ=
∑      (41) 

∆ιακύµανση: 2
1

1m

i iµ=
∑      (42) 
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2.6 Η Υπέρ – Εκθετική Κατανοµή (Hyper - Exponential) 

Η Υπέρ – Εκθετική [Stewart 2009] σε αντίθεση µε την Υπό – Εκθετική έχει 

συντελεστή διακύµανσης µεγαλύτερο της µονάδας. Η κατανοµή (hyperexp(µi, pi, m)) 

περιγράφει m φάσεις σε παραλληλία µε µέσο αριθµό η κάθε µία  µi και πιθανότητα να 

προκύψει η συγκεκριµένη φάση pi. 

µ1

µ3

µm-1

µm

µ2

p1

p2

3

pm-1

pm

 
 

Σχήµα 2.2 Υπέρ – Εκθετική Κατανοµή 

 

Για παράδειγµα η Υπέρ – Εκθετική κατανοµή µε δύο φάσεις χρησιµοποιείται 

όταν θέλουµε να µοντελοποιήσουµε τη χρήση µιας τηλεφωνικής γραµµής για οµιλία 

ή για αποστολή τηλεοµοιοτυπίας. Η τηλεφωνική γραµµή χρησιµοποιείται για οµιλία 

µε µέσο όρο µ1 και πιθανότητα p1, ενώ για αποστολή fax µε µέσο όρο µ2 και 

πιθανότητα p2 

Οι παράµετροι της Υπέρ – Εκθετικής κατανοµής είναι οι εξής: 

µi = µέσος κάθε φάσης 

pi = πιθανότητα κάθε φάσης 

m = αριθµός φάσεων 
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Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

pdf: 
1

( ) i

m
x

i i
i

f x p e µµ −

=

=∑   (43) 

CDF: 
1

( ) (1 )i

m
x

i i
i

F x p e µµ −

=

= −∑  (44) 

Μέσος: 
1

m
i

i i

p
µ=

∑     (45) 

∆ιακύµανση: 2
1

2
m

i

i i

p
µ=

∑     (46) 
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 2.7 Η Κατανοµή Coxian 

Είναι δυνατό να κατασκευαστεί µία κατανοµή που να είναι συνδυασµός της  

Υπέρ – Εκθετικής και της Υπό – Εκθετικής κατανοµής. Στην κατανοµή αυτή 

[Stewart 2009], αν θεωρήσουµε ότι µία εργασία πρόκειται να λάβει εξυπηρέτηση 

περνώντας από διάφορες φάσεις, ισχύει το εξής:  

Θα περάσει από την πρώτη φάση µε µέσο όρο µ1 και στη συνέχεια είτε θα 

προχωρήσει στην επόµενη φάση µε πιθανότητα p1 ή θα τερµατίσει την εξυπηρέτηση 

µε πιθανότητα 1 – p1. Εφόσον µπει στη φάση 2, θα περάσει είτε µε πιθανότητα p2 

στη φάση 3, είτε θα τερµατίσει την εξυπηρέτηση µε πιθανότητα p1(p2 – 1). Η 

συγκεκριµένη διαδικασία φαίνεται στο παρακάτω σχήµα για m φάσεις. 

µ1 µmµ2

p2p1

1 - p1 1 - p2

 

Σχήµα 2.3 Κατανοµή Coxian 

 

Οι παράµετροι της κατανοµής Coxian είναι οι εξής: 

µi = µέσος κάθε φάσης 

πιθανότητα να περάσει στην επόµενη φάση: 1

1
(1 ) k

k k ii
p p p−

=
= − ∏  (47) 

m = αριθµός φάσεων 

Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

Οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας και αθροιστικής κατανοµής 

εξαρτώνται από τον αριθµό των φάσεων και είναι διαφορετικές κάθε φορά. 

Μέσος: 
1

m
k

k

A

κµ=
∑  όπου 1

1

k
k ii

A p−

=
=∏    (48) 

Η διακύµανση της συγκεκριµένης κατανοµής εξαρτάται από τον αριθµό των 

φάσεων και βρίσκεται από τον τύπο  
2 2[ ] [ ] ( [ ])Var X E X E X= −  (49) 

 

Για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε τους όρους του παραπάνω τύπους, θα 

πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µετασχηµατισµό Laplace. 
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2.8 Η Κατανοµή Pareto 

Η κατανοµή Pareto [Jain 1991] χαρακτηρίζεται ως κατανοµή µε µεγάλη ουρά 

(heavy tailed) που σηµαίνει ότι µία τυχαία µεταβλητή που την ακολουθεί µπορεί να 

πάρει πολύ µεγάλες τιµές. 

Οι παράµετροι της κατανοµής Pareto ( pareto(mode,shape) ) είναι οι εξής: 

Mode: η µικρότερη τιµή (πραγµατική τιµή > 0) 

Shape: παράµετρος που καθορίζει τη συγκέντρωση γύρω από το mode 

(πραγµατική τιµή > 0) 

pdf: ( 1)

mod( )
shape

shape

shape ef x
x +

×
=   (50) 

CDF: mod( ) 1
shapeeF x

x
⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (51) 

Μέσος: αν shape > 1 τότε mod
( 1)

e shape
shape

×
−

  (52) 

∆ιακύµανση: αν shape > 2 τότε 
2

2

mod
( 1) ( 2)

e shape
shape shape

×
− × −

 (53) 
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2.9 Η Κατανοµή Γάµµα (Gamma) 

Η κατανοµή Γάµµα [Jain 1991] είναι µία γενίκευση της κατανοµής Erlang 

στην οποία όµως ο αριθµός των φάσεων δεν είναι ακέραιος αριθµός αλλά 

πραγµατικός. Χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσει χρόνους εξυπηρέτησης ή 

χρόνους επιδιόρθωσης συσκευών όπως και η Erlang. 

Οι παράµετροι της κατανοµής Γάµµα είναι οι εξής: 

α = παράµετρος κλίµακας α > 0 

b = παράµετρος σχήµατος, b θετικός πραγµατικός 

Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

pdf: 
/( / )( )

( )

b x ax a ef x
a b

−

=
Γ

 όπου Γ(b) η συνάρτηση Γάµµα του b  (54) 

CDF: ( , / )( )
( )

b x aF x
b

γ
=

Γ
  (55) 

Μέσος: αb 

∆ιακύµανση: α2b 
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2.10 Η Κατανοµή Weibull 

Η κατανοµή Weibull [Jain 1991] χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσει τις 

περιόδους λειτουργίας διαφόρων εξαρτηµάτων. Ανάλογα µε την παράµετρο 

σχήµατος της κατανοµής αυτός ο χρόνος αυξάνει, παραµένει σταθερός ή µειώνεται 

σε σχέση µε το χρόνο. 

 

Οι παράµετροι της κατανοµής Weibull ( weibull(α,b) ) είναι οι εξής: 

α = παράµετρος κλίµακας, α > 0 

b = παράµετρος σχήµατος, b > 0 

Περιοχή τιµών: 0 x≤ ≤ ∞  

pdf: 
1

( / )( )
b

b
x a

b

bxf x e
a

−
−=   (56) 

CDF: ( / )( ) 1
bx aF x e −= −   (57) 

Μέσος: (1/ )a b
b
Γ    (58) 

∆ιακύµανση: [ ]{ }
2

2
2 2 (2 / ) (1/ )a b b b

b
Γ − Γ    (59) 

 

Στο κεφάλαιο της ανάπτυξης του λογισµικού θα παρουσιαστούν τα τµήµατα 

αλγορίθµου που δηµιουργούν τυχαίους αριθµούς που ακολουθούν όλες τις παραπάνω 

κατανοµές. 
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3. Μαθηµατική Μοντελοποίηση  
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι εξισώσεις που µοντελοποιούν τις 

ακόλουθες µορφές ουρών [Jain 1991], [Adan 2002], [Adan 1996] 

• M/M/1 

• M/M/m 

• Μ/Μ/m/B (ουρά µε συγκεκριµένο µέγεθος) 

• M/M/1/B 

• M/G/1 

• M/E2/1 

• M/D/1 

• G/M/1 

• Ε2/M/1 
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3.1 M/M/1 

Η ουρά M/M/1 είναι η πιο διαδεδοµένη και χρησιµοποιείται για τη 

µοντελοποίηση συστηµάτων µε µία µονάδα επεξεργασίας ή αυτόνοµων συσκευών σε 

ένα υπολογιστικό σύστηµα. Στη συγκεκριµένη ουρά οι ενδιάµεσοι χρόνοι αφίξεων 

και οι χρόνοι εξυπηρέτησης ακολουθούν την εκθετική κατανοµή (exponential) και 

υπάρχει ένας µόνο εξυπηρετητής. Επίσης δεν υπάρχει όριο στον αριθµό των 

εργασιών που µπορούν να περιµένουν στην ουρά, ενώ η σειρά προτεραιότητας είναι 

η FIFO. Για να αναλυθεί η συγκεκριµένη ουρά, αρκεί να είναι γνωστός ο µέσος 

χρόνος αφίξεων λ και ο µέσος χρόνος εξυπηρέτησης µ. 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστηµα δίνεται από τον αριθµό των 

εργασιών στο σύστηµα. 

Επειδή  

,      0,1, 2,...,
,     1, 2,...,

n

n

n
n

λ λ
µ µ

= = ∞

= = ∞
  (1) 

άρα οι παράµετροι της συγκεκριµένης ουράς είναι 

λ = αριθµός αφίξεων στην µονάδα του χρόνου 

µ = αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

 

Για τις πιθανότητες να βρεθεί το σύστηµα σε µία κατάσταση ισχύει: 

0, 01, 2,... και 1
n

np p n pλ λ
µ µ

⎛ ⎞
= = ∞ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (2) 

Η ποσότητα λ / µ δηλώνεται ως κυκλοφοριακή πυκνότητα (traffic intensity) 

και αναπαρίσταται από το γράµµα ρ. Έτσι οι προηγούµενες εξισώσεις 

µετασχηµατίζονται ως εξής:  

0, 0 1

και
(1 ) , 0,1,2,...,

n
n

n
n

p p p

p n

ρ ρ

ρ ρ

= = −

= − = ∞

   (3) 

Μπορούµε τώρα να εξάγουµε και τις άλλες εξισώσεις που µοντελοποιούν τη 

M/M/1 ουρά. 

Για να είναι το σύστηµα σταθερό, θα πρέπει η traffic intensity να είναι 

µικρότερη της µονάδας. Με άλλα λόγια η πιθανότητα να χρησιµοποιείται ο 

εξυπηρετητής, δηλαδή να υπάρχουν µία ή περισσότερες εργασίες στο σύστηµα, δεν 
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πρέπει να πλησιάζει στη µονάδα. Η πιθανότητα να χρησιµοποιείται ο εξυπηρετητής 

δίνεται από τον τύπο  

01U p ρ= − =   (4) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 

1 1
[ ] (1 )

1
n

n
n n

E n np n ρρ ρ
ρ

∞ ∞

= =

= = − =
−∑ ∑   (5) 

ενώ η διακύµανση του από τον τύπο 
2[ ] / (1 )Var n ρ ρ= −       (6) 

Ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα µπορεί να υπολογιστεί µε βάση το 

νόµο του Little ως εξής: 

µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα 

= 

µέσος χρόνος αφίξεων Χ µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα 

[ ] [ ]E n E rλ=   (7) 

 ή 

[ ] 1 1[ ]
1 1

E nE r ρ µ
λ ρ λ ρ

⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟− −⎝ ⎠

   (8) 

ενώ η διακύµανση από τον τύπο 
2

2

1/[ ]
(1 )

Var r µ
ρ

=
−

   (9) 

Ο µέσος αριθµός των εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν, δηλαδή 

βρίσκονται στην ουρά, είναι 
2

1 1
[ ] ( 1) ( 1)(1 )

1
n

q n
n n

E n n p n ρρ ρ
ρ

∞ ∞

= =

= − = − − =
−∑ ∑    (10) 

ενώ η διακύµανσή του δίνεται από τον τύπο 
2 2 2[ ] (1 ) / (1 )qVar n ρ ρ ρ ρ= + − −    (11) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος αναµονής στην ουρά είναι 
2[ ] 1[ ] 1

1 [ ]
1

qE n
E w

E w

ρ
λ ρ λ µρ

ρλρ
µ

⎫
= = ⎪

− ⎪ =⎬ −⎪= ⎪⎭

   (12) 

ενώ η διακύµανσή του 
2 2[ ] (2 ) / ( (1 ) )Var w ρ ρ µ ρ= − −   (13) 
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3.2 M/M/m 

Η συγκεκριµένη ουρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µοντελοποιηθούν 

συστήµατα µε πολλούς επεξεργαστές ή συσκευές µε αρκετούς πανοµοιότυπους 

εξυπηρετητές στα οποία όµως οι εργασίες αναµένουν σε µία ουρά. Ο κάθε ένας από 

τους m εξυπηρετητές έχει µέσο χρόνο εξυπηρέτησης µ, ενώ µέσος χρόνος αφίξεων 

είναι λ. Αν όλοι οι εξυπηρετητές είναι απασχοληµένοι, τότε η εργασία που αφικνείται 

περιµένει στην ουρά.   

Για τους χρόνους άφιξης και εξυπηρέτησης ισχύει 

                0,1, 2,...
1, 2,... 1

, 1,...,

n

n

n
n n m
m n m m

λ λ
µ

µ
µ

= = ∞

= −⎧
= ⎨ = + ∞⎩

    (14) 

Άρα οι παράµετροι της συγκεκριµένης ουράς είναι 

λ = αριθµός αφίξεων στην µονάδα του χρόνου 

µ = αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

m = αριθµός των εξυπηρετητών 

 

Για να είναι το σύστηµα σταθερό θα πρέπει η traffic intensity ρ = λ / µ να 

είναι πάλι µικρότερη της µονάδας. 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστηµα δίνεται από τον αριθµό των 

εργασιών στο σύστηµα. 

 

Για τις πιθανότητες να βρεθεί το σύστηµα σε µία κατάσταση ισχύει: 

0 0

0 0

( ) 1, 2,..., 1
! !

, 1,...,
! !

n n

n

n n n m

n m n

mp p n m
n n

p
mp p n m m

m m m

λ ρ
µ
λ ρ

µ−

⎧
= = −⎪

⎪= ⎨
⎪ = = + ∞⎪⎩

   (15) 

Η πιθανότητα να µην υπάρχουν στο σύστηµα εργασίες υπολογίζεται ως εξής: 
1

1
0

0 1

( ) ( )1 [1 ]
!(1 ) !

m nm

n
n n

m mp p
m n

ρ ρ
ρ

∞ −
−

= =

= ⇒ = + +
−∑ ∑   (16) 

Μία ακόµη µεταβλητή, που θα χρειαστεί για τον υπολογισµό των άλλων 

παραµέτρων της ουράς, είναι η πιθανότητα µία εργασία να περιµένει στην ουρά που 

δίνεται από τον ακόλουθο τύπο γνωστό ως Erlang’s C formula.  
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0
( )(  εργασίες)
!(1 )

mmq P m p
m

ρ
ρ

= ≥ =
−

   (17) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 

[ ]
(1 )

qE n m ρρ
ρ

= +
−

   (18) 

ενώ η διακύµανσή του από τον τύπο 

2

1[ ] ( )
(1 )

qVar n m q mρ ρρ ρ
ρ

+ −
= + +

−
   (19) 

Ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα είναι 

[ ] 1[ ] (1 )
(1 )

E n qE r
mλ µ ρ

= = +
−

   (20) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 

2 2 2

1 (2 )[ ] (1 )
(1 )

q qVar r
mµ ρ

−
= +

−
    (21) 

Ο µέσος αριθµός των εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν δηλαδή 

βρίσκονται στην ουρά είναι 

[ ]
(1 )q

qE n ρ
ρ

=
−

     (22) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
2[ ] (1 ) / (1 )qVar n q qρ ρ ρ ρ= + − −    (23) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος αναµονής στην ουρά είναι 

[ ]
[ ]

(1 )
qE n qE w

mλ µ ρ
= =

−
    (24) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
2 2 2[ ] (2 ) / ( (1 ) )Var w q q m µ ρ= − −    (25) 
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3.3 Μ/Μ/m/B (ουρά µε συγκεκριµένο µέγεθος) 

Η Μ/Μ/m/B είναι παρόµοια µε τη Μ/Μ/m εκτός από το γεγονός ότι ο αριθµός 

των εργασιών που µπορεί να περιµένει στην ουρά είναι συγκεκριµένος. Θα πρέπει 

βέβαια το B που εκφράζει το µήκος της ουράς να είναι µεγαλύτερο από τον αριθµό 

των εξυπηρετητών.  

Οι παράµετροι της συγκεκριµένης ουράς είναι 

λ = αριθµός αφίξεων στη µονάδα του χρόνου 

µ = αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

m = αριθµός των εξυπηρετητών 

Β = µέγιστος αριθµός εργασιών στο σύστηµα 

 

Οι τύποι που περιγράφουν τη συγκεκριµένη ουρά παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. 

Η πιθανότητα το σύστηµα να βρίσκεται στην κατάσταση n είναι 

0 0

0 0

( ) 1, 2,..., 1
! !

, 1,...,
! !

n n

n

n n n m

n m n

mp p n m
n n

p
mp p n m m B

m m m

λ ρ
µ
λ ρ

µ−

⎧
= = −⎪

⎪= ⎨
⎪ = = +⎪⎩

 (26) 

Η πιθανότητα να µην υπάρχουν εργασίες στο σύστηµα είναι 
1) 1

1
0

0 1

(1 ( ) ( )1 [1 ]
!(1 ) !

B m m nm

n
n n

m mp p
m n
ρ ρ ρ

ρ

− +∞ −
−

= =

−
= ⇒ = + +

−∑ ∑   (27) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 

1
[ ]

B

n
n

E n np
=

= ∑   (28) 

Ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα είναι 

[ ][ ]
(1 )B

E nE r
pλ

=
−

  (29) 

Ο µέσος αριθµός των εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν δηλαδή 

βρίσκονται στην ουρά είναι 

1
[ ] ( )

B

q n
n m

E n n m p
= +

= −∑   (30) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος αναµονής στην ουρά είναι 
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[ ]
[ ]

(1 )
q

B

E n
E w

pλ
=

−
   (31) 

Οι διακυµάνσεις όλων των παραπάνω, µιας και οι πιθανότητες pn είναι 

γνωστές, µπορούν να υπολογιστούν κάθε φορά µε βάση τον τύπο 
2 2[ ] [ ] ( [ ])Var x E x E x= −   (32) 

Σε περίπτωση που στο σύστηµα υπάρχει µόνο ένας εξυπηρετητής, τότε η 

ουρά είναι η M/M/1/B 
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3.4 M/M/1/B  

Οι παράµετροι της συγκεκριµένης ουράς είναι 

λ = αριθµός αφίξεων στη µονάδα του χρόνου 

µ = αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

Β = µέγιστος αριθµός εργασιών στο σύστηµα 

Oι τύποι που περιγράφουν την M/M/m/B στην περίπτωση που υπάρχει µόνο 

ένας εξυπηρετητής µετασχηµατίζονται ως εξής: 

Η πιθανότητα να µην υπάρχει καµία εργασία στο σύστηµα είναι 

1

0

1 1
1

1 1
1

B

p

B

ρ ρ
ρ

ρ

−

−⎧ ≠⎪ −⎪= ⎨
⎪ =⎪⎩ +

   (33) 

 

Η πιθανότητα να υπάρχουν n εργασίες στο σύστηµα είναι 

1

1 1
1

1 1
1

0

n
B

np
B

n B

ρ ρ ρ
ρ

ρ

−

−⎧ ≠⎪ −⎪
⎪ == ⎨ +⎪
⎪
⎪ >⎩

   (34) 

Αντίστοιχα οι µέσοι αριθµοί εργασιών και χρόνων είναι 
1

1

( 1)[ ]
1 1

B

B

BE n ρ ρ
ρ ρ

+

+

+
= −

− −
   (35) 

[ ][ ]
(1 )B

E nE r
pλ

=
−

    (36) 

1

1[ ]
1 1

B

q B

BE n ρ ρρ
ρ ρ +

+
= −

− −
   (37) 

[ ]
[ ]

(1 )
q

B

E n
E w

pλ
=

−
    (38) 

 

Οµοίως οι διακυµάνσεις όλων των παραπάνω µιας και οι πιθανότητες pn είναι 

γνωστές, µπορούν να υπολογιστούν κάθε φορά µε βάση τον τύπο 
2 2[ ] [ ] ( [ ])Var x E x E x= −   (39) 
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3.5 Ουρές µε Γενικές Κατανοµές  

Πολλές περιπτώσεις δικτύων µε ουρές δεν µπορούν να µοντελοποιηθούν µε 

τη χρήση της εκθετικής κατανοµής. Η εκθετική κατανοµή χαρακτηρίζεται από την 

ιδιότητα “memoryless”. Το χαρακτηριστικό αυτής της ιδιότητας είναι ότι οι τυχαίες 

µεταβλητές που θα δηµιουργηθούν στο µέλλον δεν εξαρτώνται από αυτές που 

δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν.  Για να µπορέσουµε όµως να διατηρήσουµε αυτήν 

την ιδιότητα θα ορίσουµε µια νέα µεταβλητή, το συντελεστή διακύµανσης. 

2
2

[ ]
[ ]s

Var XC
E X

=    (40) 

Για την εκθετική κατανοµή είναι προφανές ότι ο συντελεστής διακύµανσης 

ισούται µε τη µονάδα. 

Με τη χρήση του συντελεστή διακύµανσης είµαστε σε θέση να 

παρουσιάσουµε µοντέλα ουρών µε γενικές κατανοµές για τον ενδιάµεσο χρόνο 

αφίξεων και το χρόνο εξυπηρέτησης. Τέτοιες ουρές για παράδειγµα είναι η  G/M/1 

και η M/G/1. Φυσικά υπάρχουν και ουρές που δεν µπορούν να µοντελοποιηθούν, 

δηλαδή δεν υπάρχει αναλυτική µορφή για αυτές όπως η G/G/1και η G/G/m.  Σε αυτές 

τις περιπτώσεις αποτελέσµατα για τη συµπεριφορά τους δίνουν οι προσοµοιώσεις. 
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3.6 M/G/1 

Για τη συγκεκριµένη ουρά οι παράµετροι είναι οι εξής: 

λ = αριθµός αφίξεων στη µονάδα του χρόνου 

Ε[s] = µέσος χρόνος εξυπηρέτησης 

Cs = συντελεστής διακύµανσης του χρόνου εξυπηρέτησης 

Έτσι η traffic intensity ορίζεται ως εξής: ρ = λΕ[s] 

Η πιθανότητα να µην υπάρχει καµία εργασία στο σύστηµα είναι 

0 1p ρ= −   (41) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα είναι   
2 2(1 )[ ]
2(1 )

sCE n ρρ
ρ

+
= +

−
 (42) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
3 3 4 2 2

2
2

[ ] ( [ ])[ ] [ ] [ ]
3(1 ) 4(1 )

s sVar n E n Var s λ λλ
ρ ρ

Ε Ε
= + + +

− −
  (43) 

Ο µέσος χρόνος αναµονής είναι 
2[ ](1 )[ ][ ] [ ]

2(1 )
sE s CE nE r E s ρ

λ ρ
+

= = +
−

   (44) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
3 2 2

2

[ ] ( [ ])[ ] [ ]
3(1 ) 4(1 )

s sVar r Var s λ λ
ρ ρ

Ε Ε
= + +

− −
 (45) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών που αναµένουν στην ουρά είναι 

 
2 2(1 )[ ]
2(1 )

s
q

CE n ρ
ρ

+
=

−
   (46) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
2[ ] [ ]qVar n Var n ρ ρ= − +    (47) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος αναµονής στην ουρά είναι 
2[ ](1 )[ ]

2(1 )
sE s CE w ρ

ρ
+

=
−

   (48) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 

[ ] [ ] [ ]Var w Var r Var s= −    (49) 

Ως παραδείγµατα ουράς M/G/1 θα µελετηθούν οι ουρές Μ/Ε2/1 και M/D/1. 
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3.7 M/E2/1 

Στην περίπτωση που η κατανοµή που ακολουθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι 

η Erlang µε δύο φάσεις οι παράµετροι είναι οι εξής: 

λ = αριθµός αφίξεων στη µονάδα του χρόνου 

µ = αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

k = 2  αριθµός φάσεων της κατανοµής 

Χρησιµοποιώντας µετασχηµατισµό Laplace καθώς και την 1η, 2η και 3η  

παράγωγο προκύπτει ότι  

Ε[s] = 2/µ = µέσος χρόνος εξυπηρέτησης  

Ε[s2] = 6/µ2 

Ε[s3]=24/µ3 

Η διακύµανση της συγκεκριµένης κατανοµής είναι  

Var[s] = Ε[s2] – Ε[s]2  = 2/µ2   (50) 

Η κυκλοφοριακή πυκνότητα δίνεται πάλι από τον τύπο ρ = λ Ε[s] 

Η πιθανότητα να µην υπάρχουν εργασίες στο σύστηµα από τον τύπο 

0 1p ρ= −  (51) 

Η πιθανότητα να υπάρχουν n εργασίες στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 
2

,
1

n n j
j

p p
=

=∑  όπου  2 1 2 1
, 2 12

1 2 ( )
4

n j n j
n jp u uθ

θ θ
+ − + −−

= −
+

 και 

          (52) 

2
λθ
µ

=  , 2
1

1 14
2 2

u θ θ θ= − + + ,  2
2

1 14
2 2

u θ θ θ= + +  

Η διακύµανση της συγκεκριµένης κατανοµής είναι  

Var[s] = 2/µ2  (53) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα είναι 
24[ ]

4(1 )
E n ρ ρ

ρ
−

=
−

   (54) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
3 3 4 2 2

2
2

[ ] ( [ ])[ ] [ ] [ ]
3(1 ) 4(1 )

s sVar n E n Var s λ λλ
ρ ρ

Ε Ε
= + + +

− −
  (55) 

Ο µέσος χρόνος αφίξεων είναι 

[ ][ ] E nr
λ

Ε =    (56) 
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ενώ η διακύµανσή του είναι 
3 2 2

2

[ ] ( [ ])[ ] [ ]
3(1 ) 4(1 )

s sVar r Var s λ λ
ρ ρ

Ε Ε
= + +

− −
 (57) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών που περιµένουν να εξυπηρετηθούν είναι 

[ ] [ ]qn E n ρΕ = −   (58) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
2[ ] [ ]qVar n Var n ρ ρ= − +   (59) 

Ο µέσος χρόνος αναµονής είναι 

[ ]
[ ] qE n
w

λ
Ε =    (60) 

ενώ η διακύµανσή του είναι  [ ] [ ] [ ]Var w Var r Var s= −  (61) 
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3.8 M/D/1 

Μία ειδική περίπτωση της M/G/1 ουράς είναι η M/D/1 η οποία έχει σταθερό 

χρόνο εξυπηρέτησης για κάθε εργασία.  

Οι παράµετροι είναι οι εξής: 

λ = αριθµός αφίξεων στη µονάδα του χρόνου 

Ε[s] = µέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε εργασίας (σταθερός) 

Η κυκλοφοριακή πυκνότητα είναι ρ = λΕ[s] 

Η πιθανότητα να υπάρχουν n εργασίες στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 

1

0

1 0
(1 )( 1) 1

( 1) ( ) ( )(1 )   2
( )!

n
n j n j jn

j

n
p e n

j j n j e n
n j

ρ

ρ

ρ

ρ

ρ ρρ
− − −

=

⎧
⎪ − =⎪⎪= − − =⎨
⎪ − + −⎪ − ≥

−⎪⎩
∑

  (62) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 
2

[ ]
2(1 )

E n ρρ
ρ

= +
−

  (63) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
3 4

2[ ] [ ]
3(1 ) 4(1 )

Var n E n ρ ρ
ρ ρ

= + +
− −

  (64) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα είναι 

[ ] [ ][ ] [ ]
2(1 )

E n E sE r E s ρ
λ ρ

= = +
−

  (65) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
2 2 2

2

( [ ]) ( [ ])[ ]
3(1 ) 4(1 )

s sVar r ρ ρ
ρ ρ

Ε Ε
= +

− −
  (66) 

Ο µέσος αριθµός των εργασιών στην ουρά δίνεται από τον τύπο 
2

[ ]
2(1 )qE n ρ

ρ
=

−
 (67) 

ενώ η διακύµανσή του 
2 3 4

2
2[ ]

2(1 ) 3(1 ) 4(1 )qVar n ρ ρ ρρ
ρ ρ ρ

= + + +
− − −

  (68) 

Αντίστοιχα για το µέσο χρόνο αναµονής στην ουρά ισχύει 
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[ ][ ]
2(1 )

E sE w ρ
ρ

=
−

  (69) 

ενώ για τη διακύµανσή του 

[ ] [ ]Var w Var r=    (70) 
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3.9 G/M/1 

Στις ουρές της µορφής G/M/1 οι ενδιάµεσοι χρόνοι αφίξεων δεν ακολουθούν 

την εκθετική (exponential) κατανοµή. Οι εξισώσεις που περιγράφουν τη γενική 

περίπτωση είναι οι ακόλουθες:  

Ε[τ] = ο µέσος ενδιάµεσος χρόνος αφίξεων 

µ = ο αριθµός των εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

Η κυκλοφοριακή πυκνότητα δίνεται από τον τύπο ρ= 1 / Ε[τ] µ 

Αν Lτ(s) είναι ο µετασχηµατισµός Laplace της συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας του ενδιάµεσου χρόνου αφίξεων (τ), τότε ας θεωρήσουµε το β να είναι η 

λύση της εξίσωσης: β = Lτ(µ – βµ)  (71). 

Αφού έχουµε ορίσει το β, µπορούµε να παραθέσουµε και τις υπόλοιπες 

εξισώσεις. 

Η πιθανότητα να µην υπάρχει καµία εργασία στο σύστηµα είναι 

0 1p ρ= −   (72) 

Η πιθανότητα να υπάρχουν n εργασίες στο σύστηµα είναι 
1(1 )n

np ρβ β−= −   (73) 

Ο µέσος αριθµός των εργασιών στο σύστηµα δίνεται από τον τύπο 

[ ]
1

E n ρ
β

=
−

   (74) 

ενώ  η διακύµανσή του είναι 

2

(1 )[ ]
(1 )

Var n ρ β ρ
β

+ −
=

−
  (75) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα είναι  

1[ ]
(1 )

E r
µ β

=
−

  (76) 

ενώ η διακύµανσή του είναι  

21[ ] ( )
(1 )

Var r
µ β

=
−

   (77) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών που περιµένουν στην ουρά είναι 

[ ]
1qn βρ

β
Ε =

−
  (78) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 
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2 2

2

(1 )[ ]
(1 )qVar n ρ β ρ

β
+ −

=
−

  (79) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος αναµονής στο σύστηµα είναι  

[ ]
(1 )

w β
µ β

Ε =
−

  (80) 

ενώ η διακύµανσή του 

2 2

(2 )[ ]
(1 )

Var w β β
µ β

−
=

−
   (81) 

 

Αν η γενική κατανοµή των ενδιάµεσων χρόνων άφιξης είναι η εκθετική, τότε  

β = ρ, οπότε όλες οι εξισώσεις είναι ταυτόσηµες µε αυτές της M/M/1 µορφής. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε πως µετασχηµατίζονται οι παραπάνω 

εξισώσεις, αν η κατανοµή που ακολουθούν οι ενδιάµεσοι χρόνοι αφίξεων είναι η 

Erlang µε δύο φάσεις. 
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3.10 Ε2/M/1 

Οι παράµετροι της ουράς είναι: 

λ = αριθµός αφίξεων στη µονάδα του χρόνου 

µ = αριθµός εργασιών που εξυπηρετούνται στη µονάδα του χρόνου 

k = 2  αριθµός φάσεων της κατανοµής 

Χρησιµοποιώντας µετασχηµατισµό Laplace καθώς και την 1η παράγωγο 

προκύπτει ότι  

Ε[τ] = 2/λ = µέσος χρόνος εξυπηρέτησης  

Η κυκλοφοριακή πυκνότητα δίνεται από τον τύπο ρ=1/(Ε[τ]µ) 

Αν επιλύσουµε την εξίσωση β = Lτ(µ – βµ), όπου Lτ είναι ο µετασχηµατισµός 

Laplace της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας του ενδιάµεσου χρόνου αφίξεων 

(τ) για την κατανοµή Erlang µε 2 φάσεις, προκύπτει 

4 (1 )1
2 u
ρ ρβ
ρ
−

= −
+

 όπου 1 1 2
2 4

u ρ= − + +   (82) 

Η πιθανότητα να µην υπάρχει καµία εργασία στο σύστηµα δίνεται από τον 

τύπο 

0 1p ρ= −   (83) 

Η πιθανότητα να υπάρχουν n εργασίες στο σύστηµα από τον τύπο 
2 1

( )

2

n
P

n j
j n

p p
+

=

= ∑  όπου  ( )
0

1
2

P up −
=   (84) 

ενώ ισχύει 
2

( )
0( )

( ) 2
0

1 1
1

2 2

P
P

n
P n

up n
p u

p u nρ −

⎧ −
=⎪= −⎨

⎪ ≥⎩

   (85) 

Ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα είναι  

1 12 2
4 2[ ]

4(1 )
E n

ρ ρ

ρ

+ + −
=

−
  (86) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 

2

(1 )[ ]
(1 )

Var n ρ β ρ
β

+ −
=

−
  (87) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα είναι 
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[ ][ ]
[ ]

E nE r
E τ

=   (88) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 

21[ ] ( )
(1 )

Var r
µ β

=
−

  (89) 

Ο µέσος αριθµός  εργασιών που περιµένουν στην ουρά είναι 

2 1 14 2 2
4 2[ ]
4(1 )qE n

ρ ρ ρ

ρ

+ + − −
=

−
  (90) 

ενώ η διακύµανσή του είναι  
2 2

2

(1 )[ ]
(1 )qVar n ρ β ρ

β
+ −

=
−

  (91) 

Αντίστοιχα ο µέσος χρόνος παραµονής στην ουρά είναι  

[ ]
[ ]

[ ]
qE n

w
E τ

Ε =    (92) 

ενώ η διακύµανσή του είναι 

2 2

(2 )[ ]
(1 )

Var w β β
µ β

−
=

−
   (93) 

Όλες οι εξισώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα αξιολογηθούν ως προς 

την ορθότητά τους µέσω της προσοµοίωσης µε το λογισµικό προσοµοίωσης που θα 

παρουσιαστεί παρακάτω. Η αξιολόγησή τους θα γίνει µε τη σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µεταξύ του µαθηµατικού µοντέλου και των αποτελεσµάτων της 

προσοµοίωσης για κάθε περίπτωση που παρουσιάστηκε.    
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4. Η Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) 
Η Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language, 

UML) [UML 2010] είναι µία γλώσσα που χρησιµοποιείται για προδιαγραφές, 

αναπαράσταση µε οπτικό τρόπο (visualizing), δηµιουργία και τεκµηρίωση των 

τµηµάτων των συστηµάτων λογισµικού, καθώς και για µοντελοποίηση εταιρικών και 

άλλων συστηµάτων που δεν αφορούν λογισµικό. Υπάρχουν πολλά λογισµικά που 

βοηθούν στη σχεδίαση όλων των παραπάνω όπως το ArgoUML [ArgoUml 2010] ή 

το Rational Rose [Rational 2010].  Η UML [Booch 1999] αποτελεί ένα συνδυασµό 

των καλύτερων πρακτικών, οι οποίες ήδη έχουν αποδείξει πόσο επιτυχηµένες ήταν 

στη µοντελοποίηση µεγάλων και σύνθετων συστηµάτων. Η UML περιλαµβάνει 

πληροφορίες τόσο για τη στατική δοµή, όσο και τη δυναµική συµπεριφορά ενός 

συστήµατος. Ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα [Γερογιάννης 2006] µοντελοποιείται 

ως µια συλλογή αντικειµένων που αλληλεπιδρούν για την εκτέλεση µιας λειτουργίας 

Η στατική δοµή καθορίζει τα είδη των αντικειµένων που είναι σηµαντικά για το 

σύστηµα καθώς και τις συσχετίσεις µεταξύ τους. Η δυναµική συµπεριφορά 

προσδιορίζει την εξέλιξη των αντικειµένων σε σχέση µε το χρόνο και την 

επικοινωνία µεταξύ τους. 

Η επιλογή σχετικά µε το ποια µοντέλα και ποια διαγράµµατα θα 

δηµιουργηθούν επηρεάζει σηµαντικά τον τρόπο προσέγγισης και επίλυσης του 

προβλήµατος. Το βασικό στοιχείο στην προσπάθεια επικοινωνίας και µάθησης είναι 

η έννοια της αφαίρεσης, να εστιάζουµε δηλαδή σε σχετικές λεπτοµέρειες, ενώ 

αγνοούµε τις υπόλοιπες. Συνέπεια αυτού είναι τα ακόλουθα: 

• Κάθε σύνθετο σύστηµα προσεγγίζεται καλύτερα χρησιµοποιώντας ένα 

µικρό σύνολο ανεξαρτήτων όψεων του συστήµατος. ∆εν αρκεί µία όψη. 

• Κάθε µοντέλο µπορεί να εκφραστεί σε διαφορετικά επίπεδα πιστότητας. 

• Τα καλύτερα µοντέλα συνδέονται µε την πραγµατικότητα. 

Σε ό,τι αφορά τις όψεις ενός µοντέλου, η UML ορίζει τα ακόλουθα γραφικά 

διαγράµµατα: 

• ∆ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης (use case) 

• ∆ιάγραµµα κλάσεων (class) 

• ∆ιαγράµµατα συµπεριφοράς 

o ∆ιάγραµµα καταστάσεων (statechart) 
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o ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων (activity) 

o ∆ιαγράµµατα αλληλεπίδρασης 

 ∆ιάγραµµα ακολουθίας (sequence) 

 ∆ιάγραµµα συνεργασίας (collaboration) 

• ∆ιαγράµµατα υλοποίησης 

o ∆ιάγραµµα συνιστώσας (component) 

o ∆ιάγραµµα deployement 

Τα διαγράµµατα που παρουσιάστηκαν στην πιο πάνω λίστα µπορούν να 

εµφανιστούν και µε διαφορετικά ονόµατα.  

Τα διαγράµµατα αυτά παρέχουν διαφορετικές απόψεις του συστήµατος κατά 

τη φάση της ανάλυσης και της ανάπτυξης. Το υποκείµενο µοντέλο ολοκληρώνει τις 

απόψεις αυτές, ούτως ώστε να µπορεί να αναλυθεί και να δοµηθεί ένα πλήρες, 

συνεπές µε τον εαυτό του σύστηµα. Τα διαγράµµατα αυτά, καθώς και η σχετική 

τεκµηρίωση είναι τα βασικά στοιχεία που βλέπει αυτός που µοντελοποιεί, αν και η 

UML και τα εργαλεία που την υποστηρίζουν θα παρέχουν και ένα πλήθος 

παραγόµενων όψεων. Τα διαγράµµατα αυτά θα αναλυθούν στη συνέχεια.  

Η UML δεν υποστηρίζει διαγράµµατα ροής δεδοµένων, γιατί αυτά δεν 

ταιριάζουν στο καθαρό αντικειµενοστρεφές µοντέλο. Τα διαγράµµατα 

δραστηριοτήτων και συνεργασίας επιτυγχάνουν τα περισσότερα απ’ όσα αναµένουµε 

από ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων. Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων είναι χρήσιµα 

επίσης για µοντελοποίηση ροών εργασίας (workflow). 

Οι βασικοί στόχοι σχεδιασµού της UML είναι οι ακόλουθοι: 

• Να παρέχει στους χρήστες µία έτοιµη προς χρήση, οπτική γλώσσα 

µοντελοποίησης, ώστε αυτοί να µπορούν να αναπτύξουν και να 

ανταλλάξουν κατανοητά µοντέλα. 

• Να παρέχει µηχανισµούς επέκτασης και εξειδίκευσης, ώστε να είναι 

δυνατή η επέκταση των βασικών εννοιών. 

• Να υποστηρίζει προδιαγραφές οι οποίες είναι ανεξάρτητες από 

συγκεκριµένες γλώσσες προγραµµατισµού ή διαδικασίες ανάπτυξης. 

• Να παρέχει µία τυπική βάση για την κατανόηση της γλώσσας 

µοντελοποίησης. 

• Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς αντικειµενοστρεφών εργαλείων. 
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• Να υποστηρίζει υψηλότερου επιπέδου έννοιες ανάπτυξης, όπως 

συνιστώσες, συνεργασίες, πλαίσια και patterns. 

• Να ενοποιεί τις καλύτερες προσεγγίσεις. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η UML δεν είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού. 

Ωστόσο, υπάρχουν εργαλεία που επιτρέπουν την παραγωγή κώδικα από ορισµένα 

είδη διαγραµµάτων της UML.  

Ένα σύστηµα που περιγράφεται µε τις έννοιες της θεωρίας ουρών µπορεί και 

αυτό να θεωρηθεί αντικειµενοστρεφές σύστηµα, ώστε να µοντελοποιηθεί µε τη 

χρήση διαγραµµάτων UML. Πριν όµως να παρουσιάσουµε τα διαγράµµατα που 

µοντελοποιούν ένα τέτοιο σύστηµα, ας δούµε από τι απαρτίζονται και τους 

συµβολισµούς που χρησιµοποιούνται [Χατζηγεωργίου 2005].  
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4.1 ∆ιαγράµµατα Κλάσεων 

Σε ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα τα δοµικά στοιχεία του είναι οι κλάσεις 

και οι σχέσεις µεταξύ των κλάσεων που επιτρέπουν τη συνεργασία των αντικειµένων 

που δηµιουργούνται ως στιγµιότυπα των κλάσεων. Τα συστατικά στοιχεία της 

στατικής άποψης είναι όλες οι έννοιες που είναι σηµαντικές σε µια εφαρµογή, 

συµπεριλαµβανοµένων των πραγµατικών εννοιών, των αφηρηµένων εννοιών και 

εννοιών που σχετίζονται µε την υλοποίηση.  

Στα διαγράµµατα κλάσεων της UML υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης 

υψηλού επιπέδου λεπτοµερειών όπως οι ιδιότητες και λειτουργίες µιας κλάσης, 

σχέσεις κληρονοµικότητας µεταξύ κλάσεων, εξαρτήσεις µεταξύ πακέτων κ.ο.κ. Πολύ 

συχνά, το διάγραµµα κλάσεων είναι το µόνο είδος διαγραµµάτων της UML που 

χρησιµοποιείται, λόγω των πληροφοριών που παρέχει σχετικά µε τον πηγαίο κώδικα. 

Επειδή υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτόµατης παραγωγής τµηµάτων κώδικα από τα 

διαγράµµατα κλάσεων, ο κάθε συµβολισµός είναι σηµαντικός, ακόµα και αν 

υποδηλώνεται µε ένα στοιχειώδες σύµβολο στο διάγραµµα κλάσεων. 

4.1.1 Κλάσεις 

Μια κλάση αναπαριστά µια διακριτή έννοια της εφαρµογής που 

µοντελοποιείται, όπως µια έννοια πληροφορικής (στην περίπτωση µας, µια ουρά). 

Μια κλάση είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν αντικείµενα µε παρόµοια δοµή, 

συµπεριφορά και σχέσεις. Όπως έχει ήδη γίνει σαφές, οι κλάσεις αποτελούν τον 

πυρήνα των αντικειµενοστρεφών συστηµάτων. Ένα αντικείµενο είναι µια διακριτή 

οντότητα µε ταυτότητα, κατάσταση και συµπεριφορά που µπορεί να ενεργοποιηθεί. 

Τα αντικείµενα είναι τα ανεξάρτητα τµήµατα ενός συστήµατος που υφίστανται 

δυναµικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. 

Μια κλάση προσδιορίζει ένα σύνολο αντικειµένων που έχουν (διαφορετική) 

κατάσταση και (κοινή) συµπεριφορά. Η κατάσταση των αντικειµένων καθορίζεται 

από τις ιδιότητές (attributes) τους και τις συσχετίσεις (associations) που υπάρχουν 

µεταξύ τους. Η συµπεριφορά των αντικειµένων καθορίζεται από τις λειτουργίες 

(operations) των κλάσεών τους. Μια µέθοδος αποτελεί την υλοποίηση µιας 

λειτουργίας σε µια κλάση. Ο συµβολισµός µιας κλάσης σε ένα διάγραµµα της UML 

είναι ένα ορθογώνιο διαµερισµένο σε τρία τµήµατα, στο άνω τµήµα του οποίου 

αναγράφεται το όνοµα της κλάσης, στο µεσαίο τµήµα οι ιδιότητες και στο κάτω 
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τµήµα οι µέθοδοί της. Πολύ συχνά σηµειώνεται µόνο το όνοµα της κλάσης, ενώ τα 

άλλα δύο τµήµατα παραµένουν κενά. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται όλα τα 

παραπάνω. 

 
Σχήµα 4.1 ∆ιάγραµµα κλάσης 

 

Αν µια κλάση είναι αφηρηµένη (εάν δηλαδή δεν είναι δυνατό να 

κατασκευαστούν αντικείµενα της κλάσης αυτής λόγω του ότι µία ή περισσότερες 

µέθοδοι δε διαθέτουν υλοποίηση), τότε το όνοµα της κλάσης σηµειώνεται µε 

πλάγιους χαρακτήρες. Εναλλακτικά, µια αφηρηµένη κλάση υποδηλώνεται µε ένα 

στερεότυπο κλάσης (class stereotype) που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 

προσδιοριστικό περικλεισµένο σε διπλές γωνιακές αγκύλες. Ο εύκολος εντοπισµός 

των αφηρηµένων κλάσεων σε ένα διάγραµµα διευκολύνει την κατανόηση του 

συστήµατος και τον εντοπισµό τυχόν προβληµάτων (π.χ. εξάρτηση από 

συγκεκριµένες κλάσεις). 

Οι ιδιότητες των κλάσεων προσδιορίζονται µε τον ακόλουθο συµβολισµό: 

 

 ορατότητα  όνοµα  :  τύπος = προκαθορισµένη_τιµή 

 

Η ορατότητα (visibility) µπορεί να λάβει τις τιµές δηµόσια (public) που 

συµβολίζεται µε (+), προστατευµένη (protected) που συµβολίζεται µε (#) και ιδιωτική 

(private) που συµβολίζεται µε (-). Παρόλο που η έννοια της ορατότητας δεν ανήκει 

στη σηµασιολογία της UML, γιατί σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη γλώσσα 

προγραµµατισµού όπου θα γίνει η υλοποίηση, η έννοια των ανωτέρω προσδιοριστών 

είναι εν συντοµία η εξής: 
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• µια ιδιότητα µε δηµόσια ορατότητα είναι απευθείας προσπελάσιµη από 

άλλες κλάσεις  

• µια ιδιότητα µε ιδιωτική ορατότητα είναι προσπελάσιµη µόνο από την 

ίδια την κλάση 

• µια ιδιότητα µε προστατευµένη ορατότητα είναι προσπελάσιµη µόνο από 

την ίδια την κλάση και τις παράγωγες κλάσεις της.  

Όταν ένα αντικείµενο δηµιουργείται, έχει πρόσβαση σε όλες τις ιδιότητές του. 

Η έννοια της ορατότητας αφορά µόνο άλλα αντικείµενα άλλων κλάσεων.  

Το όνοµα µιας ιδιότητας είναι ένα αλφαριθµητικό (string) µε βάση το οποίο 

αναγνωρίζεται η συγκεκριµένη ιδιότητα. Το όνοµα µιας ιδιότητας πρέπει 

οπωσδήποτε να καθοριστεί, ενώ οι υπόλοιποι προσδιοριστές είναι προαιρετικοί. 

Ο τύπος είναι ο τύπος δεδοµένων της συγκεκριµένης ιδιότητας (π.χ. ακέραιος, 

αλφαριθµητικό). Υπενθυµίζεται ότι ο τύπος δεδοµένων στην επιστήµη των 

υπολογιστών έχει δύο χαρακτηριστικά: ένα σύνολο τιµών (ή πεδίο τιµών) και ένα 

σύνολο επιτρεπτών λειτουργιών επί του συνόλου τιµών.  

Η προκαθορισµένη (default) τιµή είναι µια τιµή που ανατίθεται στη 

συγκεκριµένη ιδιότητα, εάν δεν προσδιοριστεί µε άλλο τρόπο. 

Οι λειτουργίες των κλάσεων προσδιορίζονται µε τον ακόλουθο συµβολισµό: 

 ορατότητα  όνοµα  (λίστα παραµέτρων)  :  επιστρεφόµενος_τύπος 

Η ορατότητα λαµβάνει τις ίδιες τιµές και έχει την ίδια σηµασία όπως και στις 

ιδιότητες. Το όνοµα είναι επίσης ένα αλφαριθµητικό µε βάση το οποίο ένα άλλο 

αντικείµενο µπορεί να καλέσει τη συγκεκριµένη λειτουργία. Η λίστα παραµέτρων 

περιλαµβάνει παραµέτρους οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης λειτουργίας. Επιστρεφόµενος τύπος είναι ο τύπος της τιµής που 

επιστρέφεται από την κλήση της λειτουργίας (π.χ. αν µια λειτουργία κατά την κλήση 

της επιστρέφει το χρόνο άφιξης µιας εργασίας ο επιστρεφόµενος τύπος είναι 

πραγµατικός (double)). 

 Μια στατική ιδιότητα αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό που είναι "κοινό" 

για όλα τα αντικείµενα µιας κλάσης. Με άλλα λόγια, κάθε αντικείµενο δε διατηρεί 

ένα δικό του αντίγραφο µιας στατικής ιδιότητας, αλλά η ιδιότητα αυτή 

προσδιορίζεται σε επίπεδο κλάσης. Για παράδειγµα, αν σε µια κλάση Εργασία 

υπάρχει ως ιδιότητα ένας µετρητής του αριθµού των εργασιών που εισέρχονται στο 

σύστηµα, δεν έχει νόηµα η ιδιότητα αυτή να επαναλαµβάνεται σε κάθε αντικείµενο. 
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∆ηλώνεται στατική και κατά συνέπεια υπάρχει ένας κοινός µετρητής σε επίπεδο 

κλάσης. Στατικές ιδιότητες είναι δυνατόν να υπάρχουν ακόµα και αν δεν υπάρχουν 

αντικείµενα της αντίστοιχης κλάσης. Για την προσπέλαση στατικών ιδιοτήτων 

χρησιµοποιούνται στατικές µέθοδοι. Μια στατική ιδιότητα ή µέθοδος υποδηλώνεται 

στη UML υπογραµµίζοντας το όνοµα της ιδιότητας ή της µεθόδου αντίστοιχα.   

 Παρόλο που όλα τα ανωτέρω µπορούν να απεικονιστούν σε ένα 

διάγραµµα κλάσεων, αυτό δεν είναι πάντοτε χρήσιµο, ειδικά σε διαγράµµατα µε 

µεγάλο αριθµό κλάσεων, διότι τότε δυσχεραίνεται σηµαντικά η κατανόηση της δοµής 

του συστήµατος, που αποτελεί το βασικό στόχο της µοντελοποίησης. Ειδικότερα, 

µέθοδοι πρόσβασης και τροποποίησης ιδιοτήτων (γνωστές και ως µέθοδοι get/set) 

δεν απεικονίζονται συνήθως.  

 Λόγω της δυσκολίας στην κατανόηση µεγάλων µοντέλων, υπάρχει η 

δυνατότητα οργάνωσης ενός µοντέλου σε µικρότερα τµήµατα µε τη χρήση πακέτων 

(packages). Ένα πακέτο είναι ένας µηχανισµός οµαδοποίησης για τη διαχείριση των 

περιεχοµένων ενός µοντέλου. Κάθε στοιχείο σε ένα µοντέλο ανήκει σε ένα ή 

περισσότερα πακέτα. Στα διαγράµµατα κλάσεων της UML ένα πακέτο 

αναπαρίσταται ως ένας φάκελος.  

 Οι κλάσεις έχουν πολλαπλά επίπεδα ερµηνείας σε ένα µοντέλο, κατά 

τη φάση της ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης. Κατά την αναπαράσταση εννοιών 

του πραγµατικού κόσµου (αρχικό στάδιο στη φάση της ανάλυσης των απαιτήσεων) 

είναι σηµαντικό να αναπαριστώνται οι κυριότερες ιδιότητες και οι συσχετίσεις των 

κλάσεων. Σε αυτό το στάδιο, οι κλάσεις πρέπει να επιδιώκουν την αναπαράσταση του 

συστήµατος που µοντελοποιείται µε την ελάχιστη δυνατή πληροφορία, χωρίς να 

επιχειρείται αναφορά σε θέµατα υλοποίησης. Στη συνέχεια και µεταβαίνοντας στο 

στάδιο της σχεδίασης, η περιγραφή των κλάσεων συµπληρώνεται µε τις λειτουργίες 

που υλοποιούν τη συµπεριφορά των αντικειµένων και µε επιπρόσθετες ιδιότητες ή 

συσχετίσεις.  Τέλος, κατά την υλοποίηση του συστήµατος, είναι δυνατόν να επέλθουν  

τροποποιήσεις στη δοµή των κλάσεων λόγω απαιτήσεων που σχετίζονται µε 

απόκρυψη πληροφορίας, ορατότητα και άλλες µη λειτουργικές απαιτήσεις όπως 

απόδοση ή ασφάλεια. 

4.1.2 Σχέσεις 

Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων ενός συστήµατος µπορεί να απεικονίζουν 

πολλαπλές έννοιες όπως συσχετίσεις, γενικεύσεις και διαφόρων ειδών εξαρτήσεις. 
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Σχέση Λειτουργία Συµβολισµός 

Συσχέτιση Περιγραφή µιας διασύνδεσης 

µεταξύ κλάσεων 

 

 

Συσσωµάτωση 

- Σύνθεση 

Σχέση περιεκτικότητας µεταξύ 

κλάσεων 
       

       
Εξάρτηση Μια σχέση εξάρτησης µεταξύ δύο 

στοιχείων ενός µοντέλου. 

Υποδηλώνει ότι ένα στοιχείο του 

µοντέλου απαιτεί την ύπαρξη 

κάποιου άλλου για την ορθή 

λειτουργία του – συµβολίζει και 

τη δηµιουργία αντικειµένων  

 

Γενίκευση Μια συσχέτιση µεταξύ µιας 

γενικής περιγραφής και µιας 

ειδικότερης περίπτωσης - 

υποδηλώνει κληρονοµικότητα 

 

Υλοποίηση Σχέση µεταξύ µιας προδιαγραφής 

και της υλοποίησής της  

Πίνακας 4.1 Σχέσεις σε διαγράµµατα κλάσεων 

 

Συσχέτιση 

Οι συσχετίσεις (associations) παρέχουν τις διασυνδέσεις βάσει των οποίων τα 

αντικείµενα διαφόρων κλάσεων µπορούν να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν 

µηνύµατα. Οι συσχετίσεις είναι οι µοναδικές σχέσεις που αφορούν τα στιγµιότυπα 

των κλάσεων ( ή των διαφόρων οντοτήτων) - όλες οι άλλες σχέσεις αφορούν τις ίδιες 

τις κλάσεις. Οι συσχετίσεις είναι η "κόλλα" του συστήµατος: χωρίς συσχετίσεις 

υπάρχουν µόνο ανεξάρτητες κλάσεις που δε συνεργάζονται.  

Μια συσχέτιση συνδέει δύο κλάσεις ενός µοντέλου, ενώ ένα στιγµιότυπο µιας 

συσχέτισης που συνδέει δύο συγκεκριµένα αντικείµενα ονοµάζεται σύνδεση (link). 

Μια σύνδεση είναι δυναµική, γεγονός που σηµαίνει ότι καθώς το σύστηµα 

εκτελείται, οι συνδέσεις δηµιουργούνται και καταστρέφονται. Κάθε συσχέτιση έχει 

δύο άκρα τα οποία είναι δυνατόν να ονοµαστούν, ώστε να προσδιορίζουν ρόλους. Η 

σηµαντικότερη ιδιότητα των άκρων είναι η πολλαπλότητα (multiplicity) που 
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υποδηλώνει τον αριθµό των στιγµιότυπων µιας κλάσης που µπορούν να 

συσχετιστούν µε ένα στιγµιότυπο µιας άλλης κλάσης.  

Μια συσχέτιση συµβολίζεται σε ένα διάγραµµα κλάσεων ως µια συνεχής 

γραµµή που συνδέει τις κλάσεις που συµµετέχουν. Το όνοµα της συσχέτισης 

τοποθετείται πλησίον της γραµµής, ενώ τα ονόµατα ρόλων των άκρων και η 

πολλαπλότητά τους σηµειώνεται στην αρχή και στο τέλος της γραµµής.  Ενώ το 

όνοµα της συσχέτισης και τα ονόµατα ρόλων δεν απεικονίζονται πάντοτε, είναι πολύ 

σηµαντικό να σηµειώνεται η πολλαπλότητα στα άκρα µιας συσχέτισης, ειδικά όταν 

αυτή διαφέρει από την τιµή 1. 

Οι διάφορες δυνατές πολλαπλότητες και οι ερµηνείες τους είναι: 

 

* Οποιοσδήποτε αριθµός αντικειµένων 

1 Ακριβώς ένα αντικείµενο 

N Ακριβώς n αντικείµενα (όπου n ακέραιος) 

0..1 Μηδέν ή ένα αντικείµενα (υποδηλώνει ότι η συσχέτιση είναι προαιρετική) 

n..m Εύρος τιµών µε µικρότερη δυνατή τιµή n και µέγιστη τιµή m 

n, m  ∆ιακριτοί συνδυασµοί  

Πίνακας 4.2 Πολλαπλότητες και Ερµηνείες τους 

 

Οι συσχετίσεις µπορούν να έχουν κατεύθυνση (δυνατότητα πλοήγησης) που 

παρέχει επιπρόσθετη πληροφορία για το είδος της συσχέτισης. . Γενικά, στη UML η 

κατεύθυνση του βέλους µιας ακµής υποδηλώνει εξάρτηση σε επίπεδο πηγαίου 

κώδικα. 

 

Συσσωµάτωση και Σύνθεση 

Η συσσωµάτωση (aggregation) είναι µια συσχέτιση ειδικής µορφής που 

αναπαριστά µια σχέση συνόλου-τµήµατος ή όλου-µέρους (whole-part). Για 

παράδειγµα, σε µία ουρά που περιλαµβάνει διάφορες πολιτικές προτεραιότητας, µια 

συσσωµάτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υποδηλώνει ρητά το όλον (Ουρά) 

και τα επιµέρους τµήµατα (πολιτικές προτεραιότητας). Συµβολίζεται µε ένα (λευκό) 

ρόµβο στο άκρο της συσχέτισης που αντιστοιχεί στο σύνολο. Η σύνθεση 

(composition) είναι µια ισχυρότερης µορφής συσχέτιση στην οποία το σύνολο έχει 

την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των τµηµάτων, όπως τη δηµιουργία και 
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διαγραφή τους. Αν διαγραφεί για παράδειγµα η κλάση που αντιστοιχεί στο σύνολο, 

διαγράφονται και οι κλάσεις των τµηµάτων. Συµβολίζεται µε ένα µαύρο ρόµβο στο 

άκρο του συνόλου. 

Η συσσωµάτωση δεν έχει δυστυχώς κάποιον αυστηρό ορισµό στη UML. Ο 

µοναδικός αυστηρός κανόνας που ισχύει είναι ότι αντικείµενα κλάσεων δεν µπορούν 

να δηµιουργούν κύκλους από συσσωµατώσεις. 

Κληρονοµικότητα 

Η σχέση κληρονοµικότητας (που µπορεί να ερµηνευθεί ως γενίκευση ή 

εξειδίκευση) αφορά µια σχέση µεταξύ µιας γενικής περιγραφής και µιας ειδικότερης 

περιγραφής που την επεκτείνει. Η ειδικότερη περιγραφή είναι απολύτως συνεπής µε 

τη γενική (έχει τις ίδιες ιδιότητες, λειτουργίες και σχέσεις) αλλά µπορεί να 

περιλαµβάνει επιπρόσθετη πληροφορία. Για παράδειγµα µία ουρά µπορεί να έχει 

πολλές προτεραιότητες οι οποίες ανάλογα επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Μια 

γενίκευση συµβολίζεται µε ένα µικρό τρίγωνο-βέλος στο άκρο που αντιστοιχεί στην 

γονική περιγραφή (βασική κλάση) της σχέσης. Συνήθως, για τις σχέσεις 

κληρονοµικότητας (για να µην συγχέονται και µε άλλες συσχετίσεις) 

χρησιµοποιούνται κάθετες γραµµές, έτσι ώστε η βασική κλάση να βρίσκεται 

ψηλότερα από τις παράγωγες κλάσεις. Πολλαπλότητα δεν είναι λογικό να 

σηµειώνεται σε σχέσεις γενίκευσης, καθώς η κληρονοµικότητα αφορά σε κλάσεις και 

όχι σε αντικείµενα. Επίσης δε χρειάζεται η προσθήκη περιγραφής σε µια σχέση 

γενίκευσης, καθώς η ερµηνεία της είναι πάντοτε η ίδια και υποδηλώνει 

κληρονοµικότητα. 

Ο πρώτος σκοπός της γενίκευσης είναι η δυνατότητα υποκατάστασης 

(substitutability principle) που αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης µιας παράγωγης 

κλάσης όταν έχει δηλωθεί µια βασική κλάση. Η γενίκευση επιτρέπει πολυµορφική 

συµπεριφορά - λειτουργίες των οποίων η υλοποίηση (µέθοδος) καθορίζεται από την 

κλάση του αντικειµένου που καλείται. Αν µια βασική κλάση έχει πολλές παράγωγες 

κλάσεις, κάθε µία από αυτές είναι επιτρεπτό να υλοποιεί µε διαφορετικό τρόπο την 

ίδια λειτουργία. Σε περίπτωση που µια βασική κλάση δηλώνεται χωρίς να υπάρχει 

υλοποίηση µιας λειτουργίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υλοποίηση 

προσδιορίζεται στις παράγωγες κλάσεις, τότε η βασική κλάση ονοµάζεται αφηρηµένη 

κλάση (abstract class). 

Ο δεύτερος σκοπός της γενίκευσης είναι η σταδιακή περιγραφή ενός 

στοιχείου, αξιοποιώντας την περιγραφή των προγόνων του, αρχή που συναντάται ως 
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κληρονοµικότητα. Με το µηχανισµό της κληρονοµικότητας, η περιγραφή (ιδιότητες 

και λειτουργίες) µιας κλάσης, κατασκευάζεται τόσο από την περιγραφή της ίδιας της 

κλάσης όσο και από τις περιγραφές των υπερκείµενων κλάσεων. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί, ότι παρόλο που µια λειτουργία µπορεί να δηλωθεί σε περισσότερες από 

µία κλάσεις που συνδέονται µε κληρονοµικότητα, µια ιδιότητα δε θα πρέπει να 

δηλωθεί περισσότερες από µία φορές. Η υλοποίηση µιας λειτουργίας (µέθοδος) σε 

µια υποκείµενη κλάση επικαλύπτει οποιαδήποτε µέθοδο µε το ίδιο όνοµα σε 

υπερκείµενες κλάσεις. 

Αν είναι επιθυµητό να αναπαρασταθούν επιπλέον σχέσεις µεταξύ 

αντικειµένων δύο κλάσεων που σχετίζονται µε κληρονοµικότητα, αυτές µπορούν να 

εισαχθούν στο διάγραµµα κλάσεων παράλληλα µε τη σχέση γενίκευσης 
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4.2 ∆ιαγράµµατα Ακολουθίας 

Σε ένα αντικειµενοστρεφές σύστηµα, η συµπεριφορά επιτυγχάνεται µέσω της 

αλληλεπίδρασης των αντικειµένων. Αυτή η αλληλεπίδραση περιγράφεται στα 

πλαίσια ενός µοντέλου της UML µε δύο είδη συµπληρωµατικών διαγραµµάτων, τα 

διαγράµµατα ακολουθίας (sequence diagrams) και τα διαγράµµατα συνεργασίας 

(collaboration diagrams). Τα διαγράµµατα αυτά, και ιδιαίτερα τα διαγράµµατα 

ακολουθίας, δε χρησιµοποιούνται µόνο για την τεκµηρίωση του συστήµατος, αλλά 

και για τη διερεύνηση διαφόρων σεναρίων χρήσης του συστήµατος µε σκοπό τον 

εντοπισµό των λειτουργιών κάθε αντικειµένου. Μαζί µε τα διαγράµµατα κλάσεων, τα 

διαγράµµατα ακολουθίας αποτελούν το συνηθέστερο τρόπο περιγραφής ενός 

µοντέλου. 

Μια µηχανή καταστάσεων αποτελεί µια πλήρη και ακριβή περιγραφή της 

συµπεριφοράς και µπορεί άµεσα να µεταφραστεί σε κώδικα. Ωστόσο, καθώς τα 

διαγράµµατα καταστάσεων αναφέρονται σε µεµονωµένα αντικείµενα, είναι δύσκολο 

να περιγραφεί η συνολική συµπεριφορά ενός συστήµατος, αφού θα πρέπει να 

συνδυαστούν πολλαπλές µηχανές καταστάσεων. Η άποψη αλληλεπίδρασης παρέχει 

µια πιο πλήρη περιγραφή της λειτουργικότητας ενός συνόλου αντικειµένων. 

Υπό µια άλλη έννοια, η µηχανή καταστάσεων είναι κατάλληλη για την 

περιγραφή της δυναµικής συµπεριφοράς ενός αντικειµένου. Ως δυναµική 

συµπεριφορά ενός αντικειµένου νοείται το σύνολο των λειτουργιών του που 

εξαρτώνται από εξωτερικά ή εσωτερικά γεγονότα, δηλαδή λειτουργίες των οποίων η 

υλοποίηση εξαρτάται από τη συγκεκριµένη κατάσταση του αντικειµένου. Τα 

διαγράµµατα ακολουθίας είναι κατάλληλα για την απεικόνιση της στατικής 

συµπεριφοράς των αντικειµένων. Ως στατική συµπεριφορά ενός αντικειµένου νοείται 

το σύνολο των λειτουργιών που δεν εξαρτώνται από εσωτερικά ή εξωτερικά 

γεγονότα. Η στατική άποψη (π.χ. ένα διάγραµµα κλάσεων) περιγράφει τις εγγενείς 

ιδιότητες µιας κλάσης.  

Ένα διάγραµµα ακολουθίας παρουσιάζει την αλληλεπίδραση µεταξύ 

αντικειµένων σε δύο διαστάσεις: η κάθετη διάσταση αντιστοιχεί στην κλίµακα του 

χρόνου, ενώ στην οριζόντια διάσταση συµβολίζονται ανεξάρτητα αντικείµενα. Τα 

αντικείµενα συµβολίζονται ως ορθογώνια παραλληλόγραµµα µέσα στα οποία µπορεί 

να σηµειωθεί το όνοµα του αντικειµένου που συµµετέχει στο σενάριο που 

απεικονίζεται (καθώς πρόκειται για ένα στιγµιότυπο το όνοµα αυτό µπορεί να είναι 
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οτιδήποτε). Κυρίως όµως σηµειώνεται µετά από άνω και κάτω τελεία ":", το όνοµα 

της κλάσης στην οποία ανήκει κάθε αντικείµενο. Στην περίπτωση που ένα σενάριο 

εµπλέκει εκτός από αντικείµενα του συστήµατος και εξωτερικούς χρήστες, οι 

χρήστες αυτοί συµβολίζονται ως σχηµατικά ανθρωπάκια. 

Σε κάθε αντικείµενο αντιστοιχεί µια κάθετη γραµµή που ονοµάζεται γραµµή 

ζωής (lifeline). Για όσο χρόνο ένα αντικείµενο υφίσταται, η γραµµή αυτή είναι 

διακεκοµµένη ενώ για όσο χρόνο µια διαδικασία του εν λόγω αντικειµένου είναι 

ενεργή, η γραµµή ζωής σχεδιάζεται ως µια διπλή γραµµή. Ένα µήνυµα που 

αποστέλλεται µεταξύ αντικειµένων συµβολίζεται ως µια ακµή από τη γραµµή ζωής 

ενός αντικειµένου προς τη γραµµή ζωής ενός άλλου. Σε κάθε µήνυµα σηµειώνεται το 

όνοµά του. Καθώς το µήνυµα αντιστοιχεί σε µια λειτουργία του αντικειµένου – 

παραλήπτη, είναι δυνατόν µαζί µε το όνοµα του µηνύµατος να αναφερθούν µέσα σε 

παρενθέσεις τυχόν παράµετροι που απαιτούνται. Η θέση των ακµών αντιστοιχεί στην 

τοποθέτησή τους σε σχέση µε το χρόνο (µια ακµή χαµηλότερα από µια άλλη 

αντιστοιχεί σε µεταγενέστερο χρόνο).  

Ορισµένες φορές κρίνεται σκόπιµο να αναπαρασταθεί σε ένα διάγραµµα 

ακολουθίας το γεγονός της επιστροφής µιας µεθόδου (ορισµένες φορές και η τιµή 

που επιστρέφεται). Η επιστροφή µιας µεθόδου υποδηλώνεται µε µια διακεκοµµένη 

ακµή µεταξύ της γραµµής ζωής του καλούµενου αντικειµένου και της γραµµής ζωής 

του καλούντος αντικειµένου. 

Τα διαγράµµατα ακολουθίας είναι εξαιρετικά χρήσιµα για τον εντοπισµό 

λειτουργιών στις διάφορες κλάσεις. Αν ένα αντικείµενο λαµβάνει ένα µήνυµα µε ένα 

συγκεκριµένο όνοµα, συνεπάγεται ότι η κλάση στην οποία ανήκει το εν λόγω 

αντικείµενο θα πρέπει να έχει µια µέθοδο µε το ίδιο όνοµα για να εξυπηρετεί τον 

αποστολέα του µηνύµατος. Αξίζει να τονισθεί κάτι που ίσως θεωρείται παράλογο µε 

βάση την καθηµερινή λογική: οι ακµές που αντιπροσωπεύουν αποστολή µηνύµατος 

προς ένα αντικείµενο αντιστοιχούν σε µεθόδους που το αντικείµενο παραλήπτης 

πρέπει να υλοποιήσει. 

Υπονοείται επίσης, ότι αφού δύο αντικείµενα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω 

µηνυµάτων, θα πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους συσχέτιση µεταξύ τους που θα 

λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας. Για παράδειγµα, αν ένα αντικείµενο Α στέλνει 

ένα µήνυµα ζητώντας κάποια λειτουργία από ένα αντικείµενο Β, το Α θα πρέπει µε 

κάποιο τρόπο να γνωρίζει που να αποστείλει το µήνυµα. Αν αυτό συνεπάγεται την 

ύπαρξη µιας µονόδροµης συσχέτισης µεταξύ των αντίστοιχων κλάσεων, θα πρέπει 
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κατά την υλοποίηση του συστήµατος, στο συγκεκριµένο αντικείµενο Α να 

γνωστοποιηθεί η θέση του αντικειµένου Β (π.χ. να δοθεί τιµή σε έναν pointer που 

δείχνει προς αντικείµενα της κλάσης όπου ανήκει το Β). 

Η λήψη ενός µηνύµατος από ένα αντικείµενο σηµατοδοτεί την 

πραγµατοποίηση ενός γεγονότος που αποτελεί το εξωτερικό ερέθισµα για το 

αντικείµενο. Ένα γεγονός µπορεί να είναι: 

• Ενεργοποιούµενο από το χρήστη του συστήµατος (για παράδειγµα το 

πάτηµα ενός πλήκτρου σε ένα χειριστήριο) 

• Ενεργοποιούµενο από άλλο υπολογιστικό σύστηµα (για παράδειγµα η 

λήψη ενός email) 

• Ενεργοποιούµενο από κάποιο άλλο αντικείµενο του ιδίου συστήµατος, 

περίπτωση που θα µας απασχολήσει στη µελέτη µας. 

Όταν ένα αντικείµενο λαµβάνει ένα µήνυµα είναι δυνατόν να αντιδράσει µε 

διάφορους τρόπους: 

• Ένα αντικείµενο µπορεί να αλλάξει την κατάστασή του (να 

τροποποιηθούν δηλαδή οι τιµές των ιδιοτήτων του). Οι µέθοδοι 

τροποποίησης (συναρτήσεις set) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

• Ένα αντικείµενο µπορεί να προωθήσει το µήνυµα σε κάποιο άλλο 

αντικείµενο (να καλέσει δηλαδή στα πλαίσια της αντίστοιχης µεθόδου, 

µια λειτουργία κάποιου άλλου αντικειµένου). 

• Ένα αντικείµενο µπορεί να επιστρέψει κάποια τιµή. Η τιµή αυτή µπορεί 

να είναι η τιµή κάποιας από τις ιδιωτικές ιδιότητες, κάποια τιµή που 

υπολογίστηκε, κάποια τιµή που επιστράφηκε από άλλο αντικείµενο ή 

κάποια λογική τιµή που υποδηλώνει αληθή ή ψευδή κατάσταση. Οι 

µέθοδοι πρόσβασης (συναρτήσεις get) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

• ένα αντικείµενο µπορεί να αγνοήσει ένα γεγονός. 

Φυσικά, οι ανωτέρω αντιδράσεις στη λήψη ενός µηνύµατος είναι δυνατόν να 

συνδυαστούν µεταξύ τους. 

Η εξέταση όλων των διαγραµµάτων ακολουθίας αποκαλύπτει τις 

περισσότερες λειτουργίες/µεθόδους του συστήµατος. Ωστόσο κάποιες από τις 

µεθόδους ορισµένων κλάσεων δεν πρόκειται να "έρθουν στην επιφάνεια" µέχρι την 

υλοποίηση του συστήµατος. Αυτό είναι αναµενόµενο, καθώς πολλές µέθοδοι 
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σχετίζονται µε τεχνικές λεπτοµέρειες που δεν εντοπίζονται κατά την ανάλυση των 

σεναρίων.  

Εκτός από τον εντοπισµό και την αποσαφήνιση των λειτουργιών, κατά τη 

µελέτη και κατασκευή διαγραµµάτων ακολουθίας είναι δυνατόν να προκύψει η 

ανάγκη για τη δηµιουργία νέων κλάσεων, διάσπασης ή συνένωσης άλλων καθώς και 

νέες ιεραρχικές σχέσεις. Αν για παράδειγµα από τη µελέτη διαφόρων διαγραµµάτων 

ακολουθίας προκύπτει ότι δύο αντικείµενα αποκρίνονται µε τον ίδιο τρόπο στα 

διάφορα δυνατά µηνύµατα, τότε τα δύο αυτά αντικείµενα είτε θα ανήκουν στην ίδια 

κλάση είτε θα ανήκουν σε κλάσεις που συνδέονται µε σχέση κληρονοµικότητας. Υπό 

αυτή την έννοια, η επαναληπτική εξέταση διαγραµµάτων ακολουθίας και 

διαγραµµάτων κλάσεων οδηγεί στην ανάπτυξη του τελικού συστήµατος, πολύ πριν 

αρχίσει η φάση της κωδικοποίησης. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή η 

επαναληπτική διαδικασία στη φάση της ανάλυσης/σχεδίασης βρίσκεται στο 

επίκεντρο της αντικειµενοστρεφούς µεθοδολογίας για την ανάπτυξη συστηµάτων. 

Εκτός από τα µηνύµατα, σε ένα διάγραµµα ακολουθίας είναι δυνατό να 

απεικονιστεί και η δηµιουργία αντικειµένων. Στην περίπτωση που ένα αντικείµενο 

του συστήµατος δηµιουργεί δυναµικά ένα άλλο αντικείµενο, αυτό υποδηλώνεται µε 

µια ακµή (συνήθως µε την ονοµασία create) η οποία καταλήγει στο αντικείµενο που 

δηµιουργείται (και όχι στη γραµµή ζωής του). Επίσης, παρόλο που χρησιµοποιείται 

σπανιότερα, είναι δυνατό να υποδηλώσουµε και την καταστροφή ενός αντικειµένου 

σηµειώνοντας ένα Χ το οποίο τερµατίζει τη γραµµή ζωής του. 

Τα βασικά στοιχεία ενός διαγράµµατος ακολουθίας είναι: 

Στοιχείο Περιγραφή Συµβολισµός 

Αντικείµενο 

Ένα αντικείµενο αναπαρίσταται µε ένα 
ορθογώνιο στο οποίο αναγράφεται το 
όνοµα του αντικειµένου, στη συνέχεια 
µια άνω κάτω τελεία και ακολουθεί το 
όνοµα της κλάσης στην οποία ανήκει. 
Κάτω από κάθε αντικείµενο εκτείνεται 
µια διακεκοµµένη γραµµή που 
αντιστοιχεί στη γραµµή ζωής του 
αντικειµένου. 
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Πλαίσιο 
Ενεργοποίησης 

Όταν λαµβάνεται ένα µήνυµα, ξεκινά ένα 
πλαίσιο ενεργοποίησης (διπλή γραµµή) το 
οποίο αντιστοιχεί στη διάρκεια εκτέλεσης 
της λειτουργίας εξυπηρέτησης του 
µηνύµατος. (Προαιρετικό) 

 

Αποστολή 
Μηνύµατος 

Μια προσανατολισµένη ακµή από το 
αντικείµενο που αποστέλλει το µήνυµα 
προς το αντικείµενο που είναι αποδέκτης. 
Υλοποιείται µε µια λειτουργία στην 
κλάση του αντικειµένου που είναι 
αποδέκτης του µηνύµατος.  Στο 
παράδειγµα η κλάση :Queue θα πρέπει 
να έχει µια µέθοδο µε όνοµα getS( ). 
Αν η αποστολή του µηνύµατος γίνεται 
υπό συνθήκη, η συνθήκη µπαίνει σε 
αγκύλες πριν το όνοµα του µηνύµατος. 
Αν το µήνυµα αποστέλλεται 
επαναληπτικά, συµβολίζεται µε ένα 
αστεράκι πριν το όνοµα του µηνύµατος. 

QFIFO:Queue

1: getS()

s:Server

Επιστροφή 
Μηνύµατος 

Μια διακεκοµµένη ακµή που επιστρέφει 
από το κληθέν αντικείµενο σε αυτό που 
πραγµατοποίησε την κλήση, 
υποδηλώνοντας ολοκλήρωση της 
λειτουργίας εξυπηρέτησης ενός 
µηνύµατος. (Προαιρετικό) 

 

Αυτό-κλήση 
Αποστολή µηνύµατος ενός αντικειµένου 
στον εαυτό του ή αλλιώς κλήση µιας 
µεθόδου του αντικειµένου από το ίδιο το 
αντικείµενο. 
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Ασύγχρονο 
Μήνυµα 

Ένα ασύγχρονο µήνυµα δεν εµποδίζει το 
αντικείµενο που πραγµατοποιεί την 
κλήση να συνεχίσει την όποια λειτουργία 
του χωρίς να αναµένει αν το µήνυµα 
λήφθηκε ή όχι. Συνεπώς, ένα ασύγχρονο 
µήνυµα δηµιουργεί ένα νέο νήµα 
εκτέλεσης ή µπορεί να δηµιουργήσει ένα 
νέο αντικείµενο. Συµβολίζεται µε µισό 
βέλος. 

 
Πίνακας 4.3 Στοιχεία ∆ιαγράµµατος Ακολουθίας 

 

Σε ένα διάγραµµα ακολουθίας είναι δυνατόν να προστεθούν και περισσότεροι 

συµβολισµοί που υποδηλώνουν βρόχους επανάληψης, µηνύµατα που αποστέλλονται 

πολλαπλές φορές, τη χρονική καθυστέρηση στην αποστολή ορισµένων µηνυµάτων, 

συγχρονισµό µηνυµάτων, πολλαπλά νήµατα εκτέλεσης κ.ο.κ. Ωστόσο, υπενθυµίζεται 

ότι σκοπός των διαγραµµάτων ακολουθίας δεν είναι να αποτυπώσουν τις 

λεπτοµέρειες ενός αλγορίθµου, αλλά να αναπαραστήσουν µε απλό και κατανοητό 

τρόπο σενάρια συνεργασίας µεταξύ αντικειµένων. 

Ο µοναδικός συµβολισµός που είναι ορισµένες φορές χρήσιµος είναι η 

προσθήκη σε ένα µήνυµα µιας συνθήκης-φρουρού (guard-condition) η οποία πρέπει 

να πληρείται, για να µπορεί να αποσταλεί το µήνυµα. Μια συνθήκη-φρουρός είναι 

µια λογική έκφραση τοποθετηµένη µέσα σε αγκύλες πλησίον του ονόµατος του 

µηνύµατος.  

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι τα διαγράµµατα ακολουθίας δίνουν έµφαση στη 

ροή της πληροφορίας (µηνυµάτων) µέσα στο σύστηµα. Παρόλο που περιλαµβάνονται 

συµβολισµοί για την απεικόνιση ορισµένων δοµών ελέγχου, στη γενική περίπτωση τα 

διαγράµµατα δεν είναι κατάλληλα για την περιγραφή της ροής του ελέγχου (control 

flow) στο σύστηµα. Τα διαγράµµατα δραστηριότητας (activity diagrams) και τα 

διαγράµµατα καταστάσεων (statechart diagrams) παρέχουν τη δυνατότητα αυτή για 

µεµονωµένα αντικείµενα καθώς και για οµάδες συνεργαζόµενων αντικειµένων.  
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4.3 ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριότητας  

Ένα διάγραµµα δραστηριότητας είναι µια ειδική µορφή µηχανής 

καταστάσεων που έχει ως στόχο τη µοντελοποίηση των υπολογισµών και ροής της 

εργασίας. Παρόµοια διαγράµµατα (πολύ συχνά αναφερόµενα και ως διαγράµµατα 

ροής - flowcharts) χρησιµοποιούνται ήδη από τα πρώτα βήµατα της επιστήµης των 

υπολογισµών και αποτελούσαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τον κατ' εξοχήν τρόπο 

περιγραφής ενός αλγορίθµου. Οι καταστάσεις του διαγράµµατος δραστηριότητας 

αναπαριστούν τις καταστάσεις εκτέλεσης ενός υπολογισµού, όχι τις καταστάσεις των 

αντικειµένων που συµµετέχουν. Υπό κανονικές συνθήκες, ένα διάγραµµα 

δραστηριότητας προϋποθέτει ότι οι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται χωρίς 

εξωτερικές οδηγούµενες από το γεγονός διακοπές (αλλιώς είναι προτιµότερο ένα 

διάγραµµα καταστάσεων). Μια κατάσταση δραστηριότητας δεν αναµένει την 

εµφάνιση ενός γεγονότος, αλλά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφει, για 

τη µετάβαση στην επόµενη δραστηριότητα. Ένα διάγραµµα δραστηριότητας µπορεί 

να περιλαµβάνει διακλάδωση της δραστηριότητας σε ταυτόχρονα νήµατα εκτέλεσης. 

Ένα διάγραµµα δραστηριότητας στη UML περιγράφει τις συνθήκες που 

καθορίζουν ποιες δραστηριότητες θα εκτελεστούν σε κάθε σηµείο του 

προγράµµατος, ποιες δραστηριότητες µπορούν να λαµβάνουν χώρα παράλληλα 

καθώς και τυχόν επαναληπτικές δοµές που περιλαµβάνονται. Μια κατάσταση 

δραστηριότητας ή απλά δραστηριότητα συµβολίζεται ως ένα ορθογώνιο µε καµπύλες 

γωνίες (σηµειώνοντας µια σύντοµη περιγραφή της δραστηριότητας). Η µετάβαση 

κατά τη ολοκλήρωση µιας δραστηριότητας σε κάποια άλλη συµβολίζεται ως ακµή. 

Οι διακλαδώσεις συµβολίζονται είτε µε συνθήκες φρουρούς επί των µεταβάσεων είτε 

µε κόµβους απόφασης (ρόµβους) µε πολλαπλές εξερχόµενες ακµές. Μια ένωση (join) 

συµβολίζει συνένωση πολλών εισερχοµένων µεταβάσεων σε µία εξερχόµενη, ενώ µια 

διχάλα (fork) την ανάλυση µιας εισερχόµενης µετάβασης σε πολλές παράλληλες 

εξερχόµενες µεταβάσεις. Στην περίπτωση όπου απαιτείται να συµπεριληφθούν 

εξωτερικά γεγονότα, η εµφάνιση ενός γεγονότος µπορεί να παρουσιάζεται ως 

ενεργοποίηση µιας µετάβασης. 

Τα στοιχεία της UML για τα διαγράµµατα δραστηριότητας απεικονίζονται 

στο επόµενο σχήµα. 
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Activity

∆ραστηριότητα           Μετάβαση        Απόφαση               Συγχρονισµός
 

Σχήµα 4.2 Στοιχεία ∆ιαγραµµάτων ∆ραστηριότητας 

 

Η διαφορά µεταξύ των διαγραµµάτων δραστηριότητας και των παλαιοτέρων 

διαγραµµάτων ροής, είναι ότι ένα διάγραµµα ροής περιορίζεται σε σειριακή 

επεξεργασία και δεν είναι δυνατόν να απεικονίσει παράλληλες επεξεργασίες.  

Συχνά είναι απαραίτητο να οργανωθούν οι δραστηριότητες σε ένα µοντέλο µε 

βάση τις αρµοδιότητες, για παράδειγµα, οµαδοποιώντας όλες τις δραστηριότητες που 

διαχειρίζονται από µία οντότητα. Αυτό το είδος της ανάθεσης παρουσιάζεται 

οργανώνοντας τις δραστηριότητες σε διακριτές περιοχές που ονοµάζονται διάδροµοι 

(swimlanes) και διαχωρίζονται από κάθετες γραµµές στο διάγραµµα. Με άλλα λόγια, 

ένας διάδροµος αναφέρει ποιος είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση κάθε 

δραστηριότητας σε ένα διάγραµµα δραστηριότητας. Τα διαγράµµατα δραστηριότητας 

κατά συνέπεια, περιγράφουν τη ροή του ελέγχου µεταξύ δραστηριοτήτων τόσο ενός 

αντικειµένου, όσο και δραστηριοτήτων µεταξύ πολλών αντικειµένων. 

Τα διαγράµµατα δραστηριότητας είναι κατάλληλα για την ανάλυση µιας 

περίπτωσης χρήσης (συνοδεύοντας την τεκµηρίωσή της), όταν πρέπει να γίνει 

κατανοητό ποιες ενέργειες πρέπει να πραγµατοποιηθούν. Επιπρόσθετα, τα 

διαγράµµατα δραστηριότητας είναι χρήσιµα για την περιγραφή πολύπλοκων 

αλγορίθµων οι οποίοι πρόκειται να υλοποιηθούν από µία ή και περισσότερες 

µεθόδους µιας κλάσης. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι ορθό να χρησιµοποιούνται 

για την απεικόνιση της συνεργασίας των αντικειµένων (στην περίπτωση αυτή είναι 

προτιµότερα τα διαγράµµατα ακολουθίας). 
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4.4 ∆ιαγράµµατα Καταστάσεων  

Το συγκεκριµένο είδος διαγραµµάτων προσφέρεται επίσης για την περιγραφή 

της ροής του ελέγχου σε ένα σύστηµα εστιάζοντας στις αλλαγές κατάστασης που 

λαµβάνουν χώρα σε ένα αντικείµενο. Πολύ συχνά οι προδιαγραφές ενός συστήµατος 

µπορούν να καθοριστούν βάσει µιας µηχανής πεπερασµένων καταστάσεων (finite 

state machine – FSM) ή απλά µηχανής καταστάσεων. Μια µηχανή πεπερασµένων 

καταστάσεων αποτελείται από ένα πεπερασµένο σύνολο καταστάσεων Q, ένα 

πεπερασµένο σύνολο εισόδων I καθώς και µια συνάρτηση που απεικονίζει το 

καρτεσιανό γινόµενο στο σύνολο καταστάσεων Q. Συνήθως, µια µηχανή 

πεπερασµένων καταστάσεων περιγράφεται ως ένα γράφος, όπου οι κόµβοι 

αντιστοιχούν σε καταστάσεις και οι ακµές υποδηλώνουν τη µετάβαση από µια 

κατάσταση σε µια άλλη. Εν γένει, οι µηχανές πεπερασµένων καταστάσεων είναι 

κατάλληλες για την περιγραφή σύγχρονων συστηµάτων, όπου σε κάθε δεδοµένη 

χρονική στιγµή το σύστηµα βρίσκεται σε µία καθορισµένη κατάσταση και µπορεί να 

λάβει χώρα µία µόνο µετάβαση. 

Η άποψη µηχανής καταστάσεων (state machine view) της UML, αφορά σε 

αντικειµενοστρεφή συστήµατα και περιγράφει τη δυναµική συµπεριφορά των 

αντικειµένων στη διάρκεια του χρόνου. Συνήθως, ένα διάγραµµα καταστάσεων 

(µηχανή καταστάσεων) είναι προσαρτηµένο σε µια κλάση και αποτελεί ένα µοντέλο 

όλων των δυνατών κύκλων ζωής ενός αντικειµένου της κλάσης. Κάθε αντικείµενο 

αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα που επικοινωνεί µε το περιβάλλον 

ανιχνεύοντας γεγονότα και αντιδρώντας σε αυτά. Γεγονός, όπως αναφέρθηκε, είναι 

οτιδήποτε µπορεί να γίνει αντιληπτό από ένα αντικείµενο, όπως η λήψη µηνυµάτων 

(κλήση µεθόδων) από άλλα αντικείµενα, η ολοκλήρωση µιας διαδικασίας ή απλά η 

πάροδος του χρόνου. Όταν λαµβάνει χώρα ένα ανιχνεύσιµο γεγονός, το αντικείµενο 

αποκρίνεται µε βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η εκτέλεση µιας 

ενέργειας µπορεί να οδηγήσει σε µετάβαση σε άλλη κατάσταση. 

Σε ένα διάγραµµα καταστάσεων της UML απεικονίζονται γεγονότα, 

καταστάσεις και µεταβάσεις: 

• Ένα γεγονός (event) θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχει χωρική και χρονική 

θέση στο σύστηµα, αλλά δεν έχει διάρκεια. Η µοντελοποίηση κάποιας 

έννοιας ως γεγονότος, συνεπάγεται ότι η εµφάνισή της θα έχει κάποιες 

συνέπειες στο σύστηµα. Ένα γεγονός συµβολίζεται σηµειώνοντας το 
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όνοµά του κοντά στις µεταβάσεις τις οποίες προκαλεί. Στην περίπτωση 

που κάποια ενέργεια πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την εµφάνιση ενός 

γεγονότος και συνήθως αποτελεί κάποια έξοδο του συστήµατος, 

σηµειώνεται µετά το όνοµα του γεγονότος διαχωρισµένη µε κάθετο "/". 

Αν το γεγονός που ενεργοποιεί µια µετάβαση έχει παραµέτρους, οι 

παράµετροι αυτές είναι γνωστές στην ενέργεια που λαµβάνει χώρα κατά 

τη µετάβαση. 

• Μια κατάσταση (state) περιγράφει µια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια 

ζωής ενός αντικειµένου. Μπορεί να χαρακτηριστεί µε τρεις 

συµπληρωµατικούς τρόπους: ως ένα σύνολο τιµών για τις ιδιότητες του 

αντικειµένου, που είναι παρόµοιες από κάποια άποψη, ως µια περίοδος 

κατά την οποία ένα αντικείµενο αναµένει την εµφάνιση ενός γεγονότος, ή 

ως µια περίοδος κατά την οποία ένα αντικείµενο εκτελεί µια εργασία. Όλα 

τα αντικείµενα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, αντιδρούν ποιοτικά 

κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή εκτελούν τις ίδιες ενέργειες κατά την 

ανίχνευση του ίδιου γεγονότος. Όταν ένα αντικείµενο βρίσκεται σε µια 

κατάσταση, αποκρίνεται σε γεγονότα που σηµειώνονται στις µεταβάσεις 

που ξεκινούν από την κατάσταση αυτή. Μια κατάσταση συµβολίζεται ως 

ένα ορθογώνιο µε καµπύλες γωνίες. Ειδικά για το συµβολισµό της 

αρχικής κατάστασης ενός συστήµατος (κατάσταση έναρξης) 

χρησιµοποιείται ένας "γεµισµένος" κύκλος. 

• Μια µετάβαση (transition) καθορίζει την απόκριση ενός αντικειµένου που 

βρίσκεται σε µια κατάσταση όταν λάβει χώρα ένα γεγονός. Εν γένει, µια 

µετάβαση περιλαµβάνει το γεγονός που την ενεργοποιεί, µια συνθήκη 

ελέγχου (συνθήκη – φρουρός), µια ενέργεια και µια τελική κατάσταση. 

Συµβολίζεται ως µια ακµή, η οποία εξέρχεται από την κατάσταση στην 

οποία βρισκόταν το σύστηµα αρχικά και καταλήγει στην κατάσταση όπου 

µεταβαίνει το σύστηµα µετά την εµφάνιση του γεγονότος. 

Η συνθήκη φρουρός µιας µετάβασης είναι µια λογική έκφραση που µπορεί να 

αναφέρεται σε ιδιότητες του αντικειµένου είτε σε παραµέτρους του γεγονότος που 

ενεργοποιεί τη µετάβαση. Η αποτίµηση της λογικής έκφρασης πραγµατοποιείται µε 

την εµφάνιση του γεγονότος. Σε περίπτωση ύπαρξης συνθήκης φρουρού, η µετάβαση 

ενεργοποιείται µόνο αν η λογική έκφραση είναι αληθής. Η αποτίµηση της συνθήκης 
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πραγµατοποιείται µόνο µία φορά, κατά την έλευση του γεγονότος. Είναι προφανές 

ότι, αν ένα γεγονός µπορεί να ενεργοποιήσει πολλές µεταβάσεις, τότε οι µεταβάσεις 

αυτές θα πρέπει να έχουν διαφορετικές συνθήκες φρουρούς. 

Σε περίπτωση που µια µετάβαση δε σχετίζεται µε κάποιο γεγονός, 

ενεργοποιείται µετά το πέρας των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στην κατάσταση 

από την οποία ξεκινά (µετάβαση ολοκλήρωσης). 

Μια κατάσταση είναι δυνατόν να περιλαµβάνει ενέργειες εισόδου που 

λαµβάνουν χώρα, όταν µια µετάβαση καθιστά την κατάσταση ενεργή καθώς και 

ενέργειες εξόδου που λαµβάνουν χώρα προτού µια µετάβαση "φύγει" από την ενεργό 

κατάσταση. Μια εσωτερική µετάβαση έχει αρχική κατάσταση αλλά όχι τελική. Κατά 

συνέπεια δεν προκαλεί αλλαγή της ενεργού κατάστασης, αλλά µπορεί να έχει 

ενέργειες που λαµβάνουν χώρα. Σε µια εσωτερική µετάβαση δε λαµβάνουν χώρα οι 

ενέργειες εισόδου και εξόδου. 

Μια αυτοµετάβαση (που υποδηλώνεται ως µια ακµή που ξεκινά από µια 

κατάσταση και καταλήγει στην ίδια κατάσταση), έχει διαφορετική έννοια από τις 

εσωτερικές µεταβάσεις. Επειδή κάθε εισερχόµενη µετάβαση προκαλεί την εκτέλεση 

των ενεργειών εισόδου και µια εξερχόµενη µετάβαση προκαλεί την εκτέλεση των 

ενεργειών εξόδου, µια αυτοµετάβαση συνεπάγεται εκτός από την εκτέλεση της 

αντίστοιχης εσωτερικής µετάβασης και την εκτέλεση των ενεργειών εισόδου και 

εξόδου. 

Μια απλή κατάσταση δεν έχει εσωτερική δοµή, απλά περιλαµβάνει ένα 

σύνολο µεταβάσεων και ενδεχοµένως ενέργειες εισόδου και εξόδου. Μια σύνθετη 

κατάσταση αναλύεται σε υποκαταστάσεις που εκτελούνται ακολουθιακά ή 

ταυτόχρονα. Η αποσύνθεση σε ανεξάρτητες υποκαταστάσεις είναι ένα είδος 

εξειδίκευσης µιας κατάστασης. Η εξωτερική (περικλείουσα) κατάσταση εκλεπτύνεται 

σε περισσότερες εσωτερικές καταστάσεις κάθε µία από τις οποίες κληρονοµεί τις 

µεταβάσεις της εξωτερικής κατάστασης. 

Τα είδη καταστάσεων που συναντώνται σε ένα διάγραµµα καταστάσεων 

περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

 

Είδος Κατάστασης Περιγραφή Συµβολισµός 
απλή  Μια κατάσταση χωρίς δοµή 

 

ταυτόχρονη σύνθετη  
Μια κατάσταση που χωρίζεται σε 
δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες 
καταστάσεις, όπου όλες είναι  
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ενεργές ταυτοχρόνως, όταν είναι 
ενεργή η σύνθετη κατάσταση 

ακολουθιακή σύνθετη 
Μια κατάσταση που περιλαµβάνει 
µία ή περισσότερες ανεξάρτητες 
υποκαταστάσεις, µία από τις οποίες 
είναι ενεργή κάθε χρονική στιγµή  

αρχική  
Μια ψευδοκατάσταση που 
υποδηλώνει την αρχική κατάσταση 
του συστήµατος 

τελική 
Μια ψευδοκατάσταση που 
υποδηλώνει την τελική κατάσταση 
του συστήµατος 

Πίνακας 4.4 Είδη Καταστάσεων σε ∆ιαγράµµατα Καταστάσεων 

 

Καθώς µια κατάσταση µπορεί να είναι φωλιασµένη µέσα σε σύνθετες 

καταστάσεις, µια µετάβαση που "φεύγει" από µια περικλείουσα κατάσταση θεωρείται 

ότι εφαρµόζεται σε όλες τις φωλιασµένες καταστάσεις. Οι σύνθετες καταστάσεις 

είναι χρήσιµες για να εκφραστούν εξαιρέσεις (exceptions) και συνθήκες λάθους, 

επειδή οι µεταβάσεις εφαρµόζονται σε όλες τις φωλιασµένες καταστάσεις, χωρίς να 

απαιτείται κάθε φωλιασµένη κατάσταση να χειριστεί την εξαίρεση ή την περίπτωση 

λάθους ξεχωριστά.  

Μια σύνθετη κατάσταση µπορεί να περιλαµβάνει µία αρχική κατάσταση και 

στην περίπτωση αυτή µια µετάβαση προς τη σύνθετη κατάσταση ουσιαστικά 

συνεπάγεται µετάβαση στην αρχική κατάσταση, υποδηλώνοντας τη δηµιουργία ενός 

νέου αντικειµένου. Οµοίως, η µετάβαση στην τελική κατάσταση υποδηλώνει την 

καταστροφή του αντικειµένου που περιγράφεται µε το διάγραµµα καταστάσεων. 
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5. ∆ιεξαγωγή και Αξιολόγηση ∆ιδασκαλίας 
Μοντελοποίησης Ουρών µε τη Χρήση της UML  

Η µεγάλη πλειονότητα των µαθηµάτων που υπάρχουν σε πανεπιστήµια 

σχετικά µε µοντελοποίηση δικτύων και προσοµοίωση ουρών επιβάλλουν ως 

προαπαιτούµενα την πολύ καλή γνώση της Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στοχαστικών 

∆ιαδικασιών. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί από µόνο του αρκετά προβλήµατα, γιατί οι 

φοιτητές συνήθως δεν έχουν το µαθηµατικό υπόβαθρο που χρειάζεται. Έτσι από τη 

µια µεριά οι καθηγητές υποχρεώνονται να εξηγήσουν και τις µαθηµατικές εξισώσεις, 

κάτι που απαιτεί πολύτιµο διδακτικό χρόνο, ενώ από την άλλη οι φοιτητές 

αποπροσανατολίζονται από τους διδακτικούς σκοπούς του µαθήµατος εξαιτίας της 

δυσκολίας στην κατανόηση των µαθηµατικών [Perdos 2004]. 

Οι µέθοδοι διδασκαλίας που εφαρµόζονται ακολουθούν συνήθως τα 

παρακάτω βήµατα: 

• Παρουσίαση των βασικών αρχών της θεωρίας ουρών 

• Παρουσίαση του µαθηµατικού µοντέλου για συγκεκριµένους τύπους 

ουρών 

• Αξιολόγηση αποτελεσµάτων που προέρχονται από προσοµοίωση 

Τα µειονεκτήµατα αυτών των µεθόδων είναι συνήθως τα εξής: 

• Απαιτείται πολύ καλή γνώση µαθηµατικών για την κατανόηση των 

εξισώσεων που περιγράφουν το θεωρητικό µοντέλο. 

• Κάποιοι τύποι ουρών είναι πολύ δύσκολο και παρά πολύ χρονοβόρο να 

µοντελοποιηθούν. Για κάποιους άλλους τύπους δε, είναι αδύνατο ή 

σχεδόν αδύνατο να περιγραφούν αναλυτικά µε τη χρήση µαθηµατικών. 

• Απαιτείται µεγάλη προσπάθεια για τη δηµιουργία λογισµικού 

προσοµοίωσης που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για 

εργαστηριακή άσκηση. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως ένας από τους τοµείς που ασχολείται η παρούσα 

µελέτη είναι και η εφαρµογή και η αξιολόγηση µιας νέας µεθόδου διδασκαλίας που 

έχει δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για ένα 

µάθηµα απαλλαγµένο από τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό 

συµβαίνει γιατί η µέθοδος βασίζεται στην Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης 
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(UML) και έτσι µπορεί να απλοποιήσει τη δουλειά τόσο των καθηγητών όσο και των 

φοιτητών. Εξάλλου οι φοιτητές πληροφορικής έχουν αποκτήσει την απαιτούµενη 

γνώση σχετικά µε τις αντικειµενοστρεφείς τεχνικές από το πρώτο ή το δεύτερο έτος 

σπουδών τους. ∆εύτερον, επειδή είναι δυνατόν είτε να παραχθεί κώδικας µε κάποιο 

εργαλείο όπως το Rational Rose [Rational 2010], [Quatrain 1998] ή πολύ εύκολα να 

καταγραφούν οι απαιτήσεις του συστήµατος, είναι εφικτή η σχετικά εύκολη 

δηµιουργία λογισµικού προσοµοίωσης. 
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5.1 ∆ιάρθρωση ∆ιδασκαλίας του Μαθήµατος 

Στην αρχή της διδασκαλίας οι βασικές αρχές της θεωρίας ουρών πρέπει να 

παρουσιαστούν. Παρόλο που η διδασκαλία βασίζεται σε αντικειµενοστρεφείς 

τεχνικές µια σύντοµη παρουσίαση κάποιων µαθηµατικών εξισώσεων που 

χρησιµοποιούνται για τη µοντελοποίηση  συστηµάτων ουρών είναι επιβεβληµένη. 

Αυτό άλλωστε αποσκοπεί και στο να ενεργοποιήσει τους φοιτητές να συγκρίνουν τη 

µαθηµατική µοντελοποίηση µε τη χρήση της UML και της προσοµοίωσης. Το 

εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται στους φοιτητές βασίζεται στα πρώτα τρία 

κεφάλαια της παρούσας µελέτης.  

Στο δεύτερο µέρος του µαθήµατος χρησιµοποιείται η Ενοποιηµένη Γλώσσα 

Μοντελοποίησης και τα διαγράµµατά της για τη µοντελοποίηση µε 

αντικειµενοστρεφείς τεχνικές συστήµατα που βασίζονται σε διακριτά γεγονότα 

(discrete event systems) [Alfa 1996], [Banks 2001], [Fishman 2001], όπως τα δίκτυα 

υπολογιστών. Για τη µοντελοποίηση χρησιµοποιούνται διαγράµµατα κλάσεων, 

ακολουθίας, δραστηριότητας και κατάστασης. Τα διαγράµµατα αυτά θα 

παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. Πριν όµως από 

την παρουσίαση των συγκεκριµένων διαγραµµάτων, επιχειρείται µια σύντοµη 

εισαγωγή στην Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης και µία περιγραφή των 

διαγραµµάτων και των χαρακτηριστικών τους. Το εκπαιδευτικό υλικό που 

παρουσιάζεται στους φοιτητές βασίζεται στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας 

µελέτης. 

Τέλος οι φοιτητές καλούνται να παράγουν κώδικα σε µία αντικειµενοστρεφή 

γλώσσα όπως η C++, ώστε να δηµιουργήσουν µια εφαρµογή η οποία θα παράγει 

αποτελέσµατα από προσοµοίωση µιας ουράς όπως η M/M/1 ή η M/M/m [Perdos 

2003]. Η συγκεκριµένη εργαστηριακή άσκηση βοηθάει να ολοκληρωθούν οι γνώσεις 

που αποκόµισαν από τη συγκεκριµένη διδασκαλία. Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα 

παράγει αποτελέσµατα για τις πιθανότητες το σύστηµα να βρεθεί σε µία κατάσταση, 

για τους µέσους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην ουρά, για τους µέσους 

αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και στην ουρά, για τις εργασίες που δεν εισήλθαν 

στην ουρά και δεν εξυπηρετήθηκαν, αν υπάρχουν, και τέλος για τις διακυµάνσεις του 

χρόνου παραµονής στο σύστηµα και στην ουρά, και του αριθµού εργασιών στο 

σύστηµα και στην ουρά αντίστοιχα. Η δηµιουργία των τυχαίων αριθµών µε βάση τις 

κατανοµές που παρουσιάστηκαν προηγουµένως και απαιτείται από το λογισµικό 
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προσοµοίωσης θα παρουσιαστεί αργότερα στο κεφάλαιο της ανάπτυξης του 

λογισµικού. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην εργαστηριακή άσκηση ζητείται από τους 

φοιτητές να προσοµοιώσουν ουρές που βασίζονται στην προτεραιότητα FIFO. Το 

λογισµικό προσοµοίωσης αναπτύσσεται µε βάση έναν αλγόριθµο ο οποίος 

προτείνεται από εµάς και βασίζεται στα διαγράµµατα της UML. Μία από της 

απαιτήσεις της εργαστηριακής άσκησης είναι το λογισµικό να συγκρίνει τα 

αποτελέσµατα που παράγει το µαθηµατικό µοντέλο µε αυτά της προσοµοίωσης. 

Ακόµη να είναι σε θέση να συγκρίνει τη χρήση δύο συστηµάτων ουρών όπως η 

M/M/1 ή η M/M/m. Για παράδειγµα για συγκεκριµένο ρυθµό αφίξεων εργασιών είναι 

καλύτερο να χρησιµοποιηθεί µία ουρά µε έναν εξυπηρετητή ή δύο εξυπηρετητές µε 

δυνατότητα εξυπηρέτησης εργασιών υποδιπλασιασµένη σε σχέση µε τον πρώτο. 

Ο αλγόριθµος στον οποίο βασίζεται η υλοποίηση του λογισµικού 

προσοµοίωσης περιγράφεται εκτενώς µε τα διαγράµµατα της UML, και αυτό συνιστά 

την πρωτοτυπία της όλης διαδικασίας. Μάλιστα θα λέγαµε χωρίς υπερβολή ότι 

οδηγηθήκαµε στην δηµιουργία αυτού του αλγορίθµου µελετώντας τα διαγράµµατα 

της UML. Ο αλγόριθµος αυτός µάλιστα είναι σε θέση να προσοµοιώσει όλες τις 

προτεραιότητες που συναντιούνται σε ένα σύστηµα ουρών µε πολύ µικρές αλλαγές. 

Εκτενής περιγραφή του αλγορίθµου υπάρχει στο κεφάλαιο της ανάπτυξης του 

λογισµικού. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται και η υλοποίηση των κλάσεων που 

χρησιµοποιήθηκαν στη µοντελοποίηση των ουρών µε τη χρήση της UML. 
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5.2 Παρουσίαση των ∆ιαγραµµάτων της Ενοποιηµένης 

Γλώσσας Μοντελοποίησης  

Τα διαγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη µοντελοποίηση ενός 

συστήµατος ουράς παρουσιάζονται στη συνέχεια. Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται 

στα διαγράµµατα έχουν αναλυθεί στην ενότητα 1.2. 

Queue

arrival_time
remaining_service_time
number

getA()
getS()
getN()

QueueSD

get_SD()

FIFO_SD LIFO_SD RR_SD SHORTED_SD

 

Σχήµα 5.1 ∆ιάγραµµα κλάσεων της ουράς και των σειρών προτεραιότητας 

 

Σε αυτό το διάγραµµα βλέπουµε ένα τυπικό παράδειγµα του Strategy Design 

Pattern [Gamma 1995] κατά το οποίο µια οικογένεια αλγορίθµων έχει ενθυλακωθεί 

και για αυτό το λόγο µπορεί να αλλάζει ανεξάρτητα από τον πελάτη (client) Queue 

που τους χρησιµοποιεί. 

Το διάγραµµα που ακολουθεί περιγράφει τις κατανοµές που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τυχαίων αριθµών για τους χρόνους άφιξης και 

εξυπηρέτησης κάθε εργασίας. 

Όπως φαίνεται από το διάγραµµα είναι πολύ εύκολο να προστεθούν νέες 

κατανοµές παραγωγής τυχαίων αριθµών. Ο πελάτης (client) χρησιµοποιεί τις 

κατανοµές εφαρµόζοντας πολυµορφισµό. Έτσι η προσθήκη µία νέας κατανοµής δε 

θα απαιτήσει καµία αλλαγή στο σύστηµα. Συνεπώς η αντικειµενοστρεφής τεχνική 

που χρησιµοποιείται εφαρµόζει την Open – Closed Principle [Martin 2003], η οποία 
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θεωρεί ότι ένα σύστηµα πρέπει να είναι ανοικτό για επέκταση αλλά κλειστό για 

αλλαγή λόγω της επέκτασης. 

 
Σχήµα 5.2 ∆ιάγραµµα κλάσεων κατανοµών 

Όλες οι παραπάνω κλάσεις συνεργάζονται  µε την κλάση Simulation για τη 

µοντελοποίηση ενός συστήµατος ουράς. 

 
Σχήµα 5.3 ∆ιάγραµµα κλάσης Προσοµοίωσης 
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Πέρα όµως από τα διαγράµµατα κλάσεων το σύστηµα µοντελοποιείται και µε 

διαγράµµατα δραστηριότητας, καταστάσεων και ακολουθίας. 

arrival 
of job

queue buffer
 not full

queue 
buffer 
is full

end of job

Leave 
without 
service

enter queue

Wait in 
queue

Server is Busy

Server is free

Server is free

service is completed

Service

Serv erQueueSimulation

 
Σχήµα 5.4 ∆ιάγραµµα δραστηριότητας µε τη χρήση διαδρόµων 

 

Arrival of Job

Enter Queue

Queue 
Buffer 
not Full
 

Queue 
Buffer 
Full
 

Leave System

ServiceServer 
available

Wait in 
Queue

Server 
available

No Free 
Server

 
Σχήµα 5.5 ∆ιάγραµµα ∆ραστηριότητας ενός γεγονότος άφιξης µιας εργασίας. 
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Arrival of a Job

State 
Waiting

Leave Without Service

State In 
Service

No free Server

Server is 
availableQueue 

Buffer Full

Server is 
available

End of Service

 
Σχήµα 5.6 ∆ιάγραµµα Κατάστασης Μηχανής για µία εργασία 

 

Τα τρία τελευταία διαγράµµατα µαζί µε το διάγραµµα ακολουθίας που 

ακολουθεί και περιγράφει την αλληλεπίδραση µεταξύ των τµηµάτων του συστήµατος 

µια ουράς χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία του αλγορίθµου που περιγράφεται 

παρακάτω. Βέβαια στην ανάπτυξη του λογισµικού χρησιµοποιήθηκαν µεταβλητές 

απαραίτητες για τη λειτουργία του οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εµφανιστούν στα 

διαγράµµατα UML. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η UML δεν παράγει 

πάντοτε κώδικα, αλλά δίνει τη δυνατότητα να περιγραφούν εκτεταµένα οι απαιτήσεις 

του συστήµατος, να διευκρινιστούν οι σχέσεις που διέπουν τα υποσυστήµατά του και 

να εµφανιστούν οι τυχόν αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους [Kruchten 1998]. 

Σε ότι αφορά τις κλάσεις που παρουσιάστηκαν στα διαγράµµατα κλάσεων, η 

χρήση τους στην ανάπτυξη του λογισµικού πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µικρές 

αλλαγές και προσθήκες.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διάγραµµα ακολουθίας που χρησιµοποιήθηκε 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Arrival Queue Server

1. Enter Queue

1.1. Queue is full

2. Enter Queue 2.1. Ask if Server is free

2.2. Server is busy

3. Server is free

3.1. Start Service 3.2 Service is 
completed

 
 

Σχήµα 5.6 ∆ιάγραµµα Ακολουθίας. 
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5.3 Αξιολόγηση της Μεθόδου ∆ιδασκαλίας 

Από τη µεριά µας πιστεύουµε ότι η χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας 

Μοντελοποίησης στη µοντελοποίηση των ουρών και των δικτύων βοηθάει πάρα πολύ 

στην κατανόηση του συστήµατος, των ιδιοτήτων του αλλά και του πως 

αλληλεπιδρούν τα διάφορα µέρη του. Έτσι οι φοιτητές κατακτούν την προσδοκώµενη 

γνώση πολύ εύκολα, και µάλιστα χωρίς να αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε το υψηλό 

επίπεδο µαθηµατικών που απαιτείται διαφορετικά. Πέρα όµως από την εκπαιδευτική 

διαδικασία, είναι απλούστερο για τους φοιτητές να αναπτύξουν έτσι τις κλάσεις από 

τις οποίες αποτελείται το σύστηµα και να δηµιουργήσουν τελικά µία ολοκληρωµένη 

εφαρµογή. 

Η άποψή µας όµως για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τα αποτελέσµατα 

της εφαρµογής της επηρεάζεται σίγουρα από τις προσωπικές µας αντιλήψεις και 

απόψεις. Για να αποκτήσουµε µια πιο ολοκληρωµένη άποψη δόθηκε στους ογδόντα 

έξι φοιτητές που παρακολούθησαν το µάθηµα ένα ερωτηµατολόγιο. Έτσι είχαµε την 

ευκαιρία να αναλύσουµε τις απαντήσεις τους και να αξιολογήσουµε καλύτερα την 

εκπαιδευτική διαδικασία [Perdos 2006]. 

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη σηµαντικότητα που δίνουν οι φοιτητές στη 

θεωρία ουρών µέσω µαθηµατικών και µέσω της UML. Οι απόψεις τους επηρεάζουν 

το βαθµό στον οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί ένα τέτοιο µάθηµα στα τµήµατα 

πληροφορικής. Έτσι, η έρευνα έχει σκοπό: 

1. Την καταγραφή των απόψεων των φοιτητών για τη σηµαντικότητα των 

µαθηµατικών για µαθήµατα σχετικά µε τη θεωρία ουρών 

2. Την καταγραφή των απόψεων των φοιτητών για τη χρήση της UML σε σχέση 

µε τη χρήση µαθηµατικών για µαθήµατα σχετικά µε τη θεωρία ουρών. 

 

5.3.1 Μεθοδολογία Έρευνας 

Ερευνητικά ερωτήµατα 

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της έρευνας, όπως 

διατυπώθηκαν τέθηκαν προς διερεύνηση τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Σε ποιο βαθµό θεωρούν οι φοιτητές/φοιτήτριες απαραίτητα τα µαθηµατικά για 

την κατανόηση της θεωρία ουρών; 

2. Σε ποιο βαθµό η UML βοηθάει στην κατανόηση της θεωρίας ουρών; 
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3. Ποια είναι η προτίµηση των φοιτητών ως προς τη χρήση Μαθηµατικών ή την 

αναπαράσταση µέσω UML των εννοιών της θεωρίας ουρών; 

Τέλος, εξετάζουµε την ύπαρξη διαφορών µεταξύ της ανεξάρτητης µεταβλητής 

του φύλου και των παραπάνω ερωτηµάτων. 

 

Ερευνητικό εργαλείο 

Η έρευνα χρησιµοποιεί το «διαφωτιστικό» - ποσοτικό πρότυπο των Bird, 

Hammersley, Gomm και Woods [Bird 1999] στηριζόµενη σε ένα ερωτηµατολόγιο 

που εφαρµόσθηκε σε δείγµα φοιτητών. Σύµφωνα µε το διαφωτιστικό πρότυπο, η 

έρευνα στοχεύει στην παροχή γνωστικών µέσων, τα οποία ενδεχοµένως να 

αποδειχθούν χρήσιµα σε όλους εκείνους που ασχολούνται µε τη χάραξη και τη 

δηµιουργία πολιτικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αντιθέτως, δεν παρέχει λύσεις 

στα πρακτικά προβλήµατα και ούτε στοχεύει να παράγει ειδικές γνώσεις. 

Το ερωτηµατολόγιο περιέχει εννέα ερωτήσεις και µία ερώτηση για το φύλο 

των συµµετεχόντων στην έρευνα. 

Στο ερωτηµατολόγιο χρησιµοποιήθηκε µία κλίµακα 5 σηµείων τύπου Likert 

[Meyers 2005] (5 = Συµφωνώ πλήρως, 4 = Μάλλον συµφωνώ, 3 = Ούτε 

συµφωνώ/Ούτε διαφωνώ, 2 = Μάλλον διαφωνώ, 1 = ∆ιαφωνώ πλήρως) για τις 

πρώτες πέντε ερωτήσεις και µία κλίµακα 5 σηµείων τύπου Likert (1 = Μόνο 

Μαθηµατικά, 2 = Μαθηµατικά, 3 = Μαθηµατικά και UML, 4 = UML, 5 = Μόνο 

UML) για τις υπόλοιπες τέσσερις. 

Οι ερωτήσεις είναι ακόλουθες: 

1. Χρειάζεται πολύ υψηλό επίπεδο µαθηµατικών, για να κατανοήσει κάποιος/α  

τη θεωρία ουρών. 

2. Είναι απαραίτητη η παρουσίαση των µαθηµατικών τύπων στην κατανόηση 

των βασικών εννοιών της θεωρίας ουρών. 

3. Η µοντελοποίηση συστηµάτων είναι εύκολη χρησιµοποιώντας τα µαθηµατικά 

της θεωρίας ουρών. 

4. Η UML βοηθά στην κατανόηση της θεωρίας ουρών 

5. Υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά την αναπαράσταση του συστήµατος µε  

UML το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανόηση των εννοιών της 

θεωρίας ουρών. 

6. Η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των µελών ή αντικειµένων ενός συστήµατος 

που µοντελοποιείται παρουσιάζεται καλύτερα µε τα µαθηµατικά ή την UML 
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7. Αν ήσαστε προγραµµατιστές θα προτιµούσατε ως βάση για την ανάπτυξη 

λογισµικού τα µαθηµατικά ή τη µοντελοποίηση του συστήµατος σε UML. 

8. Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και να προσοµοιωθεί 

καλύτερα χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό µοντέλο ή τα διαγράµµατα της 

UML. 

9. Θα προτιµούσατε ένα προπτυχιακό µάθηµα θεωρίας ουρών βασισµένο µόνο 

στα µαθηµατικά ή και στην UML. 

 

∆ειγµατοληψία 

Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκε δείγµα ευκολίας. Έτσι, το δείγµα δε 

συστάθηκε µέσω τυχαίας δειγµατοληψίας, αλλά απαρτίστηκε από µέρος του 

πληθυσµού που υπήρχε εύκολη πρόσβαση από τον ερευνητή. Στην έρευνα 

συµµετείχαν 86 φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστήµιου Μακεδονίας. Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν και ελέγχθηκαν 

αν έχουν συµπληρωθεί σωστά και αν οι απαντήσεις ήταν ευανάγνωστες. Στο στάδιο 

αυτό, όσα ερωτηµατολόγια δεν ήταν πλήρως συµπληρωµένα, εξαιρέθηκαν από 

περαιτέρω ανάλυση. Έτσι, έγκυρα και πλήρως συµπληρωµένα ήταν 81 

ερωτηµατολόγια. 

 

Επεξεργασία των δεδοµένων 

Η καταχώρηση έγινε µε τη χρήση του λογισµικού SPSS και έγινε έλεγχος για 

τυχόν λάθη ή αβλεψίες κατά την καταχώρηση µε τον έλεγχο µέσω περιγραφικής 

στατιστικής (συχνότητες και εύρος). 

Οι περιορισµοί της έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η έλλειψη επαρκούς χρονικού διαστήµατος για τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων των φοιτητών µε ειδικότητα την πληροφορική σε κατάλληλο 

δείγµα, το οποίο να προκύψει από διαδικασίες δειγµατοληψίας. 

2. Οι περιορισµένοι χρηµατικοί ίδιοι πόροι που διατέθηκαν για την έρευνα. 

Οι παραπάνω περιορισµοί επηρεάζουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της 

εκπονηθείσας έρευνας και επιβάλλουν την επαλήθευση ή µη των ερευνητικών µας 

ισχυρισµών και µε άλλες ερευνητικές προσπάθειες. Αν και αρχικά υπήρχε ο στόχος 

να ξεπεραστούν οι παραπάνω περιορισµοί, δεν κατέστη δυνατόν να αντληθούν 

δεδοµένα από κατάλληλο δείγµα φοιτητών τα οποία να µας επιτρέπουν την εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων. Για να πραγµατοποιηθεί γενίκευση στους φοιτητές 
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τµηµάτων πληροφορικής της Ελλάδας, απαιτείται περαιτέρω έρευνα και κατάλληλο 

δείγµα, το οποίο να προκύψει από διαδικασίες δειγµατοληψίας. 

 

5.3.2 Περιγραφική στατιστική 

Το δείγµα αποτελείται από 81 φοιτητές και φοιτήτριες που συµπλήρωσαν το 

ερωτηµατολόγιο.  

1. Φύλο 

To ποσοστό αντρών και γυναικών που συµµετείχε στην έρευνα 
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Σχήµα 5.7 Ποσοστό Φύλων 

 

2. Ερωτήσεις 

Σε κάθε ερώτηση υπάρχει ένας σύντοµος σχολιασµός των αποτελεσµάτων, 

ενώ κάποιες ερωτήσεις σχολιάζονται σε συνδυασµό µε κάποιες άλλες, ώστε να 

προκύψουν καλύτερα συµπεράσµατα. 
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1. Χρειάζεται πολύ υψηλό επίπεδο µαθηµατικών για να κατανοήσει κάποιος/α  

τη θεωρία ουρών. 
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Σχήµα 5.8 Χρειάζεται πολύ υψηλό επίπεδο µαθηµατικών για να κατανοήσει 

κάποιος/α  τη θεωρία ουρών 

Όπως φαίνεται από το γράφηµα οι φοιτητές θεωρούν ότι κατά βάση 

απαιτείται αν όχι υψηλό τουλάχιστον ένα ικανοποιητικό µαθηµατικό υπόβαθρο, ώστε 

να µπορέσουν να µοντελοποιήσουν συστήµατα ουρών. Θα πρέπει όµως να τονίσουµε 

ότι τα µαθηµατικά που παρουσιάστηκαν δεν ήταν τόσο δυσνόητα, γιατί κάτι τέτοιο 

θα αναιρούσε τη φύση της προσπάθειάς µας. Εκτιµούµε ότι για αυτό το λόγο οι 

φοιτητές διατηρούν ουδέτερη στάση ως προς τη δυσκολία των µαθηµατικών.  
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2. Είναι απαραίτητη η παρουσίαση των µαθηµατικών τύπων στην κατανόηση 

των βασικών εννοιών της θεωρίας ουρών. 
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Σχήµα 5.9 Είναι απαραίτητη η παρουσίαση των µαθηµατικών τύπων στην 

κατανόηση των βασικών εννοιών της θεωρίας ουρών 

 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε πρώτη ανάγνωση, οι φοιτητές δείχνουν να 

πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει µία παρουσίαση των µαθηµατικών εξισώσεων, 

ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των εννοιών. ∆ε θα πρέπει όµως να αγνοηθεί 

και το σηµαντικά ψηλό ποσοστό που θεωρούν ότι τα µαθηµατικά δεν είναι 

απαραίτητα. 
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3. Η µοντελοποίηση συστηµάτων είναι εύκολη χρησιµοποιώντας τα µαθηµατικά 

της θεωρίας ουρών. 
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Σχήµα 5.10 Η µοντελοποίηση συστηµάτων είναι εύκολη χρησιµοποιώντας τα 

µαθηµατικά της θεωρίας ουρών. 

Ουδέτερη στάση κρατούν µάλλον οι φοιτητές και στο βαθµό δυσκολίας που 

αντιµετωπίζει κάποιος όταν καλείται να µοντελοποιήσει συστήµατα ουρών µε τη 

χρήση των µαθηµατικών. Θεωρούµε ότι, όπως και στην πρώτη ερώτηση, οι 

απαντήσεις των φοιτητών πρέπει να είναι επηρεασµένες από το γεγονός ότι δεν 

εµβαθύναµε τόσο στα µαθηµατικά µοντέλα όπου σαφέστατα  τα πράγµατα θα ήταν 

πολύ πιο δύσκολα. 
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4. Η UML βοηθά στην κατανόηση της θεωρίας ουρών 
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Σχήµα 5.11 Η UML βοηθά στην κατανόηση της θεωρίας ουρών 

 

Στο παραπάνω γράφηµα φαίνεται ξεκάθαρα ότι αποτελεί πεποίθηση των 

φοιτητών ότι η χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης βοηθάει στην 

κατανόηση της θεωρίας ουρών. Χαρακτηριστικό είναι ότι κανείς δε διαφώνησε 

απόλυτα µε αυτήν την πρόταση. 
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5. Υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά την αναπαράσταση του συστήµατος µε  

UML το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανόηση των εννοιών της 

θεωρίας ουρών. 
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Σχήµα 5.12 Υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά την αναπαράσταση του συστήµατος 

µε  UML το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανόηση των εννοιών της θεωρίας 

ουρών 

 

Παρόµοιο µε πριν είναι και το ποσοστό των φοιτητών που πιστεύουν ότι δεν 

υπάρχει απώλεια πληροφορίας που οδηγεί σε δυσκολία κατανόησης, όταν 

χρησιµοποιείται η UML στη µοντελοποίηση  ουρών. 
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6. Η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των µελών ή αντικειµένων ενός συστήµατος 

που µοντελοποιείται παρουσιάζεται καλύτερα µε τα µαθηµατικά ή την UML. 
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Σχήµα 5.13 Η σύνδεση και η αλληλεπίδραση των µελών ή αντικειµένων ενός 

συστήµατος που µοντελοποιείται παρουσιάζεται καλύτερα µε τα µαθηµατικά ή την 

UML 

 

Η πολύ σηµαντική αυτή ερώτηση για την επιτυχία ή όχι του εγχειρήµατος 

έδειξε ότι η UML αποκτά σηµαντικό προβάδισµα έναντι των µαθηµατικών στην 

αντίληψη των φοιτητών. Οι φοιτητές πιστεύουν ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ των 

µελών ή των αντικειµένων ενός συστήµατος µοντελοποιείται σαφέστατα καλύτερα µε 

τη χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης  
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7. Αν ήσαστε προγραµµατιστές θα προτιµούσατε ως βάση για την ανάπτυξη 

λογισµικού τα µαθηµατικά ή τη µοντελοποίηση του συστήµατος σε UML.  
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και UML UML Μόνο UML 
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Σχήµα 5.14 Αν ήσαστε προγραµµατιστές θα προτιµούσατε ως βάση για την 

ανάπτυξη λογισµικού τα µαθηµατικά ή τη µοντελοποίηση του συστήµατος σε UML. 

 

Συντριπτικό επίσης είναι και το ποσοστό των φοιτητών που βλέπει τη 

Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης ως καλύτερο εργαλείο για τη δηµιουργία του 

µοντέλου και το πέρασµα στη συνέχεια στη δηµιουργία λογισµικού. Εξάλλου µε τη 

χρήση λογισµικού προσοµοίωσης µπορούν να προσοµοιωθούν όλοι οι τύποι ουρών, 

ενώ µε τα µαθηµατικά υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί. Κάποιες φορές µάλιστα είναι 

αδύνατον ή τουλάχιστον εξαιρετικά χρονοβόρο να δηµιουργηθεί το µοντέλο στα 

µαθηµατικά και να παραχθούν αποτελέσµατα. Με τη χρήση του λογισµικού που τους 

δόθηκε αλλά και που τους ζητήθηκε να αναπτύξουν, οι φοιτητές ήταν σε θέση να 

απαντήσουν αρκετά αξιόπιστα στην συγκεκριµένη ερώτηση. 
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8. Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και να προσοµοιωθεί 

καλύτερα χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό µοντέλο ή τα διαγράµµατα της 

UML  

Μόνο 
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και UML UML Μόνο UML 
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Σχήµα 5.15 Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και να 

προσοµοιωθεί καλύτερα χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό µοντέλο ή τα διαγράµµατα 

της UML 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας γνωρίζουν οικονοµικά λόγω της 

διάρθρωσης του προγράµµατος σπουδών τους, δόθηκε η συγκεκριµένη ερώτηση. 

Είναι ξεκάθαρο ότι οι φοιτητές θεωρούν ότι η UML µπορεί να µοντελοποιήσει 

καλύτερα από τα µαθηµατικά, οικονοµικά συστήµατα που περιγράφονται από τη 

θεωρία ουρών. Οι ερωτήσεις 7 και 8 αποτελούν πολύ σηµαντικούς παράγοντες για 

την επιτυχία του εγχειρήµατος.  
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9. Θα προτιµούσατε ένα  προπτυχιακό µάθηµα θεωρίας ουρών βασισµένο µόνο 

στα µαθηµατικά ή και στην UML.  

Μόνο 
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και UML UML Μόνο UML 
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Σχήµα 5.18 Θα προτιµούσατε ένα  προπτυχιακό µάθηµα θεωρίας ουρών 

βασισµένο µόνο στα µαθηµατικά ή και στην UML 

Τέλος η συγκεκριµένη ερώτηση σε συνδυασµό µε την ανάγνωση των 

ερωτήσεων 1 και 2 δείχνει ότι οι φοιτητές θα ήθελαν να δουν κάποιες µαθηµατικές 

εξισώσεις της θεωρίας ουρών. Από την άλλη µεριά όµως δείχνουν ότι πιστεύουν πως 

είναι καλύτερο να µην υπάρχει εµβάθυνση στα µαθηµατικά, αλλά η διδασκαλία να 

επικεντρωθεί στη χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης.  

 

 



Μελέτη Ουρών  
µε Χρήση Αντικειµενοστρεφών Τεχνικών 

Σελίδα 105 από 219 

5.3.3 Παραγοντική Στατιστική 

 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

 

1. Μεταξύ ερωτήσεων και φύλου 

Ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας t, στην ερώτηση Ένα οικονοµικό 

σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και να προσοµοιωθεί καλύτερα χρησιµοποιώντας 

το µαθηµατικό µοντέλο ή τα διαγράµµατα της UML, έδειξε ότι t = -5,533, df = 79, p 

= 0,013 και κατά συνέπεια απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση ότι οι µέσοι όροι των 

φοιτητών ως προς το φύλο δε διαφέρουν σηµαντικά. Πιο συγκεκριµένα ο µέσος όρος 

των τιµών των αντρών (  = -3,56, SD = 1,16) είναι χαµηλότερος σε στατιστικά 

σηµαντικό βαθµό από αυτόν των γυναικών ( = 4,11, SD = 0,78).  

Τα αποτελέσµατα υπάρχουν στους πίνακες 5.1 και 5.2 που ακολουθούν 

Ως προς τις άλλες ερωτήσεις ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας t, 

ανέδειξε ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ του φύλου 

και των απαντήσεων στις ερωτήσεις. 

 

2. Μεταξύ ερωτήσεων 

Με ελέγχους στατιστικής σηµαντικότητας F (ANOVA) και έλεγχο 

πολλαπλών συγκρίσεων µε τη µέθοδο Bonferroni, όπου ήταν απαραίτητη η 

περαιτέρω διερεύνηση, ελέγχθηκε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των ερωτήσεων. 

Ερώτηση 1 σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

Ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας ANOVA απορρίπτει τη µηδενική 

υπόθεση και αναδεικνύει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε 

αυτούς που αναφέρουν ότι Χρειάζεται πολύ υψηλό επίπεδο µαθηµατικών, για να 

κατανοήσει κάποιος/α τη θεωρία ουρών και σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι Είναι 

απαραίτητη η παρουσίαση των µαθηµατικών τύπων στην κατανόηση των βασικών 

εννοιών της θεωρίας ουρών (F = 8,364 , p < 0,001). Για να εντοπίσουµε µεταξύ 

ποιων εµφανίζεται η στατιστικά σηµαντική διαφορά πραγµατοποιήθηκε έλεγχος 

πολλαπλών συγκρίσεων, από τον οποίο προέκυψε ότι: Οι φοιτητές που διαφωνούν 

πλήρως ή διαφωνούν στην ερώτηση 1 παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µε τους φοιτητές που είναι ουδέτεροι στην ερώτηση 2 (p = 0,019, p < 0,001 
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αντίστοιχα) και µε τους φοιτητές που συµφωνούν µε την ερώτηση 2 (p = 0,019, p < 

0,001 αντίστοιχα). Αντίστοιχα, οι φοιτητές που είναι ουδέτεροι ή συµφωνούν στην 

ερώτηση 1 παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά µε τους φοιτητές που 

διαφωνούν πλήρως στην ερώτηση 2 (p = 0,019, p = 0,010 αντίστοιχα) ή διαφωνούν 

στην ερώτηση 2 (p < 0,001, p < 0,001αντίστοιχα). 

Τα αποτελέσµατα υπάρχουν στους πίνακες 5.3 και 5.4 που ακολουθούν 

Ερώτηση 5 σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

Ο έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας ANOVA απορρίπτει τη µηδενική 

υπόθεση και αναδεικνύει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε 

αυτούς που αναφέρουν ότι Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και 

να προσοµοιωθεί καλύτερα χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό µοντέλο ή τα 

διαγράµµατα της UML και σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι Υπάρχει απώλεια 

πληροφορίας κατά την αναπαράσταση του συστήµατος µε UML το οποίο δηµιουργεί 

προβλήµατα στην κατανόηση των εννοιών της θεωρίας ουρών (F = 5,412, p = 0,002). 

Για να εντοπίσουµε µεταξύ ποιων εµφανίζεται η στατιστικά σηµαντική διαφορά 

πραγµατοποιήθηκε έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων, από τον οποίο προέκυψε ότι: Οι 

φοιτητές που διαφωνούν πλήρως µε την ερώτηση 4 παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µε τους φοιτητές που είναι σύµφωνοι στην ερώτηση 7 (p = 

0,005). 

Τα αποτελέσµατα υπάρχουν στους πίνακες 5.5 και 5.6 που ακολουθούν. 
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Group Statistics 
 

  Gender N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Male 34 2,79 ,880 ,151 High level Maths 

Female 47 2,68 1,235 ,180 

Male 34 2,82 1,290 ,221 Need maths type 

Female 47 3,02 1,294 ,189 

Male 34 2,91 ,996 ,171 Easy with maths 

Female 47 2,79 ,977 ,142 

Male 34 4,35 ,544 ,093 UML helps Queue 

Female 47 4,55 ,544 ,079 

Male 34 2,03 ,870 ,149 UML loss info 

Female 47 2,00 ,780 ,114 

Male 34 4,21 ,914 ,157 Maths vs UML 

Female 47 4,36 ,919 ,134 

Male 34 4,41 ,783 ,134 Programmer maths 

vs UML Female 47 4,55 ,619 ,090 

Male 34 3,56 1,160 ,199 Economics maths 

vs UML Female 47 4,11 ,787 ,115 

Male 34 3,76 ,987 ,169 Study UNI queue 

maths vs UML Female 47 3,89 ,983 ,143 

 
Πίνακας 5.1:Μέσος όρος, τυπική απόκλιση ως προς το φύλο 
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ANOVA 
 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 40,559 4 10,140 8,364 ,000 

Within Groups 92,133 76 1,212     

Need maths 
type 

Total 132,691 80       
Between 
Groups 4,685 4 1,171 1,232 ,304 

Within Groups 72,229 76 ,950     

Easy with 
maths 

Total 76,914 80       
Between 
Groups 2,728 4 ,682 2,417 ,056 

Within Groups 21,445 76 ,282     

UML helps 
Queue 

Total 24,173 80       
Between 
Groups 5,679 4 1,420 2,281 ,068 

Within Groups 47,309 76 ,622     

UML loss info 

Total 52,988 80       
Between 
Groups 3,542 4 ,886 1,062 ,381 

Within Groups 63,347 76 ,834     

Maths vs UML 

Total 66,889 80       
Between 
Groups 2,288 4 ,572 1,209 ,314 

Within Groups 35,959 76 ,473     

Programmer 
maths vs UML 

Total 38,247 80       
Between 
Groups 2,659 4 ,665 ,664 ,619 

Within Groups 76,106 76 1,001     

Economics 
maths vs UML 

Total 78,765 80       
Between 
Groups 1,976 4 ,494 ,501 ,735 

Within Groups 74,938 76 ,986     

Study UNI 
queue maths vs 
UML 

Total 76,914 80       
 
Πίνακας 5.3: Έλεγχος στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ της ερώτησης 1 

(Χρειάζεται πολύ υψηλό επίπεδο µαθηµατικών, για να κατανοήσει κάποιος/α τη 

θεωρία ουρών) και της ερώτησης 2 (Είναι απαραίτητη η παρουσίαση των 

µαθηµατικών τύπων στην κατανόηση των βασικών εννοιών της θεωρίας ουρών). 
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Πίνακας 4: Έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων µεταξύ της ερώτησης 1 (Χρειάζεται 

πολύ υψηλό επίπεδο µαθηµατικών, για να κατανοήσει κάποιος/α τη θεωρία ουρών) 

και της ερώτησης 2 (Είναι απαραίτητη η παρουσίαση των µαθηµατικών τύπων στην 

κατανόηση των βασικών εννοιών της θεωρίας ουρών). 

 
ANOVA 

 

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Maths vs UML Between 

Groups 
3,099 3 1,033 1,247 ,299 

  Within Groups 63,790 77 ,828     

  Total 66,889 80       

Programmer 

maths vs UML 

Between 

Groups 
,587 3 ,196 ,400 ,753 

  Within Groups 37,660 77 ,489     

  Total 38,247 80       

Economics 

maths vs UML 

Between 

Groups 
13,717 3 4,572 5,412 ,002 

  Within Groups 65,048 77 ,845     

  Total 78,765 80       

Study UNI 

queue maths vs 

UML 

Between 

Groups 1,372 3 ,457 ,466 ,707 

  Within Groups 75,542 77 ,981     

  Total 76,914 80       

 

Πίνακας 5.5: Έλεγχος στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ της ερώτησης 5 

(Υπάρχει απώλεια πληροφορίας κατά την αναπαράσταση του συστήµατος µε UML 

το οποίο δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανόηση των εννοιών της θεωρίας ουρών) 

και της ερώτησης 8 (Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και να 

προσοµοιωθεί καλύτερα χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό µοντέλο ή τα διαγράµµατα 

της UML) 
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Πίνακας 5.6: Έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων µεταξύ της ερώτησης 5 (Υπάρχει 

απώλεια πληροφορίας κατά την αναπαράσταση του συστήµατος µε UML το οποίο 

δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανόηση των εννοιών της θεωρίας ουρών) και της 

ερώτησης 8 (Ένα οικονοµικό σύστηµα µπορεί να µοντελοποιηθεί και να 

προσοµοιωθεί καλύτερα χρησιµοποιώντας το µαθηµατικό µοντέλο ή τα διαγράµµατα 

της UML). 
 

5.3.4 Συµπεράσµατα 

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι παρά τους περιορισµούς 

που υπήρχαν στη έρευνά µας καταλήγουµε στα εξής συµπεράσµατα: 

• Υπάρχει η αντίληψη ότι τα µαθηµατικά είναι κατά βάση δύσχρηστο εργαλείο 

λόγω του απαιτούµενου υπόβαθρου που πρέπει να υπάρχει, για να 

µοντελοποιήσει κανείς συστήµατα που άπτονται της θεωρίας ουρών. 

• Οι φοιτητές κατά βάση επικροτούν τη χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας 

Μοντελοποίησης ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της θεωρίας 

ουρών. 

• Αν και θέλουν να δουν και τη µαθηµατική µοντελοποίηση, οι φοιτητές 

πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κατά βάση απώλεια πληροφορίας όταν 

χρησιµοποιείται η UML. 

• Οι φοιτητές θεωρούν ότι η χρήση της UML περιγράφει καλύτερα τις σχέσεις 

µεταξύ των τµηµάτων ενός συστήµατος ουράς  

• Η χρήση της UML είναι σαφέστατα προτιµότερη από τους φοιτητές, όταν 

πρόκειται να προσοµοιωθεί ένα οικονοµικό σύστηµα ή να αναπτυχθεί 

λογισµικό. 
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6. Ανάπτυξη Λογισµικού 
Το λογισµικό που αναπτύχθηκε βασίζεται στις αρχές της προσοµοίωσης 

διακριτών (µη συνεχών ) γεγονότων. (discrete event simulation) [Neelamkavil 1987], 

[Bratley 1983], [Eyman 1988], [Hasslinger 1996]. H βασική αρχή είναι ότι η 

κατάσταση ενός συστήµατος αλλάζει σε διακριτά (όχι συνεχή) σηµεία στο χρόνο και 

ότι µεταξύ αυτών των σηµείων δε συµβαίνει τίποτα στο σύστηµα. Οι έννοιες του 

χρόνου και της κατάστασης είναι δύο βασικοί παράµετροι στην περιγραφή µοντέλων. 

Μεταξύ δύο γεγονότων η κατάσταση παραµένει σταθερή. Η αλλαγή της κατάστασης 

συντελείται, όταν συµβαίνει κάποιο γεγονός. Η προσοµοίωση διακριτών γεγονότων 

χρησιµοποιείται ευρύτατα, όταν πρόκειται να αναλυθεί η συµπεριφορά 

υπολογιστικών συστηµάτων. Οι ουρές και τα δίκτυα υπολογιστών είναι 

παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων. Αντίθετα, στην περίπτωση όπου η κατάσταση 

ενός συστήµατος αλλάζει συνεχώς µε το χρόνο, όπως σε ένα πείραµα χηµείας, είναι 

αδύνατον να προσοµοιωθεί µε τις αρχές της προσοµοίωσης διακριτών γεγονότων. 

Υπάρχουν όµως στην βιβλιογραφία αρκετές απόψεις για τον ορισµό του 

χρόνου (time), της κατάστασης (state), και ειδικά των όρων γεγονός (event), ενέργεια 

(activity) και διαδικασία (process). Στην παρούσα διατριβή θα ακολουθηθούν οι 

ορισµοί του Nance [Nance 1993].  

Ένα µοντέλο ενός συστήµατος αποτελείται από αντικείµενα (objects) και τις 

σχέσεις µεταξύ τους (interrelationships). Τα αντικείµενα περιγράφονται µε 

συγκεκριµένες ιδιότητες – χαρακτηριστικά (attributes) (για παράδειγµα χρόνος 

εξυπηρέτησης, χρόνος αναµονής στην ουρά.) 

Στιγµιότυπο (instant) είναι µία χρονική στιγµή στην οποία η τιµή ενός 

χαρακτηριστικού ενός αντικειµένου µπορεί να αλλάξει. 

∆ιάστηµα (interval) είναι η χρονική διάρκεια µεταξύ δύο στιγµιότυπων 

Κατάσταση είναι η περιγραφή όλων των ιδιοτήτων του συστήµατος σε ένα 

συγκεκριµένο στιγµιότυπο. 

Μία Ενέργεια (activity) αλλάζει την κατάσταση ενός αντικειµένου. 

Γεγονός (event) είναι η αλλαγή στην κατάσταση ενός αντικειµένου που 

συµβαίνει λόγω κάποιας ενέργειας σε ένα στιγµιότυπο. 

∆ιαδικασία (process)είναι η παραµονή του συστήµατος σε µία κατάσταση 

(εξυπηρέτηση µιας εργασίας) 
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6.1 Περιγραφή του Αλγορίθµου 

Όλες οι περιπτώσεις ουρών που προσοµοιώνονται βασίζονται στο γενικό 

αλγόριθµο που παρουσιάζεται παρακάτω. Η ανάπτυξη του αλγορίθµου βασίστηκε, 

όπως ήδη αναφέρθηκε στα διαγράµµατα της Ενοποιηµένης Γλώσσας 

Μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Ο αλγόριθµος 

δεν αποτελεί ακόµη µία λύση για την προσοµοίωση ουρών, αλλά υλοποιεί σε πολύ 

µεγάλο βαθµό τα συγκεκριµένα διαγράµµατα της UML. Σε αυτό το σηµείο βρίσκεται 

και η πρωτοτυπία της ολοκληρωµένης πρότασης µας. Αφήνοντας τα µαθηµατικά και 

µοντελοποιώντας ένα σύστηµα ουρών µε τη χρήση διαγραµµάτων UML 

οδηγούµαστε στη ανάπτυξη ενός αλγορίθµου που µπορεί να υλοποιηθεί σε ένα 

πρόγραµµα προσοµοίωσης µε µία αντικειµενοστρεφή γλώσσα προγραµµατισµού. Η 

συγκεκριµένη λοιπόν πρόταση είναι αυτή που εφαρµόστηκε ως πιλοτικό µάθηµα και 

αξιολογήθηκε από τους φοιτητές [Perdos 2011]. 

Έτσι η γενική του µορφή σε ψευδογλώσσα έχει ως εξής: 

 

Για κάθε εργασία 

  ∆ηµιούργησε τους χρόνους άφιξης και εξυπηρέτησης  

  Έλεγξε ποιο είναι το επόµενο γεγονός 

  Όσο το επόµενο γεγονός είναι ένας τερµατισµός διαδικασίας εξυπηρέτησης 

   Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

   Υπολόγισε τους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην ουρά 

   Έλεγξε αν αναµένει εργασία στην ουρά  

     Αν αναµένει, πέρασε την εργασία στον ελεύθερο εξυπηρετητή 

  Θέσε ως επόµενο γεγονός την άφιξη της εργασίας 

  Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

  Αν υπάρχει ελεύθερος εξυπηρετητής πέρασε την εργασία στον εξυπηρετητή 

  Αν δεν υπάρχει ελεύθερος εξυπηρετητής  

   Έλεγξε αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην ουρά αναµονής 

     Αν υπάρχει, πέρασε την εργασία στην ουρά 

    Αν δεν υπάρχει, απόρριψε την εργασία 

 

Όσο υπάρχει εργασία που αναµένει στην ουρά 

 Πέρασέ την στον εξυπηρετητή που ελευθερώνεται 
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Ελευθέρωσε τους κατειληµµένους εξυπηρετητές 

 

Υπολόγισε τους µέσους χρόνους παραµονής στο σύστηµα, στην ουρά, τους µέσους 

αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και στην ουρά καθώς και τις διακυµάνσεις τους. 

6.1.1 Παραλλαγές του αλγορίθµου 

Ο αλγόριθµος που περιγράφηκε αρχικά κατά την υλοποίηση του ανάλογα µε 

τις περιπτώσεις προτεραιότητας επιδέχεται κάποιες αλλαγές ή προσθήκες.  

Στην περίπτωση που η πολιτική προτεραιότητας είναι η LIFO pre – emptive 

resume, τότε κατά την άφιξη µιας εργασίας πρέπει να διακοπεί η εξυπηρέτηση της 

εργασίας που βρίσκεται στον εξυπηρετητή και να τοποθετεί στην ουρά µε το χρόνο 

εξυπηρέτησης που αποµένει. Από την άλλη πλευρά η αφικνούµενη εργασία ξεκινά 

αµέσως εξυπηρέτηση. Έτσι ο αλγόριθµος µετασχηµατίζεται ως εξής 

 

LIFO pre – emptive resume 

Για κάθε εργασία 

  ∆ηµιούργησε τους χρόνους άφιξης και εξυπηρέτησης  

  Έλεγξε ποιο είναι το επόµενο γεγονός 

  Όσο το επόµενο γεγονός είναι ένας τερµατισµός διαδικασίας εξυπηρέτησης 

   Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

   Υπολόγισε τους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην ουρά 

   Έλεγξε αν αναµένει εργασία στην ουρά  

     Αν αναµένει, πέρασε την εργασία στον ελεύθερο εξυπηρετητή 

  Θέσε ως επόµενο γεγονός την άφιξη της εργασίας 

  Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

  Αν υπάρχει ελεύθερος εξυπηρετητής, πέρασε την εργασία στον εξυπηρετητή 

  Αν δεν υπάρχει ελεύθερος εξυπηρετητής,  

   Έλεγξε αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην ουρά αναµονής 

     Αν υπάρχει,  

     διέκοψε την εξυπηρέτηση της εργασίας που βρίσκεται  

                                                               στον εξυπηρετητή και πέρασε την στην ουρά  

     Θέσε ως νέο χρόνο εξυπηρέτησης τον εναποµείναντα 
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     Πέρασε την αφικνούµενη εργασία στον εξυπηρετητή 

    Αν δεν υπάρχει, απόρριψε την εργασία 

 

Όσο υπάρχει εργασία που αναµένει στην ουρά 

 Πέρασέ την στον εξυπηρετητή που ελευθερώνεται 

 

Ελευθέρωσε τους κατειληµµένους εξυπηρετητές 

 

Υπολόγισε τους µέσους χρόνους παραµονής στο σύστηµα, στην ουρά, τους µέσους 

αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και στην ουρά καθώς και τις διακυµάνσεις τους. 

 
Η ίδια παραλλαγή καλύπτει και την προτεραιότητα LIFO pre –emptive restart, 

η οποία όµως περνάει την εργασία που εξυπηρετείται στην ουρά θέτοντας ως 

εναποµείναντα χρόνο εξυπηρέτησης τον αρχικό χρόνο εξυπηρέτησης. 

 

Σε ότι αφορά την περίπτωση της προτεραιότητας Round Robin, κάθε εργασία 

εξυπηρετείται για ένα συγκεκριµένο µικρό χρονικό διάστηµα (time slice) και στη 

συνέχεια επανατοποθετείται στην ουρά µε τον εναποµείναντα χρόνο εξυπηρέτησης.  

 

Round Robin  

Για κάθε εργασία 

  ∆ηµιούργησε τους χρόνους άφιξης και εξυπηρέτησης  

  Έλεγξε ποιο είναι το επόµενο γεγονός 

  Όσο το επόµενο γεγονός είναι ένας τερµατισµός διαδικασίας εξυπηρέτησης 

   Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

   Αν η εργασία ολοκλήρωσε την εξυπηρέτησή της, 

    Υπολόγισε τους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην 

                                      ουρά 

   Αν δεν ολοκλήρωσε, τότε πέρασέ την στην ουρά µε τον 

εναποµείναντα 

                        χρόνο εξυπηρέτησης  

   Έλεγξε αν αναµένει εργασία στην ουρά  

     Αν αναµένει, πέρασε την εργασία στον ελεύθερο εξυπηρετητή 

  Θέσε ως επόµενο γεγονός την άφιξη της εργασίας 
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  Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

  Αν υπάρχει ελεύθερος εξυπηρετητής, πέρασε την εργασία στον εξυπηρετητή 

  Αν δεν υπάρχει ελεύθερος εξυπηρετητής,  

   Έλεγξε αν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην ουρά αναµονής 

     Αν υπάρχει, πέρασε την εργασία στην ουρά 

    Αν δεν υπάρχει, απόρριψε την εργασία 

  

Όσο υπάρχει εργασία που αναµένει στην ουρά 

 Αν το επόµενο γεγονός είναι ένας τερµατισµός διαδικασίας εξυπηρέτησης, 

   Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

   Αν η εργασία ολοκλήρωσε την εξυπηρέτησή της, 

    Υπολόγισε τους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην 

                                      ουρά 

   Αν δεν ολοκλήρωσε, τότε πέρασέ την στην ουρά µε τον 

εναποµείναντα 

                        χρόνο εξυπηρέτησης  

 

Ελευθέρωσε τον κατειληµµένο εξυπηρετητή 

  Υπολόγισε τους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην 

             ουρά 

 

Υπολόγισε τους µέσους χρόνους παραµονής στο σύστηµα, στην ουρά, τους µέσους 

αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και στην ουρά καθώς και τις διακυµάνσεις τους. 

 

 

Τέλος ο αλγόριθµος τροποποιείται, για να καλύψει την περίπτωση Processor 

Sharing. Στην συγκεκριµένη προτεραιότητα δεν υπάρχει στην ουσία ουρά, αφού η 

εξυπηρέτηση µιας εργασίας ξεκινάει άµεσα. Απλά δηµιουργείται ένας νέος 

εξυπηρετητής ο οποίος λαµβάνει το ανάλογο ποσοστό δυνατότητας εξυπηρέτησης σε 

σχέση µε τον αρχικό εξυπηρετητή. ∆ηλαδή, αν ένας εξυπηρετητής µπορεί να 

ολοκληρώσει 10 εργασίες στη µονάδα του χρόνου, η δυνατότητα αυτή 

υποδιπλασιάζεται, εφόσον στο σύστηµα υπάρχει µία µόνο εργασία και προστεθεί και 

µία δεύτερη. Το συγκεκριµένο γεγονός έχει επίπτωση στον εναποµείναντα χρόνο 
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εξυπηρέτησης όλων των εργασιών που βρίσκονται στο σύστηµα. Ο τύπος που 

ακολουθεί περιγράφει κατά ποιο ποσοστό αυξάνει ο χρόνος εξυπηρέτησης κάθε φορά 

που προστίθεται µια εργασία στο σύστηµα. 

 

1 ποσοστό αύξησης= n
n
+   

όπου n: ο αριθµός των εργασιών που υπήρχαν στο σύστηµα 

 

Αντίστοιχα ο τύπος που υπολογίζει το ποσοστό µείωσης του χρόνου 

εξυπηρέτησης των εργασιών που παραµένουν στο σύστηµα, όταν µία εργασία 

ολοκληρώνει την εξυπηρέτησή της είναι ο ακόλουθος. 

 

ποσοστό µείωσης = 
1

n
n +

  

όπου n ο αριθµός εργασιών που παραµένουν στο σύστηµα. 

 

Στη συγκεκριµένη επίσης προτεραιότητα δεν έχει νόηµα ο υπολογισµός του 

χρόνου αναµονής στη ουρά και ο µέσος αριθµός εργασιών στην ουρά, αφού, όπως 

αναφέρθηκε πριν, δεν υπάρχει ουρά. Οι αντίστοιχες µεταβλητές θεωρούνται ίσες µε 

το χρόνο παραµονής στο σύστηµα και το µέσο αριθµό εργασιών στο σύστηµα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο αλγόριθµος µετασχηµατίζεται ως εξής: 

 

Για κάθε εργασία 

  ∆ηµιούργησε τους χρόνους άφιξης και εξυπηρέτησης  

  Έλεγξε ποιο είναι το επόµενο γεγονός 

  Όσο το επόµενο γεγονός είναι ένας τερµατισµός διαδικασίας εξυπηρέτησης 

   Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

  Υπολόγισε το χρόνο παραµονής της συγκεκριµένης εργασίας στο 

                                         σύστηµα  

   Μείωσε τους χρόνους εξυπηρέτησης των εργασιών που παραµένουν 

                                         κατά το ανάλογο ποσοστό µείωσης 

 Θέσε ως επόµενο γεγονός την άφιξη της εργασίας 

  Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 
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   Αύξησε τους χρόνους εξυπηρέτησης των εργασιών που υπάρχουν στο 

                                           σύστηµα κατά το ανάλογο ποσοστό αύξησης 

  Θέσε την εργασία σε κατάσταση εξυπηρέτησης 

 

Όσο υπάρχουν εργασίες που εξυπηρετούνται 

 Θέσε ως επόµενο γεγονός την ολοκλήρωση εξυπηρέτησης της εργασίας µε 

                                          το µικρότερο εναποµείναντα χρόνο εξυπηρέτησης 

  Υπολόγισε το χρόνο παραµονής στην κατάσταση 

  Υπολόγισε τον χρόνο παραµονής της συγκεκριµένης εργασίας στο σύστηµα 

 Μείωσε τους χρόνους εξυπηρέτησης των εργασιών που παραµένουν 

                                         κατά το ανάλογο ποσοστό µείωσης 

 

Υπολόγισε τους µέσους χρόνους παραµονής στο σύστηµα, στην ουρά, τους µέσους 

αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και στην ουρά καθώς και τις διακυµάνσεις τους. 

 

Ο αλγόριθµος που παρουσιάστηκε µπορεί να εφαρµοστεί και σε περιπτώσεις 

όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξυπηρετητές. Στο λογισµικό έχει εφαρµοστεί 

στις περιπτώσεις FIFO, FIFO µε προτεραιότητες, Shortest Jobs First. 
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6.2 ∆ηµιουργία Τυχαίων Αριθµών 

Επειδή τα συστήµατα µιας ουράς τόσο στην πραγµατικότητα όσο και στη 

µοντελοποίηση είναι από τη φύση τους στοχαστικά, περιγράφονται από ορισµένα 

χαρακτηριστικά που είναι τυχαία. Τυχαίοι λοιπόν είναι οι χρόνοι άφιξης µιας 

εργασίας και οι χρόνοι εξυπηρέτησής της. Έτσι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν για 

τις παραµέτρους µια ουράς βασίζονται στην είσοδο διαφορετικών τυχαίων αριθµών. 

Παρόλο όµως της φύσης των τυχαίων αριθµών που δίνονται ως είσοδος στη 

µοντελοποίηση του συστήµατος, θα δειχτεί στη συνέχεια ότι τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν µε τη χρήση του λογισµικού µόνο ως τυχαία δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν. Αντιθέτως είναι το ίδιο αξιόπιστα µε αυτά που υπολογίζει η 

µαθηµατική µοντελοποίηση.  

Στο συγκεκριµένο σηµείο θα παρουσιαστούν τα τµήµατα αλγορίθµου τα 

οποία δηµιουργούν τυχαίους αριθµούς για τις κατανοµές που χρησιµοποιεί το 

λογισµικό. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οµοιόµορφη κατανοµή χρησιµοποιείται από 

όλες τις υπόλοιπες κατανοµές στη δηµιουργία των τυχαίων αριθµών που τις 

ακολουθούν. Στο Παράρτηµα Γ παρατίθεται ο κώδικας (συναρτήσεις) στη γλώσσα 

C++ που υλοποιεί τους παρακάτω αλγορίθµους. 

 

Οµοιόµορφη Κατανοµή 

Για τη δηµιουργία ενός αριθµού που ακολουθεί την οµοιόµορφη κατανοµή 

αρκεί να χρησιµοποιηθεί η Συνάρτηση Παραγωγής Τυχαίου Αριθµού και η Μέγιστη 

Τυχαία τιµή που παράγει η γλώσσα προγραµµατισµού [Στεφανίδης 2009]. 

Έτσι η τιµή προκύπτει από τον τύπο  

u = Συνάρτηση Παραγωγής Τυχαίου Αριθµού / Μέγιστη Τυχαία Τιµή 

 

Εκθετική Κατανοµή 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την εκθετική 

κατανοµή είναι ο εξής [Jain 1991]: 

Είσοδος: α µέση τιµή 

Βήµα 1:∆ηµιούργησε µια τυχαία τιµή u που ακολουθεί την οµοιόµορφη 

κατανοµή 

Βήµα 2: Επέστρεψε την τιµή  - α ln (u) 
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Η µεταβλητή α εκφράζει το µέση τιµή 

Κατανοµή Erlang 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την κατανοµή 

Erlang είναι ο εξής [Jain 1991]: 

Είσοδος: α µέση τιµή, m αριθµός φάσεων 

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε m τυχαίους αριθµούς ui που ακολουθούν την 

οµοιόµορφη κατανοµή 

Βήµα 2: Επέστρεψε την τιµή – α ln(
1

m

i
i

u
=
∏ ) 

Η µεταβλητή α εκφράζει τη µέση τιµή ενώ η µεταβλητή m τον αριθµό των 

φάσεων. 

 

Κανονική Κατανοµή 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή είναι ο εξής [Jain 1991]: 

Είσοδος: µ µέση τιµή, σ διακύµανση 

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε δύο τυχαίους αριθµούς u1 και u2 που ακολουθούν την 

οµοιόµορφη κατανοµή 

Βήµα 2: Θέσε x = - ln u1  

Βήµα 3: Αν u2 > 
2( 1) / 2xe− −  τότε πήγαινε στο Βήµα 1 

Βήµα 4: ∆ηµιούργησε έναν τυχαίο αριθµό u3  

Βήµα 5: Αν u3 > 0.5 τότε επέστρεψε την τιµή µ + σ x αλλιώς επέστρεψε την 

τιµή µ – σx 

Η µεταβλητή µ εκφράζει τη µέση τιµή ενώ η µεταβλητή σ τη διακύµανση. 

 

Υπό – Εκθετική Κατανοµή 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την Υπό – 

Εκθετική κατανοµή είναι ο εξής [Szczerbicka 2004]: 

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε k τυχαίους αριθµούς ui που ακολουθούν την 

οµοιόµορφη κατανοµή 

Βήµα 2: Επέστρεψε την τιµή 
1

1 ln(1 )
k

i
i i

u
µ=

− −∑  
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Η µεταβλητή k εκφράζει τον αριθµό των φάσεων ενώ η µεταβλητή µ τη µέση 

τιµή της κάθε φάσης. 

 

Υπέρ – Εκθετική Κατανοµή 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την Υπέρ – 

Εκθετική κατανοµή είναι ο εξής [Dhar 2009]: 

Είσοδος: Οι πιθανότητες κάθε φάσης ip  

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε έναν τυχαίο αριθµό u1 που θα ακολουθεί την 

οµοιόµορφη κατανοµή. 

Βήµα 2: Βρες µια τιµή k η οποία ικανοποιεί τη σχέση 
1

1 1

k k

i i i
i i

p u p
−

= =

< <=∑ ∑  

Βήµα 3: ∆ηµιούργησε έναν τυχαίο αριθµό u2 που θα ακολουθεί την 

οµοιόµορφη κατανοµή. 

Βήµα 4: Επέστρεψε την τιµή – ln(u2) / αk 

Η µεταβλητή αk εκφράζει τη µέση τιµή της φάσης k και οι µεταβλητές pi 

εκφράζουν τις πιθανότητες κάθε φάσης. 

 

Κατανοµή Coxian 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την κατανοµή 

Coxian είναι ο εξής [Stewart 2009] 

Είσοδος: Οι πιθανότητες κάθε φάσης ip  

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε έναν τυχαίο αριθµό u1 που ακολουθεί την οµοιόµορφη 

κατανοµή. 

Βήµα 2:Θέσε τον αριθµό φάσεων count = 0 

Βήµα 3: Θέσε pp = 1 – p0 

Βήµα 4: Θέσε ppt = 1 

Βήµα 5: Θέσε ppt = ppt*pcount 

Βήµα 6: Θέσε count = count + 1 

Βήµα 7: Θέσε pp = ppt*(1-pcount) 

Βήµα 8: Αν pp > u1 τότε πήγαινε στο Βήµα 5 

Βήµα 9: Θέσε count = count +1 

Βήµα 10: Επέστρεψε ένα τυχαίο αριθµό που ακολουθεί την υπο-εκθετική 

κατανοµή για τη φάση count 
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Κατανοµή Pareto 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την κατανοµή 

Coxian είναι ο εξής [Jain 1991]: 

Είσοδος: m η µικρότερη τιµή, α παράµετρος που καθορίζει τη συγκέντρωση 

γύρω από το mode 

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε µια τυχαία τιµή u1 που ακολουθεί την οµοιόµορφη 

κατανοµή. 

Βήµα 2: Επέστρεψε την τιµή 1/αm/(1-u1)  

 

Κατανοµή Weibull 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την κατανοµή 

Weibull είναι ο εξής [Jain 1991]: 

Είσοδος: a παράµετρος κλίµακας, b παράµετρος σχήµατος 

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε µια τυχαία τιµή u1 που ακολουθεί την οµοιόµορφη 

κατανοµή. 

Βήµα 2: Επέστρεψε την τιµή 1/
1ln( ) ba u−  

 

Γάµµα Κατανοµή 

O αλγόριθµος που δηµιουργεί τυχαίες τιµές που ακολουθούν την κατανοµή 

Γάµµα είναι ο εξής [Jain 1991]: 

Είσοδος: a παράµετρος κλίµακας, b παράµετρος σχήµατος 

Βήµα 1:Αν το b είναι ακέραιος τότε επέστρεψε µία τιµή που ακολουθεί την 

κατανοµή Erlang µε b φάσεις 

Βήµα 2: Αν b<1 τότε δηµιούργησε µια τιµή που ακολουθεί x που ακολουθεί 

την κατανοµή beta ως εξής x= beta(b,1-b) και µία τιµή y που ακολουθεί την εκθετική 

κατανοµή µε µέση τιµή το 1 και επέστρεψε την τιµή α*x*y 

Βήµα 3: ∆ιαφορετικά επέστρεψε την τιµή γ(α, α_µ(b)) + γ(α, b - α_µ(b)) όπου 

α_µ(β) εκφράζει το ακέραιο µέρος του b     
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Τυχαίες τιµές για την κατανοµή beta που αναφέρθηκε προηγουµένως 

δηµιουργούνται ως εξής: 

Είσοδος: α,b 

Βήµα 1: ∆ηµιούργησε µια τυχαία τιµή u1 που ακολουθεί την οµοιόµορφη 

κατανοµή. 

Βήµα 2: θέσε x = 1/
1

au  

Βήµα 3: ∆ηµιούργησε µια τυχαία τιµή u2 που ακολουθεί την οµοιόµορφη 

κατανοµή. 

Βήµα 4: θέσε x = 1/
2

bu  

Βήµα 5: Αν x+y > 1 τότε πήγαινε στο βήµα 1 

Βήµα 6: Επέστρεψε την τιµή x/(x+y) 
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6.3 Περιγραφή Κλάσεων 

Ο αλγόριθµος που παρουσιάστηκε προηγουµένως, όπως και οι παραλλαγές 

του, µετατράπηκε σε κώδικα µε τη χρήση των παρακάτω κλάσεων και των µεθόδων 

τους. Οι κλάσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του λογισµικού είναι οι 

• Job 

• Queue 

• Server 

 

Η κλάση Job 

Η κλάση Job περιέχει τρία ιδιωτικά µέλη ώστε για κάθε εργασία να 

κρατούνται ο αύξοντας αριθµός της, ο χρόνος άφιξης, ο χρόνος εξυπηρέτησης και ο 

χρόνος εξόδου της από το σύστηµα. Υπάρχει µία κατασκευάστρια µέθοδος που 

δηµιουργεί ένα αντικείµενο µε αυτά τα στοιχεία ενώ υπάρχουν ακόµη αντίστοιχες 

δηµόσιες µέθοδοι get και set οι οποίες επιστρέφουν ή καταχωρίζουν τις τιµές αυτές 

για κάθε εργασία. Ο κώδικας που υλοποιεί την κλάση Job παρατίθεται στο 

Παράρτηµα Α. 

 

Η κλάση queue 

Η κλάση Queue περιέχει ιδιωτικά µέλη ώστε για κάθε εργασία που περνάει 

στην ουρά κρατούνται ο χρόνος άφιξής της, ο χρόνος εξυπηρέτησής της, εφόσον 

πρόκειται να διακόψει την εξυπηρέτησή της (LIFO pre – emptive resume, Round 

Robin) o εναποµείνοντας χρόνος εξυπηρέτησης, και ο αύξοντας αριθµός της 

εργασίας. Επίσης για την περίπτωση όπου υπάρχει προτεραιότητα σε εργασίες 

υπάρχει ακόµη µία µεταβλητή που κρατάει τον αριθµό προτεραιότητας. Ακόµη 

συµπεριλαµβάνονται δηµόσιες µέθοδοι οι οποίες εξυπηρετούν την είσοδο και την 

έξοδο µιας εργασίας. Η κλάση Queue παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α. 

Ανάλογα τώρα µε την πολιτική προτεραιότητας (FIFO, LIFO, Round Robin, 

Shortest Jobs First) που εφαρµόζεται στην ουρά υπάρχουν και οι αντίστοιχες µέθοδοι 

εισόδου και εξόδου. Στο Παράρτηµα Α δίνεται ο κώδικας εισόδου µιας εργασίας 

στην ουρά για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει µέθοδος 

εισόδου για την Processor Sharing. Η συγκεκριµένη προτεραιότητα δε δηµιουργεί 

ουρά, αφού κάθε εργασία εξυπηρετείται αµέσως και για αυτό αναλύεται ξεχωριστά. 
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Σε ότι αφορά την προτεραιότητα LIFO εφαρµόζεται η ίδια µέθοδος για την είσοδο 

στην Ουρά για όλες τις περιπτώσεις. 

Για την έξοδο από την ουρά εκτός από την Round Robin όλες οι υπόλοιπες 

προτεραιότητες χρησιµοποιούν την ίδια µέθοδο εξόδου. Η Round Robin λόγω του 

γεγονότος ότι µία εργασία υπάρχει περίπτωση να εισέλθει αρκετές φορές στην ουρά 

χρειάζεται και τον αρχικό χρόνο εξυπηρέτησης. Ο κώδικας για τις µεθόδους εξόδου 

από την ουρά παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α 

   

Η κλάση Server 

Στην κλάση server υπάρχουν ιδιωτικά µέλη τα οποία κρατούν για κάθε 

εργασία το χρόνο άφιξης, τον εναποµείναντα χρόνο εξυπηρέτησης, το χρόνο 

ολοκλήρωσης της εξυπηρέτησης, τον αύξοντα αριθµό της εργασίας και για ορισµένες 

προτεραιότητες τον αρχικό χρόνο εισόδου στον εξυπηρετητή αλλά και την περίοδο 

χρόνου εξυπηρέτησης που απαιτείται από την Round Robin.. Υπάρχουν δηµόσιες 

µέθοδοι get και set, οι οποίες επιστρέφουν ή αλλάζουν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Οι 

εργασίες εισέρχονται µε την ίδια µέθοδο για όλες τις προτεραιότητες εκτός από την 

περίπτωση Round Robin. Στη συγκεκριµένη προτεραιότητα, επειδή η κάθε εργασία 

εξυπηρετείται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µετά εισέρχεται τις 

περισσότερες φορές ξανά στην ουρά, υπάρχει µια µικρή διαφορά στις αντίστοιχες 

µεθόδους. 

Σε ότι αφορά την περίπτωση Processor Sharing, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

υπάρχει ουρά, αφού κάθε εργασία εξυπηρετείται αµέσως λαµβάνοντας το ανάλογο 

ποσοστό δυνατότητας του εξυπηρετητή. Στην ουσία κάθε φορά δηµιουργείται ένας 

νέος εξυπηρετητής µε τις ανάλογες δυνατότητες. Για αυτό η κλάση server 

διαφοροποιείται σε σχέση µε τις υπόλοιπες προτεραιότητες και µετασχηµατίζεται, µε 

βάση τον αλγόριθµου της ενότητας 6.1. Έτσι συµπεριλαµβάνονται µέθοδοι οι οποίοι 

ανάλογα µε τον αριθµό εργασιών στο σύστηµα αυξάνουν ή µειώνουν ανάλογα το 

χρόνο εξυπηρέτησης µιας εργασίας. Η κλάση Server και η περίπτωση της 

προτεραιότητας Processor Sharing παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. 
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6.4 Προγραµµατιστικά Περιβάλλοντα 

Όλες οι κλάσεις και οι αλγόριθµοι που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

υλοποιήθηκαν σε πρόγραµµα στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ [Craig 2008] µε τη 

χρήση του µεταγλωττιστή που παρέχει το Microsoft Visual Studio 6.0, Professional 

Edition. H διάδραση του χρήστη µε το πρόγραµµα, υλοποιήθηκε στη γλώσσα 

προγραµµατισµού Visual Basic 6.0 Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριµένη 

πλατφόρµα ήταν η ευκολία που παρέχει το περιβάλλον οπτικού προγραµµατισµού, 

που διαθέτει. Επίσης η συγκεκριµένη πλατφόρµα έχει αγοραστεί από εµάς για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Σε ότι αφορά την υλοποίηση του λογισµικού θα θέλαµε να αναφέρουµε 

κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες. Πρώτα από όλα χρησιµοποιήθηκαν αρχεία τύπου txt 

για την επικοινωνία µεταξύ Visual Basic και C++. Θα µπορούσε κάποιος κάλλιστα 

να προτείνει τη χρήση βιβλιοθηκών DLL για το πέρασµα των τιµών µεταξύ των δύο 

περιβαλλόντων. Προτιµήθηκε η πρώτη λύση, διότι µέρος του λογισµικού που αφορά 

τις ουρές Μ/Μ/1 και Μ/Μ/m ζητείται να υλοποιηθεί από τους φοιτητές. Σκοπός της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν ήταν να προσθέσει νέες γνώσεις προγραµµατισµού, 

αλλά να εκµεταλλευτεί τις ήδη υπάρχουσες. Έτσι µιας και οι φοιτητές είναι γνώστες 

της διαχείρισης αρχείων και στις δύο γλώσσες, τουλάχιστον στο τµήµα µας, µπορούν 

να περάσουν µε αυτό τον τρόπο τιµές από τη µία πλατφόρµα στην άλλη. 

∆εύτερο θέµα που προέκυψε είναι η ύπαρξη του αρχείου “mschrt20.ocx” 

απαραίτητου για την εµφάνιση των γραφικών παραστάσεων. Αν δεν είναι 

εγκατεστηµένο στον υπολογιστή που θα εκτελεστεί η εφαρµογή, θα πρέπει πρώτα ο 

χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή   

• να αντιγράψει στο φάκελο C:\Windows\System32 το συγκεκριµένο αρχείο 

που διατίθεται µαζί µε το λογισµικό 

• να εκτελέσει την επόµενη εντολή 

C:\Windows\System32\regsvr32.exe mschrt20.ocx 
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7. Αξιοποίηση του Λογισµικού 
Το συγκεκριµένο λογισµικό δίνει στο χρήστη τρεις επιλογές. 

• Να συγκρίνει τα αποτελέσµατα του  µαθηµατικού µοντέλου που 

περιγράφει κάποιους συγκεκριµένους τύπους ουρών µε αυτά της 

προσοµοίωσης. 

• Να προσοµοιώσει διάφορους τύπους ουρών 

• Να συγκρίνει πώς διαµορφώνονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης 

ανάλογα µε την σειρά προτεραιότητας που χρησιµοποιείται σε µία ουρά. 

Οι συγκεκριµένες επιλογές φαίνονται στην επόµενη εικόνα. 

 

 
Σχήµα 7.1 Εκπαιδευτικό Λογισµικό Προσοµοίωσης Ουρών 
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7.1 Μαθηµατική Μοντελοποίηση 

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει την Μαθηµατική Μοντελοποίηση, έχει τις 

παρακάτω επιλογές. 

 
Σχήµα 7.2 Μαθηµατική Μοντελοποίηση και Προσοµοίωση 

7.1.1 Μ/Μ/1 

Αν ο χρήστης επιλέξει πρώτα την ουρά Μ/Μ/1, καλείται να καταχωρίσει τις 

παραµέτρους του µοντέλου, δηλαδή το ρυθµό άφιξης των εργασιών και το ρυθµό 

εξυπηρέτησης. Για το παράδειγµα που παρουσιάζουµε ο ρυθµός αφίξεων είναι 10 

εργασίες στη µονάδα του χρόνου, ενώ ο ρυθµός εξυπηρέτησης 12 εργασίες στη 

µονάδα του χρόνου. Στη συνέχεια απαιτείται ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων 

µέσω του µοντέλου και της προσοµοίωσης. Τέλος, όταν ο χρήστης επιλέξει την 

Εµφάνιση Αποτελεσµάτων, εµφανίζεται το εξής παράθυρο. 
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Πίνακας 7.1 Συγκριτικά Αποτελέσµατα Μοντέλου – Προσοµοίωσης 

 

Όπως φαίνεται ο χρήστης παίρνει πληροφορίες για τα ακόλουθα µεγέθη. 

• Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός καταστάσεων στην προσοµοίωση. 

• Ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί το σύστηµα σε κάποια κατάσταση 

τόσο µε βάση το µαθηµατικό µοντέλο όσο και µε την προσοµοίωση. 

• Ποιες είναι οι τιµές του µέσου χρόνου παραµονής στο σύστηµα, του 

µέσου χρόνου παραµονής στην ουρά, του µέσου αριθµού εργασιών 

στο σύστηµα, του µέσου αριθµού εργασιών που αναµένουν στην ουρά 

καθώς και των διακυµάνσεών τους τόσο µε βάση το µαθηµατικό 

µοντέλο όσο και µε την προσοµοίωση.  

Για καλύτερη αξιοποίηση των τιµών που προκύπτουν για τις πιθανότητες το 

σύστηµα να βρεθεί σε µία κατάσταση δίνεται και η δυνατότητα σύγκρισης του 

µαθηµατικού µοντέλου και της προσοµοίωσης µέσω γραφικών παραστάσεων. 

Αν επιλέξει ο χρήστης λοιπόν την Γραφική Παράσταση Καταστάσεων, βλέπει 

το επόµενο παράθυρο 
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Σχήµα 7.3 Πιθανότητες Καταστάσεων 

 

Αν επιλέξει ως τύπο γραφήµατος το 2, τότε το γράφηµα µετατρέπεται σε 

 

 
Σχήµα 7.4 Πιθανότητες Καταστάσεων (2) 

 

Οι παραπάνω εικόνες περιέχουν τις τιµές για τις καταστάσεις 0 – 25. Ο 

χρήστης έχει βέβαια τη δυνατότητα να δει και τη σύγκριση των υπόλοιπων 

πιθανοτήτων πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. 
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Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την προσοµοίωση σε 

σχέση µε αυτά της µαθηµατικής µοντελοποίησης παρατηρούµε τα εξής 

Οι τιµές για το µέσο χρόνο παραµονής στο σύστηµα και το µέσο χρόνο 

αναµονής στην ουρά είναι σχεδόν ίδιες, ενώ το ίδιο συµβαίνει και για τις 

διακυµάνσεις τους. 

Μάλιστα αν χρησιµοποιήσουµε τον τύπο  

  
 

ή ί ή έ
ό

ή έ
τιµ προσοµο ωσης τιµ µοντ λου

απ κλιση
τιµ µοντ λου

−
=  

θα πάρουµε τις παρακάτω αποκλίσεις για τις παραπάνω παραµέτρους. 

Μέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα 

0.5 0.498051
0.003898

0.5
όαπ κλιση

−
= =  

Με τόσο µικρή απόκλιση λοιπόν της τάξης του 0.4% µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι προσοµοίωση και µοντέλο δίνουν την ίδια τιµή. 

Μέσος χρόνος αναµονής στην ουρά 

0.416667 0.414774
0.0045432

0.416667
όαπ κλιση

−
= =  

Η απόκλιση πάλι είναι της τάξης του 0.4% άρα προσοµοίωση και µοντέλο 

δίνουν την ίδια τιµή. 

Τα ίδια αποτελέσµατα προκύπτουν και για τις διακυµάνσεις των παραπάνω 

παραµέτρων. 

 

Μέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα 

5 5.48994
0.097988

5
όαπ κλιση

−
= =  

 

Μέσος αριθµός εργασιών στη ουρά 

4.16667 4.57274
0.097456

4.16667
όαπ κλιση

−
= =  

 

Παρατηρούµε ότι για τους αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και την ουρά 

υπάρχει µία απόκλιση της τάξης του 10% η οποία φυσικά δεν µπορεί να θεωρηθεί 

µεγάλη. Παρόµοια συµπεράσµατα προκύπτουν και για τις διακυµάνσεις τους. 
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Σε ότι αφορά τις πιθανότητες το σύστηµα να βρεθεί σε µία κατάσταση 

παρατηρώντας τη γραφική παράσταση όπου συγκρίνεται το µοντέλο µε τη 

προσοµοίωση, παρατηρούµε ότι οι γραµµές που ενώνουν τις αντίστοιχες τιµές 

αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο το µοντέλο όσο και η προσοµοίωση 

δίνουν τις ίδιες τιµές για τις πιθανότητες. 

Παρόµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και για τις άλλες πέντε περιπτώσεις 

ουρών που έχουν µοντελοποιηθεί. Τα αποτελέσµατα για κάθε περίπτωση 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µπορούµε µε βεβαιότητα να 

υποστηρίξουµε ότι ο αλγόριθµος που αναπτύξαµε για την προσοµοίωση ουρών δεν 

έχει λάθη. Θεωρώντας ότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το µοντέλο 

τουλάχιστον για την ουρά Μ/Μ/1 δεν επιδέχονται αµφισβήτησης, αφού µπορούν να 

επιβεβαιωθούν σε αρκετές πηγές της βιβλιογραφίας, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 

προσοµοίωση δίνει το ίδιο αξιόπιστα αποτελέσµατα.  

Έτσι η χρήση της Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης ως µέσο για την 

µοντελοποίηση ουρών µπορεί σε συνδυασµό µε τη χρήση λογισµικού που βασίζεται 

σε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές να αντικαταστήσει τη µαθηµατική µοντελοποίηση 

χωρίς να υπάρχει απώλεια πληροφορίας. Μάλιστα χάρη στα διαγράµµατα UML, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα το σύστηµα να περιγραφεί 

καλύτερα και να φανεί πως αλληλεπιδρούν όλα τα µέρη του. 

Από την άλλη µεριά βέβαια, εφόσον αποδείξαµε ότι το λογισµικό 

προσοµοιώνει τύπους ουρών µε µεγάλη αξιοπιστία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

κάποιον ερευνητή για την επιβεβαίωση των εξισώσεων του µαθηµατικού µοντέλου 

που δηµιούργησε.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για τις υπόλοιπες ουρές που µοντελοποιήθηκαν 

µε τη χρήση των µαθηµατικών συγκριτικά αποτελέσµατα του µοντέλου και της 

προσοµοίωσης που επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα.  
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Σε όλες τους τύπους ουράς χρησιµοποιήσαµε ως συνολικό ρυθµό άφιξης 

εργασιών τις 10 εργασίες στη µονάδα του χρόνου και ως συνολικό ρυθµό 

εξυπηρέτησης τις 12 µονάδες του χρόνου. Αντίστοιχα αποτελέσµατα προκύπτουν 

βέβαια για οποιοδήποτε συνδυασµό τιµών που ικανοποιούν τη συνθήκη 

σταθερότητας. ∆ηλαδή  

  αφίξεων 1
  
ό ό

ό ό έ
συνολικ ς ρυθµ ς

συνολικ ς ρυθµ ς εξυπηρ τησης
<  

Στο λογισµικό που αναπτύξαµε ήµαστε ακόµη πιο αυστηροί στην 

ικανοποίηση της συνθήκης σταθερότητας του συστήµατος απαιτώντας ο 

συγκεκριµένος λόγος να είναι µικρότερος ή ίσος του 0.9. 

Οι παράµετροι που δόθηκαν για κάθε τύπο ουράς είναι οι εξής: 

 

Μ/Μ/m 

Ρυθµός άφιξης εργασιών = 10 

Αριθµός εξυπηρετητών = 2 

Ρυθµός εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή = 6 

 

Μ/Μ/m/Β 

Ρυθµός άφιξης εργασιών = 10 

Αριθµός εξυπηρετητών = 2 

Ρυθµός εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή = 6 

Μήκος ουράς = 10 

 

Ε2/Μ/1 

Ρυθµός άφιξης εργασιών = 20 

Ρυθµός εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή = 12 
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Μ/Ε2/1 

Ρυθµός άφιξης εργασιών = 10 

Ρυθµός εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή = 24 

 

Μ/D/1 

Ρυθµός άφιξης εργασιών = 10 

Ρυθµός εξυπηρέτησης κάθε εξυπηρετητή = 12 

 

Όπως φαίνεται από τα σχήµατα που ακολουθούν, σε όλες τις περιπτώσεις που 

παρουσιάζονται, τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το µοντέλο και από την 

προσοµοίωση σχεδόν ταυτίζονται. Άρα επιβεβαιώνεται η θέση µας ότι η UML και 

µία γλώσσα αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού µπορεί να αντικαταστήσει τα 

µαθηµατικά στη µοντελοποίηση ουρών. Πέρα από αυτό είναι δυνατό µε το 

συνδυασµό UML και αντικειµενοστρεφούς γλώσσας προγραµµατισµού να 

µοντελοποιηθούν εύκολα και γρήγορα ουρές που θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ως 

αδύνατο να µοντελοποιηθούν µε τη χρήση αναλυτικών µαθηµατικών εξισώσεων. 
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7.1.2 Μ/Μ/m 

 
Πίνακας 7.2 Αποτελέσµατα Μοντελοποίησης Μ/Μ/m 

 

 
Σχήµα 7.5 Πιθανότητες Καταστάσεων Μ/Μ/m 
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7.1.3 Μ/Μ/m/B 

 
Πίνακας 7.3 Αποτελέσµατα Μοντελοποίησης Μ/Μ/m/Β 

 

 
Σχήµα 7.6  Πιθανότητες Καταστάσεων Μ/Μ/m/Β 
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7.1.4 Ε2/Μ/1 

 
Πίνακας 7.4 Αποτελέσµατα Μοντελοποίησης Ε2/Μ/1 

 

 
Σχήµα 7.7 Πιθανότητες Καταστάσεων Ε2/Μ/1 
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7.1.5 Μ/Ε2/1 

 
Πίνακας 7.5 Αποτελέσµατα Μοντελοποίησης Μ / Ε2/1 

 

 
Σχήµα 7.8 Πιθανότητες Καταστάσεων Μ / Ε2/1 
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7.1.6 Μ/D/1 

 
Πίνακας 7.6 Αποτελέσµατα Μοντελοποίησης Μ/D/1 

 

 
Σχήµα 7.9 Πιθανότητες Καταστάσεων Μ / D /1 
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7.2 Προσοµοίωση 

Όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω βρίσκουν εφαρµογή στο δεύτερο 

χαρακτηριστικό του λογισµικού, την Προσοµοίωση. 

Αν ο χρήστης επιλέξει την Προσοµοίωση, τότε εµφανίζεται το εξής παράθυρο 

 

 
Σχήµα 7.10 Προσοµοίωση Ουράς 

 

Στη συνέχεια ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µία εκ των παρακάτω 

προτεραιοτήτων. 

• FIFO 

• LIFO non pre – emptive 

• LIFO pre – emptive resume 

• LIFO pre – emptive restart 

• Round Robin 

• Processor Sharing 

• FIFO with priorities (non pre – emptive) 

• Shortest Jobs First 
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Αφού επιλέξει ο χρήστης τη σειρά προτεραιότητας, καλείται να επιλέξει µία 

εκ των παρακάτω κατανοµών είτε ως κατανοµή του ρυθµού άφιξης των εργασιών, 

είτε ως κατανοµή του ρυθµού εξυπηρέτησης εργασιών του κάθε εξυπηρετητή. 

• Deterministic 

• Exponential 

• Erlang 

• Hypo – exponential  

• Hyper – exponential  

• Coxian 

• Normal 

• Pareto 

• Gamma 

Με την επιλογή µιας κατανοµής ζητείται να καταχωρηθεί και ο αντίστοιχος 

ρυθµός άφιξης ή εξυπηρέτησης.  

Στη συνέχεια ζητείται το µήκος της ουράς (καταχωρείται η τιµή 0 αν 

θεωρείται άπειρο), ο αριθµός των εργασιών και ο αριθµός των καταστάσεων για τον 

οποίο θέλει να συγκεντρώσει πληροφορίες. Σε ένα σταθερό σύστηµα η τιµή 100 για 

τον αριθµό καταστάσεων είναι υπεραρκετή. 

Υπενθυµίζεται ότι η συνθήκη σταθερότητας ενός συστήµατος είναι  

  αφίξεων 1
  
ό ό

ό ό έ
συνολικ ς ρυθµ ς

συνολικ ς ρυθµ ς εξυπηρ τησης
<  

Αν η συνθήκη σταθερότητας δεν ικανοποιείται, ενηµερώνεται µε κατάλληλο 

µήνυµα να εισάγει ξανά τις παραµέτρους της ουράς. 

Στη συνέχεια καταχωρεί όλες τις παραµέτρους µε το κουµπί Καταχώριση 

Παραµέτρων, εκτελεί την Προσοµοίωση, και ζητάει την Εµφάνιση Αποτελεσµάτων 

Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τον αριθµό της µεγαλύτερης κατάστασης 

που έφτασε το σύστηµα καθώς και τις πιθανότητες να βρεθεί σε κάποια από αυτές τις 

καταστάσεις. Επίσης περιλαµβάνουν πληροφορίες για το µέσο αριθµό εργασιών στο 

σύστηµα, το µέσο αριθµό εργασιών στην ουρά, το µέσο χρόνο παραµονής στο 

σύστηµα, το µέσο χρόνο αναµονής στην ουρά καθώς και τις διακυµάνσεις τους. 

Τέλος, ο χρήστης µπορεί να δει και µία γραφική παράσταση των πιθανοτήτων 

να βρεθεί το σύστηµα σε µία κατάσταση.  

Τα παράθυρα που εµφανίζονται είναι τα ακόλουθα 
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Πίνακας 7.7 Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 

 

 
Σχήµα 7.11 Πιθανότητες Καταστάσεων Προσοµοίωσης 
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7.3 Μελέτη Περιπτώσεων 

Στην τρίτη επιλογή που έχει ο χρήστης µπορεί συγκρίνει πως διαµορφώνονται 

τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης ανάλογα µε την πολιτική προτεραιότητας που 

χρησιµοποιείται σε µία ουρά. 

Έτσι αν επιλέξει Μελέτη Περιπτώσεων, εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο. 

 
Σχήµα 7.12 Μελέτη Περιπτώσεων 

 

Όπως φαίνεται από την Εικόνα ο χρήστης µπορεί να επιλέξει οποιεσδήποτε 

σειρές προτεραιότητας επιθυµεί, για να συγκρίνει τα αποτελέσµατά τους. ∆ίνεται 

πάλι η δυνατότητα για τους ρυθµούς άφιξης και εξυπηρέτησης εργασιών να επιλέξει 

µία κατανοµή εκ των  

• Deterministic 

• Exponential 

• Erlang 

• Hypo – exponential  

• Hyper – exponential  

• Coxian 

• Normal 

• Pareto 

• Gamma 
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Αφού καταχωρίσει όλες τις παραµέτρους και ζητήσει Εµφάνιση 

Αποτελεσµάτων, παίρνει πληροφορίες για τα ακόλουθα. (Στο παράδειγµα που 

παρουσιάζεται καταχωρήθηκε ως ρυθµός άφιξης εργασιών οι 10 εργασίες στη 

µονάδα του χρόνου, ενώ ως ρυθµός εξυπηρέτησης οι 12 εργασίες στη µονάδα του 

χρόνου). 

Στο πρώτο παράθυρο (Πίνακας 7.8) που βλέπει εµφανίζονται οι πιθανότητες 

να βρεθεί το σύστηµα σε µία κατάσταση. Βέβαια όλες οι σειρές προτεραιότητας δεν 

οδηγούν το σύστηµα στον ίδιο αριθµό καταστάσεων. 

Παρατηρώντας τις τιµές και τη µέγιστη κατάσταση που µπορεί να βρεθεί το 

σύστηµα οδηγούµαστε στα εξής συµπεράσµατα. 

Οι προτεραιότητες Processor Sharing και Shortest Jobs First είναι οι πιο 

αποδοτικές, αφού δηµιουργούν τη µικρότερη ουρά. Μάλιστα η Processor Sharing 

αφήνει τον εξυπηρετητή για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα ελεύθερο.  

Οι προτεραιότητες FIFO, LIFO non pre – emptive, LIFO pre – emptive 

resume και Round Robin δίνουν συναφή αποτελέσµατα για τις πιθανότητες να βρεθεί 

το σύστηµα σε µία κατάσταση. Πολλές φορές µάλιστα παρόλο που τα αποτελέσµατα 

προέρχονται από προσοµοίωση που βασίζεται στη δηµιουργία τυχαίων αριθµών οι 

πιθανότητες έχουν την ίδια τιµή για τις τρεις πρώτες προτεραιότητες. 

Σε ότι αφορά τους χρόνους παραµονής στο σύστηµα και στην ουρά οι 

προτεραιότητες FIFO, LIFO non pre – emptive, LIFO pre – emptive resume και 

Round Robin δίνουν συναφή αποτελέσµατα ( Πίνακας 7.9 ). Οι προτεραιότητες όµως 

FIFO και Round Robin είναι πιο αξιόπιστες, αφού οι διακυµάνσεις των 

συγκεκριµένων τιµών είναι πολύ µικρότερες σε σχέση µε αυτών των περιπτώσεων 

LIFO.  

Επιβεβαιώνεται ακόµη ότι η Processor Sharing και η Shortest Jobs First είναι 

οι πιο αποδοτικές µε χρόνους σηµαντικά µικρότερους σε σχέση µε τις άλλες 

προτεραιότητες.  

Σε ότι αφορά τους µέσους αριθµούς εργασιών στο σύστηµα και στην ουρά οι 

FIFO, LIFO non pre – emptive, LIFO pre – emptive resume και Round Robin δίνουν 

συναφή αποτελέσµατα, ενώ παρουσιάζουν και παρόµοιες διακυµάνσεις. Αρκετά 

µικρότερες συγκριτικά είναι οι τιµές που προκύπτουν για τις η Processor Sharing και 

Shortest Jobs First. 

Τέλος, η γραφική παράσταση των πιθανοτήτων (Σχήµα 7.15) δίνει µία ακόµη 

καλύτερη εικόνα για όλα τα συµπεράσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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7.4 Μελέτη Αντίστοιχων Προτάσεων Λογισµικού  

Ερευνώντας τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο εντοπίσαµε κάποιες προτάσεις 

λογισµικού οι οποίες προσοµοιώνουν τύπους ουρών.  

Η πρώτη ολοκληρωµένη πρόταση που συναντήσαµε είναι αυτή του Dr. 

Jaroslav Sklenar [Sklenar 2008] ο οποίος διδάσκει στο Τµήµα Στατιστικής και 

Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστηµίου της Μάλτας και ονοµάζεται “Simulator 

#1”. Ο Dr Sklenar έχει δηµιουργήσει πακέτα λογισµικού τα οποία προσοµοιώνουν 

απλά συστήµατα ουρών. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια θα είναι η κατανοµή των 

ενδιάµεσων χρόνων άφιξης και των χρόνων άφιξης µέσω κάποιων συγκεκριµένων 

κατανοµών ή να δηµιουργήσει κάποια εµπειρική κατανοµή. Οι πολιτικές 

προτεραιότητας που µπορεί να επιλέξει όµως, είναι µόνο η FIFO και η LIFO. Ακόµη 

δεν διευκρινίζεται ποια περίπτωση της LIFO προσοµοιώνεται ακριβώς. Τα 

αποτελέσµατα της προσοµοίωσης είναι αρκετά αναλυτικά και συµβαδίζουν µε τη 

λογική που υπάρχει και στη δικιά µας πρόταση λογισµικού.  

Όπως περιγράφει ο Dr Sklenar το λογισµικό έχει βασιστεί σε τεχνικές 

αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού ενώ µπορεί κάποιος να το εκτελέσει µέσω 

διαδικτύου, το οποίο από µόνο του αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό.  

Θα λέγαµε ότι αποτελεί µία πολύ καλή πρόταση για την προσοµοίωση ουρών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια σύγκριση µεταξύ 

θεωρητικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων αλλά ούτε µπορεί να γίνει και 

σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων που δίνουν οι διάφορες προτεραιότητες για 

διάφορες κατανοµές όπως συµβαίνει στη δικιά µας πρόταση λογισµικού. 

Αντίστοιχη προσπάθεια έχει γίνει και από τον Dr Marko Boon διδάσκοντα 

στο Department of Mathematics and Computer Science του Eindhoven University of 

Technology. Ο Dr Boon έχει δηµιουργήσει ένα applet το οποίο µπορεί να 

προσοµοιώσεις απλές ουρές όπως Μ/Μ1 ή Μ/G/1 [Boon 2006]. O χρήστης µπορεί να 

επιλέξει µια σειρά από κατανοµές τόσο για τον ενδιάµεσο χρόνο αφίξεων όσο και για 

τον χρόνο εξυπηρέτησης. Ανάλογα µε την κατανοµή υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης 

θεωρητικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων.  

Στο συγκεκριµένο βέβαια λογισµικό για τις κατανοµές φάσεων όπως η υπερ-

εκθετική ή η Coxian υπάρχει η δυνατότητα της προσοµοίωσης µόνο δύο φάσεων. 

Ακόµη δεν είναι δυνατή η προσοµοίωση για την υπο-εκθετική κατανοµή. Επίσης δεν 
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υπάρχει δυνατότητα προσοµοίωσης των διαφόρων προτεραιοτήτων. Κατά βάση ο Dr 

Boon προσοµοιώνει συστήµατα για τα οποία έχει και µαθηµατικό µοντέλο.  

Αντίστοιχη προσπάθεια εκπαιδευτικού λογισµικού είχε γίνει και από εµάς το 

2003 [Perdos 2003]. Βέβαια εκείνη η προσπάθεια µπορούσε να προσοµοιώσει µόνο 

δύο φάσεις για την υπερ-εκθετική και την κατανοµή Erlang. Επίσης δεν βασίζονταν 

σε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές. Ακόµη στα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης δεν 

υπήρχαν οι διακυµάνσεις των µεγεθών  

Οι δύο πρώτες προσπάθειες θεωρούνται ως οι πιο αξιόλογες που αφορούν 

προσοµοίωση ουρών, χρησιµοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι 

δωρεάν. Υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες οι οποίες προσφέρονται 

δωρεάν, όµως έχουν πολύ περιορισµένες δυνατότητες. Τέτοια λογισµικά είναι το 

Simulatron (http://simulatron.sourceforge.net) [Simulatron 2010] ή το Paq Queue 

Simulation 1.0 (http://www.download3000.com/download_3364.html) [Paq 2010].   

Τέλος υπάρχουν ολοκληρωµένες είτε εµπορικές εφαρµογές είτε κάτω από 

ακαδηµαϊκή άδεια, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα προσοµοίωσης ουρών και 

δικτύων. Όµως πέρα από το κόστος απόκτησης των περισσότερων, οι εφαρµογές 

αυτές προσοµοιώνουν κυρίως δίκτυα και είναι και αρκετά δύσκολές στην εκµάθηση 

τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να χρειάζεται πολύ χρόνος για την εκµάθηση τους και 

στην ουσία να χάνεται ο στόχος του µαθήµατος. Παραδείγµατα τέτοιων εµπορικών 

εφαρµογών [Kelton 2002] µπορεί να τα προµηθευτεί κανείς από τις παρακάτω 

διευθύνσεις  

• http://www.arenasimulation.com/ 

• http://www.promodel.com/ 

• http://www.flexsim.com/ 

• http://www.simul8.com/ 

• http://www.xjtek.com/ 

 

Παραδείγµατα εφαρµογών κάτω από ακαδηµαϊκή άδεια είναι  

 

CNET [Cnet 2008]  

Αναπτύχθηκε από: Chris McDonald - University of Western Australia 

∆ιαθέσιµο στο: http://www.csse.uwa.edu.au/cnet/  

Το λογισµικό CNET είναι ένας προσοµοιωτής δικτύων υπολογιστών. 

Βασίζεται στις αρχές της προσοµοίωσης διακριτών (µη συνεχών) γεγονότων (discrete 
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event simulation). ∆ίνει την δυνατότητα πειραµατισµού µε διάφορα πρωτόκολλα 

δικτύου, µε δροµολογητές καθώς και µε τα διάφορα επίπεδα του πρωτοκόλλου 

TCP/IP.  

 

GloMoSim [GloMoSim 2008] 

Αναπτύχθηκε από: UCLA 

∆ιαθέσιµο στο: http://pcl.cs.ucla.edu/projects/glomosim 

Το λογισµικό GloMoSim είναι ένα κλιµακούµενο περιβάλλον προσοµοίωσης 

για ασύρµατα και ενσύρµατα δίκτυα.  

 

GTNetS [GTNetS 2008] 

Αναπτύχθηκε από: GeorgiaTech 

∆ιαθέσιµο στο: http://www.ece.gatech.edu/research/labs/MANIACS/GTNetS/ 

The Το λογισµικό Georgia Tech Network Simulator (GTNetS), είναι ένα 

ολκληρωµένο περιβάλλον προσοµοίωσης δικτύων που επιτρέπει σε ερευνητές να 

µελετήσουν πως συµπεριφέρονται µεσαίου και µεγάλου µέγεθους δίκτυα 

υπολογιστών. Το περιβάλλον επιτρέπει τη διάρθρωση των προσοµοιωµένων δικτύων 

όπως ακριβώς δουλεύουν και στην πραγµατικότητα. 

 

NetSim [NetSim 2008] 

Αναπτύχθηκε από: tetcos 

∆ιαθέσιµο στο:http://www.tetcos.com/software.html 

Το λογισµικό NetSim είναι ένα εκπαιδευτικό λογισµικό που προσοµοιώνει 

δίκτυα υπολογιστών. Καλύπτει αρκετά πρωτόκολλα όπως τα aloha, slotted aloha, 

Ethernet, Token Ring, Token Bus, W Lan, X.25 Frame Relay, ATM, TCP. Καλύπτει 

επίσης συσκευές όπως δροµολογητές, διακλαδωτές και γέφυρες.  

 

Traffic [Traffic 2008] 

Αναπτύχθηκε από: Erlang Software 

∆ιαθέσιµο στο: http://members.iinet.net.au/~clark/  

Το λογισµικό Traffic σχεδιάστηκε για να επιλύσει σύνθετα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται για παράδειγµα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο ή σε συστήµατα που 

ακολουθούν τις αρχές της θεωρίας ουρών. 
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Κλείνοντας αυτή τη σύντοµη παρουσίαση σχετικών λογισµικών µε τη 

προσοµοίωση ουρών, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι σκοπός µας ήταν να αναπτύξουµε 

µια εφαρµογή που να βασίζεται πρώτα από όλα σε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές και 

κατά βάση στα διαγράµµατα της UML που µοντελοποιούν ένα σύστηµα ουράς. ∆εν 

ήταν σίγουρα στόχος µας να κληθούν οι φοιτητές να µάθουν κάποιο εµπορικό πακέτο 

ή κάποιο συγκεκριµένο λογισµικό. Αντίθετα µέσω του µαθήµατος οι φοιτητές θα 

πρέπει να αναπτύξουν παρόµοιο λογισµικό το οποίο να προσοµοιώνει ουρές µε βάση 

τα όσο διδάχτηκαν στη µοντελοποίηση µε τη χρήση των διαγραµµάτων της UML. Η 

ολοκληρωµένη πρόταση λοιπόν που καταθέτουµε καθιστά εφικτό πριν από τη 

δηµιουργία του λογισµικού, οι φοιτητές να γνωρίζουν τις κλάσεις και τις µεθόδους 

που θα χρειαστούν. Επίσης χάρη στα διαγράµµατα µπορούν πολύ εύκολα να εξάγουν 

τον αλγόριθµο που προσοµοιώνει κάθε τύπο ουράς. Τα παραπάνω θετικά στοιχεία 

της πρότασης µας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν, αν η διδασκαλία επικεντρωθεί 

στην εκµάθηση κάποιου από τα παραπάνω πακέτα λογισµικού. 
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8. Συµπεράσµατα και Μελλοντική Έρευνα 
Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριµένη διατριβή θα θέλαµε να παραθέσουµε τα 

εξής στοιχεία. 

Ο λόγος που ασχοληθήκαµε µε το συγκεκριµένο θέµα ήταν η διάθεσή µας να 

βρούµε έναν τρόπο ο οποίος θα διευκόλυνε την επαφή των φοιτητών µε τη θεωρία 

ουρών η οποία χρησιµοποιείται ευρέως στη µοντελοποίηση και στην προσοµοίωση 

συστηµάτων και δικτύων. Για αυτό το λόγο µας δόθηκε η ευκαιρία να 

διοργανώσουµε ένα πιλοτικό µάθηµα στο τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Στην εκπαιδευτική διαδικασία συµµετείχαν 86 φοιτητές 

οι οποίοι απάντησαν και σε ένα ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µε την ολοκλήρωση 

των διαλέξεων και των εργαστηρίων.  

Για να οργανώσουµε το µάθηµα, διεξαγάγαµε έρευνα στα προγράµµατα 

σπουδών ξένων πανεπιστηµίων, ώστε να δούµε πως διδάσκεται το συγκεκριµένο 

αντικείµενο. Όλα κατά βάση τα πανεπιστήµια βασίζονται στη µαθηµατική 

µοντελοποίηση. Τα περισσότερα προγράµµατα σπουδών απαιτούν υψηλό επίπεδο 

µαθηµατικών, ώστε να µπορέσει κάποιος φοιτητής να τα παρακολουθήσει µε 

επιτυχία. Η µαθηµατική µοντελοποίηση όµως δεν είναι σε θέση να αναλύσει όλους 

τους τύπους ουρών και να δώσει αποτελέσµατα για τις βασικές παραµέτρους µιας 

ουράς, όπως οι πιθανότητες να βρεθεί το σύστηµα σε κάποια κατάσταση, ο µέσος 

χρόνος παραµονής στο σύστηµα, ο µέσος χρόνος αναµονής στην ουρά, ο µέσος 

αριθµός εργασιών στο σύστηµα ή ο µέσος αριθµός εργασιών στην ουρά.  

Ανατρέχοντας επίσης σε ξένη βιβλιογραφία µιας και δεν υπάρχει αντίστοιχη 

ελληνική, ή καλύτερα είναι πολύ φτωχή, διαπιστώσαµε επίσης ότι η θεωρία ουρών 

αντιµετωπίζεται πάλι µε µοναδικό εργαλείο τα µαθηµατικά.  

Στην ανάπτυξη λογισµικού έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια η χρήση της 

Ενοποιηµένης Γλώσσας Μοντελοποίησης ως εργαλείο για τη µοντελοποίηση των 

συστηµάτων. Η UML, όπως είδαµε, χρησιµοποιεί διάφορους τύπους διαγραµµάτων 

οι οποίοι περιγράφουν τις απαιτήσεις του συστήµατος. Η UML βασίζεται σε 

αντικειµενοστρεφείς τεχνικές οι οποίες τείνουν να γίνουν η πιο διαδεδοµένη µέθοδος 

συγγραφής κώδικα από τους προγραµµατιστές. 

Λαµβάνοντας  όλα τα παραπάνω υπόψη προσπαθήσαµε να υλοποιήσουµε την 

ιδέα που είχαµε για ένα συνδυασµό των µαθηµατικών και των αντικειµενοστρεφών 

τεχνικών στη διδασκαλία της θεωρίας ουρών. Έτσι προσπαθήσαµε να ρίξουµε το 
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βάρος στη χρήση των διαγραµµάτων της UML για τη µοντελοποίηση των 

συστηµάτων ουρών και της ανάπτυξης λογισµικού µε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές 

παρά να εµβαθύνουµε στις µαθηµατικές εξισώσεις.  

Από την ανάλυση του ερωτηµατολογίου και κρατώντας κάποιες επιφυλάξεις 

εξαιτίας των περιορισµών της έρευνάς µας, που αναφέρθηκαν αναλυτικά πρωτύτερα, 

θα λέγαµε ότι ο στόχος µας επετεύχθη. Οι φοιτητές έδειξαν να προτιµούν το νέο 

τρόπο διδασκαλίας σε σχέση µε αυτόν που ακολουθείται ως τώρα. 

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη λογισµικού θα πρέπει να σηµειώσουµε τα εξής. Η 

δηµιουργία του αλγορίθµου που προσοµοιώνει τις ουρές βασίστηκε στα διαγράµµατα 

της UML. Αυτό θα ήταν αδύνατο να γίνει µόνο µε τη χρήση της µαθηµατικής 

µοντελοποίησης. Άρα ένας από τους στόχους µας να υιοθετηθεί η UML που 

βασίζεται σε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές ως εργαλείο µοντελοποίησης, διότι 

αναπαριστά καλύτερα ένα σύστηµα και δίνει επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο 

που αλληλεπιδρούν τα επιµέρους τµήµατα ενός συστήµατος, βρήκε εφαρµογή στην 

εύκολη δηµιουργία του αλγορίθµου. Επίσης, πριν ακόµη περάσουν οι φοιτητές στην 

κωδικοποίηση, γνωρίζουν τις κλάσεις που θα χρησιµοποιήσουν καθώς και τα 

δεδοµένα και τις µεθόδους που απαιτούνται από το σύστηµα. 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό που αναπτύχθηκε, για να υποστηρίξει την 

διαδικασία του µαθήµατος, δε φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τα εµπορικά πακέτα 

προσοµοίωσης που κυκλοφορούν. Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους φοιτητές 

να αναπτύξουν τη δικιά τους εφαρµογή στο πλαίσιο του εργαστηρίου, αλλά και να 

τους δώσει ακόµη τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα αποτελέσµατα του µαθηµατικού 

µοντέλου και της προσοµοίωσης. Έτσι µπορεί να είναι κάποιος σίγουρος ότι η 

προσοµοίωση δίνει αξιόπιστα αποτελέσµατα.  

Από την άλλη µεριά το λογισµικό µπορεί να επιβεβαιώσει αν το µαθηµατικό 

µοντέλο στο οποίο κατέληξε ένας φοιτητής για κάποιο τύπο ουράς είναι σωστό, 

εφόσον τα αποτελέσµατα που δίνει είναι παρόµοια µε αυτά της προσοµοίωσης. 

Πέρα όµως από τα παραπάνω ένα από τα χαρακτηριστικά του λογισµικού η 

σύγκριση των διαφόρων σειρών προτεραιότητας σχετικά µε την αποδοτικότητά τους 

δίνει στο φοιτητή πολύ εύκολα τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα συστήµατα ουρών. 

Το συγκεκριµένο θα ήταν παρά πολύ δύσκολο ως αδύνατο, αν επιχειρούνταν µε τη 

χρήση µαθηµατικής µοντελοποίησης.   

Θα µπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι τα εµπορικά πακέτα θα µπορούσαν να 

προσφέρουν τα ίδια ακριβώς στους φοιτητές. Αυτό όµως δεν είναι αλήθεια για τους 
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εξής λόγους. Η ανάπτυξη του αλγορίθµου και κατά επέκταση του λογισµικού 

βασίστηκε στα διαγράµµατα UML που παρουσιάστηκαν στους φοιτητές και στη 

συνέχεια σε αντικειµενοστρεφείς τεχνικές και όχι σε κάποιο άγνωστο αλγόριθµο ή 

άλλες τεχνικές. Τα εµπορικά πακέτα προσοµοίωσης καλύπτουν πολύ µεγάλο εύρος 

εφαρµογών και είναι αρκετά χρονοβόρα και δύσκολα στην εκµάθησή τους. Το 

γεγονός αυτό θα αποτελούσε τροχοπέδη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόµη 

όπως αναφέρθηκε προηγουµένως αντίστοιχες µε τη δική µας προτάσεις λογισµικού, 

στερούνται αρκετών χαρακτηριστικών και κυρίως τη δυνατότητα να προσοµοιώσουν 

ουρές µε βάση διάφορες προτεραιότητες. 

Ως συνέχιση της συγκεκριµένης έρευνας θα θέταµε τη βελτίωση του 

λογισµικού τόσο ως προς τη διάδραση µε το χρήστη αλλά και ως προς τη δυνατότητα 

του να προσοµοιώνει και άλλους τύπους ουρών. Επίσης θα θέλαµε να το 

εµπλουτίσουµε, ώστε να είναι σε θέση να προσοµοιώνει ένα σύστηµα πολλών ουρών 

οι οποίες σχηµατίζουν δίκτυο. Σε αυτό θα βοηθούσε και η χρήση νέων διαγραµµάτων 

της UML. Το γεγονός αυτό από µόνο του οδηγεί σε µία πιο πλήρη εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Ακόµη θα θέλαµε να δώσουµε τη δυνατότητα να µπορεί ο χρήστης να 

σχεδιάζει το σύστηµα των ουρών µε διαγράµµατα UML και στη συνέχεια να εκτελεί 

τη προσοµοίωση. Για την καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία θα θέλαµε ακόµη να 

µπορεί ο χρήστης να εµφανίζει τις εξισώσεις των µαθηµατικών µοντέλων όπως και 

πληροφορίες για τις κατανοµές που χρησιµοποιεί.  

Τέλος, µέσα στους στόχους µας είναι η παραγωγή αγγλικής έκδοσης αλλά και 

η µετατροπή του λογισµικού, ώστε να µπορεί να εκτελείται και στο διαδίκτυο. Αυτό 

θα έδινε αφορµή για συνεργασία και µε κάποιο ξένο πανεπιστήµιο που ασχολείται µε 

τη θεωρία ουρών. 
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Παράρτηµα Α. 

Κώδικας C++ σχετικός µε τις κλάσεις 

Η κλάση Job 

class Job { 
      private: 
           double arrival_time; 
           double service_time; 
           long number;            
      public: 
             Job::Job()  
             { 
                number=0; 
                arrival_time=0.0; 
                service_time=0.0; 
             } 
             void Job::setN(long num) 
             { 
                  number=num; 
             } 
              
             void Job::setA(double arr_t) 
             { 
                  arrival_time=arr_t; 
             } 
             void Job::setS(double ser_t) 
             { 
                  service_time=ser_t; 
             } 
              
             long Job::getN() const  
             {  
                    return number; 
             } 
             double Job::getA() const  
             {  
                    return arrival_time; 
             } 
             double Job::getS() const  
             {  
                    return service_time; 
             } 

}; 
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Η κλάση queue 

class queue 
{ 
      private: 
         struct node 
         { 
           double arrival_time; 
           double initial_service_time; 
           double remaining_service_time; 
           long priority_number;            
           node *next; 
         }*front, *rear;  
          
       public: 
          
         queue(); 
         ~queue(); 
          
         bool EmptyQ(); 
          
         void AddFIFO(long job_number,double arr_time, double ser_time); 
         void RemoveFIFO(long &job_number,double  &arr_time, double &ser_time); 
          
         void AddFIFOPR(long job_number,double arr_time, double ser_time,  
                                       long prior_num); 
         void AddLIFOnonpre(long job_number,double arr_time, double ser_time); 
               
          
         void AddFIFORR(long job_number,double arr_time, double in_ser_time, 
                                         double ser_time); 
         void RemoveFIFORR(long &job_number, double &arr_time,  
                                            double &in_ser_time, double &ser_time); 
          
         void AddFIFOSSF(long job_number,double arr_time, double ser_time); 
         }; 
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Μέθοδοι εισόδου µιας εργασίας στην ουρά 

Περίπτωση FIFO 

void queue::AddFIFO(long job_number,double arr_time, double ser_time) 
{ 
 node *tmp; 
 tmp=new node; 
 if(tmp == NULL) 
 { 
            cout<<"error in memory"<<endl; 
    } 
  
            tmp->number=job_number; 
 tmp->arrival_time=arr_time; 
            tmp->remaining_service_time=ser_time; 
  
           tmp->next=NULL; 
 if(EmptyQ()==true) 
 { 
  rear=front=tmp; 
  return; 
 } 
 rear->next=tmp; 
 rear=rear->next; 

} 

 

Περίπτωση FIFO µε προτεραιότητες 

void queue::AddFIFOPR(long job_number,double arr_time, double ser_time,  
         long prior_num) 
{ 
 node *t,*q; 
 
    if(front != NULL) 
 { 
   
   
  q=front; 
   
  if(q->priority_number>prior_num) 
  { 
   t = new node; 
    
                                    t->number=job_number; 
   t->arrival_time=arr_time; 
   t->remaining_service_time=ser_time; 
   t->priority_number=prior_num; 
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            t->next = front; 
   front = t; 
  } 
  else 
  { 
    
   while(q->next != NULL) 
   { 
    if(q->next->priority_number > prior_num) 
     break; 
    
    q=q->next; 
    
   } 
  
   t = new node; 
   t->number=job_number; 
   t->arrival_time=arr_time; 
   t->remaining_service_time=ser_time; 
   t->priority_number=prior_num; 
 
    
               t->next = q->next; 
   q->next = t; 
 
  } 
 } 
 else 
 { 
        front = new node; 
    
        front->number=job_number; 
        front->arrival_time=arr_time; 
    front->remaining_service_time = ser_time; 
    front->priority_number=prior_num; 
 
       
        front->next = NULL;   
           } 
} 

 

Περίπτωση LIFO 

void queue::AddLIFOnonpre(long job_number,double arr_time, double ser_time) 
{ 
    node *tmp; 
 tmp=new node; 
 if(tmp == 0) 
 { 
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            cout<<"error in memory"<<endl; 
    } 
     
  
  
    tmp->number=job_number; 
 tmp->arrival_time=arr_time; 
    tmp->remaining_service_time=ser_time; 
  
    //tmp->next=NULL; 
  
    if(EmptyQ()==true) 
 { 
  front=tmp; 
  front->next=NULL; 
  return; 
 } 
  
    tmp->next=front; 
    front=tmp; 
} 

 

Περίπτωση Round Robin 

void queue::AddFIFORR(long job_number,double arr_time, double in_ser_time, 
                                          double ser_time) 
{ 
 node *tmp; 
 tmp=new node; 
 if(tmp == 0) 
 { 
            cout<<"error in memory"<<endl; 
    } 
     
  
    tmp->number=job_number; 
 tmp->arrival_time=arr_time; 
 tmp->initial_service_time=in_ser_time; 
    tmp->remaining_service_time=ser_time; 
  
    tmp->next=NULL; 
 if(EmptyQ()==true) 
 { 
  rear=front=tmp; 
  return; 
 } 
 rear->next=tmp; 
 rear=rear->next; 
} 
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Περίπτωση Shortest Jobs First 

void queue::AddFIFOSSF(long job_number,double arr_time, double ser_time) 
{ 
 node *t,*q; 
 
  
    if(front != NULL) 
 { 
   
   
  q=front; 
   
  if(q->remaining_service_time>ser_time) 
  { 
   t = new node; 
    
            t->number=job_number; 
   t->arrival_time=arr_time; 
   t->remaining_service_time=ser_time; 
    
            t->next = front; 
   front = t; 
  } 
  else 
  { 
    
   while(q->next != NULL) 
   { 
    if(q->next->remaining_service_time > ser_time) 
     break; 
    
    q=q->next; 
    
   } 
  
   t = new node; 
    
            t->number=job_number; 
   t->arrival_time=arr_time; 
   t->remaining_service_time=ser_time; 
    
            t->next = q->next; 
   q->next = t; 
 
  } 
 } 
 else 
 { 
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      front = new node; 
    
      front->number=job_number; 
      front->arrival_time=arr_time; 
   front->remaining_service_time = ser_time; 
       
      front->next = NULL;   
    } 
 
} 

 

Μέθοδοι Εξόδου από την Ουρά. 

Όλες οι προτεραιότητες εκτός της Round Robin 

void queue::RemoveFIFO(long &job_number, double &arr_time,  
                                               double &ser_time) 
{ 
 
     node *tmp; 
      
        job_number=front->number; 
        arr_time=front->arrival_time; 
        ser_time=front->remaining_service_time; 
      
         
        tmp=front; 
     front=front->next; 
     delete tmp; 
      
} 

 

Περίπτωση Round Robin 

void queue::RemoveFIFORR(long &job_number, double &arr_time,  
                                                double &in_ser_time, double &ser_time 
{ 
 
     node *tmp; 
      
                job_number=front->number; 
                arr_time=front->arrival_time; 
                in_ser_time = front->initial_service_time; 
                ser_time=front->remaining_service_time; 
      
                tmp=front; 
         front=front->next; 
         delete tmp; 
     } 
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Η κλάση Server 

class server 
{ 
    private: 
      long number; 
      double arrival_time; 
      double remaining_service_time; 
      double completion_time; 
 
   double initial_service_time; 
   double time_slice; 
              
    public: 
      server::server() 
      { 
          number=0; 
          arrival_time=0.0; 
          remaining_service_time=0.0; 
          completion_time=0.0; 
      } 
     
    void server::addserver(long num, double arr_t, double rem_ser_t, double tot_time) 
     { 
          number=num; 
          arrival_time=arr_t; 
          remaining_service_time=rem_ser_t; 
          completion_time = tot_time + remaining_service_time; 
                     
      }   
 
    void server::removeserver(long &num, double &arr_t, double &rem_ser_t,  
                                              double &fin_t) 
      { 
           num=number; 
           arr_t=arrival_time; 
           rem_ser_t=remaining_service_time; 
           fin_t=completion_time; 
                     
           completion_time = 0.0; //server is free 
                     
       } 
         
       void server::setN(long num) 
       { 
             number=num; 
       }      
       void server::setA(double arr_t) 
       { 
             arrival_time=arr_t; 
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       } 
       void server::setR(double rem_ser_t) 
       { 
             remaining_service_time=rem_ser_t; 
       } 
       void server::setC(double fin_t) 
       { 
             completion_time=fin_t; 
       } 
        
       long server::getN() 
       { 
             return number; 
       } 
       double server::getA() 
       { 
             return arrival_time; 
       } 
       double server::getR() 
       { 
             return remaining_service_time; 
       } 
       double server::getC() 
       { 
             return completion_time; 
       } 
       
       
       void server::addserverRR(long num, double arr_t, double in_ser_t,  
                                  double rem_ser_t, double t_s, double tot_time) 
       { 
                    number=num; 
                    arrival_time=arr_t; 
                     
                    initial_service_time=in_ser_t; 
                    time_slice=t_s; 
                     
                    remaining_service_time=rem_ser_t; 
                    if (remaining_service_time > time_slice) 
                    { 
                        completion_time = tot_time + time_slice; 
                        remaining_service_time=remaining_service_time - time_slice; 
                    } 
                    else 
                    { 
                        completion_time = tot_time + remaining_service_time; 
                        remaining_service_time=0.0; 
                    } 
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               }   
                
               void server::removeserverRR(long &num, double &arr_t, double &in_t, 
                        double &rem_ser_t, double &fin_t) 
               { 
                    num=number; 
                    arr_t=arrival_time; 
                    in_t=initial_service_time; 
                    rem_ser_t=remaining_service_time; 
                    fin_t=completion_time; 
                     
                    completion_time = 0.0; //server is free                     
               } 
}; 

 

Περίπτωση Processor Sharing 

class serverPS 
{ 
private: 
    struct node 
        { 
           long number; 
           double arrival_time; 
           double remaining_service_time; 
           double completion_time; 
           node *next; 
        }*head;  
    
         
  public: 
 
        serverPS(); 
  void addPS(long num, double arr_t, double rem_ser_t ); 
  void removePS(long &num, double &arr_t, double &compl_t); 
  void change_add(double next_event); 
  void change_remove(double next_event); 
  int length();  
  double getC(); 
        void display(); 
   
        ~serverPS(); 
}; 
 
 
serverPS::serverPS () 
{ 
    head=NULL; 
  
} 
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void serverPS::addPS(long num, double arr_t, double rem_ser_t) 
{ 
 node *q, *t; 
  
 double compl_t; 
 if(length()>=1) 
  compl_t = arr_t+rem_ser_t*double(length()+1.0)/double(length()); 
 else 
  compl_t=arr_t+rem_ser_t; 
  
 if(head != NULL) 
 { 
   
   
  q=head; 
   
  if(q->completion_time>=compl_t) 
  { 
   t = new node; 
    
            t->number=num; 
            t->arrival_time=arr_t; 
   t->completion_time = compl_t; 
    
            t->next = head; 
   head = t; 
  } 
  else 
  { 
    
   while(q->next != NULL) 
   { 
    if(q->next->completion_time >= compl_t) 
     break; 
    
    q=q->next; 
    
   } 
  
   t = new node; 
    
            t->number=num; 
            t->arrival_time=arr_t; 
   t->completion_time = compl_t; 
    
            t->next = q->next; 
   q->next = t; 
 
  } 
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 } 
 else 
 { 
      head = new node; 
    
      head->number=num; 
      head->arrival_time=arr_t; 
   head->completion_time = compl_t; 
       
      head->next = NULL;   
    } 
 
} 
 
 
void serverPS::removePS(long &num,double &arr_t, double &compl_t) 
{  
    node *temp; 
 
    num = head->number; 
       arr_t = head->arrival_time; 
       compl_t = head->completion_time; 
     
    temp = head; 
       head = head->next; 
       delete temp; 
} 
 
 
void serverPS::change_add(double next_event) 
{ 
 node *q; 
  
    if(length()>0) 
    { 
        double auksisi  = double(length()+1.0)/double(length()); 
        //cout<<"auksisi = "<<auksisi<<endl; 
   
        for( q = head; q != NULL; q = q->next ) 
        { 
    
          q->completion_time=next_event + (q->completion_time - 
next_event)*auksisi; 
        } 
   } 
} 
 
void serverPS::change_remove(double next_event) 
{ 
 node *q; 
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    if(length() == 1) 
    { 
        head->completion_time = (head->completion_time - next_event) / 2.0 + 
next_event;        
    } 
    else if (length() > 1) 
    { 
        double meiosi = double(length())/double((length()+1.0)); 
     //cout<<"meiosi = "<<meiosi<<endl; 
   
        for( q = head; q != NULL; q = q->next ) 
   q->completion_time=(q->completion_time - 
next_event)*meiosi +next_event; 
    } 
} 
 
double serverPS::getC() 
{ 
 if(head == NULL) 
  return 0.0; 
 else 
  return head->completion_time; 
} 
 
 
int serverPS::length()  
{ 
 int count = 0; 
 node *q = head; 
 while (q != NULL)  
 { 
  count++; 
  q = q->next; 
 } 
 return(count); 
} 
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Παράρτηµα Β. 

Κώδικας C++ σχετικός µε την υλοποίηση των προτεραιοτήτων 

 
Σηµαντικά κοµµάτια του κώδικα παρουσιάστηκαν στο 6 κεφάλαιο της 

ανάπτυξης του λογισµικού. Εκεί παρουσιάστηκαν οι κλάσεις που βασίστηκε το 

λογισµικό καθώς και οι συναρτήσεις δηµιουργίας τυχαίων αριθµών µε βάση τις 

κατανοµές που υπάρχουν στο λογισµικό. Στη συνέχεια παρατίθενται οι υλοποιήσεις 

του αλγορίθµου για κάθε περίπτωση.  

 

FIFO (1 εξυπηρετητής) 

while(number_of_jobs_arrived <= total_number_of_jobs) 
  { 
        
                   
       //arrival distribution 
       if (arrival_distr == 1) 
           arr_time = 1/lamda; 
       else if(arrival_distr == 2) 
           arr_time = exponential(1.0/lamda); 
       else if(arrival_distr == 3) 
           arr_time = erlang(1.0/lamda, number_of_phases_a); 
       else if(arrival_distr == 4) 
           arr_time = hypoexponential(phases_a,number_of_phases_a);  
       else if (arrival_distr == 5) 
           arr_time = hyperexponential(phases_a, prob_of_phases_a, 
number_of_phases_a);  
       else if (arrival_distr == 6) 
           arr_time = coxian(phases_a, prob_of_phases_a, number_of_phases_a); 
       else if (arrival_distr == 7) 
           arr_time = normal(lamda,variance_a); 
       else if (arrival_distr == 8) 
           arr_time = pareto(shape_a, mode_a); 
       else if (arrival_distr == 9) 
           arr_time = gamma(1.0/lamda,b_a); 
       else if (arrival_distr == 10) 
           arr_time = weibull(1.0/lamda,b_a);     
        
   
       //service distribution   
       if (service_distr == 1) 
           ser_time = 1/mi; 
       else if(service_distr == 2) 
           ser_time = exponential(1.0/mi); 
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       else if(service_distr == 3) 
           ser_time = erlang(1.0/mi, number_of_phases_s); 
       else if(service_distr == 4) 
           ser_time = hypoexponential(phases_s,number_of_phases_s);  
       else if (service_distr == 5) 
           ser_time = hyperexponential(phases_s, prob_of_phases_s, 
number_of_phases_s);  
       else if (service_distr == 6) 
           ser_time = coxian(phases_s, prob_of_phases_s, number_of_phases_s); 
       else if (service_distr == 7) 
           ser_time = normal(mi,variance_s); 
       else if (service_distr == 8) 
           ser_time = pareto(shape_s, mode_s); 
       else if (service_distr == 9) 
           ser_time = gamma(1.0/mi,b_s); 
       else if (service_distr == 10) 
           ser_time = weibull(1.0/mi,b_s);     
  
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
  
                 
       while(1) 
       { 
                
               //check if server finishes first 
                 
               if(s.getC() < j.getA() && s.getC() != 0.0) 
               { 
                     
                   next_event=s.getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
                    
                    s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                   wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                    
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
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                        number_of_jobs_in_queue--; 
  q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
                        s.addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
                     
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
        
       if(s.getC()==0.0) 
       { 
            s.addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
             
            number_of_state++;   
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;  
            
       } 
       else 
       { 
           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
               
      //cout<<"buffer "<<buffer<<endl; 
      q.AddFIFO(j.getN(), j.getA(), j.getS()); 
               number_of_jobs_in_queue++; 
      number_of_state++;  
                
               if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;   
                
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
}  
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 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
           
           
          next_event=s.getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
          number_of_state--; 
           
           
          s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
          wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                     
          q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
          number_of_jobs_in_queue--; 
           
          s.addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
           
                     
    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
       
           
  if(s.getC() != 0.0) 
  { 
                     
      next_event=s.getC(); 
      state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
      times_in_state[number_of_state]++; 
      previous_event = next_event; 
      number_of_state--; 
       
   
      s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
      res[job_num]=compl_time - arr_time; 
      wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
  } 
               
                
     
//statistics--------------------------------------------- 
           
    total_time= previous_event;  
    
    noe=0; 
    for(i=0; i<=max_of_states; i++) 
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    { 
             
             noe=noe+times_in_state[i]; 
             a_n_i_s=a_n_i_s + times_in_state[i]*i; 
              
             if (i>number_of_servers) 
             { 
                 
                a_n_i_q = a_n_i_q + times_in_state[i]*(i - number_of_servers); 
                 
             } 
    } 
     
    a_n_i_s=(double)a_n_i_s/noe; 
    a_n_i_q=(double)a_n_i_q/noe; 
   
    for(i=0; i<=max_of_states; i++) 
    { 
                   
         varn = varn + times_in_state[i]*pow((i - a_n_i_s),2);     
    } 
    varn = varn / noe; 
   
    noe=0; 
    for(i=number_of_servers+1; i<=max_of_states; i++) 
    { 
          
         noe = noe +  times_in_state[i];       
         varnq = varnq + times_in_state[i]*pow(((i-number_of_servers) - a_n_i_q),2);     
    } 
    varnq = varnq / noe; 
   
    response_time = 0.0; 
    for(i=1; i<=total_number_of_jobs; i++) 
    { 
             response_time = response_time + res[i]; 
    } 
    response_time = response_time / (total_number_of_jobs - jobs_lost); 
     
     
    for(i=1; i<=total_number_of_jobs; i++) 
    { 
             if(res[i]!=0) 
             varres = varres + pow((res[i] - response_time),2); 
    } 
     
    varres = varres / (total_number_of_jobs - jobs_lost); 
    
    waiting_time = 0.0; 
    for(i=1; i<=total_number_of_jobs; i++) 
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    { 
             waiting_time = waiting_time + wait[i]; 
    } 
    waiting_time = waiting_time / total_number_of_jobs; 
     
     
    for(i=1; i<=total_number_of_jobs; i++) 
    { 
             varw = varw + pow((wait[i] - waiting_time),2); 
    } 
     
    varw = varw / total_number_of_jobs; 
    
   //ektyposeis 
    
   filecout<<max_of_states<<endl; 
    
   for(i=0; i<=max_of_states; i++) 
    { 
             state[i]=state[i]/total_time; 
              
             filecout<<state[i]<<endl; 
             
    } 
    
   
   filecout<<response_time<<endl; 
   filecout<<varres<<endl; 
    
   filecout<<waiting_time<<endl; 
   filecout<<varw<<endl; 
    
   filecout<<a_n_i_s<<endl;   //anis 
   filecout<<varn<<endl;   //varn 
    
   filecout<<a_n_i_q<<endl;   //aniq 
   filecout<<varnq<<endl;   //varnq 
    
   filecout<<double(jobs_lost)/total_number_of_jobs<<endl; 
 
 

 Στον προηγούµενο κώδικα υπάρχει η κλήση στην κατάλληλη συνάρτηση 

παραγωγής τυχαίων αριθµών στην αρχή, ενώ στο τέλος γίνεται ο υπολογισµός των 

παραµέτρων της ουράς όπως ο µέσος χρόνος παραµονής στο σύστηµα, ο µέσος 

χρόνος παραµονής στην ουρά, ο µέσος αριθµός εργασιών στο σύστηµα και στην 

ουρά καθώς και οι διακυµάνσεις τους. Επειδή τα συγκεκριµένα τµήµατα κώδικα είναι 
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ίδια για όλες τις περιπτώσεις, θα παρουσιαστεί στη συνέχεια µόνο η κωδικοποίηση 

του εκάστοτε αλγορίθµου. 

 

FIFO (πολλοί εξυπηρετητές) 

while(number_of_jobs_arrived <= total_number_of_jobs) 
  { 
       
    
        
        
       //arrival distribution 
        
       //service distribution   
        
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
                
       while(1) 
       { 
              
               //check if server finishes first 
               nswf=number_of_servers; 
                
               for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
               { 
                        if(s[i].getC() < j.getA() && s[i].getC() != 0.0) 
                        {        
                                nswf=i; 
                                break; 
                        } 
               } 
                
                
                
               if(nswf<=number_of_servers-1) 
               { 
                                      
                   next_event=s[nswf].getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
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                   s[nswf].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
                   sortservers(s,number_of_servers); 
                    
                   //remove from server 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                   wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                    
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
                   
                        number_of_jobs_in_queue--; 
                        q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
                        s[0].addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
                        sortservers(s,number_of_servers); 
                         
                   
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
        
       if(s[0].getC()==0.0) 
       { 
            s[0].addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
            sortservers(s,number_of_servers); 
            number_of_state++;  
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;     
       } 
       else 
       { 
           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
               q.AddFIFO(j.getN(), j.getA(), j.getS()); 
               number_of_jobs_in_queue++; 
               number_of_state++;   
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               if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;       
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
        
     
       
}  
 
  
 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
           
          next_event=s[0].getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
          number_of_state--; 
           
          s[0].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
           
          //remove from server 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
          wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                     
          q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
          number_of_jobs_in_queue--; 
           
          s[0].addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
          sortservers(s,number_of_servers);  
                     
    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
     for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
     {      
           
          if(s[i].getC() != 0.0) 
          { 
              next_event=s[i].getC(); 
              state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
              times_in_state[number_of_state]++; 
              previous_event = next_event; 
              number_of_state--; 
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              s[i].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
              //remove from server 
              res[job_num]=compl_time - arr_time; 
              wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
          } 

     }              

    

Στο παραπάνω τµήµα κώδικα υπάρχει η δυνατότητα των περισσότερων από 

ένα εξυπηρετητών. Κατά τον έλεγχο όµως, αν τελειώνει πρώτα η διαδικασία µιας 

εξυπηρέτησης ή αφικνείται µια εργασία, απαιτείται να γνωρίζουµε ποιος 

εξυπηρετητής ελευθερώνεται πρώτος. Έτσι κάθε φορά που µία εργασία εισέρχεται σε 

έναν εξυπηρετητή, υπάρχει κατάλληλη συνάρτηση ταξινόµησης η οποία τοποθετεί 

τους χρόνους ολοκλήρωσης σε αύξουσα σειρά. Έτσι αρκεί να ελεγχθεί µόνο ο χρόνος 

ολοκλήρωσης του πρώτου εξυπηρετητή. Επίσης κάθε φορά που ελευθερώνεται ένας 

εξυπηρετητής θέτει ο αλγόριθµος το χρόνο ολοκλήρωσής του ίσο µε µηδέν. 

 

FIFO µε προτεραιότητες 

while(number_of_jobs_arrived <= total_number_of_jobs) 
  { 
       
        
        
        
        
       //arrival distribution 
        
        
       //service distribution   
        
  
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
 
    prior_num = unif(number_of_priorities); 
    j.setP(prior_num); 
 
        
                
       while(1) 
       { 
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               //check if server finishes first 
               nswf=number_of_servers; 
                
               for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
               { 
                        if(s[i].getC() < j.getA() && s[i].getC() != 0.0) 
                        {        
                                nswf=i; 
                                break; 
                        } 
               } 
                
                
                
               if(nswf<=number_of_servers-1) 
               { 
                                      
                   next_event=s[nswf].getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
                    
                    
                   s[nswf].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
                   sortservers(s,number_of_servers); 
                    
                   //remove from server 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                   wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                    
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
                   
                        number_of_jobs_in_queue--; 
                        q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
                        s[0].addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
                        sortservers(s,number_of_servers); 
                         
                   
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
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       } 
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
        
       if(s[0].getC()==0.0) 
       { 
            s[0].addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
            sortservers(s,number_of_servers); 
            number_of_state++;  
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;     
       } 
       else 
       { 
           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
                
       
      q.AddFIFOPR(j.getN(), j.getA(), j.getS(), j.getP()); 
      number_of_jobs_in_queue++; 
               number_of_state++;   
                
               if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;       
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
        
     
       
}  
 
  
 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
           
          next_event=s[0].getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
          number_of_state--; 
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          s[0].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
           
          //remove from server 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
          wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                     
          q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
          number_of_jobs_in_queue--; 
           
          s[0].addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
          sortservers(s,number_of_servers);  
                     
    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
     for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
     {      
           
          if(s[i].getC() != 0.0) 
          { 
              next_event=s[i].getC(); 
              state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
              times_in_state[number_of_state]++; 
              previous_event = next_event; 
              number_of_state--; 
           
              s[i].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
              //remove from server 
              res[job_num]=compl_time - arr_time; 
              wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
          } 

     }           

 

 

 
LIFO non pre – emptive 

Ο κώδικας που υλοποιεί τη συγκεκριµένη περίπτωση είναι ίδιος µε αυτόν της 

FIFO µε έναν εξυπηρετητή. Το µοναδικό σηµείο που διαφέρουν είναι ο τρόπος 

εισόδου στην ουρά, ο οποίος όµως υλοποιείται από την αντίστοιχη µέθοδο της 

κλάσης queue. 
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LIFO pre – emptive resume 

while(number_of_jobs_arrived < total_number_of_jobs) 
  { 
        
        
       //arrival distribution 
        
   
       //service distribution   
       
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
        
       initial_service_times[j.getN()]= j.getS(); 
        
        
                
       while(1) 
       { 
                
               //check if server finishes first 
                 
               if(s.getC() < j.getA() && s.getC() != 0.0) 
               { 
                                      
                                  
                   next_event=s.getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
                    
                    
                   s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
                    
                    
                   //remove from server 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                   wait[job_num]=compl_time - arr_time - 
initial_service_times[job_num];//edo prepei to arxiko 
                    
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
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                        number_of_jobs_in_queue--; 
                        q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
                        s.addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
        
        
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
        
       if(s.getC()==0.0) 
       { 
            s.addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
             
            number_of_state++;   
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;     
       } 
       else 
       { 
           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
               //edo prepei na allaksei o tropos eisodou sthn oura 
               //q.AddFIFO(j.getN(), j.getA(), j.getS()); 
                
               //out of server enter queue with remaining service time 
               s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
               ser_time=compl_time - j.getA(); 
                
                
               q.AddLIFOnonpre(job_num, arr_time, ser_time); 
                
                
               s.addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
                
               number_of_jobs_in_queue++; 
               number_of_state++;  
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               if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;   
                
                     
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
        
     
       
}  
 
  
 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
          
          
          next_event=s.getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
          number_of_state--; 
           
          s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
           
          //remove from server 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
          wait[job_num]=compl_time - arr_time - initial_service_times[job_num]; 
                     
          q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
          number_of_jobs_in_queue--; 
           
          s.addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
           
                     
    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
       
           
          if(s.getC() != 0.0) 
          { 
               
              next_event=s.getC(); 
              state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
              times_in_state[number_of_state]++; 
              previous_event = next_event; 
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              number_of_state--; 
           
              s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
              //remove from server 
              res[job_num]=compl_time - arr_time; 
              wait[job_num]=compl_time - arr_time - initial_service_times[job_num]; 
          } 

               

 

LIFO pre – emptive restart 

while(number_of_jobs_arrived < total_number_of_jobs) 
  { 
        
       //arrival distribution 
        
        
   
       //service distribution   
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
        
                
       while(1) 
       { 
                
               //check if server finishes first 
                 
               if(s.getC() < j.getA() && s.getC() != 0.0) 
               { 
                                      
                    
                    
                   next_event=s.getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
                    
                    
                   s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
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                   //remove from server 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                   wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                    
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
                   
                        number_of_jobs_in_queue--; 
                        q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
                        s.addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
                         
                         
                   
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
        
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
        
       if(s.getC()==0.0) 
       { 
            s.addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
             
            number_of_state++;    
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;   
              
       } 
       else 
       { 
           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
                
                
        
               s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
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               q.AddLIFOnonpre(job_num, arr_time, ser_time); 
                
               s.addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
                
               number_of_jobs_in_queue++; 
               number_of_state++;  
                
                if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;       
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
        
     
       
}  
 
  
 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
          
          
          
          next_event=s.getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
          number_of_state--; 
           
          s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
           
          //remove from server 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
          wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time;    
                     
          q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
          number_of_jobs_in_queue--; 
           
          s.addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
           
                     
    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
       
           
          if(s.getC() != 0.0) 
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          { 
               
              next_event=s.getC(); 
              state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
              times_in_state[number_of_state]++; 
              previous_event = next_event; 
              number_of_state--; 
           
              s.removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
              //remove from server 
               

          }   

 
 

Round Robin 

while(number_of_jobs_arrived <= total_number_of_jobs) 
  { 
        
       //arrival distribution 
        
   
       //service distribution   
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
                
       while(1) 
       { 
                
               //check if server finishes first 
                 
               if(s.getC() < j.getA() && s.getC() != 0.0) 
               { 
                                      
                   next_event=s.getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                    
                    
                    
                   s.removeserverRR(job_num,arr_time,in_ser_time,ser_time,compl_time); 
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                   //remove from server 
                   if(ser_time == 0.0) 
                   { 
                        res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                        wait[job_num]=compl_time - arr_time - in_ser_time; 
                        number_of_state--; 
                   } 
                   else 
                   { 
                       
//s.addserverRR(job_num,arr_time,in_ser_time,ser_time,time_slice,previous_event); 
                       q.AddFIFORR(job_num, arr_time, in_ser_time, ser_time); 
                       number_of_jobs_in_queue++; 
                   } 
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
                   
                        number_of_jobs_in_queue--; 
                        q.RemoveFIFORR(job_num, arr_time, in_ser_time, ser_time); 
                        s.addserverRR(job_num, arr_time, in_ser_time, ser_time, time_slice, 
previous_event); 
                      
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
        
       if(s.getC()==0.0) 
       { 
            s.addserverRR(j.getN(), j.getA(), j.getS(), j.getS(), time_slice, 
previous_event); 
             
            number_of_state++;   
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;    
       } 
       else 
       { 
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           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
               q.AddFIFORR(j.getN(), j.getA(), j.getS(), j.getS()); 
               number_of_jobs_in_queue++; 
               number_of_state++;   
                
               if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;   
                    
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
        
     
       
}  
 
  
 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
           
          next_event=s.getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
           
          s.removeserverRR(job_num,arr_time,in_ser_time,ser_time,compl_time); 
                    
                   //remove from server 
           if(ser_time == 0.0) 
           { 
                res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                wait[job_num]=compl_time - arr_time - in_ser_time; 
                number_of_state--; 
           } 
           else 
           { 
               
//s.addserverRR(job_num,arr_time,in_ser_time,ser_time,time_slice,previous_event); 
               q.AddFIFORR(job_num, arr_time, in_ser_time, ser_time); 
               number_of_jobs_in_queue++; 
           } 
             
          number_of_jobs_in_queue--; 
          q.RemoveFIFORR(job_num, arr_time, in_ser_time, ser_time); 
          s.addserverRR(job_num, arr_time, in_ser_time, ser_time, time_slice, 
previous_event); 
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    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
       
           
          if(s.getC() != 0.0) 
          { 
              next_event=s.getC()+s.getR(); 
              state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
              times_in_state[number_of_state]++; 
              previous_event = next_event; 
              number_of_state--; 
           
              s.removeserverRR(job_num,arr_time,in_ser_time,ser_time,compl_time); 
              //remove from server 
              res[job_num]=compl_time - arr_time; 
              wait[job_num]=compl_time - arr_time - in_ser_time; 
          } 
 
 

Shortest Jobs First 

while(number_of_jobs_arrived <= total_number_of_jobs) 
  { 
       
        
       //arrival distribution 
        
       //service distribution   
       else if (service_distr == 10) 
           ser_time = weibull(1.0/mi,b_s);     
  
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
                
       while(1) 
       { 
              
               //check if server finishes first 
               nswf=number_of_servers; 
                
               for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
               { 
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                        if(s[i].getC() < j.getA() && s[i].getC() != 0.0) 
                        {        
                                nswf=i; 
                                break; 
                        } 
               } 
                
                
                
               if(nswf<=number_of_servers-1) 
               { 
                                      
                   next_event=s[nswf].getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
                    
                    
                   s[nswf].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
                   sortservers(s,number_of_servers); 
                    
                   //remove from server 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
                   wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
                    
                    
                   if(number_of_jobs_in_queue != 0) 
                   { 
                   
                        number_of_jobs_in_queue--; 
                        q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
                        s[0].addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
                        sortservers(s,number_of_servers); 
                         
                   
                  } 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
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       previous_event = next_event; 
        
       if(s[0].getC()==0.0) 
       { 
            s[0].addserver(j.getN(), j.getA(), j.getS(), previous_event); 
            sortservers(s,number_of_servers); 
            number_of_state++;  
             
            if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;     
       } 
       else 
       { 
           if(number_of_jobs_in_queue < size_of_queue) 
           { 
                
       
      q.AddFIFOSSF(j.getN(), j.getA(), j.getS()); 
      number_of_jobs_in_queue++; 
               number_of_state++;   
                
               if(max_of_states < number_of_state) 
                 max_of_states = number_of_state;       
           } 
           else 
           { 
               jobs_lost++; 
           } 
       } 
        
     
       
}  
 
  
 while (number_of_jobs_in_queue > 0 )  
    { 
           
          next_event=s[0].getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
          number_of_state--; 
           
          s[0].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
           
          //remove from server 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
          wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
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          q.RemoveFIFO(job_num, arr_time, ser_time); 
          number_of_jobs_in_queue--; 
           
          s[0].addserver(job_num, arr_time, ser_time, previous_event); 
          sortservers(s,number_of_servers);  
                     
    }//while (number_of_jobs_in_queue > 0 ) 
   
                     
     for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
     {      
           
          if(s[i].getC() != 0.0) 
          { 
              next_event=s[i].getC(); 
              state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
              times_in_state[number_of_state]++; 
              previous_event = next_event; 
              number_of_state--; 
           
              s[i].removeserver(job_num,arr_time,ser_time,compl_time); 
              //remove from server 
              res[job_num]=compl_time - arr_time; 
              wait[job_num]=compl_time - arr_time - ser_time; 
          } 
     }               
 
 
 

Processor Sharing 

while(number_of_jobs_arrived < total_number_of_jobs) 
  { 
        
         
        //arrival distribution 
        
   
       //service distribution   
        
       j.setA(total_time+arr_time);  
       total_time=j.getA(); 
       j.setS(ser_time); 
       number_of_jobs_arrived++; 
       j.setN(number_of_jobs_arrived); 
        
              
                
       while(1) 
       { 
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               if(s.getC() < j.getA() && s.getC() != 0.0) 
               { 
                                      
                   next_event=s.getC(); 
                   state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-
previous_event; 
                   times_in_state[number_of_state]++; 
                   previous_event = next_event; 
                   number_of_state--; 
                    
                   s.removePS(job_num, arr_time, compl_time); 
                   s.change_remove(next_event); 
                    
                                     
                   //remove from server 
                   res[job_num]=compl_time - arr_time; 
               } 
               else 
               { 
                   break; 
               }   
                
                
       } 
       //cout<<"next event : arrival of "<<j.getN()<<endl; 
        
       next_event=j.getA(); 
       state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
       times_in_state[number_of_state]++; 
       previous_event = next_event; 
    number_of_state++; 
     
    if(max_of_states < number_of_state) 
               max_of_states = number_of_state;  
        
       s.change_add(next_event); 
    s.addPS(j.getN(),j.getA(), j.getS()); //auto pou mpainei ti ginetai?  
        
} 
  
    while (s.length() > 0 )  
    { 
           
          next_event=s.getC(); 
          state[number_of_state]=state[number_of_state]+next_event-previous_event; 
          times_in_state[number_of_state]++; 
          previous_event = next_event; 
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          number_of_state--; 
           
          s.removePS(job_num, arr_time, compl_time); 
          s.change_remove(next_event); 
           
           
          //remove from server 
          res[job_num]=compl_time - arr_time; 
           
                     
    }//while (number_of_servers > 0 ) 
 
 
Η είσοδος των δεδοµένων στα προγράµµατα γίνεται µε το παρακάτω τµήµα κώδικα. 
 
  ifstream filecin("data.txt"); 
  ofstream filecout("resultsFIFOm.txt"); 
 
  filecin.seekg (0, ios::beg); 
   
 
   
  filecin>>arrival_distr; 
   
  if(arrival_distr == 1 || arrival_distr == 2) 
  { 
     filecin>>lamda; 
  } 
  else if(arrival_distr == 3) 
  { 
       filecin>>number_of_phases_a>>lamda; 
        
  } 
  else if (arrival_distr == 4) 
  { 
        
       filecin>>number_of_phases_a; 
        
       phases_a = new double[number_of_phases_a]; 
        
    for(i=0; i<number_of_phases_a; i++) 
    { 
    filecin>>phases_a[i]; 
    phases_a[i] = 1.0/phases_a[i]; 
    } 
    
  } 
  else if(arrival_distr == 5) 
  { 
       filecin>>number_of_phases_a; 
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       phases_a = new double[number_of_phases_a]; 
       prob_of_phases_a = new double[number_of_phases_a]; 
        
       for(i=0; i<number_of_phases_a; i++) 
    { 
    filecin>>phases_a[i]; 
    } 
     
    for(i=0; i<number_of_phases_a; i++) 
    { 
    filecin>>prob_of_phases_a[i]; 
    } 
  } 
  else if(arrival_distr == 6) 
  { 
       filecin>>number_of_phases_a; 
       phases_a = new double[number_of_phases_a]; 
       prob_of_phases_a = new double[number_of_phases_a]; 
        
       for(i=0; i<number_of_phases_a; i++) 
    { 
    filecin>>phases_a[i]; 
    } 
     
    for(i=0; i<number_of_phases_a; i++) 
    { 
    filecin>>prob_of_phases_a[i]; 
    }   
  } 
  else if(arrival_distr == 7) 
  { 
       filecin>>lamda>>variance_a; 
  } 
  else if(arrival_distr == 8) 
  { 
       filecin>>mode_a>>shape_a; 
  } 
  else if(arrival_distr == 9) 
  { 
       filecin>>lamda>>b_a; 
        
  } 
  else if(arrival_distr == 10) 
  { 
       filecin>>lamda>>b_a; 
  } 
   
   
   
  filecin>>number_of_servers; 
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  s = new server[number_of_servers]; 
  for(i=0; i<number_of_servers; i++) 
           s[0].setC(0.0); 
  
  filecin>>service_distr;  
   
 
  if(service_distr == 1 || service_distr == 2) 
  { 
     filecin>>mi; 
  } 
  else if(service_distr == 3) 
  { 
       filecin>>number_of_phases_s>>mi; 
  } 
  else if (service_distr == 4) 
  { 
       filecin>>number_of_phases_s; 
       phases_s = new double[number_of_phases_s]; 
 
    for(i=0; i<number_of_phases_s; i++) 
    { 
    filecin>>phases_s[i]; 
    } 
  } 
  else if(service_distr == 5) 
  { 
        
       filecin>>number_of_phases_s; 
        
        
       phases_s = new double[number_of_phases_s]; 
       prob_of_phases_s = new double[number_of_phases_s]; 
        
       for(i=0; i<number_of_phases_s; i++) 
    { 
    filecin>>phases_s[i]; 
     
    phases_s[i]=1.0/phases_s[i]; 
     
    } 
     
    for(i=0; i<number_of_phases_s; i++) 
    { 
    filecin>>prob_of_phases_s[i]; 
     
     
    } 
     
  } 
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  else if(service_distr== 6) 
  { 
       filecin>>number_of_phases_s; 
       phases_s = new double[number_of_phases_s]; 
       prob_of_phases_s = new double[number_of_phases_s]; 
        
       for(i=0; i<number_of_phases_s; i++) 
    { 
    filecin>>phases_s[i]; 
    } 
     
    for(i=0; i<number_of_phases_s; i++) 
    { 
    filecin>>prob_of_phases_s[i]; 
    }   
  } 
  else if(service_distr == 7) 
  { 
       filecin>>mi>>variance_s; 
  } 
  else if(service_distr == 8) 
  { 
       filecin>>mode_s>>shape_s; 
  } 
  else if(service_distr == 9) 
  { 
       filecin>>mi>>b_s; 
        
  } 
  else if(service_distr == 10) 
  { 
       filecin>>mi>>b_s; 
  } 
   
  filecin>>buffer; 
   
  //filecin>>discipline;  
   
  filecin>>total_number_of_jobs; 
   
  filecin>>max_number_of_states; 
   
  state = new double[total_number_of_jobs]; 
  times_in_state = new long[total_number_of_jobs]; 
  res = new double[total_number_of_jobs]; 
  wait = new double[total_number_of_jobs]; 
   
  for(i=0; i<=total_number_of_jobs; i++) 
  { 
     state[i]=0.0; 
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     times_in_state[i]=0;  
     res[i]=0; 
     wait[i]=0;        
  } 
   
  if (buffer == 0) 
  { 
       size_of_queue=total_number_of_jobs; 
  } 
  else 
  { 
      size_of_queue = buffer; 
  } 
 



Μελέτη Ουρών  
µε Χρήση Αντικειµενοστρεφών Τεχνικών 

Σελίδα 215 από 219 

Παράρτηµα Γ 

Κατανοµές 

 
Οµοιόµορφη Κατανοµή 

 

double unif()  

{ 

  double u; 

  do        

  { 

         u=rand() / double(RAND_MAX); 

  }while(u==0); 

 return  u; 

} 

 

Εκθετική Κατανοµή 

double exponential(double alpha) //inverse transformation - alpha=1/lamda 

{ 

       return -alpha*log(unif()); 

} 

 

Κατανοµή Erlang 

double erlang(double alpha, int m)//convolution 

{ 

       int i; 

       double p=1; 

       for( i=1; i<=m; i++) 

       { 

            p=p*unif(); 

       } 

       return -alpha*log(p); 

} 
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Κανονική Κατανοµή 

double normal(double mean, double variance)//rejection method 

{ 

       double u1,u2,u3,x; 

        

       do{ 

          u1=unif(); 

          u2=unif(); 

          x=-log(u1); 

       }while(u2 > exp(-pow((x-1),2)/ 2.0)); 

        

       u3=unif(); 

       if(u3 > 0.5) 

       { 

             return mean+variance*x; 

       } 

       else 

       { 

           return mean-variance*x; 

       } 

} 

 

Υπό – Εκθετική Κατανοµή 

double hypoexponential(double alpha[], int k) 

{ 

       double x=0; 

       int i; 

        

       for (i=0; i<k; i++) 

       { 

           x=x+(-alpha[i])*log(1.0 - unif()); 

       } 

              return x; 
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} 

 

Υπέρ – Εκθετική Κατανοµή 

double hyperexponential(double alpha[], double prob[], int k) 

{ 

       double x, u1, sp; 

       int count=0; 

        

       u1=unif(); 

       sp=0; 

       while(sp < u1) 

       { 

                sp=sp+prob[count]; 

                count++; 

       } 

        

       return -(alpha[count - 1])*log(unif()); 

} 

 

Κατανοµή Coxian 

double coxian(double alpha[], double prob[], int k) 

{ 

       double x, u1, pp, ppt; 

       int count=0; 

       u1=unif(); 

       pp=1-prob[0]; 

       ppt=1; 

       while (pp > u1) 

       { 

             ppt=ppt*prob[count]; 

             count++; 

             pp = ppt*(1-prob[count]); 

       } 
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       count++; 

        

       return hypoexponential( alpha, count); 

} 

 

Κατανοµή Pareto 

double pareto(double alpha, double mode) 

{ 

       return mode / pow((1 - unif()),1 / alpha); 

} 

 

Κατανοµή Weibull 

double weibull(double alpha, double b) 

{ 

       return pow(-alpha*log(unif()),1.0/b); 

} 

 

Γάµµα Κατανοµή 

double gamma(double alpha, double b) 

{ 

       if(int(b)== b) 

       { 

           return erlang(alpha,int(b)); 

       } 

           

       if(b < 1) 

       { 

           return alpha*bt(b, 1-b)*exponential(1); 

       } 

       return gamma(alpha, int(b)) + gamma(alpha, b - int(b)); 

} 
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Η Γάµµα κατανοµή χρησιµοποιεί και τις παρακάτω συναρτήσεις 

double bt(double alpha, double b) // Johnk method 

{ 

       double u1, u2, x, y; 

       do{ 

          x=pow(unif(),1.0/alpha); 

          y=pow(unif(), 1.0/b); 

       }while((x + y) > 1); 

        

       return x/(x+y); 

} 

 

double beta(double alpha, double b) 

{ 

       double x=gamma(1,alpha); 

       double y=gamma(1,b); 

       return x/(x+y); 

} 
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