
Elméleti kérdések „Forgalmi modellezés”-hez 

1. Ismertesse a Little-formula alkalmazásának feltételeit, a formulát, a bizonyításának alapgondolatát 

(nem levezetést), alkalmazási lehetőségeit részrendszerekre!  

2. Mi a Little-formula lényege? Alkalmazza a formulát egy rendszer különböző részeire! Miért 

eredményes a kiszolgálóra való alkalmazás?  

3. Adja meg folytonos idejű Markov láncok egyensúlyi eloszlása létezésének feltételét véges es 

végtelen állapottér esetén, ismertesse az egyensúlyi egyenleteket és alkalmazásukat 

állapotcsoportok esetén!  

4. Ismertesse az M/M/m rendszert, állapotgráfját, egyensúlyi eloszlásárak meghatározási módját, 

valamint a rendszer alkalmazási területét!  

5. Ismertesse az M/G/1 rendszer modellezésének problémáját, a modellezés megoldásának elvét, a 

rendszerjellemzők származtatásának egy lehetséges megoldását 

6. Hasonlítsa össze a folyamegyensúly és a Little-formula alkalmazásának feltételeit és a formulát, s 

alkalmazza mindkettőt az M/M/1 rendszerre!  

7. Adja meg a diszkrét idejű Markov láncok egyensúlyi eloszlása létezésének feltételét véges és 

végtelen állapottér esetén, ismertesse az egyensúlyi egyenleteket és alkalmazásukat 

állapotcsoportok esetén!  

8. Ismertesse az M/M/m/m rendszert, állapotgráfját, egyensúlyi eloszlásának meghatározási módját, 

valamint a rendszer alkalmazási területét!  

9. Hasonlítsa össze a folytonos és diszkrét idejű Markov láncok egyensúlyi eloszlása létezésének 

feltételét véges és végtelen állapottér esetén!  

10. Ismertesse a születési-halálozási folyamatokat. Adja meg a stabilitás feltételét, valamint ismertesse 

az egyensúlyi eloszlás származtatásának módját!  

11. Ismertesse az M/M/∞ rendszert, annak állapotgrá<át, stabilitási feltételét, egyensúlyi eloszlásának 

meghatározási módját! Mit tudunk a rendszer fontosabb teljesítményjellemzőiről?  

12. Ismetesse a hátralévő idő paradoxonát és mutassa meg, bogy a hátralévő kiszolgálási időre 

vonatkozó eredmények hogyan alkalmazhatók az M/G/1 rendszerek vizsgálatában!  

13. Ismertesse a nyílt sorbanállási hálózatok lényegét, és a kapcsolódó legfontosabb összefüggéseket! 

14. Ismertesse a réselt csatornán való csomagtovábbítás modellezésének módszerét! Mit jelent a korai 

vagy késői érkezés, hogyan interpretálható a kiszolgálási idő réselt csatorna esetén?  

15. Mi a különbség a zárt és a nyílt sorbanállási hálózatok között? Hasonlóság?  

16. Milyen hasonlóság és milyen különbség van az M/G/1 rendszer és a réselt csatornán való 

csomagtovábbítás modellezése között? Adja meg az M/G/1 rendszer átmenetvalószínűségeit! 

Milyen időpontokra igazak ezek az átmenetvalószínűségek?  

17. Mikor nevezünk memóriamentesnek egy eloszlást? Bizonyítsa be, hogy az exponenciális eloszlás 

memóriamentes! 

18. Ismertesse a sorbanállási rendszerek Kendall-féle jelölésrendszerét! 

19. Sorolja fel a Poisson folyamat összes tanult tulajdonságát! Ahol tudja mutassa meg e tulajdonságok 

kapcsolatát! 

  



 

 



 


