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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Simülasyon, benzetim demektir. Endüstriyel problemlerin benzetiminde kullanılan bu
metodolojinin alt sınırı %90 benzeme halidir. Üst sınırı ise, %99,99…’dır. %100 benzeme hali zaten
sistemin kendisi veya olayın kendisidir. Dolayısıyla, bu hal simülasyonun problemi değildir.
Simülasyon, endüstri mühendisliği problemlerini benzeterek çözme metodolojisidir.
Yukarıda belirttiğimiz bu teknik geçmiş verilerden hareket ederek (geçmiş verileri kullanarak)
şu an veya şimdiki an (JIT) içerisindeki sistemin veya problemin davranışlarını tespit etmektir. En
önemli kullanım alanı da gelecekte sistemin veya problemin ne şekilde davranacağının belirlemeye
çalışmaktır.
Bu işlemleri yaparken, verilen kısıtlar altında kabul edilen parametrelere bağlı olarak sistemin,
olayın veya problemin davranışlarının kısa veya uzun periyotta ne şekilde olacağını tespit etmeye
çalışır.
Çalışma 14 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde simülasyon ve model tanımlarına,
simülasyon metodolojisine ve simülasyonun fayda ve zararlarına yer verilmektedir. İkinci bölümde
simülasyonun en çok faydalandığı bilim dalı olan istatistikteki dağılımlar, ihtimal hesapları vb.
kavramlar incelenmektedir. Üçüncü bölümde bu kavramların EXCEL ve Minitab’da örnekler ile
incelemesi yapılmaktadır. Dördüncü bölümde, Simülasyonun basit uygulamalarından başlanarak,
tek kanallı kuyruk modellerine kadar örnekleri incelenmektedir.
Beşinci bölümde simülasyon örnekleri ileri boyutlarda araştırılmaktadır. Daha sonra rasgele
sayı üretimi/metodları ve rasgele sayıların homojenliği altıncı bölümde ele alınmaktadır. Yedinci
bölümde Kolmogrov Simirnov ve Ki Kare teknikleri yer almaktadır. Sekizinci bölümde deneme
sayısı problemleri anlatılmaktadır. Dokuzuncu bölümde hipotez testleri yer almaktadır.
Onuncu bölümde SİMAN dili anlatılmaktadır. On birinci bölümde orta seviyeli SİMAN dili
açıklanmaktadır. On ikinci bölümde ileri düzeyde SİMAN dili incelenmektedir. On üçüncü bölümde
ARENA menüsü ve basit proses modülleri kavramları incelenmektedir. On dördüncü bölümde ise
orta ve ileri düzeyde ARENA MODÜLLERİ açıklanmaya çalışılmıştır.
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BÖLÜM 1. SİMÜLASYONUN TANITIMI

5

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Simülasyon nedir?
-Modelleme nedir? Modellemenin önemi.
-Simülasyon Metodolojisi
-Simülasyon Kullanmanın Faydaları
- Simülasyon Kullanmanın Zararları

6

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Simülasyon nerelerde kullanılır ?
2-Simülasyon kullanmanın faydaları nelerdir ?
3-Simülasyon kullanmanın zararları nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Endüstri
Mühendislerinin
problemlere üst düzeyden
bakışını sağlamak.

Araştırarak

Endüstri
Mühendislerinin
problemleri analitik olarak
düşünmesini sağlar.
Araştırarak
Endüstri
Mühendislerinin
problemlerin
geçmiş
verilerinden hareket ederek,
gelecek hakkında tahmin
yapmasını sağlar.
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Araştırarak

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Sistem
Model
Simülasyon
Metodoloji
Analitik Düşünce
Problem
Fayda/Zarar
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Giriş
Simülasyon, problemleri %90 ile %100 aralığında benzetim yaparak çözüp, tahmin
etme metodolojisidir. Bu işlemi geçmişteki verileri inceleyerek:
Geçmiş, şimdiki hal ve gelecek konusunda bizi bilgilendirme işlevini yapar. Bunun
yanında tahmin metodlarında kullanmış olduğu değişkenlere göre, çıktıların analizini yapar.
Bu özellikleri nedeniyle, mühendislerin gelecekte çok kullandığı bir metodolojidir.
Endüstri Mühendisliği problemlerinin yaklaşık olarak %60 ile 70’inin benzetim (simülasyon)
yoluyla çözüldüğünü biliyoruz.

10

BÖLÜM 1 SİMÜLASYON VE AŞAMALARI
Simülasyon, gerçek bir sistemin modelini tasarlama süreci ve sistemin davranışlarını anlamak
veya değişik stratejileri değerlemek amacı ile bu model üzerinde denemeler yapmaktır.

Simülasyon ile modelleme; (1) Sistemin davranışını tanımlama, (2) Teori veya Hipotez
kurma, (3) Kurulan teoriyi sistemin gelecekteki davranışlarını tahmin etmek için kullanmak,
şeklinde bir deneme ve uygulama metodolojisidir.

Aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçı bulunduğu zaman simülasyona başvurulmalıdır:
1. Problemin tam bir matematik formülasyonu mevcut değildir veya matematik modelin
analitik yöntemlerle çözümü henüz bulunamamıştır.
2. Analitik yöntemler çözüm için elverişlidir, ancak matematik yöntemler çok karmaşıktır.
3. Analitik çözümler vardır ve kullanılabilir, ama problem üzerinde çalışanlarda bu bilgiler
yoktur.

4. Belirli parametrelerin tahmin edilmesi için simülasyona başvurulduğu gözlenmiştir.
5. Deneme yapma açısından simülasyon tek yol olabilir.
6. Sistemlerin veya süreçlerin davranış karakteristiklerini ortaya koymak zaman gerektirebilir.

1.1 Simülasyon Süreci
Gerçek sistemlerin davranışlarını araştırmak için kullanılan simülasyon çalışmalarının
aşamaları aşağıda verilmektedir:
1. Sistem Tanımı: Sistemin sınırlarını, kısıtlarını ve etkinlik ölçüsünü belirleme aşamasıdır.
2. Modeli Formüle Etme: Sistemi soyutlamak veya indirgemek için mantıksal bir akış
diyagramına aktarma işlemidir.
3. Veri Derleme: Modelin gerektirdiği verileri tanımlama ve onları kullanabilecek ölçülere
indirgeme aşamasıdır.
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4. Modelin Dönüştürülmesi: Simülasyonun yapılacağı bilgisayarın diline modelin tercüme
edilmesidir.
5. Modelin Geçerliliğini Araştırma: Modelin güven seviyesini kabul edebilir hale getirme ve
gerçek sistem hakkında modelden yorum yapma aşamasıdır.
6. Stratejik Planlama: İstenilen bilgiyi sağlayacak olan bir denemenin tasarımıdır.
7. Taktik Planlama: Tasarımı yapılan denemede tanımlanan koşumlara ait testlerin nasıl
yapılacağının belirlenmesidir.

8. Deneme: İstenilen veriler ile simülasyonu gerçekleme ve duyarlılık analizlerini yapma
aşamasıdır.
9. Yorum: Simülasyon sonuçlarından çıkarımda bulunma aşamasıdır.
10. Uygulama: Modeli ve sonuçlarını kullanıma koymaktır.
11. Belgeleme: Proje faaliyetlerini raporlama ve modeli, kullanımını dökümante etme
aşamasıdır.

1.2 Simülasyon Tekniği Kullanmanın Fayda ve Zararları
Simülasyonun Faydaları:
1. Sistemin modeli kurulduktan sonra, farklı durumların analizi için istenildiği kadar
kullanılabilir.
2. Simülasyon yöntemleri, sistem verilerinin detaylı olmadığı durumlarda elverişlidir.
3. Simülasyon modeli üzerinde daha sonra yapılacak analiz için veri, çoğu kez gerçek hayatta
olduğundan daha ucuz elde edilir.
4. Simülasyon bir sistemdeki karmaşık etkileşimleri etüd etme ve bunlar üzerinde deney
yapma olanağını sağlar.

5. Simüle edilen sistemin ayrıntılı gözlemi (-ki sistemi simüle ederken yapılması gereken
işlemlerden biridir.)

daha iyi

anlaşılmasını,

daha önce

görülmemiş

eksikliklerin

giderilebilmesini, daha etkin fiziksel ve operasyonel sistemin kurulmasını sağlayabilir.
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6. Simülasyon, değişik koşullar altında sistemin nasıl olacağı hakkında çok az veya hiçbir
veriye sahip olmadığımız yeni durumlar üzerinde deney yapma amacıyla kullanılabilir.
7. Simülasyon analitik çözümlerin doğruluğunu gerçeklemek üzere kullanılabilir.
8. Simülasyon ile dinamik sistemlerin gerçek zamanı, daraltılmış veya genişletilmiş süre
içinde incelenebilir.
9. Simülasyon analistleri daha genel düşünmeye zorlar.

Simülasyonun Sakıncaları:
1. Bir sistemin bilgisayar simülasyonunu kurmak ve geçerli olduğunu ispatlamanın maliyeti
çok yüksektir. Genel olarak her bir sistem için ayrı bir program yazma gereği vardır.
Simülasyon dilleri bu mahsurları bir dereceye kadar ortadan kaldırmıştır.
2. Kurulan bir simülasyon programının bilgisayarda çalıştırılması çok zaman alabilir.
3. Araştırıcılar simülasyon tekniğini öğrendikten sonra onu analitik yöntemlerin daha uygun
olduğu durumlarda da kullanma eğilimindedir.
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BÖLÜM 2 DAĞILIMLAR VE UYGULAMALAR

Örnek 1
Bir firma, üretmekte olduğu ampullerin son aşamada kontrolünde her gün
ortalama 10 ampulün bozuk olduğunu tahmin ediyor.
a. Bir kontrol gününde 3 ampulün bozuk çıkması ,
b.Bir kontrol gününde 2 veya 3 ampulün bozuk çıkması olasılıklarını
hesaplayınız?
Çözüm

Bu soru Poisson dağılımı kullanılarak çözülebilir.

Örnek 2
Günde 200.000 cıvatanın üretildiği bir işletmede uygunsuzların oranı 0.00003
olarak tespit edilmiştir.
a. Buna göre hiçbir cıvatanın arızalı çıkmaması olasılığını,
b. En az iki cıvatanın bozuk çıkma olasılığını belirleyiniz?
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Örnek 3:
Bir cıvata üreticisi üretmekte olduğu cıvatalar için kusurlu oranını %5 olarak
belirlemiştir. üretimden 60 birimlik bir örnek alındığında bu örnekte 2 tane
kusurlu çıkma olasılığını belirleyiniz?
Çözüm

Örnek 4
Bir satış mağazasındaki satılan 20 buzdolabından 3 ü fabrikadan arızalı olarak
gelmiştir. Kemal Bey, işletmesinde kullanmak üzere bu mağazadan 3 buzdolabı
satın almıştır. Satın alınan bu buzdolaplarından 2 sinin arızalı olma olasılığı
nedir?
Çözüm
Hipergeometrik dağılım kullanılırsa
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Örnek 5
500 sayfalık bir kitapta rasgele dağılmış 300 yanlış vardır. Herhangi bir
sayfanın
a.Tam 2 yanlış,
b. 2 ya da daha fazla yanlış içermesi olasılığını bulunuz.

Çözüm

Örnek 6
HP, üretmekte olduğu Laserjet serisi için ayda ortalama 5 şikâyet telefonu
almaktadır. Bu yazıcı serisi için gelecek ay içinde 4 adet şikayet gelme
olasılığını belirleyiniz?
Çözüm
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Örnek 7:
Bir hilesiz zar 5 kez atıldığında 3’ün
a. hiç gelmemesi,
b. bir kez,
c. iki kez,
d. üç kez ve
e. dört kez gelmesi olasılıklarını bulunuz?

Çözüm
Tek atışta 3 gelmesi olasılığı (p)=1/6
Tek atışta 3 gelmemesi olasılığı (q)=5/6.
Dolayısıyla istenen olasılıklar aşağıdaki gibi hesaplanır:
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Uygulamalar

-Simülasyonun tarifi, fayda ve zararları, metodolojisi açıklanmıştır.
-Tahmin metodları, dağılım tipleri verilmiştir.
-Dağılım tiplerinin formülleri ve güncel uygulamalar verilmiştir.
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Uygulama Soruları

1- Simülasyon nedir ?
2- Simülasyonun fayda ve zararları nelerdir?
3-Öğrendiğiniz tahmin metodlarını açıklayınız.
4-Öğrendiğiniz dağılımları ve formülleri açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Simülasyon nedir, nasıl yapılır ve metodolojisi nedir ?
Fayda ve zararları nelerdir?
Tahmin metodları nelerdir ? Örneklerle açıkladık.
Dağılım tiplerini formül ve örneklerle açıkladık.
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BÖLÜM 3. DAĞILIMLARA DEVAM

21

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Tanımlar
-Dağılımlar
-Dağılımların tipinin belirlenmesi
-EXCEL ile
-Minitab ile
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Dağılım tiplerinin verilen anlamlılık düzeyinde belirlenmesi
2-Dağılım tipinin belirlenmesinde Excel nasıl kullanılır?
3- Dağılım tipinin belirlenmesinde Minitab nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Dağılım tipinin verilen
veriler ve anlamlılık
düzeyine bağlı olarak
belirlenmesinin öğretilmesi.
Dağılım tipinin Excel
programında nasıl
kullanılarak bulunacağının
belirlenmesi.
Dağılım tipinin Minitab
programında nasıl
kullanılarak bulunacağının
belirlenmesi.
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Araştırarak

Araştırarak

İnceleyerek

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Dağılım
Dağılım tipi
Anlamlılık düzeyi
Serbestlik derecesi
Excel
Minitab
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3.1. DAĞILIMLAR
Örnek 9
Bir üniversitede öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışmanın sonucunda, üniversite
öğrencilerinin %15 oranında sigara içtikleri tespit edilmiştir. 50 kişiden oluşan Endüstri
Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri için aşağıdaki olasılıkları MINITAB ve Excel
yardımıyla hesaplayınız?

a. En çok 10 öğrencinin sigara içmesi,
b. En az 5 öğrencinin sigara içmesi,
c. Sigara içen öğrenci sayısının 3 ve 6 arasında olması,
d. Tam 5 öğrencinin sigara içiyor olması.

Çözüm
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Olasılık = 1-0.112=0.888

Aynı problem MS Excel’de bulunan istatistiksel fonksiyonlarla da aşılabilir:
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a.

29

b.
c.

30

d.

Örnek 10

Örnek 1 de verilen problemi MINITAB ve Excel yardımıyla çözünüz?

31

x P( X = x )
3 0.0075667
Excel Çözüm

32

BÖLÜM 4. BENZETİM (SİMÜLASYON) UYGULAMALARI

33

4.1. Örneklerle Simülasyon Dağılımın Belirlenmesi:
Normal, poisson, binomial, gamma vb. gibi teorik dağılımlarla belirlenen olayları gözlem
veya tecrübe verilerine bu dağılımlar uydurulabilir. Uydurma işlemi ise dağılım
parametrelerinin belirlenmesi anlamına gelmektedir.
Aday dağılımı iki parametrenin fonksiyonudur ve çoğu kez bu parametreler örnek ortalaması
ve örnek varyansıdır.

k

n = toplam örnek hacmi =

∑F

i

i =1

k = sınıf veya aralık sayısı
Mi=kesikli veri üzerinde çalışılması halinde i. aralıktaki orta değeri veya i. sınıfın değeri
Fi=i. sınıf veya aralıktaki frekans olmak üzere ortalama veya varyans formülleri şöyledir:
k

k

−−

X=

∑M F
i

i

S2 =

i =1

−−

∑ M i2 Fi − n. X 2
i =1

n −1
n
Sistem elemanlarının bazıları stokastik davranış gösterirse, simülasyon çalışmaları sırasında
çoğu kez ortaya çıkan problem gözlem frekanslarının teorik frekanslar kümesine
uygunluğunun test edilmesidir.

Bu durumda sorulacak soru şudur; Eldeki veriler veya örnek değerler teorik olasılık
dağılımından gelmekte midir? Gözlem verilerinin frekansı teorik frekanslara uygun düşerse
ana kütleyi temsil etmek üzere kurulan model kullanılabilir.
Tablo 2.1. Haftalık Üretim (Sürekli Veri)

Haftalık Üretim (Xi)

Frekans(Fi)

Olasılık P (Xi)

46'dan az

1

0,008

46-55

1

0,008

56-65

3

0,025

66-75

7

0,058

76-85

11

0,092

86-95

21

0,175

96-105

28

0,234

106-115

16

0,134

116-125

22

0,183

34

126-135

7

0,058

136-145

1

0,008

146'dan fazla

2

0,017

120

1

Şekil 2.1. Frekans Dağılımı (Sürekli Veri)

28
0,200

21

16

28

11

0,100
7
1 1
45

7

3

1

2

55 65 75 85 95 105 125 135 145 155

Örnek 1.(Kesikli Veri)
Aşağıdaki tablonun ilk iki sütununda verilen kesikli veriler için gerekli olan parametrelerin
hesabı Tablo 2.2 de verilmiştir.
Tabloda 509 saatlik gözlem değerleri verilmektedir.
315 saatte (gözlemde) hiç çağrı olmamış, 142 saatte 1 çağrı olmuş, v.b.

Tablo 2.2. Ortalama ve Varyans Hesabı
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Fi
(Frekans)

M i.Fi

Mi2.Fi

0

315

0

0

1

142

142

142

2

40

80

160

3

9

27

81

4

2

8

32

5

1

5

25

509

262

440

Mi(Çağrı Sayısı)

−−

X

= 262 / 509 = 0,5147

S2 =

440 − 509.(0,5147) 2
= 0,6007
509 − 1

Tablo 2.2deki verilerin Poisson dağılımına uygun olduğu hipotezi kurulursa poisson
dağılımının ortalama ve varyansı birbirine eşit olmalıdır.
Ancak tablo 2.2de 0,5147<0,6007dir. O halde kurulan hipotez reddedilir. Ama verilere uygun
teorik dağılımın poisson olduğu bazı nedenler dolayısıyle kabul edilebilir.
Bu nedenlerden biri, bir olayın vuku bulması diğerini etkilememekte ve 1 saatlik zaman süresi
içindeki çağrı sayısının dikkate alınmasıdır. Diğer bir neden ise hiç çağrı olmaması
olasılığının yüksek olması yanında, ortalama veya varyansın çok küçük olmasıdır. Ortalama
veya varyansın çok küçük olması olayın poisson dağ. göstermesine nedendir. Tablo2.2 deki
verilere göre dağılımın ortalaması;

λ=

0,5147 + 0,6007
= 0,5577
2

X2 Uygunluk Testi
Gözlem frekansı ile beklenen frekans arasındaki farkın ölçüsü ki-kare değeri ile belirlenir. Kikare testi 1903de Karl Pearson tarafından önerilmiştir. Ronald Fisher testi geliştirmiş ve
1924de ki-kare kritik değerleri yayınlanmıştır:
fg = Her bir sınıf için gözlem frekansı
fb = Teorik dağılıma göre tahmin edilen herbir sınıfın frekansı.
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k = Sınıf sayısı, olmak üzere;
k

X =∑
2

( f g − fb ) 2
fb

Bu ifadede X2=0 olursa gözlem ve teorik frekansı birbirine eşit, aksi halde ise X2 nin büyük
bir değer vermesi halinde (fg-fb) farkı da büyüktür. Bu durumda hesaplanan X2 değeri ile X2
tablo değeri (EK-3) kıyaslanır. X2 tablosu anlam düzeyine karşılık (1- α) serbestlik derecesi
ile verilir. Uygulamada ise boş hipotez (H0) “gözlem frekansları dağılımı teorik frekanslar
dağılımı arasında anlam farkı yoktur” şeklinde ifade edilir.
Buna göre hesaplanan X2 değeri, X2 tablo değerinden büyük çıkarsa (H0) reddedilir.
X2 Uygunluk Testi kullanılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Göreli frekans veya yüzdeler kullanılamaz. O halde gerçek frekans kullanılmalıdır.
2. Herbir sınıf veya aralık için beklenen frekans 5 veya daha fazla olmalıdır. Bu şart
gerçeklenmez ise komşu sınıflar gruplanmalıdır.
3. v = serbestlik derecesi, k=sınıf sayısı, m=teorik frekans ı hesaplamak için gereken örnek
veri kütlesinin parametreleri şöyledir;
(v = k – 1 – m)

Örnek 1
%95 anlamlık derecesinde tablo 2.2.deki verilerin teorik Poisson dağılımına uygunluğu test
edilmek istenmektedir.
P{X=n}’ yi hesaplamak için;
e = 2,71828,
λ = Pozitif sabit (Ortalama=Varyans) olmak üzere poisson dağılımı yoğunluk fonksiyonu şu
şekildedir;

P{ X = n} = Px (n) =

λn .e − λ
n!
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Daha önce λ=0,5577 olarak hesaplanmıştı. O halde H0 hipotezi “gözlem verileri ve Poisson
dağılımı ortalaması olan 0,5577 arasında anlamlı bir fark yoktur” şeklinde ifade edilir.
Poisson dağılımı formülünde λ değeri ve n=0,1,2,...konularak Tablo 2.3 deki hesaplar yapılır.

Tablo 2.3. Tablo 2.2. için X2

n

Px(n)

ft

fg

(f g - f t)2 / f t

0

0,571

291

315

1,98

1
2

0,319
0,089

162
45

142
40

2,47
0,56

3

0,017

4

0,003

5

0,001

9
1 = 11
1

9
2 = 12
1

509

509

1,000

0,09

5,10

Tabloda ft değerlerinin hesabı P(n) değerleri ile 509 sayısının çarpımından bulunarak X2
=5,10 hesaplanmıştır.
EK-3 de 0,95 güven düzeyi ve 4-1-1 = 2 serbestlik derecesine göre X2 =5,99 bulunur.
Hesaplanan değer (5,10), tablodan bulunan değerden (5,99) küçük olduğundan daha önce
verilen H0 hipotezi reddedilemez ve hipotez doğrudur.
O halde gözlem değerleri Poisson dağılımını izlemektedir.

Örnek 2
Bir rasgele sayı üreticisi ile 500 rasgele sayı üretilerek gözlem değerleri Tablo 2.4. verilmiştir.
Üreteci tamamen rasgele ise her bir sayının 50 defa vuku bulacağı beklenir (teorik
frekans:50).
0,99 güven düzeyini kullanarak gözlem frekanslarının üniform dağılımdan farklı olup
olmadığını test ediniz.
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Tablo 2.4. X2 Hesapları

Rasgele Sayı

0

1

2

Gözlem Frekansı

62

58

Teorik Frekans

50

50

X2

3

4 5 6 7

8

36

28 40 70 60 40

72

34

500

50

50 50 50 50 50

50

50

500

2,88 1,28 3,92 9,68

9Toplam

2 8 2 2 9,68 5,12 46,56

v=10-1=9 ve α =0,01 için tablodan 21,7 bulunmaktadır.
46,56 > 21,7 olduğundan gözlem değerleri dikdörtgen dağılım göstermektedir.

Kolmogorov – Simirnov Testi
Uygunluk testleri arasında yaygın kullanım bulmuş olan testlerden biri de Kolmogorov –
Simirnov Testi dir.
Bu testte ki-kare testinde olduğu gibi örnek verilerin dağılımı ile teorik dağılım arasında
uyuşum derecesi kullanılır.
Uygulama için teorik dağılımın kümülatifi ile örnek veriler dağılımının kümülatifi
karşılaştırılır. Her iki dağılımdan en büyük mutlak sapmaya sahip olanı EK-4te verilen kritik
değerlerle kıyaslanır ve rasgele değişken olup olmadığına karar verilir.

Örnek 1.(Kolmogorov–Simirnov Testi)
Tablo 2.2 deki verilerden hareketle Poisson dağılımına uygunluğu araştıralım. λ=0,5577 ve
n=509 ile örnek verilerin poisson dağılımına uygunluğu araştırılacaktır. Kolmogorov–
Simirnov Testinin uygulanabilmesi için Tablo2.5 düzenlenmiştir.
Tablo2.5 de en büyük mutlak sapma 0 çağrı ile 0,048 bulunur. EK-3 deki tablodan n=509 ve
α = 0,05 için kritik değer (D) şöyledir:

D=

1,36 1,36
=
= 0,0603
n
509
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Tablo 2.5 Kolmogorov–Simirnov Hesapları
n
Gözlem
(Sorgu Frekansı
sayısı)

Gözlem Teorik
Olasılığı Olasılık

Kümülatif

Mutlak
sapma

Gözlem

Teorik

0

315

0,619

0,571

0,619

0,571

0,048

1

142

0,279

0,319

0,898

0,890

0,008

2

40

0,078

0,089

0,976

0,979

0,003

3

9

0,018

0,017

0,994

0,996

0,002

4

2

0,004

0,003

0,998

0,999

0,001

5

1

0,002

0,001

1,000

1,000

0,000

509

1.00

1.00

Testlerin Karşılaştırılması
Örnek hacminin küçük olduğu parametrelerde ki-kare testi uygulanamaz ve bu durumda
Kolmogorov–Simirnov testi uygulanmalıdır. Örnek hacminin yeterince küçük olduğu
problemlerde de ki-kare testini kullanabilmek için komşu sınıflar birleştirilmelidir. Büyük
örnek hacmi için ise ki-kare testi tercih edilmelidir.
Büyük örnek hacimleri için (n≥100) ki-kare testi güçlü bir testtir.

Bazı yazarlar n≥30 için iyi sonuçlar elde ettiklerini belirtmelerine karşılık 99≥n≥10 aralığında
Kolmogorov–Simirnov testi kullanılabilir. Ki-kare ve Kolmogorov–Simirnov testlerinin her
ikisi için de sınıf sayısı mutlaka belirlenmelidir.
Ki-kare testi uygulanırken her bir sınıfta en az 5 verinin gerekli olduğu daha önce
belirtilmişti. Diğer taraftan Kolmogorov–Simirnov testi sınıf olarak gruplanmış verileri veya
herbir gözlemi kullanabilir.
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Uygulamalar

-Simülasyonun basit uygulamaları
-Verilerin, dağılımlara (Ki kare ve KolmogrovSimirnov testleri ile) uygunluğunun tespiti.
-Hangi testin daha etkin olduğunun belirlenmesi.
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Uygulama Soruları

-Ki kare testi nasıl yapılır? Adım adım açıklayınız.
-Kolmogrov-Simirnov testi nasıl yapılır? adım adım açıklayınız.
-Her iki testi karşılaştırınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Simülasyonun basit uygulamalarını, eğri uydurmayı, Ki kare testini, kolmogrov
simirnov testini ve uygulamalarını öğrendik.
Ayrıca testlerin birbirlerine karşı üstünlüklerini öğrendik.
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BÖLÜM 5. SİMÜLASYON ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Simülasyon uygulamaları
-Rassal sayı seçimi
- Rassal sayı kullanımı
-Kuyruk yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Simülasyon problemlerinin çözümü.
2- Rassal sayı kullanılarak Simülasyon problemlerinin çözümü.
3- Rassal sayı kullanılarak, BASİT kuyruk problemlerinin çözümü.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Simülasyon problemlerinin
tanıtımı ve basitten zora
doğru çözüm adımları.

Araştırarak

Simülasyon problemlerinin
rassal sayı kullanılarak,
çözümünün öğretilmesi.

Araştırarak

Simülasyon
kuyruk
problemlerinin rassal sayı
kullanılarak,çözümünün
Araştırarak
öğretilmesi.
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elde
veya

Anahtar Kavramlar

Simülasyon Problemi
Verimlilik
Kuyruk
Rassal sayı
Monte Carlo simülasyonu
Üretim hattı
Montaj hattı
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Örnek 1. Takımhane Problemi
Bir takımhane memuru (veya takımcı) tamircilere istedikleri takımları dağıtmaktadır. Her bir tamirciye
hizmet süresi 3 dk. aldığına ve tamirci gelişleri yandaki zamanlarda olduğuna göre, takımcının boş
kalma süresini bulunuz.
Tamirci Gelişleri
10,00
10,01
10,04
10,10
10,15

Tamirci Servis
Gelişleri Başlama
Zamanı

Servis
Bitiş
Süresi

Takımcı
Boş
Süresi

Tamircinin
Bekleme
Süresi

Kuyruktaki
Tamirci
Sayısı

10,00

10,00

10,03

0

0

0

10,01

10,03

10,06

0

2

1

10,04

10,06

10,09

1

2

1

10,10

10,10

10,13

2

0

0

10,15

10,15

10,18

0

0

0

3

Örnek 2. Montaj Problemi
Bir parçanın montaj süresi olasılık dağılımı yandaki gibidir.
10 kez yapılan montaj için aşağıda verilen rasgele sayıları kullanarak, verilen dağılıma göre “ortalama
montaj süresi” ni bulunuz.
RasgeleSayılar:04,95,45,21,44,57,03,98,98,10
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M o n taj
S ü re s i
(D a k .)

F re k a n s

5

20

6

30

7

20

8

10

9

10

10

10

Tablo. Problemin verilerine göre kümülatif dağılım bulunması

Süre

Frekans

Kümülatif
Frekans

Monte - Carlo
Aralığı

5

20

20

01-20

6

30

50

21-50

7

20

70

51-70

8

10

80

71-80

9

10

90

81-90

10

10

100

91-100

Montaj 10 kez tekrarlar. Elde edilen değerler şöyledir. Ortalama Montaj Süresi = 70 /100=7
Montaj No

Simüle Montaj Süresi

1

5

2

10

3

6

4

6

5

6

6

7

7

5

8

10

9

10

10

5
70

50

Örnek 3. Montaj Hattı Problemi
İki işçinin çalıştığı bir montaj hattında A işçisinin üretimi B işçisinin hammaddesi olmak üzere seri
halinde tasarlanmıştır. A işçisi için yandaki veriler geçerlidir:

Montaj
Olasılık Kümülatif
Süresi
Olasılık
(Dak/Birim)

Monte
Carlo
Sayısı

0,500

0,10

10

01-10

0,333

0,50

60

11-60

0,250

0,30

90

61-90

0,200

0,10

100

91-100

B işçisinin performansı yandaki verilerle belirlenmektedir:

Montaj
Olasılık Kümülatif MonteSüresi
Olasılık
Carlo
(Dak/Birim)
Sayısı
0,500

0,10

10

01-10

0,333

0,30

40

11-40

0,250

0,50

90

41-90

0,200

0,10

100

91-100

Montaj hattının üretimini 10 gün için simüle ediniz ve B işçisinin boş zamanını bulunuz.
A için Rasgele Sayılar:96,03,22,63,55,81,06,92,96,92
B için Rasgele Sayılar:11,59,81,61,17,45,50,99,16,10
B işçisinin 10 tekrar için performans simülasyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir:
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Tekrar
Sayısı

Rasgele
Sayı

Geliş
Aralığı

Geliş
Zamanı

Servis
Süresi

Tamamlanma
Süresi

B’ nin
Boş Zamanı

1

96,11

0,200

0,200

0,333

0,533

0,200

2

03,59

0,500

0,700

0,250

0,950

0,167

3

22,81

0,333

1,033

0,250

1,283

0,083

4

63,61

0,250

1,283

0,250

1,533

0

5

55,17

0,333

1,616

0,333

1,059

0,083

6

81,45

0,250

1,866

0,250

2,199

0

7

06,50

0,500

2,366

0,250

2,616

0,167

8

92,99

0,200

2,566

0,200

2,816

0

9

96,16

0,200

2,766

0,333

3,149

0

10

92,10

0,200

2,966

0,500

3,649

0

Toplam

0,700

10 birim montaj için toplam süre 3,649 dk. ve B’ nin boş kalma süresi 0,700 dakikadır.
1) B ilk montajı 0,533 dakikada tamamlar ve 2. birim servise geldiği zaman 0,700 dk. boş kalır
2) B ikinci montajı 0,950 dakikada tamamlar ve B’ nin boş süresi 3. birim servise geldiği zaman 1,033
dür.
3) B, 4. montajı 1,533 dk.da tamamlar ve 5. birim servise gelene kadar 1,616 dk. beklemelidir.
4) Montaj için birim 1,866 da gelir,ama B, 5. birimi 1,949 oluncaya kadar tamamlayamaz ve 6. birim
1,949 da başlar.

Örnek 4. Takımhane Problemi
Bir takımhanede çalışan takımcı, tamircilere takım dağıtımı yapmaktadır.
Her bir tamirciye takım verme işlemi 3 dk. almaktadır.
Takımcının boş kalma zamanını bulmak için tamircilerin geliş saati verilen aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Tamircilerin
Geliş Saati

Servis
Başlangıcı

Servis
Bitişi

Takımcı
Boş
Süresi

Tamircinin
Bekleme
Süresi

Kuyruktaki
Tamirci
Sayısı

10,00

10,00

10,03

0

0

0

10,01

10,03

10,06

0

2

1

10,04

10,06

10,09

1

2

1

10,10

10,10

10,13

2

0

0

10,15

10,15

10,18

0

0

0
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Bir parçanın montaj süresi yandaki şekildeki gibidir :

Montaj Süresi
(Dak.)

Frekans

5

20

6

30

7

20

8

10

9

10

10

10
100

Yandaki tabloda verilen rasgele sayılar ile 10 deneme için performans süresini simüle ederek
ortalama montaj süresini bulunuz.
Deneme
Numarası

Rasgele Sayı

1

04

2

95

3

45

4

21

5

44

6

57

7

03

8

98

9

98

10

10

Tekerrür değerlerinden hareketle kümülatif tekerrür yandaki gibidir:
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Montaj
Süresi
(dk)

Frekans Kümülatif Rasgele
Frekans
Sayılar
Planı

5

20

20

01-20

6

30

50

21-50

7

20

70

51-70

8

10

80

71-80

9

10

90

81-90

10

10

100

91-100

Montaj sürelerine göre performans süreleri için rasgele sayılar planı yukarıda verilmiştir. 10 deneme
için simülasyon yandaki gibidir:

Deneme Numarası

Simüle Montaj
Süresi (dk)

1

5

2

10

3

6

4

6

5

6

6

7

7

5

8

10

9

10

10

5
70

PROBLEMLER
1.
Bir şehrin yangın ilgilisi şehirde çıkan yangın sayısını aşağıdaki dağılımla tespit etmiştir.
Verilen dağılım, ortalaması 4 yangın/gün olan poisson dağılımı göstermektedir. Tecrübelere göre
yangınların ¾’ü 1 araç gerektirmekte ve 1 yangının gerektirdiği süre ortalaması µ=4saat, standart
sapması ½ saat olan normal dağılım vermektedir. Geri kalan ¼ yangın ise 2 araç gerektirmiş ve
söndürme süresi µ=4saat, stan.sapma=1saat olan N.dağılım göstermiştir. Gerekli araç sayısının her
zaman mevcut olduğunu varsayarak günlük talebi bulunuz (10 günlük simülasyon ile).
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Günlük Çıkan
Yangın Sayısı

Olasılık

Kümülatif
Olasılık

Rasgele Sayı Aralığı

0

0,02

0,02

0,01-0,02

1

0,07

0,09

0,03-0,09

2

0,15

0,24

0,10-0,24

3

0,20

0,44

0,25-0,44

4

0,20

0,64

0,45-0,64

5

0,16

0,80

0,65-0,80

6

0,10

0,90

0,81-0,90

7

0,06

0,96

0,91-0,96

8

0,03

0,99

0,97-0,99

9

0,01

1,00

1,00

Gerekli
Araç Sayısı

Olasılık

Kümülatif
Olasılık

Rasgele Sayı
Aralığı

1

0,75

0,75

0,01-0,75

2

0,25

1,00

0,76-1,00

Gün RS1 Günlük
Tahmini
Yangın Sayısı

RS2

Her Yangın İçin
Gereken Araç
Sayısı

RS3

Her Yangın İçin
Söndürme
Süresi (saat)

1

0,57 4

0,22
0,57
0,41
0,58

1
1
1
1

1,04
0,04
-0,47
-1,02

4,52
4,02
3,765
3,49

2

0,54 4

0,11
0,94
0,63
0,23

1
2
1
1

1,31
-0,9
-0,04
-0,29

4,655
3,1
3,98
3,855

3

0,12 2

0,39
0,14

1
1

0,89
0,53

4,445
4,625

4

0,86 6

0,54
0,73
0,92
0,57
0,89
0,51

2
1
2
1
2
1

-0,09
0,24
1,10
-1,96
-0,33
-0,32

3,91
4,12
5,1
3,02
3,67
3,84

Simülasyon 10 kez yapılmaktadır.
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5

0,40

3

0,49
0,23
0,92

1
1
2

-1,10
0,74
1,83

3,45
4,37
5,83

6

0,40

3

0,87
0,28
0,34

2
1
1

-1,40
-0,49
-0,35

2,6
3,755
3,825

7

0,46

4

0,83
0,60
0,53
0,75

2
1
1
1

0,74
-0,09
0,64
-0,41

4,74
3,955
4,32
3,795

8

0,44

3

0,40
0,61
0,39

1
1
1

-0,72
0,05
-0,61

3,64
4,04
3,695

Sonuçta toplam araç sayısı 53 tür.
Rasgele sayılarla önce günlük tahmini yangın sayısı, sonra her yangın için kaç araç gerektiği belirlenir.
3. rasgele sayı grubu da yangın söndürme süresinin tahmininde kullanılır.
Yangın sürelerinin belirlenmesi için şu formül kullanılmaktadır:

µ + (σ .RS ) = SÜRE

Soru 2. Kamyon Sorusu
Bir inşaat şirketinin kum kamyonları bir yerden diğer bir inşaat noktasınakum taşımaktadır. Boşaltma
noktasına kamyonların gelişi, ortalaması 3 kamyon/ gün olan poisson dağılımı göstermektedir.
Kamyonun yükü, boşaltma süresi açısından önemli bir faktördür. Geçmiş veriler kamyon yükünün
ortalaması 15 ton ve standart sapması 2,5 ton olan normal dağılım vermiştir. Bir grup işçinin bir
kamyonu boşaltma kapasitesi(ton/saat) olarak değişkendir ve yükün tipine bağlıdır. Her bir yük
tipinin olasılığı ve boşaltma hızı aşağıdaki tabloda verilmektedir. Adı geçen bir grup işçi, 1 fork lift
operatörü ve 2 ağır işçiden oluşur.
Fork-lift operatörüne 400 tl/saat ve işçilere ise 250 tl/saat ödenmektedir. Şirketin politikası günü
gününe kamyonları boşaltmaktır. 1 gün önceden kalan yükler ise fazla mesai gerektirmeden
boşaltılmaktadır.sendika ile yapılan anlaşmaya göre ise 8 saatlik iş gününü aşan çalışmalar için %50
prim ödenmesini gerektirmektedir.
Toplam boşaltma maliyetini minimize etmek için kaç işçi grubu çalıştırılması gerektiğini 10 günlük
simülasyon ile bulunuz.

56

Gelen
Kamyon
Sayısı

Olasılık

Kümülatif
Olasılık

Rasgele
Sayı Aralığı

0

0,05

0,05

0,01-0,05

1

0,15

0,20

0,06-0,20

2

0,22

0,42

0,21-0,42

3

0,22

0,64

0,43-0,64

4

0,17

0,81

0,65-0,81

5

0,11

0,92

0,82-0,92

6

0,05

0,97

0,93-0,97

7

0,03

1,00

0,98-1,00

Yük Tipi

Olasılığı

Kümülatif
Olasılık

Boşaltma
Hızı
(ton/ saat)

Rasgele Sayı
Aralığı

A

0,40

0,40

4

0,01-0,40

B

0,35

0,75

3,5

0,41-0,75

C

0,25

1,00

2,5

0,76-1,00

Gün

RS1

1

Tahmini
kamyon Sayısı

RS2

Yük
Miktarı
(ton)

RS3

Yükün
Cinsi

Gerekli
Zaman

0,54 3

0,36
0,01
1,36

14,1
15,025
11,6

0,35
0,69
0,98

A
B
C

3,525
4,293
4,64

2

0,69 4

1,57
-0,23
1,44
0,50

18,925
14,425
18,6
16,25

0,69
0,72
0,11
0,94

B
B
A
C

5,40
4,12
4,65
6,50

3

0,23 2

3,14
1,31

22,85
18,275

0,88
0,35

C
A

9,14
4,57

4

0,50 3

-1,08
-1,44
-0,79

12,3
11,4
13,025

0,59
0,38
0,67

B
A
B

3,51
2,85
3,72

5

0,25 2

-0,63
-0,82

13,425
12,95

0,69
0,56

B
B

3,83
3,70
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6

0,89

5

-1,40
0,45
0,38
-1,22
2,36

11,50
16,125
15,95
11,95
20,9

0,28
0,92
0,84
0,30
0,10

A
C
C
A
A

2,875
6,45
6,38
2,9875
5,225

7

0,90

5

-0,16
-1,82
0,92
1,03
-0,84

14,60
10,45
17,30
17,575
12,90

0,95
0,83
0,73
0,27
0,85

C
C
B
A
C

5,84
4,18
4,94
4,39
5,16

8

0,84

5

0,99
0,04
-0,47
-1,02
-0,35

17,475
15,10
13,825
12,45
14,125

0,30
0,51
0,14
0,53
0,23

A
B
A
B
A

4,369
4,314
3,456
3,557
3,531

9

0,97

6

0,71
0,10
0,43
-0,08
0,45
-1,13

16,775
15,25
16,075
14,80
16,125
12,175

0,47
0,51
0,23
0,27
0,12
0,94

B
B
A
A
A
C

4,79
4,357
4,018
3,70
4,031
4,87

10

0,78

4

0,77
0,38
0,54
0,71

16,925
15,95
16,35
16,775

0,64
0,56
0,60
0,30

B
B
B
A

4,835
4,557
4,671
4,193

Gün

Günlük
Toplam
Saat

Çalışacak İşçi
Grubu Sayısı

Maliyeti

1

12,458

1

9206,1

2

20,670

2

16501,5

3

13,71

1

9769,5

4

10,08

1

8136

5

7,53

1

6777

6

23,9175

2

17962,875

7

24,51

3

21829,5

8

19,227

2

15852,15

9

25,766

3

22394,7

10

18,256

2

15415,2
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BÖLÜM 6. RASTGELE SAYI ÜRETİM
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6.1. RASGELE SAYI ÜRETİMİ VE UYGULANAN TESTLER
Stokastik modeller ile ilgilenildiği sürece rasgele değişimler yapay tablolardan veya parametreleri
verilen teorik olasılık dağılımlardan elde edilir. Bu ise Bölüm 2 de tartışıldığı gibi rasgele sayıların ve
Monte-Carlo örneklemesi ile sağlanır. Simülasyon modeli bilgisayar ile çözülürse 2 temel işlem
yapılacaktır:
1) Üniform dağılmış rasgele sayıların elde edilmesi
2) Bu rasgele sayıların istenilen özellikte rasgele değişimleri oluşturmak üzere kullanılması.
Üniform Dağılan Sayıların Özellikleri
Rasgele bir sayı üreticisi şu özelliklere sahip olmalıdır:
1) Üretilen sayılar mümkün olduğu kadar üniform bir dağılıma sahip olmalıdır.
2) Üretici süratli olmalıdır.
3) Üretici program, bilgisayar belleğinde çok yer kaplamamalıdır.
4) Üretici uzun bir periyoda sahip olmalıdır. Üretilen bir sayı katarı, üretilen sayıyı üretmeden önce
çok sayı üretmelidir.
Başlangıçta üretilen sayıyı üretmeden önce çok sayı üretmelidir.
5) Üretici, değişik bir küme sayı üretebilmeli veya bir dizi sayıyı yeniden üretebilmelidir.
6) Yöntem, sabit olarak sabit bir değer oluşturabilmek için bozulmamalıdır.
Ortakare Tekniği
Dikdörtgen dağılıma uygun rasgele sayılar dizisini üretmek için kullanılan ilk aritmetik yöntemlerden
biri ortakare tekniğidir.
Burada, (m) basamaklı sayının karesi alınarak elde edilen sayının ortasında yer alan (m) basamak
alınarak, yeni bir sayı üretilir.
Ortakare yöntemi aşamaları şöyledir:
1) 4 basamaklı bir sayı seçilir.
2) Sayının karesi alınır. 8 basamağı doldurmak için gerekirse sayının sol tarafına sıfır konulur.
3) Rasgele sayı olarak kullanılmak üzere ortadaki 4 basamak seçilir.
4) İstenildiği kadar sayı elde edilene kadar (3.) ve (4.) adım tekrarlanır.
Yöntemi açıklamak için ilk sayı olarak X0=2152 seçelim. Daha sonra aşağıdaki dizi elde edilir:
X0=2152 (X0)2=04631104
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X1=6311 (X1)2=39828721
X2=8287 (X2)2=68674369
X3=6743 (X3)2=45468049
X4=4680 (X4)2=21902400
X5=9024 vb.
Bu yöntemi analiz etmek güçtür ve istatistik olarak tatmin edici değildir. Örneğin ilk sayı ve dizinin
tekrar uzunluğu arasındaki ilişkiyi zamanla kestirmek zordur.
Çoğu kez tekrar uzunluğu oldukça kısadır. Böyle olmasa bile örnek rasgele değildir. Örneğin ilk sayı
olarak 4500 seçerek ne olduğuna bakalım:
X0=4500

(X0)2=20250000

X1=2500

(X1)2=06250000

X2=2500

(X2)2=06250000

X3=2500

v.b.

Verilen örneğe göre orta-kare tekniği tavsiye edilemez.
Çarpım Eşlik Yöntemi
Bu yöntem LEHMER tarafından önerilmiştir. Çarpım eşlik yömtemi üniform dağılmış sayıların sonlu
dizisini üretmek için aritmetik bir yöntemdir. Çok sayıda eşlik yöntemi geliştirilmiştir. Her biri eşlik
ilişkisine dayanmaktadır. Bunlardan yaygın olarak bilinen 3ü; çarpım,karmaşık ve toplam eşlik
yöntemleridir.
Çarpım eşlik yöntemi (a) ve (m) negatif olmayan sayılar olmak üzere;

X i +1 = a. X i

(mod m) şeklindedir.

Bu yazılışta a.Xi , (m)’ ye bölünecektir ve kalan değer Xi+1 alınacaktır. Üretilecek sonlu dizinin tekrar
hususu bilgisayara ve modüle (m) ve seçilen ilk sayıya bağlıdır.
(m)nin değeri bilgisayara bağlıdır. İkili sayı sistemine göre çalışan bilgisayarlarda (b) bilgisayar
kelimesinde bit sayısı olmak üzere (m), (20)ye eşit alınır. Ondalık makinelerde (d) bilgisayar
kelimesinde dijit sayısı olmak üzere m=10d alınır. a ve X0 özel surette seçilerek maksimum tekrar
uzunluğu (P) şöyledir:
İkili sistemde b>2 ve P=2b-2=m/4
Desimal sistemde d>2 ve P=(5)10d-2=m/20
İkili sistemde (T) pozitif bir sayı ve X0 pozitif-tekil bir sayı olarak a,
a= 8T±3 ile belirlenir. Desimal sistemde ise a;
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a= 200T+Q alınır.
0-1 aralığında üretilecek olan rasgele sayıları üretme yöntemi aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1) 9 dijitten daha küçük bir sayı X0 olarak seçilir. Bu sayı rasgele sayılar tablosundan rasgele olarak
seçilebilir.
2) En az 5 basamaktan oluşan sayı (a) değeri ile çarpılır.
3) 2. adımda elde edilen sayı (1/m) ile çarpılır.
4) 0≤X≤1 rasgele sayı olarak 3.adımın ondalık kısmı seçilir.
5) 4.adımda oluşan sayıdan rasgele sayı düşürülür, X olarak adım2de (a) ile çarpılarak rasgele sayı
olarak kullanılır.
6) istenildiği kadar rasgele sayı elde edilene kadar 2. ve 5.adımları tekrarlanır.
Rasgelelik Testleri
Bilgisayarla rasgele sayı üretildiği zaman rasgele sayılar dizisinin gerçekten rasgele olup olmadığını
anlamak üzere burada kısaca verilecek olan testler uygulanmaktadır.
1) Frekans Testi: Üretilen sayıların üniform dağılıma uygunluğunu anlamak için ki-kare veya
Kolmogorov-Simirnov testi uygulanır.
2) Seri Testi: 2,3,4 vb dizilerin muhtemel kombinasyonların vuku bulma frekansları ve sonra ki-kare
uygulanması.
3) Aralık Testi: Belirli bir basamağın tekrarı arasında görülen basamak sayısı sayılır ve sonra ortalama
değere göre ki-kare testi kullanılır.
4) Koşum Testi: Ortalamaya göre aly ve üstte bulunmayı test eder. Bu test gerçek koşumların vuku
bulma sayısını sayma testidir ve bu sayı ki-kare ile ortalama(=beklenen)ya göre karşılaştırılır.
5) Spektral Testi: Fourler analizine göre n sayılar kümesinin bağımsızlığı ölçülür.
6) Poker Testi: Poker oyunu eline eşdeğer bir testtir. Bu test 5 veya daha basamaklı kombinasyonları
içerir.
7) Otokorelasyon Testi: k=1,2,3...değerlerini almak üzere rasgele sayı üretiminde aralığı göstererek Xn
ve Xn+k arasındaki korelasyon test edilir.
8) d veya Mesafe Testi: birim karenin köşe noktası olarak üretilen rasgele sayı çifti koordinat olarak
düşünülür ve iki nokta arasındaki mesafenin karesi verilen denklemler kümesinin teorik olasılıklarına
karşılık test edilir.
9) Sıralı İstatistik Testi: Ardısıra n sayının maksimum veya minimum değeri test edilir.
Dağılımın Uygunluğunun Testi
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Üretilmiş bir sayı katarının rasgele olup olmadığını test etmek için önce üniformluğunun test edilmesi
gerekir.
Bu iş için esas olan 2 temel test vardır. bunlar sırayla Kİ-KARE ve KOLMOGOROV-SİMİRNOV testleridir.
Bu 2 testte üretilmiş olan rasgele sayı katarının meydana getirdiği örnek dağılım ile teorik üniform
dağılım arasındaki uygunluğun derecesi ile ilgilenir. Aslında bu 2 testte rasgele sayıların oluşturduğu
dağılım ile teorik dağılım arasında dikkate değer fark olmadığını ifade eden sıfır hipotezine dayanır.
Kİ-KARE Testi
En önemli test dağılımının üniformluğunun testidir. Bunun için x2 dağılımı kullanılabilir. Bu test (0,1)
aralığında gruplanan örnek bilginin sınıflara ayrılmasına dayanır. X2 uygunluk testi, bilginin üniform
dağılımdan gelmesi halinde her 2 sınıfta gözlenen frekansın, beklenen frekanslara uygun olup
olmadığını belirler. Kullanılan test istatistiği şöyledir:
Oi= i. sınıfta gözlenen sayı
Ei= i. sınıfta beklenen sayı
T= Toplam gözlem sayısı
n= Sınıf sayısı olmak üzere >>>

(O i − E i ) 2
C =∑
Ei
i =1
n

Örnek
Bir simülasyonda verilen rasgele sayı tablosunu alalım. 100 sayı üretilmiştir.
Yani N=100dür. Şimdi br.aralığı n eşit aralığa (n=10) bölelim.
Her bir alt aralıkta (0,10 uzunluğunda) rasgele sayıların beklenen değeri=
Ei=N/n=100/10=10 dur.
Her bir alt aralığa düşen rasgele sayıların sayıları sayılarak aşağıdaki sonuçlar bulunur:
Gerçek

10

11

11

11

8

11

10

13

10

5

Beklenen 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9
1,0

0

−−

C=∑

(Gerçek − Beklenen) 2
Beklenen
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Ve 10 aralıkta toplanarak; 4,2 bulunur.
α = 0,05 değeri keyfi olarak seçilirse hesaplanan C= 4,2 değeri x0,052(9)=16,919 kritik değeri ile
karşılaştırılır.
x0,052(9)=16,919 > C olduğundan, verilen sayıların rasgeleliği kabul edilebilir.
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Uygulamalar

- Simülasyonun en basit uygulamasından başlayarak, basit kuyruk modellerine kadar, çeşitli
uygulamaları yapıldı.
- Monte Carlo simülasyonu uygulamaları gösterildi.
- Rasgele sayı tablosunun okunması ve kullanımı öğretildi.
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Uygulama Soruları

1- Rasgele sayı üretiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir ?
2- Orta Kare tekniğinin özelliği nedir? Eşlenik yöntemlerinden farkı nedir ?
3- rasgele sayı üretiminde ki kare tekniği niçin kullanılır ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rasgele sayı üretimini ve rasgele sayıların özelliklerini öğrendik. Rasgele sayıların
üretim metodlarını öğrendik.
Rasgele sayıların, rasgele üretilip üretilmediğini test etmek için kullanılan ki kare
tekniğini öğrendik.
Elle (Monte Carlo Simülasyonu) similasyonun nasıl yapılacağını en basitinden
başlayarak kademe kademe, tek kanallı kuyruk problemlerina kadar uygulamasını öğrendik.
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BÖLÜM 7. TESTLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Gerçek hayattan elde edilen verilerin verilen anlamlılık düzeyi ve
serbestlik derecesine bağlı olarak hangi dağılıma uygunluğu
- Veri düzeylerine göre dağılım tipleri.
- Dağılımların güvenilirlik seviyeleri.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Ki kare testi özellikleri nelerdir ?
2- Kolmogrov-Simirnov testinin özellikleri nelerdir ?
3- Hangi hallerde Ki Kare, hangi hallerde Kolmogrov-Simirnov testi kullanılır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Gerçek
verilere
hangi
dağılımların uygunluğunun
belirlenmesi.
Belirleme işleminde ki kare
ve kolmogrov simirnov
testlerinin
ne
şekilde
uygulanacağı.
Hangi hallerde ki kare, hangi
hallerde
KolmogrovSimirnov
testinin
kullanılacağının
belirlenmesi.
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Araştırarak

Araştırarak

Araştırarak

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Veri
Ki Kare
Kolmogrov-Simirnov
Anlamlılık Düzeyi
Serbestlik Derecesi
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7.1. Kolmogorov-Simirnov Testi
Uygunluk testleri genel grupları arasında diğer bir test de kümülatif frekans dağılımını kullanmayı
gerektiren Kolmogorov-Simirnov Testidir. T gözlem örneğinin sürekli kümülatif dağılımı Fx(x)=x olsun.
Verilen herhangi bir x gözlemi için ST(x)=m/T dir. Burada m, gözlem sayısının x’ e eşit veya ondan
küçük olan gözlemlerin sayısıdır. Kolmogorov-Simirnov Testi, belirlenmiş eşit (0,1) aralığında Fx(x) ve
ST(x) arasındaki en büyük fark olan D, maksimum fark olarak adlandırılır ve, D=max (Fx(x) - ST(x) ) D’
nin örnekleme dağılımı olarak bilinir ve T’ ye bağlıdır.
Bu testi uygulayabilmek için;
A) Sınıfların sayısına dayanarak üniform dağılım için kümülatif dağılım için, kümülatif dağılım
fonksiyonunu belirlemek,
B) gözlenen rasgele sayılar örneğini, bu ayrı sınıflara karşı gelen kümülatif frekans dağılımına
dönüştürmek,
C) Formüldeki D’yi bulmak için max (Fx(x) - ST(x) ) ‘ i teşkil etmek,
D) Kolmogorov-simirnov testi için tablolardan yararlanarak belirli bir
Dnin kritik değerini hesaplamaktır.

hata derecesine karşı gelen,

Örnek
100 rasgele sayı ürettiğimizi ve bunların 10 eşit uzaklıkta aralık üzerinde üniformluluğunu
Kolmogorov-Simirnov Testini kullanarak test etmek istediğimizi varsayalım. α hata derecesini 0,05
olarak alıp, yukarda özetlenen adımları uygulamaya çalışalım.
Tablo 3.2 de Fx(x) , ST(x) ve bunlar arasındaki farkı söz konusu örnek göstermektedir:
Tablo 3.2
Aralık
Numarası

1

2

3

4

5

Fx(x)

0,10

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1

St(x)

0,10

0,21 0,32 0,43 0,51 0,62 0,72 0,85 0,95 1

Fx(x)-St(x) 0,00

0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0
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6

7

8

9

10

Tabloya göre D=0,05 dir. Kolmogorov-Simirnov testi için hazırlanmış tablodan D’ nin kritik değeri için
1,36/√100=0,136 bulunur.
D<0,136 olduğu için sıfır hipotezimizi reddedemeyiz.
Yani, rasgele sayı üreticimizden alınan örneğin (0-1) kapalı aralığında dağıldığı sonucuna varmamız
gerekir.
Uygunluk Derecesi Testleri
Örnek dağılımı ile teorik dağılım arasında hiçbir fark olmadığını ifade eden bir testtir. Sıfır hipotezi,
tasarlanmış kütlemizde her bir sınıfa düşen gözlem sayısının oranını belirler. Yani sıfır hipotezinden,
beklenen frekansların ne olduğunu çıkarabiliriz.
Ki-kare uygunluk derecesi testi gözlenen frekansların sıfır hipotezi altında beklenenlere yeterince
yakın olup olmadığını saptamamıza yarar. Ki-kare ve kolmogorov ile uygunluk derecesi ölçülebilir.

Frekans Testi
Rasgele sayıların üniform bir dağılıma uyup uymadıklarını, frekans testi ile saptamamız mümkündür.
Üretilmiş olan rasgele sayı katarı ondalık sayılardan oluşmuşsa (0,1) aralığında T parçaya ayrılarak,
test edilecek m tane sayıdan her aralıkta m/N tane olup olmadığı araştırılır. Bu amaçla x2 testi
kullanılabilir. Ama pratikte daha kolay bir yöntem vardır. Bu iş için;
1) N tane rasgele sayı seçilir,
2) 0.2113 ile 0,7887 arasındaki sayılar sayılarak bu değere m denir. Bu m sayısı ±1σ dır.
3) Şayet m/N=0,5574 ise sayılar hemen hemen üniform bir şekilde dağılmışlardır deriz.
N üniform rasgele sayının rasgeleliliğini kontrol eden diğer bir yöntemde Ri ortalama ve kısmi
varyansının hesaplanmasıdır. Bu iş için,
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≈
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gerçeklendiğinde rasgele sayıların üniform dağıldığı söylenebilir.

Testlerin Değerlenmesi
Yapay olarak üretilen sayıların rasgeleliğini kontrol etmek için bazı istatistiksel testleri gözden
geçirdik. Bu testler sayı katarının rasgelelik tanımına uygun olup olmadığını kontrol etmek amacı ile
yapılır. Bu testler hiç bir zaman kesin bir uygunluğu ispat etmez. Burada verdiğimiz testleri geçen bir
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sayı katarında kontrol edilmemiş ve rasgele olmayan bir özellik bulunabilir. Bu yüzden incelediğimiz
testlerin sadece ve sadece ret sonucunun anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.
Belirgin ya da stokastik sistemlere ilişkin sorunların çözümünde simülasyona başvurulduğunda
rasgele sayıları kullanmak ne kadar kaçınılmazsa, kullanılacak rasgele sayı katarının, rasgeleliğin
gerektirdiği özellikleri taşıması da o kadar zordur.
Aslında göstermeye çalıştığımız bazı istatistiksel testlerle saptanabilir. Ancak, tam rasgeleliğin
sağlanmasının olanaksız ve dahası da gereksiz olduğunu da söylemek mümkündür.
Konu içinde incelenen Kolmogorov-Simirnov testi Ki-kare testine nazaran daha güçlü görünmektedir.
Kolmogorov-Simirnov testi için bir kaç noktayı daha açığa çıkarmakta yarar vardır.
1) Sınıf büyüklüğü ile ilgili herhangi bir sınırlama olmadığından Kolmogorov-Simirnov testi küçük
örneklere de uygulanabilir.
2) Değerlerin toplamıyla değil de bireysel sınıf aralıkları ile ilgilendiğimizden ki-kare testinde olduğu
gibi bilgi kaybı yoktur.
3) Kolmogorov-Simirnov testi alternatifi olan ki-kare testinden hemen hemen her durumda daha
etkindir.
4) Kolmogorov-Simirnov testinin göz önüne alınan değişkenin sürekli dağılım içermesi halinde
kullanılması gerektiğini belirler.
Bu yöntemlerin her ikisinin de rasgele sayılar dizisinin üniform dağılımlı olup olmadığını test etmeye
uygulanabilir. Testlerin hiçbiri verilerin sıralanışını göz önüne almazlar. Çok sayıda gözlem halinde
pratik amaçlar için ikisi de yeterlidir. Her ikisini de sayısal bilgisayarlar üzerinde programlamak çok
kolaydır.
Deneme Sayısı Problemi Simülasyona Başlama Koşulları ve Denge
Verilerin sahip olduğu eğilim etkisini minimize etmek için geçiş periyodu etkisini azaltmak üzere
asgari 3 yol vardır:
1) Mümkün olduğu kadar fazla yeterince bilgisayar koşumu kullanmak.
2) Başlangıç periyodunun uygun bir parçasını atmak.
3) Tipik denge koşulu olan ilk başlama şartlarını seçmek ve geçiş periyodunu azaltmak.
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Uygulamalar

- Ki kare tekniği ile Kolmogrov Simirnov tekniğini bir örnek problemde karşılaştırınız.
- Frekans testinin özelliklerini yazınız.
- Uygunluk testlerine örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rasgele sayı üretimi metodlarını öğrendik.
Ürettiğimiz sayıların rasgele olup olmadığını test ettik. Herhangi bir dağılımın uygunluğunu
test ettik.
Uygunluk Testi metodlarını öğrendik.
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BÖLÜM 8. DENEME SAYISI PROBLEMİ SİMÜLASYONA
BAŞLAMA KOŞULLARI VE DENGE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Simülasyon Uygulamalarına hangi şartlarda başlanır.
- Simülasyon ne zaman dengeye ulaşır?
- Ana kütleden seçilecek örnek sayısı probleminin tespiti.
- Ana kütle ve örnek dağılımın özelliklerine bakarak anakütle hakkında bilgi
edinmek.
- 2 örnek dağılımdan anakütle hakkında bilgi edinmek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Simülasyona başlangıç koşulları nelerdir ?
2- Denge koşulları nelerdir ?
3- Anakütle özellikleri nelerdir ?
4-Örnek kütle ve örnek dağılım özellikleri nelerdir?
5-İki örnek dağılımın özellikleri ile anakütle hakkında bilgi edinmek nasıl olur ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Simülasyon programlarının
başlangıç
ve
denge
koşullarının bilinmesi.
Anakütle ve örnek dağılım
parametrelerinin
tespiti,
örnek dağılımdan hareket
ederek, anakütle dağılımının
özelliklerinin belirlenmesi.

Araştırarak

Araştırarak

İki örnek dağılımdan hareket
ederek anakütle dağılımının
özelliklerinin belirlenmesi.
Araştırarak
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elde
veya

Anahtar Kavramlar

Başlangıç Koşulu
Denge Koşulu
Anakütle
Örnek Kütle
Anakütle dağılımı
Örnek dağılım
Karşılaştırma

87

8.1. Deneme Sayısı Problemi Simülasyona Başlama Koşulları ve Denge
Verilerin sahip olduğu eğilim etkisini minimize etmek için geçiş periyodu etkisini azaltmak üzere
asgari 3 yol vardır:
1) Mümkün olduğu kadar fazla yeterince bilgisayar koşumu kullanmak.
2) Başlangıç periyodunun uygun bir parçasını atmak.
3) Tipik denge koşulu olan ilk başlama şartlarını seçmek ve geçiş periyodunu azaltmak.
Denge durumuna nasıl ulaşılacağı yazarlar arasında farklı görüşlerle sergilenmektedir. Bunlardan
bazıları şöyledir:
1)CONWAY:Serinin ilk elemanı bir maksimuma veya bir minimuma ulaşınca kalan kısım atılır.
2)EMSHOFF ve SİSSON:Bir koşumun sonucu gözlenir. Gözlem sayısı ortalamaya eşitse denge
durumuna ulaşmış demektir.
3)FISHMAN: Otokorelasyonlu zaman serileri için verilerin anlamlı ölçüde ilişkili olduğu bir periyod(k)
hesaplanır ve daha sonraki her koşumdan çıkartılır.
4)TOCHER:Geçiş peryodundan önce en uzun çevrim asgari 3 veya 4 defa icra edilir ve anlamlı olmayan
başlama koşulları atılır.
5)GORDON:Log-log kağıdına örnek ortalamasının varyansı çizlir. Başlama eğilimi yoksa, veriler bir
doğru üzerinde bulunur; başlama eğiliminin apsisini göstermek üzere ½ eğimi aşağı doğru gösterilir ve
standart sapma 4√n e ters orantılı olarak alınır (n:deneme sayısı).
6)EMSHOFF ve SİSSON:Hareketli ort.hesaplanır ve ort. değişmediği sürece denge durumuna ulaşıldığı
varsayılır.
Ana Kütle Ortalamasının Tahmini
X örnek ortalaması, μ ana kütle ortalaması ve (1- ), X in μ±d aralığında bulunma olasılığı olmak
üzere; P{μ-d≤X≤μ+d}=1-yazılır.
Burada problem deneme sayısının (örnek hacminin) bulunmasıdır. Normalite varsayımı geçerli ise:

n=

(σ .Zα / 2 )
d2

olmaktadır.
Örnek
0,95 olasılıkla tahmin hatasının ±4 tondan daha az olmak üzere bir kimya prosesinin ort. günlük
verimi tahmin edilmek istenir. Yapılacak simülasyonda deneme sayısını bulunuz.
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Verilere göre tahmin ortalamasının (X), μ±4 ton aralığında bulunma olasılığı %95 olsun. En az ve en
çok üretim miktarı arasındaki fark 80 ton olduğu varsayılır ise 4σ=80 yazılarak, σ=20 ve d=4, Zα/2 =
1,96 olur. Değerler formülde yerine konursa n=96 (örnek hacmi) olur.
İncelenen Örnekte en az ve en çok üretim miktarları arasındaki fark bilinemez.
Ve σ hakkında kesin bir bilgi yok ise (d) için keyfi bir değer atamak yerine tahmin ortalamasının, % 95
olasılık ile (μ±σ/4) aralığına düşme hali bir varsayım olarak benimsenir. Bu durumda d= σ/4 ve Zα/2 =
1,96 yazılır ve n=(1,96)2/(σ/4)2=61 bulunur.
Diğer bir yaklaşım; simülasyon için deneme sayısı önceden belirlemek için varyans (σ2) bilinemez ise
örneğin varyans (S2)tahmin edilebilir. S2 aracılığı ile de toplam deneme sayısının hesabı yapılabilir.
O halde (σ2) bilinmediği zaman bir deneme yapılır ve (n) hesaplanır.
t: İlk deneme için istenilen serbestlik derecesi ve güven seviyesi için tablodan alınacak olan (t) değeri,
d: İstenilen güven aralığının yarısı,
S2 : İlk denemeden elde edilen tahmin varyansı ise; şu formül yazılır:

S 2 .t 2
n= 2
d
Oran Tahmini
Simülasyon modellerinin pek çoğunda ilgilenilen parametre bir oran, kesirli bir sayı veya belirli bir
yüzdedir. Örneğin askeri silahların taarruza geçme yüzdesi veya belli durumlarda hedefi tahrip etme
olasılığı. Endüstriden örnek olarak, ise bir fabrikada üretimin yüzde kaçının hatalı olduğunu veya
zamanında bitirilen işlerin yüzdesi bilmek istenilir. Verilen örnekler 2 durumdan birinde bulunma ile
özellik göstermektedir. Bu durumlar kazanma-kaybetme, devam etme-etmeme, var-yok gibi
sınıflandırılabilir. Bernoulli değişkenleri adı verilen bu cevaplar binomial dağılım özelliği gösterir.
Bernoulli Teoremi
n denemede istenilen özellik sayısı Ø ise, n denemede başarı oranı ve 1 denemede başarı olasılığı
arasındaki fark (d) n sonsuza yaklaşırsa sıfır olur. Bu ifade ile, |Ø/n - p|≤d tanımlanarak n»∞ için d»0
yazılır.
Konumuz kazanma oranının tahminidir. 1-α, tahminin (p)den (d) ye kadar sapmama olasılığı olmak
üzere kazanma oranı,
P{|Ø/n - p|≤d }= 1-α olarak yazılır. n oldukça büyük ve p ile q dan biri sıfıra çok yakınsa binomial dağ.
normal dağılıma yaklaşır.
np ve nq 5’den büyük veya npq ≥ 25 ise yaklaşım iyidir. Bu varsayım altında ise
n=Z2α/2 /4d2 yazılır.
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Bu ifadenin çözümü için (1-α) ve (d), yani katlanılacak olan risk seviyesi ve Ø/n ile p arasındaki farkın
bilinmesine ihtiyaç vardır.
Tablo 4.2.Bernoulli tahminleri için min.örnek hacmi (α ve d’nin bazı değerleri için)
%95 olasılık ve d≥0,02 için örnek hacmi ne kadar olmalıdır?
%95 olasılık için Zα/2 = 1,91 dir. Değerler formülde yerine konulur.
n= (1,96)2/4*(0.02) ≥2400 bulunur.

1-?

Z?/2 d

0,90

n

1-?

Z?/2

d

n

1,65 0,05 272

0,90

1,65

0,10

68

0,95

1,96 0,05 384

0,95

1,96

0,10

96

0,99

2,58 0,05 666

0,99

2,58

0,10

167

0,90

1,65 0,02 1700

0,90

1,65

0,08

107

0,95

1,96 0,02 2400

0,95

1,96

0,08

150

0,99

2,58 0,02 4163

0,99

2,58

0,08

261

Ana Kütle Varyansının Tahmini
Ana kütlenin standart sapması dağılma ölçüsü olarak önemli bir parametre olduğundan, tahmin
edilen varyansın kesinliği ile ilgilenilir.
(d), (0-1) aralığında bir sayı olmak üzere tahmin varyansı (S2)nin anakütle varyansı (σ2) ye yakınlığı
şöyledir:
P{(1-d) σ2≤S2≤(1+d) σ2}=1-α
Bu bağıntı x2 dağılımını elde etmek için kullanılır.(n)oldukça büyük seçilirse x2 dağılımı normal
dağılıma yaklaşım yapar ve şu denklemler elde edilir.

Zα / 2 =

d .(n − 1)
2.(n − 1)

n = 1+

2( Z α / 2 ) 2
d2
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İki Dağılımın Karşılaştırılması
Yukarıdaki paragraflarda incelenen dağılımın belirli bir duyarlık ile teorik bir dağılıma uygunluğu
tartışılmıştır. Bunun için simülasyon denemelerinden elde edilen değerler gerçek değerler ile
karşılaştırılır.
Daha öncede söylendiği gibi, 2dağılımın uygunluk testi Kolmogrov-Simirnov testidir. Burda ise
ilgilenilen konu yine aynıdır,ama anlamlı olacak olan anlamlılık düzeyi ile örnek hacmini belirlemek
istenmektedir. İstenen duyarlık ve izin verilen hata ile herhangi bir noktada 2 dağılımın kümülatif izafi
frekans dağılımı karşılaştırılarak max. desimal fark anlamında kullanılmıştır.
Örneğin d=0.10 ile örnek hacmi hesaplanır ise ve mutlak hata %10 u aşarsa Kolmogrov-Simirnov testi
seçilen α düzeyi için anlamlı farkı belirtir. SPALDING tarafından herbir örnek için kullanılan örnek
hacmini hesaplamak için aşağıdaki formüller önerilmiştir:
α =0,01 için

n=(1,65 / d)2

α =0,05 için

n=(1,36 / d)2

α =0,10 için

n=(1,22 / d)2

Hesaplanan değerler Tablo 4.3 tedir.
Tablo 4.3.İstenilen duyarlıkta simüle edilen bir sistemin örnek hacimleri
İstenilen
Duyarlık

0,10

0,10
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,001

149
596
913
1650
3721
14884
1488400

Anlam Düzeyleri
0,05
0,01
185
740
1156
2053
6084
18496
1849600

266
1063
1655
2950
6643
26569
2656900

İlişkili Veri
Simülasyon modellerinin çoğu için yapılan varsayım doğru değildir. İlişkili verinin anlamı, sonucun
bulunacak değeri, değişkenin şimdiki değerini doğrudan doğruya etkiler. Veriler tamamen birbirinden
çok bağımsız olursa sonucun şimdiki değerini etkileyecektir. Eğer veriler tamamen birbirinden
bağımsızsa 1 tek gözlemle sonuca varılacaktır. FISHMAN ve arkadaşları her bir bilgisayarla denemede
gerekli örnek hacminin otokorelasyonun şimdiki değerine çok bağlı olduğunu göstermişlerdir.
Korelasyon pozitif ve göz önüne alınmamış ise varyansın tahmin edilmesi oldukça zordur.
Otokorelasyonlu veri ile ilgili olarak 2 yöntem vardır:
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1) Simülasyon sonucu eşit alt programlara bölünür ve her bir alt program bağımsız gözlem gibi işlem
görür.
2) Otokorelasyon fonksiyonu tahmin edilir ve bu tahmin parametrelerine etkisini de içerir.
Burada 2.yaklaşımla ilgileneceğiz. n gözlem veya ölçme zamanı ile ilgilidir.
Bilgisayar çıktısı n tane ilişkili gözlem sağlarsa parametrelerin tahmini şöyle olur:
σ2x = Ana kütle varyansı
ρp,x= Otokorelasyonun p. Katsayısı
m= p:1,2,3 olmak üzere otokorelasyonun hesaplanması için max. süre olmak üzere,

n

X
X =∑ i
i =1 n

σ =
2

σ x2 


p
) ρ p, x 
1 + 2..∑ (1 −
n 
m +1
p =1

m

Korelasyon katsayısını hesaplamak için bir deneme yapmak gerekir ve denge durumu koşulları altında
çıktı veri elde edilir. Bu veri gecikme katsayısı olarak, SX2 ,n denemenin varyansı olarak şu formül
bulunur:

ρ p,x =

∑ {X

i

}

− X ) ( X i+ p − X )

i =1

S x2 (n − 1)

Otokorelasyonun max. gecikme n ölçümü %10 için hesaplanır ve ρp,x sıfırdan farklı ise her bir ρp,x i
belirli olarak test etmek gerekir.
Minimum örnek hacmi şöyledir:
m


p
(tα / 2 ) 2 S 2 1 + 2∑ (1 −
) ρ p, x 
m +1
p =1


n=
2
(d x)

Örnek
Bir uygulama için 500 deneme yapılmıştır. Ortalama 205,74 dak ve varyans (S2)=101921,54
hesaplanmıştır. Yukarıdaki formül ile, gecikme katsayısı;
ρ1,x = 0,3301 ρ 2,x = 0,2993 ρ 3,x = 0,1987
hesaplanır. α =0,05 güven sınırı ile ± %10 arasında kalan min örnek hacmi bulunuz.
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Yukarıdaki formülden n=1757 bulunur.
Otomatik Durdurma Kurallarının Kullanılması
Bir önceki kısımda istenilen duyarlığın başarılabilmesi için gerekli örnek hacminin bulunması
verilmiştir. Simülasyon sırasında yaratılan değerlerin güven sınırını belirlemek için 2.yaklaşım
kullanılır. İstenilen güven sınırına ulaşınca simülasyon durdurulur. Bu durumda çok kısa ve çok fazla
denemeden çekinilmelidir. Bu durumda veri başına gerekli hesaplama süresi arttırılır.
Otomatik durdurma kuralları ile ilişkili diğer bir problem çok az örnek hacmine dayalı tahmin veya
durdurmaya ilişkin tahmin yapılmasıdır.
Çok az veri ile çalışıldığı zaman modelin rasgele olma karakteristiğine dayalı olarak durdurulur. Ayrıca
bir geçiş süresi düşünülmelidir.
Sözü edilen 2 yaklaşım modelin otomatik durdurma kurallarında birlikte kullanılabilir.
1) 2 kademe için simülasyon yapılır. Birincisi ile (n) örnek hacmi benimsenir. Tahmin n* değeri
daha önceden verilen yöntemlerde kullanılır. n*<n ise simülasyon durdurulur. Aksi halde n*-n
defa daha simülasyon yapılır.
2) Örnek standart sapma(s) hesaplandıktan sonra minimum n değeri için hatlı örnekleme
yapılabilir. İlk kez ≤d ise

( s )t1−α , n−1
n
İle karşılaştırılarak simülasyon durdurulur. Her γ değeri için bu hesabı yapmak avantaj sağlar.
Varyans İndirgeme
Bir simülasyon modelinden elde edilen değerlerden biri, örnek ortalamalarıdır. Bu örnek
ortalamaların varyansının mümkün olduğu kadar küçük olması arzu edilir. Çünkü varyansın azalması
yapılacak bütün istatistik tahminlerin duyarlılığını arttıracaktır.
Temel amaç,alternatif karar kurallarının, tasarımın vb parametrelerin en iyisini seçmek ise; önem,
mutlak değerlerin belirlenmesinden ziyade izafi kıyas üzerine olacaktır. iki simülasyon koşumunun
farkların varyansı şöyledir:

V ( X 1 − X 2 ) = V ( X 1 ) + V ( X 2 ) − 2 y V ( X 1 )V ( X 2 )
şeklindedir. Buna göre ortalamaları farklarının varyansı, örnekler arası korelasyon derecesinin ters
varyansı, örnekler arası korelasyon derecesinin ters fonksiyonudur. Örnek ortalamalarının farklarına
ait olan bu varyans değeri, uygun bir pozitif korelasyon değeri ile azaltılabilir.
Yüksek korelasyon ise uygun rasgele sayılar katarının kullanımı ile sağlanır. Bu teknik ilişkili örnekleme
olarak bilinir. Değişkenlik kaynağı, aynı koşullar altında ölçülen kontrol edilebilen değişkenlerin
değişme etkisine izin verilerek elimine edilir. Örneğin bir stok sistemi için optimum sipariş noktası ve
miktarı belirlenmek istenmiş ise rasgele talep ve tedarik süresi dizisi, her bir sipariş noktası ve sipariş
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miktarı kombinasyonu için yaratılır. Her bir kombinasyonun maliyeti, rasgele talep ve tedarik süreleri
dizisinde farklar aracılığı ile yükseltilen ve azaltılan herhangi bir farkla ilgisiz olarak kıyaslanabilir.
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Uygulamalar

-Simülasyonda En iyi başlangıç koşulu metodu hangisidir?
-Örnek kütleden hareket ederek anakütle parametreleri nasıl bulunur?
-Anakütle hakkında fikir sahibi olabilmek için en az örnek kütle hacmi ne kadar olmalıdır?
-Eşlenik örnek ne demektir?
-Örnek hacmine göre kullanılan dağılım türleri nelerdir ?

95

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Simülasyon programlarının başlangıç ve denge koşullarını öğrendik.
Anakütle dağılımını ve parametrelerini, örnek kütle dağılım parametrelerini öğrendik.
Örnek kütle dağılımından hareket ederek, anakütle hakkında nasıl fikir sahibi
olunabileceğini öğrendik.
İki örnek kütle dağılımından hareketle, anakütle dağılımının parametrelerini bulmayı
öğrendik.
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BÖLÜM 9. HİPOTEZ TESTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Tahmin metodları
- Ortalama testleri
-Normal dağılım, t dağılımı ve uygulamaları
-Non-parametrik testler (Mann-Whitney testi)
-Güven aralığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- T dağılımı ve Normal Dağılımı hangi hallerde kullanılır?
2-F testi, T testi ve Z testi ne zaman ve nerelerde kullanılır?
3- Non-parametrik testlerden (Mann-Whitney testi) hangi hallerde kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

F testi, T testi ve Z testinin
kullanım metodolojileri ve
kullanım yerleri.
İnceleyerek
Non-parametrik testlerinin
öğretilmesi ve uygulaması.
Araştırarak
Güven aralığı uygulamaları.
İnceleyerek
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elde
veya

Anahtar Kavramlar

F testi
Z testi
T testi
Non-parametrik test
Güven aralığı
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9.1. Hipotez Testleri
Gerçek simülasyon problemlerinin pek çoğu için ayrıntılı veri toplama ve inceleme olanağı yoktur. Bu
nedenle de model kurmada soyutlama işlemi yapılır. Bir sistemin elemanları seçildikten sonra hipotez
kurulur veya problem denemeye bırakılır ve elemanların etkileri gözlenir. Uygulanan testler ise 4
grupta toplanır:
A) Hipotez Testi:
1. İncelenen olasılık dağılımı aracılığı ile ana kütle parametrelerinin test edilmesi (F,t,Z değerlerinden
yararlanılır.)
2. Örnekten bağımsız olarak ana kütle parametrelerinin testi(non-parametrik testler, örneğin MannWhitney testi)
3. Örneklemeden sonra olasılık dağılımını bulma testleri (Uygunluk testleri, örneğin x2 veya
Kolmogrov-simirnov)
4. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki derecesini test etmek (Korelasyon analizi)
B) Tahmin:
1. Ana kütle parametrelerinin aralık ve nokta tahmininin hesaplanması.
2. İki veya daha fazla değişken arasında kantitatif ilişkinin belirlenmesi(Regresyon analizi)
Hipotez testi ve tahmin için;
a) Ortalama testi
b) Varyans ve kovaryans analizi
c) Uygunluk testleri
d) Regresyon ve korelasyon analizi, uygulanır.
Ortalama Testleri
Test sözcüğü ile aynı ana kütleden çekilen 2 örneğin aynı ana lütleden gelip gelmediği anlatılmak
istenilir.
Örneğin A iş merkezinde ortalama servis süresinin aynı iş merkezinden geliğ gelmediğinin test
edilmesi istenebilir.
Test konusunda 2 taraflı ve tek taraflı testlerden söz edilir. Uygun testin seçimi önceki bilgilerimize ve
ana kütle hakkında yapılan varsayımlara bağlıdır.
Merkezi limit yeoremine göre ana kütle dağılımının normal dağılıma uygun olduğu varsayımı yapılırsa,
uygunluk testleri veya sürece ait eski bilgilere dayanılır ve parametrik testlerden biri ile test
yapılabilir. Şekil 5.1.de tüm test tipleri verilmiştir:
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1) iki ana kütlenin varyanslarının (σ2,σ22) aynı olup olmadığı,
2) Varyans (veya σ2) bilinmesinin veya tahmin edilmesinin testi,
3) Gerçek ortalamanın bilinmesi için ana kütleden örnekleme yapılıp yapılamayacağı,
4) İki örneğin aynı büyüklükte olup olmadığının test edilmesi,
5) İki örneğin büyüklüğü.
Bu sorunlarda önce 2. testi açıklayalım:
Sıfır hipotezi σi2 = σİ2 alternatif hipotez σi2>σİ2 olur. Bunun için S12 ve S22 örnek varyansları belirlenir
ve F istatistiği hesaplanır:
2

F=

S
s2

Daha sonra Ek-4 te verilen F değeri ile karşılaştırma yapılabilir. Büyük S2 için tabloda serbestlik
derecesi (Örnek hacmi-1) tablonun üstünde küçük değerler tam karşıda verilmiştir. Hesaplanan Fα,
dan büyükse H0 hipotezi reddedilir.
Şekil 5.1 de ki 8 nolu test şöyledir: Verilen bir anlamlılık düzeyi için t’ aşağıdaki gibi hesaplanır. N1 ve
N2 birinci ve ikinci örneğin örnek sayıları olmak üzere,
W1=S12/N1 , W2= S22/N2 , serbestlik dereceleri sıra ile, N1-1 ve N2-1 olur ve t’ hesaplanır.
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t' =

W1t1 + W2t 2
W1 + W2

Örnek
Bir kimya fabrikasında tüm sistem ve alt sistemlerden birine ait 5 haftalık değerler aşağıda
verilmiştir.Bu fabrikayı temsil alt sistemin 7haftalık performansı simüle edilmek istenilmektedir.
Alt Sistem:22-22,5-22,5-24-23,5
Model : 24,5-19,5-25,5-20-18-21,5-21,5
kullanarak alt sistem ve simülatörün ortalamaları arasında anlam farkı olup olmadığını test edin.
N1=5

S12=0,68

N2=7

S22=7,25

Hipotez, H0

σ12 = σ22 F=7,25/0,68=10,66

F nin kritik değeri tablodan α=0,05 (7-1) ve (5-1) için Ftab=6,16 bulunur.
FHesap>FTab olduğu için H0 reddedilir.
O halde Şekil 5.1 den ağırlıklı t kullanılmalıdır.

t' =

X1 − X 2
S12
S2
+ 2
N1 − 1 N 2 − 1

Buradan t’=1,2 bulunur.
W1=0,68/5=0,14
W2=8,25/7=1,04 bulunur.
t1=2,78 t2=2,45 (TABLO)
tkritik’= w1t1+w2t2/w1+w2 = 2,49 çıkacaktır.
tkritik’>thesap
olduğu için X1=X2 için verilen H0 hipotezini kabul etme zorunluluğu vardır.
Simülatöre göre istatistik ortalama olmak üzere yüksek varyans modeli tekrar gözden geçirmeyi
gerektirir. Proses ve alt sistemi aynı ortalamayı verse bile süreç ilerde bazı güçlükler verecektir.
Eşleştirilmiş Gözlem
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Korelasyon gözlemi de denen bu test dıştan gelen varyansların kaynağını yok etmeye yardımcı bir
testtir. Herbir örneklemede varyansların yerine farkların varyansı hesaplanır. Sıfır hipotezi,
farkların oluşturduğu ana kütlenin ortalamasıdır. Testin serbestlik derecesi 1 dir.
Di , (X1i-X2i) farkı olmak üzere örnek farklarının sayısı N dir ve test şöyledir :

X1 − X 2

t=

∑D

− (∑i Di2 ) 2 / N

2
i

i

N ( N − 1)

Örnek
Bir simülasyon modeli ilişkili örnekleme (aynı rasgele sayı dizisi) kullanarak çalıştırılmaktadır. Sonuçlar
Tablo 5.1 de verilmektedir. Hipotez, ana kütle ortalamasının alternatifi olan A sonuçları arasındaki
fark yüksek değildir, şeklinde kurulmuştur.

Eşli kıyas için,

t=

X1 − X 2

∑D
i

2
i

− (∑i D ) / N
2 2
i

N ( N − 1)

=

4,63 − 3,63
33 − (10) 2 / 10
10(10 − 1)

hesaplanır. Tablodan , ttablo=1,83 bulunur.
thesaP>ttablo olduğundan H0 hipotezi reddedilir.

Mann-Whitney Testi
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=

1
=2
23
90

Varsayımlardan şüphe edildiği zaman nonparematrik testler içinde en güçlüsü olan Mann-Whitney
Testi kullanılabilir. Bu test 2 farklı grup veya örneğin aynı ana kütleden çekilmesi halinde kullanılır.
M≤N olmak üzere 2 örnek verilerek gözlemleri 1 den P ye kadar (P=M+N) numaralayabiliriz. En küçük
örneğe 1 ve onu takip eden sayılara da büyüklük sırası verilir. R gözlem veya verilen sıra nosu ise en
büyük numara E‘ ye verilmelidir.
Bu testte aşağıdaki formül kullanılır:

U = MN +

M ( M + 1)
−R
2

U değerini N’ ye bağlı olarak nasıl tayin ederiz. 3 farklı yol vardır:
1)

N≤8 ise N’=MN-U hesaplanır ve U ile U’ den hangisinin küçük olduğu
belirlenir. Bu 2 değerden en küçüğü seçilir. Bu değerleri bulmak için verilen kaynaklardaki
hazır tablolardan yararlanılır.

2)

2) 8<N≤21 ise yine U ve U’ hesaplanır. Α anlamlılık düzeyine göre
tablodan U ve U’ bulunur. Uhesap>Utablo ise H0 hipotezi reddedilir.

3)

3) N>20 ise Z tablosu kullanılır. U yerine Z değeri

MN
2
( MN )( M + N + 1)
12
U−

formülünden hesaplanır.

Z=

Örnek
Bir üretim sisteminin çalışmasına ait 18 haftalık veriler derlenmiştir. Simülasyon ile 22 haftalık
durumu araştırılmaktadır. Veriler tablo 5.2 de verilmiştir. Mann-Whitney U Testini kullanarak
α = 0,01 e göre anlam farkının olup olmadığı test edilmek istenmektedir. M=18 N=22 R=251,5
olur. Formülden U=315,5 ve Z=3,19 bulunur. Tabloya göre Z=2,33 bulunur. Bu değer hesaplanan Z
değerinden daha küçüktür. Kararımız ise H0 hipotezini reddetmektir. Mann-Whitney Testi verilerin
sürekli dağılımından geldiğini varsayar.
Sırada birden fazla değer aynı olursa aşağıdaki gibi hareket edilir.

t3 − t
T=
12
t= sıradaki aynı sayı sayısı
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∑T=Aynı sayıların toplamı
P=M+N
Tablo 5.2 diğer slayttadır….

olmak üzere,

Açıklamayı örneğimize uygulayalım:
5 tane 76, 4 tane 77, 2 tane 79, 2 tane 90
2 tane 95
∑T=53-5/12 + 43-4/12 + 23-2/12 + 23-2/12 + 23-2/12 = 16,5
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Güven Aralığı
Örnekleme, değişkenin ana kütlesinin parametrelerini elde etmek için simülasyon modellerinde
kullanılır. Zira parametreler tahmine dayanır ve onların doğruluğu ile ilgili birkaç şey söylemek
zorunluluğu vardır; tahminin geçerli olduğu bir güven aralığı vardır. Örneğin µ nün ortalaması ise
µ için bir üst sınır UL ve bir alt sınır LL olacaktır. Bunun olasılığı ise; P(LL≤UL)=1-α dır.

X
Bir normal dağılıma göre LL ve UL’ nün hesaplanması kolaydır.
N= Örnek hacmi
S= Örneğin standart sapması

S X =S√(n-1) olmak üzere tek bilinmeyen µ

t=

X −µ
S X den hesaplanır.

N<30 için ana kütlenin tahminden sonra güven sınırlarının limitleri aşağıdaki gibi olur:

X −µ
SX

t=

den hesaplanır.

N<30 için ana kütlenin tahminden sonra güven sınırlarının limitleri aşağıdaki gibi olur:

S
N −1

X ± tk .

tk değeri N-1 serbestlik derecesi ve α seçilerek Ek-5 den okunur.
Şans eseri olarak ana kütlenin standart sapması bilinirse ve N≥30 ise güven aralığı aşağıdaki
formülden bulunur:

X ± Zk .

σ
N

Zk normal istatistik tablosundan okunur ve σ2 için (S2[N/N-1]) kullanılır.
Bir bilgisayar merkezinde bir modelin tamamlanma süresi 10 örnek ölçme değeri ile belirlenmiştir.
x=43,8 dak ve σ2=6 dak dır.
a)Serbestlik derecesi 10-1=9, t0,975=2,26 olduğundan 95 güven sınırı için gerçek değer (43,84,52)=39,8 dak ile 43,8+4,52=43,32 dak arasındadır.
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X ± t0,995 .

= 43,8±2,26(6/√9)=±4,52
S
N −1

%95 güven sınırı için gerçek değer (43,8-4,52)=39,8 dak ile 43,8±4,52=43,32 dak arasındadır.
b) %99 güven sınırı ile tk=t0,995=3,25 olduğundan X =43,8 ± 3,25 (6/√9) = 43,8±6,50 ve aralık 37,3 ile
50,3 hesaplanır.

109

110

111

112

113

Uygulamalar

-T testi ile Z testi arasında ne fark vardır?
-F testi ile T testi arasında ne fark vardır?
-Mann-Whitney testi hangi hallerde uygulanır?
-Güven aralığı ne demektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tahmin metodları, uygunluk testleri (F, T, Z testleri) ve nasıl kullanılacaklarını,
F,T,Z testlerinin tablolarının nasıl kullanılacağını,
Non-parametrik testlerden, Mann-Whitney testi ve uygulamasını,
Güven aralığı ve güven aralığı problemlerinin çözümünü öğrendik.
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BÖLÜM 10. SIMAN DİLİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Siman Dilinin Model Yapısı
- Siman Dilinde Temel Blok Kavramları
- Siman’da Kullanılan Dağılım ve Parametreler
- Örnek Uygulama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1-Siman dili hangi programların temelini oluşturmaktadır?
2- Siman dili kaç bölümden (prosedürler) oluşmaktadır?
3- Siman dili kaç programdan oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Siman dili yapısı

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
İncelenerek

Siman dili deyimleri

İncelenerek

Siman dili
yazılımı

programı
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ve İncelenerek

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Siman
Fortran
Model program
Deneysel program
Prosedür
Link ve derleme
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Giriş
Siman dili başlığı altında, ilk önce dilin temel yapısından bahsedilecektir. Daha sonra
temel blok diyagramları teker teker açıklanacak, kullanılan dağılımlar ve parametreleri
hakkında bilgi verilecektir. Son kısımda ise açıklanan diyagramlar bir örnek üzerinde
gösterilecektir.
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10.1. SIMAN DİLİ
10.1.1.-SIMAN MODEL YAPISI
10.1.1.1- Sistem ve Teorik Yapı

•

Siman Model Yapısı

•

Siman’da Temel Blok Kavramları

•

Orta Seviyeli Siman Blok Kavramları

•

İleri Düzeyde Siman Blok Kavramları

•

Malzeme Taşıma Sistemlerinin Modellenmesi

Sistem Modeli, sistemin dinamik ve statik karakteristiklerini tanımlar.
Deneysel çatı, deneysel koşullar altında bir modelin koşulduğu özel çıktı verilerini
tanımlar.
Model yapısı ve deneysel yapıyı iki farklı eleman olarak ayırmak suretiyle, yalnız
deneysel çatı değiştirilerek değişik simülasyon deneyleri yapılabilir. Sistem modeli aynı kalır.

10.1.2- Yazılım Yapısı
Siman yazılımı 5 bağımsız işlemciden oluşur.
1. Model İşlemcisi: Blok diyagram modeli yapmak için kullanılır. Elde edilen data
dosyası, model dosyası olarak adlandırılır.
2. Deney İşlemcisi: Sistem modelinin deneysel çatısını tanımlamak için kullanılır. Elde
edilen data dosyası deney dosyası olarak adlandırılır.
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3. Link İşlemcisi: Program dosyasını oluşturmak için model dosyasını ve deney
dosyasını birleştirir.
4. Program Dosyası, simülasyon programlarını koşturan ve sonuçları çıktı dosyasına
yazan işletim prosesörü için girdidir.
Çıktı İşlemcisi: Analiz işlemi için kullanılır.

GEZEN BİRİM
Üzerinde işlem yapılan nesnedir.
Örnek olarak,
-Ders işleme sisteminde gezen birim öğrencilerdir.
-Üretim yapan işletmede gezen birim hammaddedir.
-Benzin istasyonunda gezen birim arabalardır.
-Banka sisteminde gezen birim müşterilerdir.
*SIMAN programı gezen birim üzerine kurulur. Ona yapılan işlemleri bilgisayara
dökerek simülasyon yapılır.

10.1.3- Blok Diyagram Modelleri
Blok diyagramları Siman dilinin ana unsurlarıdır. Bu diyagramlar sistem boyunca gezen
birimlerin hareketini gösteren ve yukarıdan aşağıya doğru hazırlanan akış şemalarıdır.
Gezen birimler sistem boyunca akan insan, bilgi veya malzeme gibi maddelerin temsili
için kullanılırlar.
TEMEL BLOK TİPLERİ
1. OPERATION
2. TRANSFER
3. HOLD
4. QUEUE
5. STATION
6. BRANCH
7. PICKQ
8. SELECT
9. QPICK
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10. MATCH
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BLOK FONKSİYONLARI
Siman’da her bloğun fonksiyonu QUEUE, STATION, BRANCH, SELECT gibi bir blok
fonksiyon ismi ile tanınır. Blokların kullanılışında her blok sadece bir fonksiyon ifade
eder ve blok fonksiyon ismi, temel blok isminin aynısıdır.
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10.1.4- SIMAN’da Kullanılan Dağılımlar ve Parametreler
SIMAN’da kullanılan dağılımlar ve parametreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Dağılım

P1

P2

Exponansiyel (EX)

Ortalama

Erlang (ER)

Exp. Ortalama

k

Uniforn (UN)

Minimum

Maksimum

Üçgen (TR)

Minimum

Mod

Normal (RN)

Ortalama

Standart Sapma

Lognormal (RL)

Ortalama

Standart Sapma

Gamma (GA)

Beta

Alfa

Beta (BE)

Teta

Fİ

Poisson (NP)

Ortalama

Weibull (WE)

Beta

Alfa

Deneysel Kesikli
Olasılık Dağılımı
(DP)

Pk, k=1,3,….

Kümülatif
olasılıkları gösterir
Rastgele
değişkenlerin
değerini gösterir

Sabit (CO)

Sabit değer

Pk, k=2,4,….

Siman’da Kullanılan Operatörler:
1) Parantez içindeki ifadeler. (Daima önceliklidir)
2) Aritmetik Operatörler:
a) Üst alma operatörü : **
b) Çarpma ve bölme operatörü: * , /
c) Toplama ve çıkarma operatörü: + , 3) İlişkisel Operatörler:
4) .EQ. =Eşit

.GE. =Büyük eşit

5) .LE. =Küçük eşit

.LT. =Küçük

6) .GT. =Büyük

.NE. =Eşit değil

7) Mantıksal Operatörler:
8)

a) .AND. = ve
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P3

Maksimum

b) .OR. = veya

9)

10.2- SIMAN’DA TEMEL BLOK KAVRAMLARI
Model çatıda kullanılan fonksiyonlar:
-

CREATE

-

ASSIGN

-

DELAY

-

TALLY

-

COUNT

-

QUEUE

-

SEIZE

-

RELEASE

-

NEXT

Gezen Birim Oluşturma:

CREATE blok, gezen
birim oluşturma
bloğudur.
CREATE:EX(1,1);

ASSIGN bloğu, özellik ve değişkenlere değer atamada kullanılır.

ASSIGN:A(1)=2
ASSIGN:X(2)=DP(3,
1);
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DELAY Komutu
İşlemin başlamasından bitimine kadar geçen süre anlamındadır. İngilizce kelime anlamı
olan GECİKME ile karıştırılmamalıdır.
DELAY:UN(2,1);
anlamındadır.

1 no’lu kanaldaki 2. veri kümesine göre işlem yap

NEXT
NEXT komutu QUEUE,SEIZE,DELAY,RELEASE bloğu yazıldıktan sonra, yani gezen
birim o bloktan ayrılırken nereye gitmesi gerektiğini gösterir. Yazılmadığı takdirde bir alt
bloktan program devam edecektir.
DENEYSEL ÇATI
Deneysel çatı modelin uygulanması için gerekli deneysel koşulların bir karakteristiğidir.
Analist bir model üzerinde deneyler yapmak için bu çatıyı kullanır. Parametreleri
değiştirerek optimizasyon sağlanır.
Deneysel Çatıda Kullanılan Fonksiyonlar

•

PROJECT

•

DISCRETE

•

TALLIES

•

COUNTERS

•

RESOURCES
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•

PARAMETERS

•

REPLICATE

•

DSTAT

•

TRACE

PROJECT ELEMANI
PROJECT elemanı SIMAN özet raporunu başlıklamada kullanılır. Bu başlıkta projenin
ismi, analizcinin ismi ve tarih bilgileri bulunmaktadır.
TITLE,ANALIST, MON/DAY/YEAR şeklindedir.
Proje ismi en fazla 10 karakter. Analizcinin ismi ise en fazla 20 karakter olabilir.
DISCRETE ELEMANI
DISCRETE elemanı, kesikli olay modelleri ve blok diyagramlar vasıtasıyla gösterilen
kesikli sistemlere alt değişkenleri tanımlar. Kesikli bir model tanımlandığında bu komut
mutlaka deneysel programda yer almalıdır.
REPLICATE ELEMANI
REPLICATE elemanı simülasyonun başlangıç zamanını, koşum sayısını, koşum
uzunluğunu ve koşumların başlangıç durumunu belirtmek için kullanılır.
REPLICATE elemanında iki adet başlangıç durumu vardır ve bu seçeneklerin her ikisi de
YES veya NO olarak belirtilir.

DSTAT ELEMANI
Kesikli sistemlerdeki değişkenlere ait sürekli zaman istatistiklerinin elde edilmesinde
kullanılır.
DSTAT elemanının çıktısı ortalama,varyans, maksimum, minimum ve zaman
periyodudur.
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DSTAT:1,NT(1),MESGULARABALAR,12;
NT(1) değişkenlerinin tümü 12 no’lu üniteye kaydedilir.
TRACE ELEMANI
Kesikli bir modelde, gezen birim işlemlerinin detaylı raporlarını elde etmek için
kullanılır. Böylece simülasyon süresi boyunca sistemin, operatör tarafından kontrolü
sağlanmış olur. TRACE komutu ile kaynakların, kuyrukların, gezen birimlerin geciktirilme
zamanları kolayca görülebilir.
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Uygulamalar

-Siman dili yapısını açıklayınız.
-Siman model programlama deyimlerini belirtiniz.
-Siman deneysel programlama deyimlerini belirtiniz.
-Basit bir Siman programı yazınız.
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Uygulama Soruları

1- Siman dili yapısındaki program ve prosedürleri yazınız.
2- Siman model programlama deyimlerinin özelliklerini belirtiniz.
3- Siman deneysel programlama deyimlerinin özelliklerini belirtiniz.
4- Basit bir Siman programı yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Simülasyon dillerinden Siman dilini tanıttık. Siman dilinin özelliklerini belirttik.
Siman dilinin yapısını açıkladık. Siman deyimlerini (model ve deneysel)
açıkladık. Basit bir program yazdık.

139

BÖLÜM 11. SIMAN DİLİ-(ORTA SEVİYE)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Orta Seviyeli Blok Kavramları
Orta Seviyeli Model Program Deyimleri
Orta Seviyeli Deneysel Program Deyimleri
Orta Seviyeli Siman Program Yazımı (Kısım Kısım)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- Orta seviyede Siman model program deyimlerinin açıklanması
2- Orta seviyede Siman deneysel program deyimlerinin açıklanması
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Orta seviyede Siman model İncelenerek
program deyimleri
Orta seviyeli Siman deneysel İncelenerek
program deyimleri
Orta seviyeli Siman programı
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İncelenerek

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Orta seviye
Model
Deneysel
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Giriş
Bu bölümde Siman dilinde kullanılan orta seviyeli blok kavramları açıklanacaktır. Her
fonksiyonun kullanım amacı belirtilmiş ve nasıl kullanıldığı detaylı bir şekilde anatılmıştır.
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SIMAN DİLİ- ORTA SEVİYE
11.1. Orta Seviyeli Blok Kavramları
Orta seviyeli SIMAN blok diyagramları ikinci bölümdeki komutlara ek olarak bazı komutları
içermektedir.
Orta seviyeli SIMAN blok kavramlarının model çatısında kullanılan fonksiyonlar aşağıdaki
gibidir:

•

BRANCH

•

QPICK

•

PICKQ

•

SELECT

•

ALTER

•

PREEMPT

•

WAIT – SIGNAL

•

MATCH

•

REMOVE – COPY – SEARCH

BRANCH
BRANCH bloğu ile dallanma üç şekilde olur.

•

1.Olasılıkla Dallanma: WITH, P şeklinde yazılır.

•

2.Şartlı Dallanma: IF, C şeklinde yazılır.

•

3.Deterministik Dallanma: ALWAYS veya ELSE

PARALEL KAYNAKLAR VE KUYRUKLAR
QPICK = Kuyruktan Seçim
PICKQ = Kuyruğa Seçim
SELECT = Kaynağa Seçim
KUYRUK SEÇİM KURALLARI
QSR: Queue select rule
CYC: Seçilen QUEUE bloğunun ardındaki hazır olan ilk QUEUE blok başlangıcını seç
RAN: Random seçer
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POR: Tercihli Sıra Kuralı
SNQ: Shortest Number Q
LRC: Largest Remaining Capacity
SRC: Smallest Remaining Capacity
UR: User Rule
ER: Experimental Rule
ALTER BLOĞU
Simülasyonun uygulandığı sırada kaynak kapasitelerinin değiştirilmesinde kullanılan bir
OPERATION bloğudur. Bu bloğun operandları kapasitesi değiştirilecek kaynağın ismi ve
kapasite değişim miktarıdır.
ALTER: KAYNAK , -1 ;
ALTER: ISCI , A (1) ;
PREEMPT BLOĞU
SEIZE bloğu ile aynı özellikte bir bloktur. Yani kaynak ünitelerinin ön tahsislenmesinde
kullanılır. SEIZE ile tek farkı MESGUL BİR KAYNAGIN tahsislenebilmesidir.
PREEMT : MAKINA ;
WAIT-SIGNAL
WAIT bloğu gezen birimlerin hareketlerini SIGNAL bloğundan belirli bir işaret kodu gelene
kadar geciktirir.
SIGNAL bloğu gezen birimleri WAIT bloğundan serbest bırakmak için kullanılan bir
OPERATION bloğudur.
QUEUE, 1 ;
WAIT : A (1) ;
SIGNAL : 2 ;
Gezen birim SIGNAL bloğuna geldiğinde A (1) özelliği 2 ye eşit olan tüm gezen birimler
WAIT bloğundan serbest bırakılır.
MATCH BLOĞU
Gezen birimleri eşleştirme bloğudur. Montaj hattı simülasyonlarında sıklıkla kullanılması
gerekir.
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HASTA

QUEUE, 1;
DETACH;

KAYIT

QUEUE, 2;
DETACH;
MATCH, 3;
HASTA , MUAYENE :
KAYIT;

DOSYA İŞLEMLERİ
REMOVE, COPY , SEARCH
Gezen birim REMOVE komutu kullanılarak bir QUEUE bloğundan çıkarılabilir.
COPY bloğu sırası bilinen bir gezen birimin kopyası çıkarılması istenen bir başka kuyruğa
gönderilmesini sağlar.
SEARCH bloğu belirli bir şartı sağlayan gezen birimlerin sırasını bulmak için kullanılır.

REMOVE : NQ,1 , CIKIS ;
1 no’lu kuyruğa son giren gezen birim dosyadan çıkartılır ve çıkış etiketli bloğa gönderilir.

COPY:1,1, KONTROL;
1 no’lu dosyaya ilk giren gezen birimin bir kopyası oluşturulur ve KONTROL etiketli bir
bloğa gönderilir.
Orta seviyeli SIMAN blok kavramlarının deneysel çatısında kullanılan fonksiyonlar

•

SEEDS

•

RANKINGS

•

RULES

•

DISTRIBUTIONS

•

INITIALIZE

•

TABLES

SEEDS ELEMANI
Rastgele değişkeni belli bir arada üretebilmek amacı ile kullanılan bir komuttur.
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SEEDS: 1, 53333 , YES : 2,77773 , NO ;
1 numaralı akış için çekirdek değer 53333te başlar ve her bir işletimin başında yenilenir.
2 numaralı akış için çekirdek değer 77773 te başlar ve yenilenmez.
RANKINGS ELEMANI
Normal durumda QUEUE bloğunun içindeki gezen birimler FIFO kuralına göre sıralanırlar.
RANKINGS elemanı ile bunu değiştirmek mümkündür.
FIFO: First in first out
LIFO: Last in first out
LVF (K): Lowest value
HVF (K): Highest value
RULES ELEMANI
Eğer model çatısı altında QPICK, PICKQ veya SELECT komutlarını kullandıysak, yani bir
seçim için bir kural komutu kullandıysak, deneysel çatıda da bunun karşılığı olan RULES
komutunu kullanmak zorundayız.
DISTRIBUTIONS ELEMANI
Deneysel çatı altında olması gereken bir komuttur. Genelde yapılan dağılımlar
PARAMETERS ile gösterilir.

DISTRIBUTIONS: 1,EX(2,1): 2, ER(4,2);
1 no’lu deneysel dağılım parametre seti 2 ve akış numarası 1 olan üssel dağılımdır.
INITIALIZE ELEMANI
SIMAN değişkenlerinin ilk değerlerini tanımlar.
Genelde default değer olan sıfır değeri kullanılır.
TABLES ELEMANI

•

TF (N, VAR)

•

N: tablo numarası

•

VAR: bağımsız değişken

•

Tablo numarası (N), belirlenen bir sahadaki tablo için bağımlı değerleri tanımlayan bir
TABLES elemanına karşılık gelir.
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.
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Uygulamalar

- Orta seviyeli Siman model programının deyimlerini yazınız.
- Orta seviyeli Siman deneysel programının deyimlerini yazınız.
- Bu deyimleri kullanarak orta seviyeli basit bir Siman programı yazınız.
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Uygulama Soruları
Orta seviyeli Siman model program deyimlerini açıklayınız.
Orta seviyeli Siman deneysel program deyimlerini yazınız.
Orta seviyeli bir Siman programı yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde orta seviyeli Siman model programı deyimlerini ve kullanım biçimlerini
öğrendik. Aynı şekilde Siman deneysel program deyimlerini ve kullanım biçimlerini
öğrendik.
Bu iki (model ve deneysel ) program deyimlerini kullanarak Siman orta seviyeli
program yazımını öğrendik.
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BÖLÜM 12. SIMAN DİLİ-İLERİ DÜZEY
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Siman ileri düzeyde (model ve deneysel) program deyimlerini
İleri düzeyde malzeme taşıma sistemi deyimlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1234-

Siman’da ileri düzey nedir?
İleri malzeme taşıma sistemleri deyimleri nelerdir?
İleri malzema taşıma kaça ayrılır?
Her bir seçeneğin Siman dilinde (model ve deneysel) deyimlerini yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İleri
düzeyde
deyimleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Siman İncelenerek

İleri
düzeyde
malzeme İncelenerek
taşıma sistemleri deyimleri
İleri
düzeyde
malzeme İncelenerek
taşıma
sistemleri
deyimlerinin uygulamaları
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elde
veya

Anahtar Kavramlar
İleri düzey
Siman model
Siman deneysel
Malzeme taşıma sistemleri
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Giriş
Bu bölümde ileri düzey Sıman blok kavramlarından bahsedilecektir. İleri düzey blok
kavramlarının kullanım amaçları ve yerleri açıklanacak ve progarm içinde nasıl kullanılmaları
gerektiği gösterilecektir.
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SIMAN DİLİ-İLERİ DÜZEY
12.1. İleri Düzeyde Sıman Blokları
Model çatıda kullanılan fonksiyonlar:
- STATION
- ROUTE
- SCAN
- COMBINE
- GROUP
- SPLIT
- FIND J
STATION
STATION bloğu bir istasyon alt modelinin başlangıcını tanımlar. Bir gezen birim,
TRANSFER bloğu kullanılarak STATION bloğuna gönderilmek suretiyle bir istasyon alt
modeli içine dahil edilebilir. Bu bölümde üç transfer bloğundan biri olan ROUTE bloğundan
bahsedilecektir. Diğer iki TRANSFER bloğu TRANSPORT ve CONVEY malzeme taşıma
sistemlerini modellemede kullanılır.

ROUTE
ROUTE bloğu istasyon alt modelleri arasında gezen birim akışını kontrol eden bir
TRANSFER bloğudur.
Bu bloğun kullanımında önemli olan nokta STATION bloğunu kullandığımız zaman mutlaka
ROUTE bloğunu da dahil etmemiz gerektiğidir.

SCAN
SCAN bloğu belirtilen kontrol şartı gerçekleşinceye kadar ( true oluncaya kadar) önceki
QUEUE bloğunda gezen birimin tutulması için kullanılır.
QUEUE, 1;
SCAN: NQ (2) , LT,4 ;
Bloğa gelen gezen birimler 2 numaralı dosyadaki gezen birim sayısı 4 ten küçük oluncaya
kadar 1 no’lu dosyada tutulurlar.

GEÇİCİ ve SÜREKLİ GRUPLAR
COMBINE = Gezen birimleri SÜREKLİ gruplar.
COMBINE: 3, SUM;
GROUP = Gezen birimleri GEÇİCİ olarak gruplar.
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GROUP: 6, FIRST;
SPLIT = Gruplanan gezen birimlerin sistemde tekrar tekil halde bulunmalarını sağlar.

FINDJ BLOĞU
FINDJ bloğu belirlenen bir aralıkta istenen şartın sağlandığı J ( index değişkeni )
değerini araştırmak için kullanılan bir operation bloğudur

12.2- İleri Düzeydeki Siman Blok Kavramları Deneysel Çatı Fonksiyonları
• ARRIVALS
•

RESOURCES

ARRIVALS ELEMANI
Belirlenen zamanda sistem modeline varan gezen birim gruplarını oluşturmak için kullanılır.

•

RESOURCES

•

RESOURCES: 1, MATKAP: 2-3, TORNA, 2, 4: 4-7, ISCI, 3;

12.3. Malzeme Taşıma Sistemlerinin Modellenmesi
Model çatıda kullanılan fonksiyonlar:
Konveyörler için kullanılan fonksiyonlar
- ACCESS
- CONVEY
- EXIT
- STOP
- START
Diğer taşıyıcılar için kullanılan fonksiyonlar
-

REQUEST
- TRANSPORT
- FREE
- HALT
- ACTIVATE

-

Araba taşıyıcısı için model fonksiyonların kullanımı

-

QUEUE, 1;

-

REQUEST: ARABA (SDS,1);

-

TRANSPORT: ARABA(A(1)), 2;

-

STATION,2;
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-

FREE: ARABA(A(1));

-

Malzeme taşıma sistemlerinin modellenmesinde en önemli konu taşıyıcılardır.
SIMAN dilinde malzeme taşımaları konveyörler ile yapılır.

-

Konveyörler;

-

-ACCESS

-

-CONVEY

-

-EXIT

-

-STOP

-

-START komutları ile oluşturulur ve bu komutlarla işlemler yapılır.

ACCESS
ACCESS bloğuna varan gezen birim, bu gezen birimin girdiği istasyona gerekli sayıda hücre
yerleşinceye kadar, önceki QUEUE bloğunda tutulur.
ACCESS bloğunun operandları girilecek konveyor aracı ve ihtiyaç duyulan hücre sayısıdır.
START – STOP
Bir konveyorun işlevsel durumu START veya STOP blokları kullanılarak değiştirilebilir.
Her iki blok için tek operand işlevsel durumu değiştirilecek olan konveyor aracının ismidir.
CONVEY
TRANSFER bloğudur. Konveyör ile taşıma yapılıyorsa CONVEY bloğunu kullanmamız
gereklidir.
CONVEY bloğunun operandları konveyör ismi ve gezen birimin nakledileceği istasyondan
ibarettir.
EXIT
Bir gezen birim konveyör üzerinde hedef istasyona vardığında, konveyör aracını tekrar
serbest bırakır. Bu serbest bırakılan konveyöre tahsis edilecek hücreler ise EXIT komutu ile
serbest bırakılır ve böylece konveyörler boş durumdan meşgul duruma geri dönerler.

•

QUEUE, 1;

•

ACCESS: HAT1;

•

CONVEY: HAT1, 4;

•

STATION, 4;
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•

EXIT: HAT1;

•

STOP: HAT 1;

•

DELAY:UN(1, 1);

•

START: HAT1;

12.4. Malzeme Taşıma Sistemlerinde Kullanılan Deneysel Çatı Fonksiyonları
• TRANSPORTERS
•

DISTANCES

•

CONVEYORS

•

SEGMENTS

•

TRANSPORTERS ve DISTANCES kesikli taşıyıcılar için CONVEYORS ve
SEGMENTS

•

TRANSPORTERS

•

Modelde kullanılan kesikli taşıyıcıların karakteristiklerini tanımlar.

•

TRANSPORTERS elemanının tekrar eden operandları, taşıyıcı numarası, taşıyıcı
adı,taşıyıcı kapasitesi, mesafe grubu numarası, taşıyıcı hızı ve her bir taşıyıcı
ünitesinin başlangıç durum ve yeridir.

•

TRANSPORTERS: 1, ARABA, 3, 1, 1.0,1-A, 2-A, 2-I;

•

DISTANCES

•

Taşıyıcının uğrayabileceği bütün istasyon çiftleri arasındaki hareket mesafelerini
tanımlamak için kullanılır.

•

DISTANCES: 1, 1-5, 10, 2, 7, 5 / 7, 3, 4 / 2, 6 / 3;

•

İstasyonlar arası mesafeler bir sonraki slaytta from – to matrisleri olarak
gösterilmiştir.

To

2

3

4

5

1

10

2

7

5

2

-

7

3

4

From

163

3

-

-

2

6

4

-

-

-

3

To

7

8

9

10

6

7

1

2

8

7

-

3

5

6

8

-

-

1

9

9

-

-

-

4

From

•

CONVEYORS

•

Modelde kullanılan konveyörlerin karakteristiklerini tanımlar.

•

CONVEYORS elemanının operandları, konveyör numarası, konveyör ismi,segment
grubu numarası, konveyörün hızı, hücre uzunluğu ve konveyörün başlangıç
durumu(aktif – inaktif)dur.

•

CONVEYORS: 1, HAT1, 1, 2.5, 1, A ;

•

SEGMENTS

•

SEGMENTS elemanının operandları segment grubu numarası, ağ içindeki başlangıç
istasyonunun numarası ve ağ içindeki her bir segment için istasyon numarası – mesafe
çiftinden ibarettir.

•

SEGMENTS : 1, 1, 2-1, 4-1, 3-1:
2, 1, 2-1, 4-1, 3-1, 1-1:
3, 1, 2-1, 3-1, 4-1, 1-1;
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Model program örneği için giriş ifadeleri:

Deneysel program örneği için giriş ifadeleri:
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Uygulamalar

- İleri Siman model ve deneysel program deyimleri
- İleri malzeme taşıma sistemi Siman model deyimleri
- İleri malzeme taşıma sistemi Siman deneysel deyimleri
- İleri Siman programı uygulaması
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Uygulama Soruları

1- İleri Siman deyimlerini yazınız.
2- İleri Siman malzeme taşıma sisteminde konveyör için model ve deneysel deyimleri
yazınız.
3- İleri Siman malzeme taşıma sisteminde konveyör dışı model ve deneysel deyimleri
yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ileri düzey Siman deyimlerini öğrendik. İleri düzeyde taşıma sistemlerini
öğrendik. İleri düzeyde Siman taşıma sistemi model ve deneysel deyimlerini ve kullanım
biçimlerini öğrendik.
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BÖLÜM 13. ARENA

169

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

- ARENA simülasyon programı kullanım amaçları
- ARENA menüsü
- ARENA basit proses modüleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ARENA programının yapısı
2- ARENA menüsünün yapısının açıklanması
3- Basit ARENA programı oluşumu
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
ARENA
programının İncelenerek
yapısının öğrenilmesi
ARENA programı deyimleri

İncelenerek

ARENA menüsü

İncelenerek
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elde
veya

Anahtar Kavramlar
ARENA
Menü
Proses
Modül
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Giriş
Bu bölümde simülasyon programı olan ARENA’dan bahsedilecektir. Öncelikle
ARENA programının kullanım amacı kısaca tanıtılacaktır. Daha sonra ARENA
programındaki menüler incelenecektir. Her menünün içindeki fonksiyonlar ve kullanım
alanları açıklanacaktır. Daha sonra ise bir problemi ARENA’da modellemek için gerekli basit
proses modülleri açıklanacaktır.
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ARENA
13.1. Arena
Arena simülasyon programı, Siman simülasyon dilinin görsel olarak desteklenmiş ve
tasarımcıya kolaylık sağlayacak şekilde yapılandırılmış halidir.
Arena da diğer benzetim modellerinin yaptığı gibi, gerçek sistemlerin ve bu gerçek
sistemlerde uygulanacak yeni fikirlerin karar vericiye yardımcı olacak şekilde, görsel
olarak işletilmesine, sistem performansının ölçülmesine, tahmin edilmesine, değişen
koşullar altında sistemin verdiği tepkinin gösterilmesine yardımcı olan bir karar destek
sistemidir.

13.2. -MENÜLER

FILE (DOSYA) MENU

Undo: Yapılan işlemi geri alır.
Redo: Geri alınan işlemleri tekrar yapar.
Paste Link: Hem “clipboard”a yapıştırılan hem de kullanılan dosyada güncelleştirmek
yapmak için kullanılır.
Duplicate: Seçilen nesneyi çoğaltır.
Find: Aranılan yazıyı bütün modellerde ve animasyonlarda arar.
Properties: Nesnelerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edilir.
Links: Model diğer dosyalarla bir bağlantı varsa bu bağlantıları incelemek ve değiştirmek
için kullanılır.
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Insert New Object: Grafik veya multimedya gibi diğer uygulamalardan çeşitli yerleştirmeler
yapmayı sağlar.
Object: Baska bir uygulamadan getirilen bir nesne ile ilgili çesitli düzenlemeler yapmaya
olanak verir.

EDIT (DÜZENLEME) MENU

Undo: Yapılan işlemi geri alır.
Redo: Geri alınan işlemleri tekrar yapar.
Paste Link: Hem “clipboard”a yapıştırılan hem de kullanılan dosyada
güncelleştirmek yapmak için kullanılır.

Duplicate: Seçilen nesneyi çoğaltır.
Find: Aranılan yazıyı bütün modellerde ve animasyonlarda arar.
Properties: Nesnelerin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edilir.
Links: Model diğer dosyalarla bir bağlantı varsa bu bağlantıları incelemek ve
değiştirmek için kullanılır.

Insert New Object: Grafik veya multimedya gibi diğer uygulamalardan çeşitli
yerleştirmeler yapmayı sağlar.

Object: Baska bir uygulamadan getirilen bir nesne ile ilgili çesitli düzenlemeler
yapmaya olanak verir.

VIEW (GÖRÜNÜM) MENU
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Zoom In: Model penceresini yakınlaştırır.
Zoom Out: Model penceresini uzaklaştırır.
Zoom Factor: Zoom yapıldığında ne kadar yaklaşıp uzaklaşılacağına ayarlamaya yarar.
View: Hazır bulunan görünümlere ulaştırır.
Named View: Kullanıcıya özel görünüm oluşturmaya yarar.
Grid / Snap: Coğrafik bir grafiklik için kullanılır.
Layers: Düzenleme ve çalıştırma sırasında hangi nesnelerin gösterilip
gösterilmeyeceğinin ayarlanmasına ve kontrol edilmesine yardımcı olur.
Toolbars: Hangi düğme gruplarının yerleştirileceği ayarlanabilir.
Project Bar: Modelin oluşturulmasında kullanılan elemanların ve şablonların yer aldığı
çubuğun görüntülenmesini sağlar.
Status Bar: Mouse’un ekran üzerinde hangi koordinatlarda bulunduğunu ve neler olduğunu
gösteren durum göstergesinin görüntülenmesini ayarlar.

TOOLS (ARAÇLAR) MENU
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Process Analyzer: Farklı model senaryolarının isletilmeyle gösterilen
alternatiflerin değerlendirilmesine yardım eden bir araçtır.

Model Documentation Report: Proje adı, analizci adı, dosya adı, rapor tarihi,
koşum sayısı, başlangıç tarihi/zamanı, ısınma süresi, modül adları/tipleri/tanımları,
islenen bilgisi, alt model tanımları gibi bilgileri içeren, bir model hakkındaki mümkün
olan tüm dokümanların özetlendiği bir araçtır.

Export Model to Database: Model bilgilerini aktif olan Arena modelinden yeni bir
model veri tabanına aktarır.

Import Model from Database: Bir Access ya da Excel veri tabanını yeni bir Arena
model penceresine eklemeyi sağlar.

OptQuest for Arena: Simülasyon modeli içindeki optimal sonuçları araştırmaya izin
vererek Arena’nın analiz yeteneğini genişletir.

Macro: Bir Visual Basic modülündeki bir alt programda depolanan Visual Basic
anlatımlarının bir serisidir. Bir makro kaydedildiğinde, Arena komut serilerinin her bir
adımı hakkında bilgi depolar.
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ARRANGE (DÜZELTME) MENU

Bring to Front: Seçili nesnelerin yerlerine göre üstte kalmalarının ayarıdır.
Send to Back: Seçili nesnelerin yerlerine göre altta kalmalarının ayarıdır.
Group: Seçili nesnelerin fiziksel görünüşlerinin bozulmadan bir arada tutulmasına
yarar.

Ungroup: Seçili nesnelerin fiziksel görünüşlerinin bozulmadan ayrılmasına yarar.
Vertical Flip: Seçilen nesneleri dikey olarak sıralar.
Horizantal Flip: Seçilen nesneleri yatay olarak sıralar.
Rotate: Seçilen nesneyi saat yönünde 90° döndürür.
Align:Seçilen nesneleri isteğe göre yukarıya, aşağıya, sağa ya da sola yaslamak
içindir.

Distribute: Seçilen nesneleri yatay ya da dikey olarak dağıtır.
Snap to Grid: Seçilen ya da yeni eklenen nesnelerin model penceresinde kılavuz
çizgilerine göre hizalanmasını sağlar

Change Snap Point: Bu hizalama ile ilgili ayarları yapar.
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OBJECT (NESNE) MENU

Connect: Parçaların modülden diğerine geçişlerini göstermek için iki modülü bağlamaya
yarar.
Auto – Connect: daha önce yerleştirilmiş bir modülün yanına yerleşim yapılması durumunda
otomatik olarak bu bağın kurulması işlemini yapar.

Smart – Connect: yapılan bu bağlantıların üç defa açı yaparak yerleşmesini sağlar.

RUN (İŞLETİM) MENU

Setup: Çalışma işlemi hakkında simülasyonun tam ekran çalıştırılması gibi bazı ayarlar
yapmaya izin
verir.

Go: Simülasyonu çalıştırır.
Step: Bir sonraki zaman basamağına atlatır.
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Fast - Forward: Animasyonu kaldırarak çok yüksek bir oranda simülasyonun çalışmasına ve
çabuk sonuçlara ulaşmayı sağlar.

Pause: Çalışmayı duraksatır.
Start - Over: En başa dönüp simülasyonu bastan çalıştırır.
Find: Modelin çalışmasını sonlandırır.
Check Model: komutu modelin çalıştırılmadan doğru çalışıp çalışmayacağını anlamak için
yapılan bir kontrol işlemidir.

Review Errors: Seçeneği en son meydana çıkan Errors/Warnings penceresini tekrar açarak
kontrol sırasında Arena’nın bulduğu hatalara göz atmak içindir

Command: Simülasyonun çalışması ile ilgili kontrollerin yapıldığı karşılıklı etkileşimli bir
komut
alanıdır.

Watch: Çalışma işleminde yer alacak değişkenlere ve açıklamalara göz atmanızı sağlar.

13.3. Basit Proses Modülleri
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CREATE (YARATMA)

Name

Modülün kendi adını tanımlar. İsim sadece modülün şeklinde
gözükür.

Entity Type

Oluşturulacak varlık tipinin ismini tanımlar.

Type

Oluşturulacak gelişin cinsini belirtir. Random (Eksponansiyel dağılım
kullanır ve kullanıcı dağılımının ortalamasını alır), Schedule
(Eksponansiyel dağılım kullanır ve ortalama belirlenen zaman
çizelgesi
modülünden hesaplanır),
Constant
(kullanıcının
belirleyeceği bir sabit değer kullanılır) ve Expression (Açılan
menüden bir çok dağılım gözükür ve bunlardan biri seçilir)
kavramlarıyla karşılaşılınır.

Value

Gelişler arası süre için eksponansiyel dağılımın veya sabit değerin
ortalamasını hesaplar. Sadece Type seçeneğindeki Random ya da
Constant seçenekleri seçildiğinde kullanılabilinir.

Schedule Name

Kullanılacak zaman çizelgesinin adını tanımlar. Zaman çizelgesi,
sisteme gelen varlıkların geliş düzenini tanımlar.

Expression

Gelişler arası zamanı belirleyen herhangi bir değer ya da dağılımdır.
Type seçeneğindeki Expression seçeneği seçildiğinde kullanılabilinir.

Units

Zaman biriminin seçilmesinde kullanılır. Type seçeneğindeki
Schedule seçildiğinde kullanılamaz.

Entities per Arrival

Verilen zamanda sisteme girecek olan varlıkların sayısını ifade eder.

Max Arrivals

Modülün oluşturacağı varlıkların maksimum sayısıdır. Bu değere
ulaşıldığında, bu modül tarafından yeni varlık oluşturulmaz.

First Creation

Sisteme girecek olan ilk varlık için başlangıç zamanını tanımlar. Type
seçeneğindeki Schedule seçildiğinde kullanılamaz.
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DISPOSE (TAMAMLANMA)

Name

Modülün kendi adını tanımlar. İsim
modül şeklinin üzerinde gözükür.

Record Entity Statistics

Gelen
varlıkların
istatistiklerinin
kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.
Kaydedilen
istatistikler
şunlardır:
eklenen zaman, değersiz eklenen zaman,
taşıma zamanı, diğer zamanlar, toplam
zaman, değer eklenmiş maliyet, değer
eklenmemiş maliyet, bekleme maliyeti,
taşıma maliyeti, diğer maliyet ve toplam
maliyet.

183

Name

Modülün kendi adını tanımlar. İsim modül şeklinin üzerinde
gözükür.

Type

Modül içindeki mantığı belirleme metodudur. Standart işlem
Tüm mantığın Proses modülü içinde tutulacağını ve özel bir
Eylem tarafından tanımlanacağını belirler. Submodel mantığın
hiyerarşik olarak herhangi bir sayıda mantık modülü
içerebilecek bir “alt model” içinde tanımlanacağını gösterir.

Action

Modül içinde gerçekleşecek işlem tipini ifade eder. Delay hiçbir
kaynak kısıtlaması olmadan gerçekleşecek işlem gecikmesini
gösterir. Seize Delay, bu modele bir kaynağın ya da kaynakların
tahsis edileceğini ve bir gecikmenin olacağını, fakat bırakma
olayının daha sonra olacağını gösterir. Seize Delay Release,
kaynak ya da kaynakların bir işlem gecikmesinden sonra tahsis
edilen kaynakların bırakılacağını gösterir. Delay Release ise
kaynağın daha önce tahsis edildiği ve varlığın belirlenen
Kaynağı sadece meşgul edip bırakacağını gösterir. Type
seçeneği sadece Standart olduğu zaman uygulanabilir.

Priorty

Belirlenen kaynak ya da kaynaklar için bu modülde bekleyen
varlıkların öncelik değerini ifade eder. Diğer modüllerden gelen
bir ya da daha fazla varlığın aynı kaynak için beklediği zaman
kullanılır. Action seçeneği Delay veya Delay Release veya Type
seçeneği Submodel olduğu zaman uygulanamaz.
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Resources

Varlık işlenmesi için kullanılan kaynakları ya da kaynak
setlerini listeler. Action seçeneği Delay veya Type seçeneği
Submodel olduğu zaman uygulanmaz.

Type

Özel bir kaynağın tanımlanması veya bir kaynak havuzundan
seçilmesidir.

Resource Name

Tutulacak ve/ya bırakılacak kaynağın adını ifade eder. Type
seçeneği Resource olduğu zaman uygulanabilir.

Set Name

Bir elemanın tutulup ve/ya bırakılacağı kaynak setinin adıdır.
Sadece Type seçeneği Set olduğu zaman uygulanabilir.

Quantity

Tutulup ve/ya bırakılacak verilerin bir setin veya verilen bir
ismin kaynaklarının sayısıdır. Setler için bu değer, sadece
seçilen bir kaynağın sayısını belirler.

Selection Rule

Bir kaynak setindeki mevcut kaynaklar arasından seçme
metodunu ifade eder. Cyclical seçeneği mevcut kaynaklar
arasında çevrim yapar. Random seçeneği elemanlar arasında
rasgele seçim yapacaktır. Preferred Order seçeneği her zaman
ilk uygun elemanı seçecektir. Specific Member seçildiğinde
setteki hangi elemanın seçileceğini belirlemek için bir girdi
özellik değeri gerektirir. Sadece Type seçeneği Set olduğu
zaman uygulanabilir.

Save Attribute

Seçilen elemanların setinin içine indeks numarasını
yerleştirmek için kullanılan Özellik adıdır. Bu özelliğe daha
sonra Specific Member seçenek kuralı ile başvurulabilir. Sadece
Selection Rule seçeneği Specific Member dışında bir değer
olduğu zaman uygulanabilir. Eğer Action seçeneği Delay
Release olarak belirlenmişse tanımlanan değer, setin içindeki
hangi elemanın bırakılacağını gösterir. Eğer hiçbir özellik
belirtilmemişse, varlık, setin en son tutulan elemanını
bırakacaktır.

Set Index

Talep edilen elemanın setinin içindeki indeks numarasıdır.
Sadece Selection Rule seçeneği Specific Member olduğu zaman
uygulanabilir. Eğer Action seçeneği Delay Release olarak
belirlenmişse tanımlanan değer, setin içindeki hangi elemanın
(indeks numarası) bırakılacağını gösterir.

Delay Type

Meşgul etme (Delay) parametrelerini belirlemenin metodunun
ya da dağılımının tipini ifade eder. Constant ve Expression
seçenekleri tek değer gerektirir, Normal, Uniform ve Triangular
seçenekleri ise çeşitli parametrelere ihtiyaç duyar.

Units

Delay parametreleri için zaman birimlerini gösterir.

Allocation

İşleme zaman ve maliyetlerinin varlığa nasıl tahsis edileceğini
gösterir.

Minimum

Üniform veya Üçgensel bir dağılım için minimum değeri
belirlemek için gerekli parametre alanıdır.

Value

Normal dağılım için ortalama, sabit gecikme zamanı değeri ya
da Üçgensel dağılım için mod tanımının yapıldığı parametre
alanıdır.

Maximum

Üniform veya Üçgensel bir dağılım için maksimum değeri
belirlemek için gerekli parametre alanıdır.

Std Dev

Normal dağılım için standart sapma değeri için parametre
alanıdır.
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Expression

İşlem meşgul etme (Process Delay) zamanı için kullanılan ve
değerlendirilen değerin bir tanımının yapılması için parametre
alanıdır.

Report Statistics

Bu işlem için, rapor veritabanında otomatik olarak toplanacak
ve saklanacak istatistiklerin onayının verildiği onay kutusudur.

DECIDE (KARAR VERME)
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Name

Modülün kendine özgü tanımlayıcıdır. Bu isim sadece modülün
seklinde gözükür.

Type

Kararın bir koşula mı yaksa şans/ihtimale mi bağlı olduğunu
gösteren alandır. Tip 2-way (iki yollu) yada N-Way (çok yollu)
olarak belirtilebilir. 2-way seçeneği, bir koşul ya da ihtimale
olanak tanır. N-Way seçeneği ise herhangi bir sayıda koşul ya
da ihtimal için tercih edilebilir.

Conditions

Varlıkları farklı modüllere yönlendirmek için kullanılan bir ya
da daha fazla koşulun tanımlandığı alandır. Type alanı N-Way
by Condition olarak seçildiği zaman uygulanabilir.

Percentages

Varlıkları farklı modüllere yönlendirmek için kullanılan bir ya
da daha fazla yüzdelik oranın tanımlandığı alandır. Type alanı
N-Way by Chance olarak seçildiği zaman uygulanabilir.

Percent True

Verilen bir “True” çıkış noktasından gönderilen varlıkların
yüzde oranını belirlemek için kontrol edilecek değerdir.

If

Değerlendirme için uygun olan koşulların tipidir.

Named

Bir varlık modüle girdiğinde, değerlendirilecek olan
değişkenin, özelliğin ya da varlık tipinin adını belirler. Type
alanı Expression olarak seçildiği zaman uygulanamaz.

Is

Koşul için değerlendirme alanıdır. Sadece Attribute alanı
Conditions olarak seçildiği zaman uygulanabilir.

Value

Bir özellik ya da değişken ile karsılaştıracak veya tek bir
ifadenin doğru veya yanlış olarak belirlenmesi için
değerlendirilecek olan ifadenin alanıdır. Condition alanı Entity
Type olarak seçildiği zaman uygulanamaz.

BATCH (GRUPLAMA)
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Name

Modülün kendine özgü tanımlayıcıdır. Bu isim modülün
şeklinde gözükür.

Type

Varlıkları birlikte gruplama metodudur.

Batch Size

Gruplanacak olan varlıkların sayısıdır.

Save Criterion

Varlıklara kullanıcı tanımlı özellik değerleri atamak için
tercih edilen metottur.

Rule

Gelen varlıkların nasıl gruplanacağını belirler. Any Entity
seçeneği ilk “Batch Size” sayısını alır ve bu sayıdaki
varlığı bir araya getirir. By Attribute seçeneği gruplanacak
varlıklar için belirlenen özellik değerini belirler. Örneğin
Attribute Name seçeneği renk olarak ayarlanırsa,
gruplanacak tüm varlıkların aynı renk değerine sahip
olması gerekir. Aksi takdirde daha sonra gelecek varlıkları
bekler.

Attribute Name

Varlıkların bir araya gruplanması için kullanılan
özelliğinin adıdır. Rule seçeneği By Attribute olduğu
zaman uygulanabilir.

SEPARATE (AYIRMA)
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Name

Modülün kendine özgü tanımlayıcıdır. Bu isim modülün
şeklinde gözükür.

Type

Gelen varlıkları ayırma metodu. Duplicate Original seçeneği
sadece orijinal varlığı alacak ve kopyalama yapacaktır. Split
Existing Batch seçeneği gelen varlıkların Batch modülünde
geçici olarak gruplanmış olmasını gerektirir.

Percent Cost to Duplicates

Gelen varlıkların zaman ve maliyetlerinin çıkan kopyalara
tahsis edilmesidir. Bu değer orijinal varlıkların maliyet ve
zamanlarının bir yüzdesi olarak belirlenir. Belirlenen yüzde
kopyalar arasında tarafsız olarak bölünecektir ve orijinal varlık
maliyet/zaman yüzdesi kalmayacaktır. Type seçeneği Duplicate
Original olarak seçildiğinde uygulanabilir.

# of Duplicates

Modülü terk eden çıkan varlıkların, orijinal gelen varlığa ek
olarak sayısıdır. Type seçeneği Duplicate Original olarak
seçildiğinde uygulanabilir.

Member Attributes

Örnek varlık özelliği değerlerinin orijinal varlıklara nasıl
atanacağını belirleme metodudur. Bu seçenek, altı tan özel
amaç özelliği ile ilgilidir. Bunlar;
Entity.Type (varlık tipi),
Entity.Picture (varlık resmi),
Entity.Station (varlık istasyonu),
Entity.Sequence (varlık sırası),
Entity.Jobstep (varlık islem adımı),
Entity.HoldCostRate (varlık maliyet tutma oranı)dır. Type
seçeneği Split Existing Batch olarak seçildiğinde uygulanabilir..

Attribute Name

Grubun orijinal varlıklarına atanan örnek varlık özellik ya da
özelliklerinin adıdır. Member Attributes seçenegi Specific
Representative Values olarak seçildiğinde uygulanabilir.

ASSIGN (ATAMA)

Name

Modülün kendine özgü tanımlayıcıdır. Bu isim modülün şeklinde
gözükür.

Assigments

Bir varlık modülü işlettiğinde yapılacak olan bir ya da daha fazla atamayı
belirler.

Type

Yapılacak olan atamanın tipidir. Other seçeneği, kaynak kapasitesi veya
simülasyon bitiş zamanı gibi sistem değişkenlerini ifade eder.

Variable Name

Varlık modüle girdiğinde yeni bir değer atanacak olan değişkenin ismini
gösterir. Sadece Type seçeneği Variable olduğu zaman uygulanabilir.

Attribute Name

Varlık modüle girdiğinde yeni bir değer atanacak olan özelliğin ismini
gösterir. Sadece Type seçeneği Attribute olduğu zaman uygulanabilir.

Entity Type

Varlık modüle girdiğinde yeni bir değer atanacak olan varlık tipinin
ismini gösterir. Sadece Type seçeneği Entity Type olduğu zaman
uygulanabilir.

Entity Picture

Varlık modüle girdiğinde yeni bir değer atanacak olan varlık resminin
ismini gösterir. Sadece Type seçeneği Entity Picture olduğu zaman
uygulanabilir.

Other

Varlık modüle girdiğinde yeni bir değer atanacak olan özel sistem
değişkenini belirler. Sadece Type seçeneği Other olduğu zaman
uygulanabilir.

New Value

Özellik, değişken veya sistem değişkeninin atama değeridir. Type
seçeneği Entity Type veya Entity Picture olduğu zaman uygulanamaz.
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RECORD (KAYDETME)

Name

Modülün kendine özgü tanımlayıcıdır. Bu isim modülün
seklinde gözükür.

Type

Oluşturulacak gözlemsel (Tally) sayım istatistiklerinin tipini
ifade eder. Count seçeneği belirlenen değerle isimlendirilen
istatistiğin değerinin artmasını ya da azalmasını sağlar. Entity
Statistics, zaman ve maliyet/süre bilgisi gibi genel varlık
istatistiği oluşturur. Time Interval, seçeneği ile belirlenen
özelliğin değeri ve geçerli simülasyon zamanı arasındaki farkı
hesaplayıp kaydetme olanağı vardır. Time Between seçeneği
varlıkların modüle giriş zamanını takip edip kaydetmek içindir.
Expression belirlenen ifadenin (Expression) kaydedilmesini
sağlar.

Attribute Name

Aralık istatistiği için kullanılacak değerin özelliğinin adıdır.
Type alanı sadece Time Interval olarak seçilirse uygulanabilir.

Value

Type alanı Expression olduğunda ya da Type alanı Count
olduğunda sayıcıya eklenen gözlemsel istatistiğe kaydedilecek
değerdir.

Tally Name

Bu alan, gözlemin içine kaydedilecek hesabın (Tally) sembol
ismini ifade eder.

Counter Name

Bu alan, artacak ya da azalacak olan sayacın sembol ismini
ifade eder.

Record into Set

Tally ya da sayaç setini kullanılıp kullanılmayacağını belirleyen
kontrol kutusudur.

Tally Set Name

Gözlemsel tipteki istatistikleri kaydetmek için kullanılacak tally
setinin adıdır.

Counter Set Name

Count (sayma) tipindeki istatistikleri kaydetmek için
kullanılacak sayaç setinin adıdır.

Set Index

Tally ya da sayaç setinin içindeki indeksi ifade eder.

ENTITY (VARLIK)
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Entity Type

Modülün kendine özgü tanımlayıcıdır. Bu isim modülün
seklinde gözükür.

Initial Picture

Simülasyonun başlangıcında varlığın grafiksel gösterimini
belirtir. Bu değer simülasyon boyunca Assign modülünü
kullanarak değiştirilebilir.

Holding Cost / Hour

Sistem boyunca varlığa yapılan işlemlerin saatlik maliyetleridir.
Bu maliyet varlık herhangi bir yerde iken oluşur.

Initial VA Cost

Varlığın katma değerli maliyetine atanacak olan başlangıç
maliyet değeridir. Bu özellik, bir varlık katma değerli bir
aktivitede zaman harcarken maruz kalınan maliyetleri arttırır.

Initial NVA Cost

Varlığın katma değersiz maliyetine atanacak olan başlangıç
maliyet değeridir. Bu özellik, bir varlık katma değersiz bir
aktivitede zaman harcarken maruz kalınan maliyetleri arttırır.

Initial Waiting Cost

Varlığın bekleme maliyeti özelliğine atanacak olan başlangıç
maliyet değeridir. Bu özellik, bir varlık, gruplanmak için
bekleme veya bir Process modülünde kaynak için bekleme gibi
bir bekleme aktivitesinde zaman harcarken maruz kalınan
maliyetleri arttırır.

Initial Transfer Cost

Varlığın diğer maliyet özelliğine atanacak olan başlangıç
maliyet değeridir. Bu özellik, bir varlık tasıma aktivitesinde
zaman harcarken maruz kalınan maliyetleri arttırır.

Initial Other Cost

Varlığın tasıma maliyeti özelliğine atanacak olan başlangıç
maliyet değeridir. Bu özellik, bir varlık tasıma aktivitesinde
zaman harcarken maruz kalınan maliyetleri arttırır.

Report Statistics

Bu varlık tipi için rapor veri tabanında varlıkların
istatistiklerinin otomatik olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğini
belirler.

QUEUE (KUYRUK)
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Name

Karakteristikleri tanımlanacak olan kuyruğun adını ifade eder.
Bu isim tek olmalıdır.

Type

Bir özelliğe bağlı olabilen kuyruk sıralama kuralını belirtir. Bu
tipler şunlardır: First In First Out, Last In Last Out (Son giren
son çıkar), Lowest Attribute Value (En düşük özellik değeri),
Highest Attribute Value (En yüksek özellik değeri) dır. En
düşük özellik değeri 0 veya bir, en yüksek özellik değeri de 200
veya 300 olabilir.

Attribute Name

En düşük özellik değeri veya en yüksek özellik değeri tipleri
için değerlendirilecek Attribute (özellik) ifade eder. Özelliğin
en yüksek ya da en düşük değerleri kuyrukta ilk olarak
sıralanacaktır.

Shared

Simülasyon modelinin içinde çoklu yerlerde belirli bir kuyruk
kullanılıp kullanılmayacağını belirleyen kontrol kutusudur.
Paylaşılan kuyruklar sadece kaynak tutmak için kullanılabilir.

Report Statistics

Bu kuyruk için rapor veri tabanında varlıkların istatistiklerinin
kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.

RESOURCE (KAYNAK)
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Name

Karakteristikleri tanımlanacak olan kaynağın adını ifade eder.
Bu isim tek olmalıdır.

Type

Bir kaynak için kapasiteyi belirleme metodudur. Fixed
Capacity seçeneği kapasitenin simülasyon boyunca
değişmemesini sağlar. Based on Schedule seçeneği bir Schedule
modülünün, kaynak için kapasite ve süre bilgisini belirleyeceği
anlamına gelir.

Capacity

İşlem yapmak için uygun olan ismin kaynak biriminin sayısını
ifade eder. Type seçeneği sadece Fixed Capacity olduğu zaman
uygulanabilir.

Schedule Name

Kaynak tarafından kullanılacak çizelgenin adını belirler.
Çizelge verilen bir zaman periyodu için bir kaynağın
kapasitesini tanımlar. Type seçeneği sadece Schedule olduğu
zaman uygulanabilir.

Schedule Rule

Kapasitedeki bir düşüş, bos bir kaynak birimi için gerekli
olduğunda fiili kapasite değiştirmesi gerektiğini belirtir. Type
seçeneği sadece Schedule olduğu zaman uygulanabilir

Busy/Hour

Bir varlığın işlem gördüğü bir kaynağın saat basına maliyetini
ifade eder. Kaynak bir varlığa tahsis edildiğinde meşgul olur ve
bıraktığında bos kalır. Meşgul olduğu zaman boyunca
busy/hour (Meşgul/saat) maliyetine bağlı olarak maliyetler
toplanır. Saat basına maliyet, Run/Setup menü seçeneğinden
Replication Parameters kısmında belirlenen uygun temel
zaman birimine otomatik olarak çevrilir.

Idle/Hour

Bos duran bir kaynağın saat basına maliyetini ifade eder.
Kaynak bir işlem yapmadığında Idle (bos) olur. Bos kaldığı
zaman boyunca busy/hour (Meşgul/saat) maliyetine bağlı
olarak maliyetler toplanır. Saat basına maliyet, Run/Setup menü
seçeneğinden Replication Parameters kısmında belirlenen
uygun temel zaman birimine otomatik olarak çevrilir.

Per Use

Bir kaynağın, hangisi için kullanıldığına bakılmaksızın
kullanım tabanlı maliyeti ifade eder. Kaynak bir kaynağa her
tahsis edilişinde kullanım basına maliyet oluşacaktır.

StateSet Name

Simülasyon koşumu boyunca kaynağın atanabileceği
durumların setinin adıdır. Bu özellik Arena Basic sürümünde
mevcut değildir.

Initial State

Bir kaynağın başlangıç durumudur. Eğer belirtilirse isim durum
isimlerinin tekrar grubunun içinde tanımlanmalıdır.

Failures

Kaynakla ilişkili olabilecek bütün bozukluk ve aksamaların
listeleridir. Bu özellik Arena Basic sürümünde mevcut değildir.

Failure Name

Kaynakla ilişkili olabilecek bozukluk veya aksamanın adını
ifade eder.

Failure Rule

Meşgul olan bir kaynak birimi için bir bozukluk olduğunda
meydana gelecek davranışı belirtir.

Report Statistics

Bu kaynak için rapor veri tabanında otomatik olarak varlıkların
istatistiklerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.
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VARIABLE (DEĞİŞKEN)

Name

Tanımlanan değişkenin adıdır. Bu ad tek olmalıdır.

Rows

Boyutsal bir değişkende satır sayısını gösterir.

Columns

Boyutsal bir değişkende sütun sayısını gösterir.

Report Statistics

Bu değişken için rapor veri tabanında otomatik olarak
istatistiklerin kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler. Bu alan
Rows ve Columns alanlarında bir şey belirtilmediğinde gözükür.

Clear Option

Değişkenin değerlerinin belirlenen başlangıç değerlerine
resetlendiği zamanı tanımlar. Statistics seçeneği bu değişkenin
istatistikleri temizlendiğinde başlangıç değerine resetleneceğini
gösterir. System seçeneği sistem temizlendiğinde başlangıç
değerine resetleneceğini gösterir. None seçeneği, ilk simülasyon
koşumundan öncesi hariç olmak üzere bu değişkenin hiçbir
zaman başlangıç değerlerine resetleme yapılamayacağını
gösterir.

Initial Values

Bu değişken için başlangıç değerlerini listeler. Bu değerler
Assign modülü ile değiştirilebilir.

Initial Value

Simülasyonun başlangıcındaki değişken değerini ifade eder.
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SCHEDULE (ÇİZELGELEME)

Name

Tanımlanan çizelgenin adıdır. Bu ad tek olmalıdır.

Format Type

Tanımlanan çizelgenin biçimi belirtir. Bu biçim
süre ise, çizelge değer süre çiftlerinin bir
koleksiyonu ile birlikte tanımlanır. Bu biçim
takvim ise, çizelge zaman deseni düzenleyicisi
kullanılarak tanımlanır.

Type

Tanımlanan çizelgenin tipidir. Bu Capasity
(kapasite) ilişkili (kaynak çizelgeleri için), Arrival
(Gelişler) ilişkili (Create modülü için) ya da Other
(Diğer) ilişkili (çeşitli zaman gecikmeleri veya
faktörler için) olabilir.

Time Units

Zaman süresi bilgisi için zaman birimlerini ifade
eder.

Scale Factor

Arrival/Other değerlerindeki artış ya da azalışlar
için çizelgeyi ölçeklendirme metodunu tanımlar.
Belirlenen Value alanı yeni değerler belirlemek
için ölçek faktörü tarafından çoklanabilir. Capacity
tipindeki çizelgelere için uygulanamaz.

Value (Capacity)

Ya bir kaynağın kapasitesini (Type alanı Capacity
ise), geliş oranını (Type alanı Arrival ise), ya da
diğer bazı değerleri (Type alanı Other ise) gösterir.

Duration

Geçerli olacak belirlenen bir değer için zaman
süresini ifade eder.
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SET (SET)

Name

Tanımlanan setin adıdır. Bu ad tek olmalıdır.

Type

Tanımlanan setin tipini ifade eder.

Members

Setteki kaynak, sayaç hesabı, varlık resmi veya
varlık tipi elemanlarını listeler.

Resource Name

Kaynak seti içindeki kaynağın adıdır. Type alanı
sadece Resource olduğunda geçerlidir.

Tally Name

Tally seti içindeki Tally’nin adıdır. Type alanı
sadece Tally olduğunda geçerlidir.

Counter Name

Sayaç seti içindeki sayacın adıdır. Type alanı sadece
Counter olduğunda geçerlidir.

Entity Type

Varlık tipi seti içindeki varlık tipi adıdır. Type alanı
sadece Entity Type olduğunda geçerlidir.

Picture Name

Varlık resmi seti içindeki varlık resmi adıdır. Type
alanı sadece Entity Picture olduğunda geçerlidir.
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Uygulamalar

- ARENA yapısını açıklayınız.
- ARENA menüsündeki Edit deyiminin yapısını açıklayınız.
- ARENA basit modülleri gösteriniz.
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Uygulama Soruları

1. ARENA yapısını örnekle açıklayınız.
2. ARENA’daki Run modülünün deyimlerini açıklayınız.
3. ARENA’daki basit modüllerin şekillerini gösteriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ARENA’nın yapısını, ARENA menüsündeki deyimleri ve deyimlerin
yapısını, ARENA’nın basit modül gösterimini ve basit ARENA problemi yazılımını öğrendik.
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BÖLÜM 14. ARENA-ORTA VE İLERİ DÜZEY

200

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-Orta Proses Modülleri
- İleri Proses Modülleri
-Orta ve İleri Proses Modüllerinin Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1- ARENA orta düzeydeki proses modülleri nelerdir?
2- ARENA ileri düzeydeki proses modülleri nelerdir?
3- Orta ve ileri düzeydeki proses modülleri ile basit bir uygulama yapınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Orta
düzey
ARENA İncelenerek
deyimlerinin öğretilmesi
İleri
düzey
ARENA İncelenerek
deyimlerinin öğretilmesi
Orta ve ileri düzey ARENA İncelenerek
deyimlerinin uygulaması
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elde
veya

Anahtar Kavramlar
Orta
İleri
ARENA
Uygulama
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Giriş
Bu bölümde sistemleri modellemek için gerekli orta ve ileri proses modülleri
anlatılacaktır. Her bir orta ve ileri proses modülü detaylı olarak tanıtılacak ve her modülün
içerisinde yer alan elemanlar detaylı olarak anlatılacaktır.
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ARENA-ORTA VE İLERİ DÜZEY
14.1. İleri Proses Modülleri

DELAY
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Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim
modülün seklinde gözükür.

Allocation

Varlığın maruz kaldığı zaman ve maliyetin
ekleneceği kategori tipini belirler.

Delay Time

Varlık için Delay (meşgul etmenin) zamanı
değerini belirler.

Units

Meşgul etme zamanı için kullanılan zaman
birimlerini ifade eder.

DROPOFF
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Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim
modülün seklinde gözükür.

Quantity

Gelen bir gruplanmış temsilci varlıktan
azaltılacak olan varlıkların sayısını
gösterir.

Starting Rank

Grup içindeki varlıklara bağlı olarak
azaltılacak olan varlıkların başlama
sırasını ifade eder.

Member Attributes

Temsilci varlık özellik değerinin
kaldırılan orijinal varlıklara nasıl
atanacağını belirme metodudur.

Attribute Name

Grubun kaldırılan orijinal varlıklarına
atanan temsilci varlık özellik ya da
özelliklerinin adını belirtir.

HOLD (TUTMA)
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Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim modülün seklinde
gözükür.

Type

Belirlenen veya aralık kuyruğundaki bir varlığın tutulma
nedenini gösterir. Wait for Signal seçeneği kullanılırsa
varlık aynı değerde bir sinyal gelene kadar bekletilecektir.
Scan for Condition seçeneğinde ise varlık belirlenen
koşul doğru olana kadar bekletilecektir. Infinite Hold
seçeneğinde varlık bir Remove modülünde kuyruktan
ayrılana kadar tutulacaktır.

Wait for Value

Bekleyen varlık için sinyal kodunu belirtir. Type alanı
sadece Wait for Signal olduğu zaman uygulanabilir.

Limit

Beklenen sinyalin gelmesi üzerine bırakılacak olan
tutulmuş varlıkların maksimum sayısını ifade eder. Type
alanı sadece Wait for Signal olduğu zaman uygulanabilir.

Condition

Varlığın modülde tutulması için değerlendirilecek olan
koşulu belirler. Eğer koşul değerlendirmesi doğru sonuç
verirse varlık hemen modülü terk eder. Sonuç yanlışsa,
koşul doğru olana kadar varlık ilişkili kuyrukta tutulur.
Type alanı sadece Scan for Condition olduğu zaman
uygulanabilir.

Queue Type

Varlıkları tutmak için kullanılan kuyruğun tipini belirler.
Eğer Queue seçilirse kuyruk adı tanımlanır. Set seçilirse
kuyruk seti ve setteki elemanlar belirtilir. Internal
seçilirse bir aralık kuyruğu, bekleyen bütün varlıklar için
kullanılır. Attribute ve Expression ise kullanılacak
kuyruğu tanımlamak için ilave metotlardır.

Queue Name

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Queue
olduğu zaman görünür ve kuyruğun sembol adını
tanımlar.

Set Name

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Set olduğu
zaman görünür ve başvurulan kuyruğu içeren
kuyruk setini tanımlar.

Set Index

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Set olduğu
zaman görünür ve kuyruk seti içindeki indeksi
tanımlar. Bu alandaki isim setteki indekstir,
setteki kuyruk ismi değildir. Örneğin, üç elemanı
bulunan bir kuyruk seti için geçerli giriş sadece
1, 2, ya da değerlendiren bir ifadedir.

Attribute

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Attribute
olduğu zaman görünür. Bu alana girilen özellik
hangi kuyruğun kullanılacağını belirtmek için
değerlendirilecektir.

Expression

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Expression
olduğu zaman görünür. Bu alana girilen ifade
hangi kuyruğun kullanılacağını belirtmek için
değerlendirilecektir.
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MATCH (BİRLEŞTİRME)

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim
modülün seklinde gözükür.

Number to Match

Bir birleştirme gerçekleşmeden önce farklı
kuyruklarda bulunması gerekli birlesen
varlıkların sayısını ifade eder.

Type

Gelen varlıkların birleşmesi için kullanılan
metodu belirtir. Eğer Type seçeneği Any
Entities olarak seçilirse birleştirmenin
yapılabilmesi için her kuyrukta bir varlık
bulunmalıdır. Eğer Type seçeneği Based on
Attribute olarak seçilirse, her kuyrukta aynı
özellik değerine sahip bir varlık
bulunmalıdır.

Attribute Name

Gelen
varlık
birleştirme
değerini
tanımlamak için kullanılan özellik ismini
ifade eder. Type seçeneği sadece Based on
Attribute olarak seçilirse uygulanabilir.
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PICKUP (KALDIRMA)

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu
isim modülün seklinde gözükür.

Quantity

Toplanacak olan varlıkların sayısını
ifade eder.

Queue Name

Belirlenen sırada başlayan,
varlıkların toplanacağı kuyruğun
ismini belirler.

Starting Rank

Kuyruktan toplanacak varlıkların
başlangıç sırasını ifade eder.
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READWRITE (VERİ OKUMA)
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Recordset ID

Erişilecek olan Arena dosya adındaki kayıt
setini tanıtır. Access Type (File modülünde
belirlenen) seçeneği sadece Microsoft Excel,
Microsoft Access, veya ActiveX Data
Objects olduğu zaman uygulanabilir.

Record Number

Yazmak ya da okumak için Recordset ID
(kayıt
seti
tanımlayıcısı)’deki
kayıt
numarasını ifade eder. Access Type (File
modülünde belirlenen) seçeneği sadece
Microsoft Excel, Microsoft Access, ActiveX
Data veya Objects Extensible Markup
Language olduğu zaman uygulanabilir.

Attribute Name

Yazılacak ya da okunacak olan özelliğin
sembol adını tanımlar.

Variable Name

Yazılacak ya da okunacak olan değişkenin
sembol adını tanımlar.

Other

Diğer tipteki bilgileri yazmak ya da okumak
için gerekli ifadeyi tanımlar.

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim
modülün seklinde gözükür.

Type

Kullanılan yazma ya da okuma metodunu
belirler. Veriler bir dosyadan alınabilir veya
klavyeden girilebilir. Veriler bir dosyaya
veya ekrana yazdırılabilir.

Arena File Name

File modülü içindeki dosyayı belirlemek
için kullanılan ismi tanımlar. Sadece bir
dosyaya yazarken ya da bir dosyadan
okurken uygulanır.

Overriding File Format

Veri yazmak ya da okumak için gerekli
formatı belirler. Bu format File modülünün
yapısında belirlenen herhangi bir formatı
bastırır. Bir FORTRAN ya da C formatı, her
alandaki tip ve konumu tarif etmek için
kullanılabilir.

Variable Type

Yazılacak ya da okunacak bilginin tipini
ifade eder.
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RELEASE (SERBEST BIRAKMA)

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim modülün
seklinde gözükür.

Type

Bir kaynak havuzundan seçilen ya da belirli bir
kaynağı serbest bırakmanın tipini ifade eder.
Kaynak ismi bir ifade ya da özellik değeri
tarafından belirlenebilir.

Resource Name

Serbest bırakılacak olan kaynağın ismini belirtir.

Set Name

Bir elemanın seçilip serbest bırakılacağı kaynak
setini adını ifade eder.

Attribute Name

Serbest bırakılacak kaynağı belirten özelliğin adıdır.

Expression

Serbest bırakılacak kaynağı belirten ifadenin adıdır.

Quantity

Serbest bırakılacak olan bir setten ya da verilen bir
ismin kaynaklarının sayısıdır. Setler için bu değer,
set içindeki serbest bırakılacak elemanların sayısını
değil, sadece serbest bırakılacak (kaynağın
kapasitesine bağlı olarak) seçilen bir kaynağın
sayısını belirler.

Release Rule

Set içindeki hangi kaynağın serbest bırakılacağını
belirlemenin metodudur. Önce tutulan eleman önce
sonra tutulan eleman da sonra serbest bırakılacaktır.

Set Index

Varlığın bırakacağı kaynak setinin indeks elemanını
ifade eder.
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REMOVE (YERİ DEĞİŞTİRME)

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu
isim modülün seklinde gözükür.

Queue Name

Varlığın taşınacağı kuyruğun adını
ifade eder.

Rank of Entity

Kuyruktan taşınacak
sırasını belirler.

SEIZE (ELE GEÇİRME)
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varlığın

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim modülün seklinde gözükür.

Allocation

Seize modülünden geçen bir varlık için hangi kategoride kaynak
kullanım maliyeti tahsis edileceğini belirtir.

Priority

Diğer modüllerden bir veya daha fazla varlık aynı kaynak ya da
kaynaklar için bekliyorsa, belirlenen kaynak ya da kaynaklar
için bu modülde bekleyen varlığın öncelik değerini belirtir.

Type

Bir kaynak havuzundan (örneğin kaynak seti) seçilen ya da belirli bir
kaynağı tutmanın tipini ifade eder. Kaynağın adı bir özellik
değeri olarak ya da bir ifadenin belirtilebilir.

Resource Name

Tutulacak kaynağın ismini ifade eder.

Set Name

Bir elemanın tutulacağı kaynak setinin adını ifade eder.

Attribute Name

Bir elemanın tutulacağı özelliğin adını ifade eder.

Expression

Tutulacak olan bir kaynak adının değerlendirecek ifadeyi belirtir.

Quantity

Tutulacak olan bir setten ya da verilen bir ismin kaynaklarının
sayısıdır. Setler için bu değer, set içindeki serbest bırakılacak
elemanların sayısını değil, sadece serbest bırakılacak (kaynağın
kapasitesine bağlı olarak) seçilen bir kaynağın sayısını belirler.
Largest Remaining Capacity ve Smallest Number Busy
seçenekleri ise çoklu kapasiteli kaynaklar için kullanılır.

Selection Rule

Set içindeki hangi kaynağın tutulacağını belirlemenin metodudur.
Cyclical seçeneği ile uygun elemanlar bir çevrim içinde (1-2-31-2-3 gibi) seçilir. Random seçeneğinde rasgele seçim yapılır.
Preferred Order seçildiğinde uygun olan ilk eleman
seçilecektir. Specific Member, set elemanını belirlemek için bir
girdi özellik değeri gerektirir.
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Save Attribute

Attribute adı seçilen üyenin setinin içindeki indeks numarasının
kaydedilmesinde kullanılır. Bu attribute sonradan Specific Member
seçimi kuralıyla referans edilebilinir.

Set Index

Setin içindeki gerekli olan set elemanları içindeki sayıyı belirleyen set
içindeki indeks değeridir. Eğer bir özellik ismi kullanılırsa, bu
özellikten faydalanılmadan önce, varlığın özellik için bir değeri
olması gerekir.

Resource State

Kaynak bırakıldıktan sonra atanacak olan kaynağın durumunu ifade
eder. Kaynak durumu Resource modülü ile tanımlanmak zorundadır.

Queue Type

Kaynak ya da kaynakları bırakmak için bekleyen varlıkları tutmak
için kullanılan kuyruğun tipini belirler. Eğer Queue seçilirse kuyruk
ismi belirtilir. Set seçilirse kuyruk seti ve setteki elemanlar belirtilir.
Internal seçilirse bir aralık kuyruğu, bekleyen bütün varlıklar için
kullanılır. Attribute ve Expression ise kullanılacak kuyruğu
tanımlamak için ilave metotlardır.

Queue Name

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Queue olduğu zaman görünür ve
kuyruğun sembol adını tanımlar.

Set Name

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Set olduğu zaman görünür ve
başvurulan kuyruğu içeren kuyruk setini tanımlar.

Set Index

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Set olduğu zaman görünür ve
kuyruk seti içindeki indeksi tanımlar. Bu alandaki isim setteki
indekstir, setteki kuyruk ismi değildir. Örneğin, üç elemanı bulunan
bir kuyruk seti için geçerli giriş sadece 1, 2, ya da değerlendiren bir
ifadedir.

Attribute

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Attribute olduğu zaman görünür.
Bu alana girilen özellik hangi kuyruğun kullanılacağını belirtmek için
değerlendirilecektir.

Expression

Bu alan Queue Type seçeneği sadece Expression olduğu zaman
görünür. Bu alana girilen ifade hangi kuyruğun kullanılacağını
belirtmek için değerlendirilecektir.

SEARCH (ARAMA)
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Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim
modülün seklinde gözükür.

Type

Ne aranacağının belirlenmesi. Arama
seçenekleri bir kuyruktaki varlıkları, bir
yığındaki varlıkları veya bazı ifadeleri
içerir.

Queue Name

Aranacak olan kuyruğun adını ifade eder.
Type alanı Search a Queue olarak
seçildiğinde uygulanabilir.

Starting Value

Kuyruk ya da yığındaki başlangıç sırası
veya bir ifadede J için başlangıç değerini
ifade eder.

Ending Value

Kuyruk ya da yığındaki bitiş sırası veya
bir ifadede J için bitiş değerini ifade eder.

Search Condition

Arama ifadesi için J indeksini içeren ya da
kuyruklar ya da yığınlar aramak için bir
özellik adı içeren koşulu ifade eder.

SIGNAL (SINYAL)
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Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu
isim modülün seklinde gözükür.

Signal Value

Hold
modülündeki
varlıklara
gönderilecek olan sinyal değerini
ifade eder.

Limit

Sinyal kabul edildiğinde Hold
modülünden serbest bırakılacak
varlıkların maksimum sayısını
ifade eder.

STORE (STOK)
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Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır.
modülün seklinde gözükür.

Type

Bir set, ifade ya da sadece stok ismini
kullanarak olabilen stokun adını belirleme
metodudur.

Storage Name

Varlığın yerleştirileceği stokun adını ifade eder.

Set Name

Varlığın yerleştirileceği stok setinin adını ifade
eder. Type seçeneği Set olduğu zaman
uygulanabilir.

Set Index

İstenilen stoku içeren tanımlanan stok setinin
içindeki indeksi ifade eder.

Attribute

Değeri stok içeren özelliğin adını ifade eder.
Type seçeneği Attribute olduğu zaman
uygulanabilir.

Expression

Varlığın yerleştirildiği stok değerlendirilen
ifadeyi belirtir. Type seçeneği Expression
olduğu zaman uygulanabilir.

UNSTORE (STOKTAN AYIRMA)
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Bu

isim

Name

Özgün modül tanımlayıcısıdır. Bu isim modülün
seklinde gözükür.

Type

Bir stok, set, özellik ya da ifade olarak stokun
adını belirleme metodudur. Varsayılan seçenek, bir
varlığı girdiği en son stoktan çıkartacaktır.

Storage Name

Varlığın ekleneceği stokun adını ifade eder. Type
seçeneği sadece Storage olduğu zaman
uygulanabilir.

Set Name

Varlığın seçileceği stok setinin ismini ifade eder.
Type seçeneği sadece Set olduğu zaman
uygulanabilir.

Set Index

İstenilen stok ismini içeren tanımlanan stok setinin
içindeki indeksi ifade eder. Type seçeneği sadece
Set olduğu zaman uygulanabilir.

Attribute

Değeri stok içeren özelliğin adını ifade eder. Type
seçeneği Attribute olduğu zaman uygulanabilir.

Expression

Varlığın yerleştirildiği stok değerlendirilen ifadeyi
belirtir. Type seçeneği Expression olduğu zaman
uygulanabilir.

ADVANCED SET (İLERİ SET)
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Name

Üyelerinin tanımlandığı gelişmiş setin adını
ifade eder. Bu isim özgün olmalıdır.

Set Type

Kuyruklar, stoklar veya diğer tipteki setleri
içerebilen tanımlanan setin tipini ifade eder.

Queue Name

Bir kuyruk setinin içinde bulunan kuyrukların
adını belirtir.

Storage Name

Bir stok setinin içinde bulunan stokların adını
belirtir.

Other

Bir “diğer” tip setin içinde bulunan üyelerin
adını belirtir.

EXPRESSION (ANLATIM)
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Name

Karakteristikleri tanımlanan ifadenin adını
belirtir. Bu isim özgün olmalıdır.

Row

Tanımlanan ifadede satırların maksimum
sayısını ifade eder.

Column

Expression Value

Tanımlanan ifadede sütunların maksimum
sayısını ifade eder. Sadece satırların sayısı
belirlendiğinde gözükür.

İfade adı ile ilişkili ifade değerini belirtir.

FAILURE (BOZUKLUK)
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Name

Bir ya da daha fazla kaynakla ilişkili bozukluğun
adını ifade eder.

Type

Bozukluğun zaman tabanlı veya sayım tabanlı
olduğunu belirler.

Count

Sayım tabanlı bozukluklar için bırakılan kaynağın
sayısını tanımlar. Type alanı Count olarak
seçildiğinde geçerlidir.

Up Time

Zaman tabanlı bozukluklar için bozukluklar arası
zamanı tanımlar. Type alanı Time olarak
seçildiğinde geçerlidir.

Up Time Units

Zaman tabanlı bozukluklar için bozukluklar (Up
Time – Hizmet Zamanı) arası zamanın zaman
birimlerini ifade eder.

Down Time

Bozukluğun süresini belirtir.

Down Time Units

Bozukluk süresi (Down Time) için
birimlerini ifade eder.

Uptime in this State only

Bozukluklar arası zaman için dikkate alınması
gereken durumu ifade eder. Eğer durum
belirtilmemişse bütün durumlar göz önünde
bulundurulur. Örneğin, sadece meşgul durumuna
bağlı olarak bir bozukluk tanımlanmak istenirse,
bu yüzden bozuk kalma süreleri arasındaki zaman,
simüle edilen saat zamanına bağlı olarak değil bir
kaynağın bos olduğu sürenin miktarına bağlı
olacaktır.

FILE (DOSYA)
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zaman

Name

Karakteristikleri tanımlanan dosyanın adını belirtir. Bu ad
özgün olmalıdır.

Access Type

Dosya tipini belirtir.

Operating System File Name

Okunan ya da yazılan fiili dosyanın adını ifade eder.

Connection String

Veri kaynağına bağlı ADO bağlantısını açmak için
kullanılan bağlantı dizisidir.

Structure

Biçimlenmemiş, serbest biçimde veya özel bir C ya da
FORTRAN formatında olan dosya yapısıdır.

End of File Action

EOF (End of file – Dosya sonu)’ne geldiğinde meydana
gelecek eylemin tipini belirler.

Initialize Option

Her simülasyonun basında, kayıt pozisyonunun ilk kayıta
sarıldığında, ya da dosya kapandığında dosya üzerine
alınacak eylemi ifade eder.

Comment Character

Yorum kaydını gösteren karakteri ifade eder.

Recordset Name

ReadWrite modülündeki kayıt
kullanılan isimdir.

CommandText

Kayıt setini açmak için kullanılacak olan yorumun
metnidir.

CommandType

CommandText alanında girilen değerin yorumunun tipidir.

Named Range

Kayıt setinin başvurduğu Excel çalışma kitabı içindeki
isimlendirilmiş aralığı ifade eder.

Table Name

Kayıt setinin başvurduğu Access veritabanı içindeki
tablonun ismini ifade eder.

STATE SET (DURUM SETİ)
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setini

tanıtmak

için

StateSet Name

Simülasyon koşumu boyunca kaynağın
atanabileceği durumların setinin adını ifade
eder.

State Name

Kullanıcı tanımlı durumun adını belirler.

AutoState or Failure

Durum adı ile bir oto-durum (bos, dolu, aktif
değil veya bozuk gibi) veya özel bir
bozukluk adının ilişkilendirmek için
kullanılır. Kullanılmazsa, durum ya Assign
modülü ya da Seize veya Process
modüllerinin içindeki Resource State
kullanılarak atanmalıdır.

STATISTIC (İSTATİSTİK)
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Name

Tanımlanan çizelgenin ismidir. Bu isim özgün olmalıdır.

Type

Tanımlanan istatistiğin tipini ifade eder. Tip timepersistent (devam eden süreli) (DSTAT), observational
Tally (Gözlemsel Hesap), Counter (sayaç), Output
(çıktı)veya Frequency based (Frekans tabanlı) olabilir.

Tally Name

Tally (Hesap) için sembol ismini tanımlar. Bu isim hesap
tanımlayıcısı olarak raporda gözükür. Type seçeneği
sadece Tally olduğunda uygulanabilir.

Counter Name

Sayaç için sembol ismini tanımlar. Bu isim sayaç
tanımlayıcısı olarak raPorda gözükür. Type seçeneği
sadece Counter olduğunda uygulanabilir.

Expression

Devamlı-süreli istatistiğin, çıktı istatistiğinin değerinin
veya frekans için olan değerin adını ifade eder.
Frekanslar için, eğer frekans tipi State ise, bu alan,
istatistiklerin bir kaynağın durumu üstüne toplanacağını
gösteren bir kaynak ismidir. Eğer frekans tipi Value ise,
bu alan sadece hangi istatistiklerin toplanacağı üstüne bir
ifadeyi belirtir. Type seçeneği sadece Time-Persistent
veya Frequency olduğunda uygulanabilir.

Frequency Type

İstatistiklerin bir kaynağın durumu (State) ya da bir ifade
üstüne (Value) toplanacağını belirler. Type seçeneği
sadece Frequency olduğunda uygulanabilir.
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Report Label

İfade için sembol ismini tanımlar. Bu isim raporlardaki ifade
ile ilişkili rapor etiketi olarak gözükür. Eğer bir istatistik başka
bir modül yoluyla belirlenmişse, otomatik olarak Report Label
alanı gözükür. Type seçeneği sadece Time-Persistent veya
Frequency olduğunda uygulanabilir.

Limit

Bir simülasyon tekrarı için durdurma koşulu olarak
kullanılabilir. Sayaç belirlenen değere geldiğinde veya değeri
astığında, simülasyon durur. Type seçeneği sadece Counter
olduğunda uygulanabilir.

Initialization Option

Sayacın
simülasyon
tekrarları
arasında
sıfırlanıp
sıfırlanmayacağını belirler. Eğer bu alan No olarak seçilirse, en
son simülasyon tekrarındaki sayaç değeri bir sonraki
simülasyon tekrarının başlangıç sayaç değeri olarak belirlenir
getirilir. Yes olarak seçilirse, sayaç değeri her simülasyon
tekrarından sonra “0” yapılır. Replicate olarak ayarlanırsa
sayaç değeri diğer istatistikler silindiği zaman silinecektir.

Tally Output File

İşlenmemiş istatistik verilerinin yazıldığı özel sistem dosyasını
belirler. Type seçeneği sadece Tally olduğunda uygulanabilir.

Counter Output File

İşlenmemiş istatistik verilerinin yazıldığı özel sistem dosyasını
belirler. Type seçeneği sadece Counter olduğunda
uygulanabilir.

Output File

İşlenmemiş istatistik verilerinin yazıldığı özel sistem dosyasını
belirler. Type seçenegi sadece Time-Persistent veya Frequency
oldugunda uygulanabilir.

Constant or Range

İstatistiklerin sabit bir değer olan ifade değerine bağlı olarak
mı yoksa bir değer aralığına bağlı olarak mı toplanacağını
belirler.

Value

İstatistikler sabit bir değer için toplandığındaki değeri belirler.

High Value

Eğer istatistikler bir aralık değeri için tutuluyorsa
aralıktaki en yüksek değeri belirler.

Category Name

Bu kategori için sembol adını tanımlar. Bu isim özet
raporunda kategori tanımlayıcısı olarak gözükür.
Bos bırakılırsa, tanımlayıcı sadece değer ya da
aralık olacaktır.

Category Option

Bu alan özel bir kategorinin özet raporunda
kısıtlanmış sütundan dışarıya alınıp alınmayacağını
gösterir.
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STORAGE (STOK)

ÖRNEK

Model dosyası
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BEGIN;
CREATE:EX(1,1):MARK(1);
ASSIGN:A(2)=1;
GYTNMKS
QUEUE,1;
SEIZE:GIYOTIN;
DELAY:EX(2,1);
RELEASE:GIYOTIN;
BRANCH,3:
WITH,.5,MATKAP:
WITH,.4,PRES1:
WITH,.1,PRES2;
PRES2
QUEUE,2;
SEIZE:P2;
DELAY:RN(3,1);
RELEASE:P2;
MAKINE2 QUEUE,3;
SEIZE:M2;
DELAY:EX(4,1);
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MATKAP

QUEUE,5;
SEIZE:MTKP;
DELAY:RN(6,1);
RELEASE:MTKP;
MAKINE1
QUEUE,6;
SEIZE:M1;
DELAY:EX(7,1);
RELEASE:M1:NEXT(BOYA);
KK1
QUEUE,7;
SEIZE:K1;
DELAY:RL(8,1);
RELEASE:K1;
BOYA
QUEUE,8;
SEIZE:BY;
DELAY:RL(9,1);
Deney dosyası
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BEGIN;
PROJECT,ORNEK2,AYLIN SEN,05/05/2008;
DISCRETE,1000,5,20;
PARAMETERS:1,2:2,1:3,2,1.5:4,4:5,3,1:6,2.5,1:7,3:8,4,2:9,3,2:10,3,.5;
RESOURCES:1,GIYOTIN:2,P2:3,M2:4,P1:5,MTKP:6,M1:7,K1:8,BY:9,K2;
TALLIES:1,SISTEM ZAMANI;
DSTAT:1,NQ(1),GIYOTIN KUYRUGU:
2,NQ(5),MATKAP KUYRUGU:
3,NQ(4),PRES1 KUYRUGU:
4,NQ(2),PRES2 KUYRUGU:
5,NQ(6),MAKINE1 KUYRUGU:
6,NQ(7),KALITEKON1 KUYRUGU:
7,NQ(3),MAKINE2 KUYRUGU:
8,NQ(8),BOYA KUYRUGU:
9,NQ(9),KALITEKON2 KUYRUGU:
10,NR(1),GIYOTIN KULLANIMI:
11,NR(2),PRES2 KULLANIMI:
12,NR(3),MAKINE2 KULLANIMI:
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Uygulamalar

-

Orta ve düzeyde ARENA deyimleri uygulamasını örneklere bakarak yapınız.

233

Uygulama Soruları

1-Orta ve ileri düzeyde ARENA deyimlerini kullanarak bir imalat işletmesinin proses akış
diyagramını çiziniz.
Çizmiş olduğunuz akış diyagramını ARENA programını kullanarak çalıştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde orta ve ileri düzeyde ARENA programının deyimlerini ve kullanımını
öğrendik. Örnekle ARENA programının çalışmasını gösterdik.
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