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SAMENVATTING

Wachtrijmodellen met gedeelde capaciteit

In de wachtrijtheorie worden verschijnselen bestudeerd die zich voordoen in wacht-
rijsystemen. Een wachtrijsysteem bestaat uit een of meerdere wachtrijen waar
klanten bediend kunnen worden. Een klant die bij een wachtrij aankomt en niet
direct bediend kan worden, neemt tijdelijk plaats in een wachtruimte alvorens
bediend te worden, of wordt geblokkeerd. Nadat een klant bij een wachtrij be-
diend is, gaat deze naar een andere wachtrij of verlaat het systeem. De laat-
ste paar decennia is de wachtrijtheorie succesvol gebleken voor het bestuderen en
verbeteren van de efficiëntie van systemen in allerlei toepassingengebieden, zoals
computer-communicatiesystemen, transport- en distributienetwerken, supermark-
ten, productie- en voorraadsystemen, call centers en patiëntenlogistiek.

In de meeste wachtrijmodellen wordt aangenomen dat de bedieningscapaciteit bij
elke individuele wachtrij onafhankelijk is van het aantal klanten bij andere wacht-
rijen. Naar het gedrag van dergelijke modellen is uitvoerig onderzoek gedaan en
zijn veel inzichten verkregen. Echter in veel toepassingen, zoals applicatie servers,
kabelnetwerken, mobiele ad hoc netwerken en gedistribueerde software-systemen, is
deze aanname over de bedieningscapaciteit niet correct. In dergelijke systemen is
sprake van wachtrijmodellen met gedeelde capaciteit, waarbij de totale hoeveelheid
bedieningscapaciteit dynamisch over de verschillende wachtrijen wordt verdeeld,
afhankelijk van het aantal klanten bij elk van de wachtrijen.

Ondanks het feit dat wachtrijmodellen met gedeelde capaciteit veel relevante
toepassingen hebben, is momenteel relatief weinig bekend over het gedrag van dit
soort modellen. In dit proefschrift wordt het gedrag van dit soort wachtrijmodellen
bestudeerd. Allereerst worden stabiliteitseigenschappen onderzocht. Het al dan
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niet stabiel zijn van een wachtrij heeft invloed op de prestatie van het systeem.
Een belangrijke prestatiemaat voor instabiele wachtrijen is de doorzet. De doorzet
(meestal throughput genoemd) voor een gegeven wachtrij is het gemiddeld aantal
klanten dat per tijdseenheid de wachtrij verlaat gemeten over een lange tijdsperiode.
Wanneer elke wachtrij in een wachtrijmodel stabiel is, is het interessant de even-
wichtsverdeling te bestuderen. In sommige gevallen zorgt het bestaan van pro-
ductvorm oplossingen voor de evenwichtsverdeling van het aantal klanten in het
systeem ervoor dat prestatiematen die een functie zijn van de rijlengte verdeling
kunnen worden afgeleid. Productvorm oplossingen voor verscheidene modellen met
gedeelde capaciteit worden in dit proefschrift uitvoerig bestudeerd.

In dit proefschrift speelt de Limited Processor Sharing (LPS) wachtrij een be-
langrijke rol. In deze wachtrij kan een gelimiteerd aantal klanten in een processor
sharing modus capaciteit toebedeeld krijgen voor bediening. Ondanks de prak-
tische relevantie van dit wachtrijmodel met gedeelde capaciteit zijn analytische
resultaten nauwelijks bekend. Een belangrijk inzicht in de LPS wachtrij wordt
verkregen in monotonie-eigenschappen voor het aantal klanten in een LPS wachtrij
met betrekking tot het aantal bedienden voor die wachtrij. Dit geeft inzicht in on-
der andere de rijlengte, wat kan dienen voor het minimaliseren van de rijlengte op
basis van het aantal bedienden. Als het aantal bedienden in een LPS wachtrij kan
fluctueren over de tijd, kan de rijlengte dynamisch worden geoptimaliseerd. Voor de
LPS wachtrij en voor een tandemvariant wordt de optimale dynamische toewijzing
van bedienden aan de wachtrijen bestudeerd.

In Hoofdstuk 2 worden twee eigenschappen bestudeerd: ‘rate stability’ en de
doorzet. Een wachtrij is ‘rate stable’ als het lange-termijn gemiddelde van de snel-
heid waarmee het aantal klanten in de wachtrij groeit gelijk is aan nul. Het is
belangrijk op te merken dat deze prestatie-indicatoren fundamenteel anders zijn
voor wachtrijmodellen met gedeelde capaciteit dan voor de klassieke wachtrijnet-
werken waarin de capaciteit per wachtrij wordt toegekend onafhankelijk van het
aantal klanten bij de andere wachtrijen. Er worden noodzakelijke voorwaarden
voor de ‘rate stability‘ van elke wachtrij afzonderlijk afgeleid, en ook bovengrenzen
voor de doorzet per wachtrij, onder milde aannames over de capaciteitstoewijzings-
functie. Voor open wachtrijnetwerken met twee wachtrijen in serie en voor twee
wachtrijen in parallel worden een expliciete karakterisering voor de ‘rate stability’
en voor de doorzet gegeven.

In Hoofdstuk 3 is het al dan niet bestaan van productvorm oplossingen voor de
evenwichtsverdeling bestudeerd. Twee modellen worden geanalyseerd: een tandem
model met twee serieel gekoppelde wachtrijen, en een model met twee gekoppelde
wachtrijen in parallel. In beide modellen wordt de bedieningscapaciteit dynamisch
toegewezen aan de verschillende wachtrijen op basis van het aantal klanten in
het systeem. Voor deze modellen wordt een noodzakelijke en voldoende voor-
waarde gegeven voor het bestaan van een productvorm oplossing. Deze voorwaarde
unificeert het tandem en het parallelle model in een theorie door middel van het
construeren van een kunstmatige Markov keten. Deze voorwaarde is toegepast op
een aantal capaciteitstoewijzingsfuncties, hetgeen leidt tot een aantal nieuwe pro-
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ductvorm resultaten voor wachtrijmodellen met gedeelde capaciteit.
De monotonie-eigenschappen van de LPS wachtrij worden beschouwd in Hoofd-

stuk 4. Voor de LPS wachtrij wordt bewezen dat voor bedieningstijden met een afne-
mende falingsgraad (decreasing failure rate) de lengte van de wachtrij afneemt (in
stochastische zin) naarmate het aantal klanten dat gelijktijdig mag worden bediend
toeneemt. Voor bedieningstijden met een toenemende falingsgraad geldt dat de
lengte van de wachtrij toeneemt naar mate er meer klanten gelijktijdig bediend mo-
gen worden. Daarnaast wordt aangetoond dat een dergelijk resultaat ook geldt voor
de zogenoemde Limited Foreground-Background (LFB) wachtrij. In deze wachtrij
wordt de klant bediend die de kleinste hoeveelheid bedieningstijd heeft gehad, echter
komt een gelimiteerd aantal klanten in aanmerking voor bediening. Als er vervol-
gens een klant vertrekt, wordt een klant uit de wachtruimte toegevoegd aan de poule
van klanten die in aanmerking komt om te worden bediend. Naast deze resultaten
wordt ook de asymptotische afnamesnelheid van de lengte van de wachtrij verde-
ling vergeleken voor modellen met en zonder restricties op het aantal klanten dat
gelijktijdig voor bediening in aanmerking komt. Vervolgens wordt bewezen dat de
afnamesnelheid van de lengte van de LPS wachtrij gelijk is aan die van de First
Come First Served (FCFS) wachtrij.

In Hoofdstuk 5 wordt de optimale dynamische toewijzing van bedienden in
een LPS wachtrij met fase-type bedieningsduurverdelingen bestudeerd, waarbij de
gemiddelde verblijftijd van een willekeurige klant wordt geminimaliseerd. Op ba-
sis van het aantal klanten in elk van de fasen kan een aantal bedienden wor-
den toegewezen aan de klanten. Een nieuwe decompositie-aanpak is ontwikkeld
waarmee monotonie-eigenschappen van de relatieve waarde functie kunnen worden
afgeleid. Deze eigenschappen leiden vervolgens tot een expliciete karakterisering van
de optimale dynamische toewijzingsstrategie. Numerieke voorbeelden laten vervol-
gens zien dat de dynamische toewijzing in veel gevallen leidt tot een veel efficiëntere
benutting van de capaciteit in vergelijking met statische toewijzingsstrategieën.

In Hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de optimale dynamische toewijzing van be-
dienden in een tandem van een willekeurig aantal gekoppelde wachtrijen, waarbij de
actieve bedienden een gezamenlijke onderliggende capaciteit delen volgens een PS

mechanisme. Hierbij hebben de bedieningsduren een Erlang- of exponentiële verde-
ling en wordt de gemiddelde verblijftijd van een willekeurige klant geminimaliseerd.
Dit model is gemotiveerd vanuit het belang van het ontwikkelen van optimale toewi-
jzingsstrategieën voor applicatie servers. Voor dit model wordt de optimale dy-
namische toewijzingsstrategie afgeleid op basis van eigenschappen van de relatieve
waarde functie. De optimale strategie wijst bedienden toe aan klanten die een
kortere verwachte verblijftijd hebben dan de klanten reeds in bediening. Om de
praktische relevantie van de resultaten te evalueren, is de optimale toewijzingsstrate-
gie gëımplementeerd in een Apache Web server. De experimentele resultaten laten
zien dat de optimale toewijzingsstrategie leidt tot een significante verbetering van
de prestatie van applicatie servers.


