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kład 3000 + 250 egz., cena zł 30*

Teoria obsługi masowej (skrótowo dalej: o.m.) wyłoniła się ja-
ko dyscyplina matematyczna dzięki zastosowaniom rachunku praw-
dopodobieństwa do opisu tego fragmentu rzeczywistości, któremu 
nazwa "obsługa masowa" odpowiada w znacznym stopniu zgodnie
z powszechnym jej znaczeniem. Dla informacji warto podać, że 
podstawowym zagadnieniem teorii o.m. jest matematyczny opis
systemu obsługi. W systemie obsługi wyróżnia się tzw. obiekty 
obsługujące (na ogół o ograniczonej ilości) oraz tzw. obiekty 
obsługiwane, których chwile zgłoszeń na ogół tworzą ciąg nieo-
graniczony. Ze względu na losowość czasu trwania obsługi jed-
nego zgłoszenia lub/i losowość chwili zgłoszeń lub/i losowość 
związku pomiędzy poszczególnymi chwilami zgłoszeń., matematycz-
ne modele teorii o.m. są modelami probabilistycznymi.

Obszerną klasę zagadnień można sformułować tak, jak to 
zrobili Autorzy książki w jej pierwszym punkcie:

"Dane: System obsługi ustalonego typu i statystyczna stru-
ktura ciągu zgłoszeń i ciągu obsług; ...

Znaleźć: Wielkości charakteryzujące system w całości, np. 
stacjonarne lub zależne od czasu prawdopodobieństwa pewnych 
zdarzeń..." i dalej:

"Na podstawie wyznaczonych wielkości ... można rozpatry-
wać dalsze zadania, jak np. wybór struktury systemu lub struk-
tury statystycznej ciągu zgłoszeń i ciągu obsługi z punktu wi-
dzenia optymalizacji systemu".

Termin "struktura statystyczna" należy rozumieć jako taki 
zbiór informacji odpowiednio o ciągu zgłoszeń i ciągu czasów 
trwania obsług, który w matematycznym modelowaniu odpowiada 
rozkładowi prawdopodobieństwa. Tak więc, zadania teorii o.m. 

zaliczyć można do klasy zadań o wyznaczaniu rozkładu prawdopo- 
dobieiistwa funkoji od zmiennych losowych o znanych rozkładach. 
Rolę funkcji spełnia struktura systemu obsługi, dzięki której» 
znając poszczególne chwile zgłoszeń i czasy trwania obsług
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(oraz ewentualnie stan początkowy systemu), możemy jednoznacz-
nie określić stan systemu w dowolnej chwili. Termin "stan sys-
temu" należy tu rozumieć dość szeroko; jednym z jego paramet-
rów może być np. ilość osób w poczekalni, czas oczekiwania wy-
branego zgłoszenia na obsługę itp. w zależności od celu anali-

zy.
Ta prosta struktura zadań teorii o.ra. może skłaniać do 

przypuszczeń, że jest to łatwa dziedzina matematyki. Okazuje 
się jednak, iż wiele prostych zadań nie ma wcale prostych roz-
wiązali, jak np. zagadnienie konserwatora dla systemu zamknię-
tego. Teoria o.m. jest zatem z jednej strony interesującą dzie-
dziną zastosowań matematyki, a z drugiej - źródłem nowych pro-
blemów, ważnych tak samo z punktu widzenia zastosowali, jak i 
tzw. matematyki czystej (pozwalam sobie na pominięcie kontro-
wersyjności pojęcia matematyki czystej). Powyższe stwierdzenia 
wyznaczają też rolę m e t o d  stosowanych w teorii o.m.: od 
prostych — sprowadzających zagadnienia do skończonych układów 
równań liniowych, do metod przybliżonych, w tym symulacyjnych 
- realizowanych przy użyciu elektronicznej techniki obliczenio-

wej.
Książka jest poświęcona zwięzłemu wyłożeniu metod rozwią-

zywania zadań teorii o.m., ale tylko tych, które opisuje pier-
wszy z cytowanych wyżej fragmentów; można powiedzieć - z pomi-
nięciem metod optymalizacyjnych. ¥ tym miejscu Czytelnikowi 
należy się wyjaśnienie, że książka powstała jako zestawienie 
materiału czteroseraestralnego i*ykładu prowadzonego przez Auto-
rów dla studentów Akademii Górniczej w Freiber,gu (NRD). Znaj-
duje to odbicie zarówno w formie przedstawianych treści mate-
matycznych, jak również w zakresie przykładów zastosowali. Za-
nim przedstawię treść książki, pozwolę sobie na wyrażenie opi-
nii, że Autorzy realizują trudne zadanie przekazania całości 
problematyki w przedstawionym wyżej zakresie. Opisują przy tym 

zadania pralctyczne oraz podają odpowiednią terminologię, poka-
zują sposoby doboru stosowanych modeli matematycznych, uczą 
prawidłowego stawiania problemu formalnego oraz przedstawiają 
(na ogół znane) odpowiednie twierdzenia.

RECENZJE 257



Bezcenną wartość przedstawiają sobą liczne wskazówki prak-
tyczne odnośnie do korzystania z tych twierdzeń, nie mówiąc o 
bardzo sugestywnych szkicach ich dowodów.

Szczupłość miejsca nie przeszkodziła Autorom w realizacji 
tego obszernego celu, gdyż treści książki ułożyli w specjalny 
sposób. Najprościej wyjaśnia to spis rozdziałów: 1. Pojęcia 
podstawowe; 2. Łańcuchy Markowa w teorii obsługi masowej i w 
teorii niezawodności; 3« Pewna klasa sformalizowanych systemów 
obsługi masowej. Układ Z równań stanów; 4. Metoda włożonych 
łańcuchów Markowa; 5. Metoda zmiennych dodatkowych; 6. Procesy 
Markowa przedziałami liniowe. Metody przybliżone; 7. Badanie 
niewrażliwości stacjonarnych prawdopodobieństw stanów; 8. Pro-
cesy seraimarkowsldLe w teorii obsługi masowej i w teorii nieza-
wodności; 9* Metoda równań całkowych. Dalsze wzory dla syste-
mów z oczekiwaniem; 10. Metoda zdarzeń dodatkowych; 11. Wyra-
żenia przybliżone i oszacowania w teorii obsługi masowej;
12. Symulacja metodą Monte Carlo w teorii obsługi masowej i w 
teorii niezawodności.

W pierwszym rozdziale zapoznać się można z pojęciami ra-
chunku prawdopodobieństwu, m.in. z charakterystykami rozkładu 
prawdopodobieiistwa, takimi jak funkcja tworząca i transformata 
Laplace*a , z procesami Markowa, losowymi ciągami zgłoszeń i 
obsług oraz z symboliką systemów o.m. Zaletą tego rozdziału 
jest to, że zapoznajemy się jedynie z niezbędnymi pojęciami. 
Spowodowało to naturalną ograniczoność treści np. do zmiennych 
losowych nieujeranych. Podobnie - zapoznajemy się jedynie z je-
dnorodnymi procesami Markowa, ale za to włącznie z twierdzenia-
mi ergodycznymi.

Omówiona w rozdziale 2 "metoda At" jest w zasadzie od-
formalizowaną teorią progresywnych równań różniczkowych zwią-
zanych z procesami Markowa z czasem ciągłym. Przy okazji do-
wiadujemy się np., że "wywodzi się ona od Erlanga (1917) i 

Kołmogoroim (l 930) "• Ula mniej doświadczonego Czytelnika isto-
tne jest to, że w tym samym rozdziale (łącznie na 13 stronach) 
dowiaduje się, jak korzystać z "metody At" w przypadku sy-
stemów, w których czasy przebywania w poszczególnych stanach 
mają rozkład Erlanga, a więc nie tiry kładni czy. Wykorzystując
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własności rozkładu wykładniczego, wyłożone już w rozdziale 1, 
zapoznajemy się z systemem z oczekiwaniem M/M/s , o s sta-
nowiskach obsługujących, dla s ^ 1, Ponadto, w prostym przy-
kładzie systemu dwu maszyn, znajdujemy ilustrację stosowania 
transformaty Laplace*a przy wyznaczaniu rozkładu czasu "do 
pierws ze j awarii"•

W następnym rozdziale spotykamy się już z bardziej skom-
plikowanym systemem o.m., w którym wyróżnić należy klasy sta-
nów aktywnych i pasywnych. Te ostatnie kończą trwanie w chwili 
zakończenia trwania któregoś ze stanów aktywnych. W odróżnie-
niu zatem od systemów rozpatrywanych w rozdziale 2, w rozdzia-
le 3 uwzględnia się możliwość współzależności między intensyw-
nością pracy obiektów obsługujących a np. stanem zajętośei po-
czekalni (długością kolejki). Dopuszcza się też do analizy oma-
wianą metodą systemy z priorytetową obsługą wybranych typów 
zgłoszeń. Struktura rozważanych w tyra rozdziale systemów jest 
taka, że przez odpowiednie olcreślenie przestrzeni stanów do-
chodzimy do analizy stosownego procesu Markowa ze skończoną 
ilością stanów, jeśli czasy trwania poszczególnych stanów ma-
ją rozkłady wykładnicze. Wartością dydaktyczną jest to, że na 
prostych przykładach ukazane zostały spodziewane efekty nie- 
wrażliwości tzw. stacjonarnych prawdopodobieństw, ze względu 
na rozkład prawdopodobieństwa czasów trwania stanów, jeśli nie 
zmieniają się ich wartości średnie. W ten sposób Czytelnik zdo-
bywa doświadczenie w upraszczaniu formalnego modelu, jeśli cel 
zadania na to pozwala. Przy tym zapoznaje się z zastrzeżeniami 
stanowiącymi uwarunkowanie uproszczenia. Wprawdzie szczegółowo 
o tym napisano dopiero w rozdziale 7 > lecz na tyle przejrzyś-
cie sformułowano stosowne już w rozdziale 3 wyniki, że nie ma 
żadnych wątpliwości o ograniczeniach stosowania tej metody do 
przypadku rozkładów niewykładniczyeh.

W dalszych rozdziałach zapoznajemy się z metodami pozwa-
lającymi na badanie coraz trudniejszych systemów o.m.} z meto-
dami dotyczących np. wyznaczania czasu czekania i długości ko-
lejki w systemie M/G/1 , prawdopodobieństw stacjonarnych w
modelu Palma (rozdział U), ulcładania równań dla systemu Erlan- 
ga ze stratami M/G/s/O (rozdział 5)» wyznaczania stacjonar-
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nych prawdopodobieństw w systemie Engseta ze stratami (roz-
dział 7)» obliczania średniej liczby zajętych kanałów obsługi, 
określania związku między długością kolejki a czasem oczekiwa-
nia dla systemów Gl/G/s (rozdział 9) i oszacowania średniego 
czasu oczekiwania w systemie Gl/G/1 lub M/G/s (rozdział 11) 
Wymieniłem tylko te zagadnienia poruszane w książce, które na-
zwać można klasycznymi.

Czytelnik spotyka się w książce z szerokim wachlarzem za-
gadnień matematycznych, stosowanych w teorii o.m., między in-
nymi z podstawowymi problemami niektórych typów równań różni- 
czkowo-całkowych (rozdział 5) » metod iteracyjnych (rozdział 
6), teorii i praktycznych zadań metody Monte Carlo (rozdział 
12). Powinno to skłonić zainteresowanego Czytelnika do głęb-
szych studiów nad tymi dyscyplinami matematyki, gdyż w treści 
książki wyraźnie uwidoczniony jest związek z praktycznymi pro-
blemami. Ale również bardziej doświadczeni powinni zaintereso-
wać się treścią książki, gdyż w łatwy sposób można w niej do- 
tńzeó do wybranych pojęć i twierdzeń. W każdym razie, w książ-
ce uzyskać można, oprócz wiedzy podstawowej, dość dużo infor-
macji, by dotrzeć do odpowiedniej pracy oryginalnej bądź mono-
grafii poświęconej poszukiwanym sprawom szczegółowym. Jest to 
szczególnie istotne dlatego, że wskutek zwięzłości opisu metod 
teorii o.m., ucierpiała między innymi zupełność niektórych 
treści. Niedociągnięcie to znakomicie rekompensuje bogata bi-
bliografia, ukazana z wzajemnymi powiązaniami między poszcze-
gólnymi pozycjami. Łącznie w wykazie umieszczono 95 prac ory-
ginalnych, książek oraz specyficznych monografii, w tym wiele 
dostępnych na polskim rynku księgarskim lub w bibliotekach nau-
kowych. Dobrze się stało, że do polskiego wydania dołączone 
zostały dalsze prace polskich autorów, opublikowane przez PWN, 
w tym m.in. w "Matematyce Stosowanej".

Powyższe uzasadnia stwierdzenie, że recenzowana książka 
może służyć nie tylko jako podręcznik dla "początkujących", 
ale również jako przewodnik dla "zaawansowanych". Od Czytelni-
ka wymagany jest jednak, przynajmniej odnośnie do pewnych par-
tii materiału, pewien poziom kultury matematycznej, który o- 
kreśliłbym jako wynik np. pięciosemestralnego kursu matematyki
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dla wyższych szkól technicznych, albo zamiennie przynajmniej 
dwuletnich studiów matematycznych z rocznym kursem rachunku 
prawdopodobieństwa. Nie przeczy to stwierdzonej wyżej możli-
wości nauczenia się podstawowych pojęć np. rachunku prawdopo-
dobieństwa. Rzecz w tym, że pojęcia omawiane w książce w za-
sadzie należą do bardziej zaawansowanej części rachunku praw-
dopodobieństwa i z wieloma z nich w rocznym kursie można się 
w ogóle nie zetknąć, chociaż dla tej części są one podstawowe. 
Można powiedzieć - książka mimo swej malej objętości, dzięki 
silnemu związkowi z obiektami rzeczywistymi, jest dobrym wpro-
wadzeniem w trudniejsze partie teorii procesów stochastycznych 
(obejmując też procesy punktowe) , pojawiające się w natural-
ny sposób w teorii obsługi masowej.

Na zakończenie parę uwag dotyczących wyłącznie wydania 
polskiego. Tłumaczenie uważam za poprawne, chociaż można by 
mieć zastrzeżenie do niektórych z przyjętych nazw specjalnych. 
Jednak broniłbym tłumacza, Jerzego Kucharczyka, przynajmniej 
dlatego, że użyte przez Autorów nazwy niemieckie tworzą nieco 
inny system niż przyjęte nazwy polskie. Skrajnym przypadkiem 
wydaje się "podwajanie i odnowa", która oznacza (w domyśle: 
"zwiększenie trwałości systemu...") "... przez wprowadzenie 
jednoeleraentowej rezerwy zimnej i odnawianie elementów uszko-
dzonych". Jest to więc termin teorii niezawodności, którego 
nazwa polska użyta w książce w ogóle nie odpowiada jego zna-
czeniu. Ale zadaniem tłumacza było też stworzenie takich nazw,

9jak np. "rozbudowane stany g " (str. 101 ), "wektor stanów" 
(str. 56), "aktywność z dodatnią szybkością" (str, 57), bądź 
"odnowa typu k " (str. 11ó). Są to specyficzne nazwy wprowa-
dzone przez Autoróttf, których dosłowne tłumaczenie iłydaje się 
najlepszym wyjściem. ¥ przeciwnym wypadku otrzymalibyśmy wer-
sję autoryzowaną przez tłumacza, zwłaszcza że nie zawsze dało 
by się dobrać dostatecznie krótkich nazw. ¥ każdym razie uzys-
kany został efekt wiernego odtworzenia treści zgodnej z zamia-
rami Autorów, chociaż niekiedy za cenę pozostawienia śladu 
stylistyki języka niemieckiego. Ograniczę się do podania dwu 
przykładów ilustrujących: "gdy mamy do czynienia" (str. g)
oraz "pasujący" (str. 58g) .
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Słowa uznania należą się Redakcji za znikomą ilość błędów 
wymagających korekty.

Reasumując, książkę uważam za wartościową pozycję na pol-
skim rynku księgarskim, przydatną matematykom, inżynierom, 
ekonomistom, biologom i wszystkim innym specjalistom zaintere-
sowanym zakresem tematyki objętej tytułem.

JOACHIM DOMSTA




