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Cap��tol 1 Generaci�o de nombres aleatoris

1.1 Introducci�o: models i m�on real

La modelitzaci�o de problemes del m�on real exigeix, a vegades, la descripci�o d'algunes variables
que no tenim manera de con�eixer. Per posar un exemple, suposem que volem simular un peatge
d'autopista. Estem interessats a comparar el rendiment per diverses distribucions de cabines
(autom�atiques, manuals i \teletac"), amb l'objectiu d'obtenir una con�guraci�o e�cient per a
la propera operaci�o retorn. Evidentment, no sabem (ni tenim manera de saber) de manera
precisa com ser�a l'arribada de cotxes al peatge. Noteu que sense aquesta informaci�o no podem,
en principi, fer la simulaci�o de manera �able.

El que s'acostuma a fer en casos com aquest �es suposar que la variable desconeguda �es
aleat�oria, tot i que habitualment no sigui aix��. Tornant a l'exemple anterior, noteu que els
cotxes no arriben al peatge a l'atzar: els seus ocupants han decidit l'hora de retorn en funci�o
de conveni�encies personals i/o familiars, informaci�o sobre l'estat del tr�ansit donada per la radio
o la televisi�o, etc. Noteu, per�o, que l'arribada d'un gran nombre de vehicles al peatge pot fer
que aquesta sembli aleat�oria.

Per tant, en un primer pas, intentarem con�eixer les principals propietats estad��stiques de
l'arribada de cotxes (pautes, tend�encies, etc). Per aix�o cal fer una s�erie de suposicions, com
per exemple que la propera operaci�o retorn ser�a similar a les �ultimes. Llavors, s'estudia quina
llei aleat�oria (o quina combinaci�o de lleis aleat�ories) �es mes semblant a la nostra arribada de
cotxes. Aquest estudi es compon d'una primera part de recollida de dades, i d'una segona part
on s'analitzen. En aquesta segona part, �es important \capturar" les pautes i tend�encies m�es
rellevants que presenten les dades, per seleccionar lleis aleat�ories que les presentin. Aquesta
part la considerem m�es pr�opia de l'estad��stica que no pas de la simulaci�o i, per tant, no l'hem
incl�os en aquest llibre.

Suposem, per tant, que les lleis aleat�ories que usarem per simular l'arribada (i les carac-
ter��stiques) dels cotxes ja estan de�nides. El primer pas per fer la simulaci�o d'aquest problema
amb un ordinador consisteix a tenir una manera d'obtenir nombres aleatoris segons les lleis que
hem determinat abans. �Es important generar els nombres aleatoris de manera adequada: si la
nostra generaci�o no presenta les mateixes pautes i biaixos que les lleis que hem preestablert, el
resultat de la simulaci�o pot ser del tot incorrecte. La generaci�o de nombres aleatoris �es, doncs,
un dels punts m�es importants de tota simulaci�o discreta.

Per altra banda, �es impossible generar successions aleat�ories en un ordinador: aquest �es
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una m�aquina determinista que no pot fer altra cosa que executar l��nia rere l��nia d'un conjunt
d'instruccions (programa) preestablertes. Els seus resultats s�on, llavors, totalment determinis-
tes.

En aquest cap��tol discutirem la generaci�o de successions aleat�ories en un ordinador. Veurem
com es pot solventar l'objecci�o que hem fet en l'�ultimpar�agraf, i veurem alguns m�etodes concrets
per fer-ho.

1.2 Successions aleat�ories i pseudoaleat�ories

El prop�osit d'aquesta secci�o �es explicar els conceptes de successi�o aleat�oria i pseudoaleat�oria.
Per fer-ho, usarem un exemple. Suposem que efectuem tirades amb un dau i obtenim una
seq�u�encia de nombres compresos entre 1 i 6. Si el dau no t�e cap defecte, �es clar que es veri�quen
les propietats seg�uents:

P1 Si el nombre de tirades �es prou gran, el nombre de vegades en qu�e apareix cada d��git
�es (aproximadament) 1=6 del total de tirades efectuades.

P2 Cada terme de la seq�u�encia �es independent dels altres.

Aqu�� observem les principals caracter��stiques d'una successi�o aleat�oria. La propietat P1 fa
refer�encia a la llei que segueix la successi�o (en aquest cas, que tots els nombres tenen la mateixa
probabilitat de sortir), i la propietat P2 indica que no hi ha cap relaci�o entre els termes de la
s�erie (�es a dir, que el resultat d'una tirada no inueix en el resultat de les tirades posteriors).

Val la pena discutir una mica aquesta �ultima propietat. Suposem que, per algun procediment
(que no ve ara al cas), hem produ��t una succesi�o de nombres enters compresos entre 0 i 9
(ambd�os inclosos), que satisf�a la propietat P1. Suposem que aquesta s�erie de nombres veri�ca
que despr�es d'un nombre senar sempre en ve un de parell i viceversa (noteu que aquesta condici�o
�es perfectament compatible amb P1). �Es clar que aquesta successi�o no veri�ca P2, i que no �es
apta per a un gran nombre d'aplicacions (simular un sorteig, per exemple). Aquesta successi�o
no �es totalment impredictible, ja que despr�es de sortir un 2, per exemple, sabem que no poden
sortir els nombres 0, 2, 4, 6 i 8. Aquest �es el motiu pel qual demanem que les successions
veri�quin P2.1

Com hem comentat abans, la nostra intenci�o �es generar successions aleat�ories amb l'ordina-
dor. Donat que aix�o (per les causes que ja hem comentat) �es impossible, ens conformarem
amb una mica menys. Per exemple, si volem simular un dau, en tindrem prou de generar
successions que veri�quin P1 i que, aparentment, veri�quin P2. Com veurem m�es endavant,
ens ser�a impossible aconseguir que es veri�qui P2, per�o el que s�� podrem aconseguir �es que la
relaci�o entre termes consecutius de la s�erie sigui tan complexa, que sembli que no hi ha cap
relaci�o. Evidentment, caldr�a quanti�car aquesta correlaci�o usant t�ecniques estad��stiques, cosa
que tamb�e comentarem m�es endavant.

Anomenarem, doncs, successions pseudoaleat�ories aquelles successions que, tot i presentar
relacions entre els diversos termes de la s�erie, s�on admisibles per a una aplicaci�o donada. A-
questa de�nici�o dep�en del nostre problema concret: una successi�o que pot ser apta per a una
aplicaci�o (per exemple, en un videojoc es requereix que el generador sigui r�apid, per�o no cal
que sigui gaire bo) pot no ser-ho per a una altra (en alguns problemes de simulaci�o cal que el

1Hom pot de�nir successions aleat�ories que no veri�quin P2, per�o no les considerarem aqu��, ja que no ens
caldran per a cap aplicaci�o.
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generador sigui bo, per�o la seva rapidesa no �es tan important perqu�e el c�alcul no es fa en temps
real).

Finalment, volem remarcar que no t�e sentit demanar-se si un nombre a��llat (que no forma
part de cap successi�o) �es aleatori o no. El concepte d'aleatorietat requereix que el nombre formi
part d'una successi�o, i en aquest cas el que podem demanar-nos �es si la s�erie �es aleat�oria. Per
dir-ho amb un exemple: per saber si un dau \funciona b�e" (�es a dir, si compleix les propietats
P1 i P2), no en tenim prou amb una tirada. Ens cal efectuar moltes tirades per observar la
s�erie resultant, i decidir si aquesta s�erie �es o no �es aleat�oria.

1.3 Generaci�o de lleis uniformes

Per comen�car, considerem el problema de generar una llei uniforme a l'interval [0; 1]. Per
denotar aquest tipus de llei escriurem, d'ara en endavant, U ([0; 1]).

1.3.1 Condicions d'aleatorietat

Suposem que tenim un generador que ens produeix nombres reals amb una llei U ([0; 1]). Diem
fxngn = fx1; x2; : : :g a una successi�o obtinguda amb aquest generador. Llavors �es clar que
aquesta s�erie ha de veri�car

C1 Condici�o 1: Els n�umeros x1, x2, x3, etc. estan uniformement distribu��ts a l'interval
[0; 1].

C2 Condici�o 2: Les parelles (x1; x2), (x2; x3), (x3; x4), etc. estan uniformement dis-
tribu��des al quadrat unitat [0; 1]2 = [0; 1]� [0; 1].

C3 Condici�o 3: Les ternes (x1; x2; x3), (x2; x3; x4), etc. estan uniformement distribu��des
al cub unitat [0; 1]3.

...

CN Condici�o N : Les tuples (x1; x2; : : : ; xN ), (x2; : : : ; xN+1), etc. estan uniformement
distribu��des a [0; 1]N .

...

Comentem una mica el signi�cat d'aquestes condicions. La condici�o 1 vol dir que els termes de
la successi�o \recobreixen" de manera uniforme tot l'interval [0; 1]. Noteu que aquesta condici�o
�es, essencialment, la condici�o P1 de la p�agina 14.

La condici�o 2 demana que les parelles (x1; x2), (x2; x3), etc. vistes com a punts de R2,
\recobreixin" de manera uniforme tot el quadrat unitat [0; 1]� [0; 1]. Observeu que el fet que
es compleixi C1 no implica que es compleixi C2. Veiem-ho amb un exemple. Siguin fangn i
fbngn successions U ([0; 1=2]) i U ([1=2; 1]) respectivament. De�nim una nova successi�o fcngn de
la manera seg�uent: c1 = a1, c2 = b1, c3 = a2, c4 = b2, c5 = a3, etc. �Es a dir,

cn =

�
a(n+1)=2 si n �es senar
bn=2 si n �es parell
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�Es facil veure que aquesta successi�o veri�ca C1. Veiem que no veri�ca C2: les parelles (c1; c2),
(c3; c4), etc. s�on, en aquest cas, (a1; b1), (b1; a2), (a2; b2), etc. Aquests punts recobreixen nom�es
el conjunt [0; 1=2]� [1=2; 1][ [1=2; 1]� [0; 1=2], en lloc del [0; 1]� [0; 1] que caldria per complir
C2. Per altra banda, la correlaci�o entre termes consecutius de la s�erie �es �obvia: despr�es d'un
nombre m�es gran que 1=2 en ve sempre un de m�es petit que 1=2, i viceversa. Per tant, podem
dir que C2 \detecta" (algunes) correlacions entre termes consecutius de la s�erie.

La discussi�o del par�agraf anterior s'est�en f�acilment a les altres condicions C3, C4, etc. En el
cas de C3, per exemple, el que estem demanant �es l'abs�encia de correlacions entre tres termes
consecutius de la successi�o. Igual que abans, que una successi�o veri�qui les condicions C1, C2,
: : :, CN no implica que veri�qui la N + 1.

Habitualment s'acostuma a de�nir successi�o pseudoaleat�oria aquella que veri�ca les condi-
cions C1, C2, : : :, CN per a un N prou gran per a l'aplicaci�o en qu�e estem treballant.

Per al lector interessat a aprofundir en el tema de les successions aleat�ories i les seves
propietats recomanem la consulta de la refer�encia [11].

1.3.2 Generadors de congru�encia lineal

Comen�carem per la generaci�o de nombres enters pseudoaleatoris. Per iniciar la discussi�o, con-
siderem el m�etode basat en la f�ormula seg�uent:

Xi = (aXi�1 + c)mod m; (1.1)

on mod m denota l'operaci�o \fer m�odul m" (dividir per m i quedar-se amb la resta), i m, a i c
s�on enters positius tals que m > maxfa; cg. El m�etode funciona de la manera seg�uent: triem un
enter X0 tal que 0 � X0 < m. Apliquem la f�ormula (1.1) per obtenir un valor X1. Apliquem
de nou aquesta f�ormula per obtenir un nou X2 a partir del X1 anterior, i aix�� successivament.
Amb aix�o, hem generat una successi�o de nombres enters compresos entre 0 i m � 1, ambd�os
inclosos. Veiem-ne un exemple: considerem el generador de�nit per la f�ormula

Xi = (7Xi�1 + 1)mod 10: (1.2)

Si prenem X0 = 8, per exemple, obtenim X1 = 7, X2 = 0, X3 = 1, etc. Noteu que per a cada
X0 obtenim una successi�o diferent.

Definici�o: Anomenarem generador de congru�encia lineal la f�ormula (1.1). Anomenarem llavor
el valor X0 utilitzat per inicialitzar la successi�o de�nida per un d'aquests generadors.

Considerem ara la possibilitat d'utilitzar f�ormules com la (1.1) per produir nombres enters
aleatoris.2 Per exemple, podria servir la successi�o generada usant (1.2) com a successi�o aleat�oria
de nombres enters entre 0 i 9? Si calculem uns quants termes m�es de la s�erie, obtenim:

8, 7, 0, 1, 8, 7, 0, 1, 8, 7, 0, 1, 8, : : :

Evidentment, aquesta seq�u�encia no �es una bona successi�o de nombres aleatoris. La primera
observaci�o a fer �es que aquesta s�erie �es peri�odica, i la segona que no produeix tots els valors
possibles entre 0 i 9. Passem ara a discutir de quina manera es poden resoldre aquests problemes.

2Com que totes les successions que apareixeran seran pseudoaleat�ories, en el que segueix abusarem del
llenguatge i les anomenarem aleat�ories. Aquest ab�us �es habitual en llibres, manuals, etc.
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Per��ode d'un generador

Considerem ara un generador qualsevol, com el donat per (1.1). Veiem que, a causa del fet
que els valors possibles del generador s�on �nits (entre 0 i m� 1), en algun moment s'haur�a de
repetir algun terme de la successi�o, i que quan es repeteix un terme de la successi�o tota ella es
repeteix. Aix�o vol dir que les successions obtingudes a partir de f�ormules com la (1.1) sempre
s�on peri�odiques.

Definici�o: Anomenarem per��ode de la successi�o el nombre de termes que hi ha entre dos termes
iguals de la s�erie.

En l'exemple (1.2) el per��ode era 4. El per��ode d'un generador dep�en, en general, de la llavor
escollida.

El per��ode m�axim que pot tenir un generador com (1.1) �es m. Per altra banda, si un
generador com (1.1) t�e per��ode m, llavors la successi�o corresponent pren tots els valors possibles
entre 0 i m� 1, ambd�os inclosos.

Aquestes observacions ens portaran a buscar generadors amb m gran i amb per��ode m�axim.

Ratxes

Suposem ara que estem llan�cant una moneda, i que apuntem el resultat obtingut en forma de
tira de car�acters (per exemple, c quan surt \cara" i x quan surt \creu"). Amb aix�o obtenim
una seq�u�encia com cxccxxxcx: : :

Definici�o: Una ratxa �es la repetici�o d'un valor en una successi�o aleat�oria.

L'exist�encia de ratxes �es una caracter��stica d'aquest tipus de successi�o aleat�oria. La ra�o �es
molt senzilla: despr�es d'una c, la probabilitat d'obtenir una altra c �es 1=2, i aix�o implica que,
aproximadament, la meitat de les c obtingudes han d'anar seguides d'una altra c. Igualment,
com que la probabilitat d'obtenir una tercera c despr�es d'haver-ne obtingut ja dues �es 1=2
podem a�rmar que, aproximadament, la quarta part de les c de la s�erie van seguides de dues c
m�es, i aix�� successivament.

El nombre de ratxes no pot ser arbitrari, sin�o que el seu nombre el governen les lleis de la
successi�o que estem generant. De fet, un possible test per estudiar el car�acter aleatori d'una
successsi�o �es comptar les ratxes que presenta i veure si el nombre s'ajusta al valor te�oric esperat.
Si aix�o no passa, vol dir que hi ha alguna correlaci�o entre termes consecutius de la s�erie que fa
que aquesta no es pugui considerada com aleat�oria.

Finalment, remarquem que les successions que produeixen els generadors de congru�encia
lineal o b�e no presenten cap ratxa, o b�e en tenen una de longitud in�nita: si per a algun n
passa que Xn�1 = Xn, llavors for�cosament ha de passar que Xn+1 = Xn, Xn+2 = Xn+1, etc.
Evidentment, aquest �es un inconvenient m�es que tenen els generadors de congru�encia lineal, i
m�es endavant veurem com podem resoldre'l.

Generadors de congru�encia multiplicativa

Un cas particular dels generadors de congru�encia lineal es d�ona quan la c de la f�ormula (1.1) �es
zero.

Definici�o: Anomenarem generador de congru�encia multiplicativa la f�ormula

Xi = (aXi�1)mod m: (1.3)
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Noteu que en aquests generadors no es pot usar la llavor X0 = 0, perqu�e produeix una
successi�o estacion�aria Xn = 0. Per altra banda, si comencem per un X0 diferent de zero, ens
interessa que mai aparegui aquest valor (ja que a partir d'aquest moment la s�erie s'estacionar�a
a 0). Una condici�o su�cient per a aix�o �es que m (vegeu (1.3)) sigui un nombre primer.3

Tamb�e volem fer notar que el per��ode m�axim d'aquest tipus de generadors �es m� 1, donat
que el zero est�a excl�os del conjunt de valors admissibles per a Xn.

1.3.3 Generaci�o de lleis U ([0; 1])

Suposem que, per algun mitj�a, hem obtingut una successi�o Xn de nombres enters aleatoris
compresos entre 0 i m� 1, amb distribuci�o uniforme.4 Llavors, la successi�o f�ngn de�nida per

�n =
Xn

m
; n = 0; 1; 2; : : : ; (1.4)

�es una successi�o dins l'interval [0; 1]. Mirem ara si aquesta successi�o segueix una llei U ([0; 1]).
Noteu que els termes �n no poden prendre qualsevol valor entre 0 i 1. Nom�es poden tenir valors
dins del conjunt

Fm =

�
0;

1

m
;
2

m
; : : : ;

m � 1

m

�
:

Per tant, estrictament parlant, no podem dir que les f�ngn segueixen una llei U ([0; 1]).
Suposem ara que estem treballant (amb un ordinador) amb variables reals de, per exemple,

7 decimals. Si el valor de m �es 107 (o m�es gran) llavors el conjunt Fm �es, dins aquest ordinador,
el mateix que el conjunt [0; 1]. Com que en les nostres aplicacions els nombres aleatoris que
obtindrem estaran representats per nombres decimals amb una quantitat �nita de decimals
(habitualment 6 o 7), considerarem la successi�o f�ngn com una U ([0; 1]).

Noteu que el valor \1" no �es mai generat per aquesta successi�o. En general aix�o no �es cap
problema, perqu�e

1. El valor \1" t�e probabilitat 0 en una U ([0; 1]).

2. Podem generar nombres tan propers a 1 com vulguem (dins dels, per exemple, 7
decimals de l'ordinador).

Si per alguna ra�o volem que aparegui el valor \1", es pot reempla�car la de�nici�o anterior de �n
per

�n =
Xn

m � 1
:

Algunes vegades ens pot interessar que �n no prengui el valor 0 (m�es endavant veurem casos en
qu�e cal treure el logaritme d'una U ([0; 1]) i, naturalment, voldrem que aquesta llei no prengui
el valor \0" per evitar el corresponent error en el programa). Aix�o es pot aconseguir f�acilment
de�nint

�n =
Xn + 1

m
:

Ara, �n no pot ser \0", per�o si que pot ser \1".

3El producte aXi�1 no pot ser mai m, ja que tant a com Xi�1 s�on menors que m, i m �es primer. Aquest
producte tampoc pot ser cap m�ultiple de m per la mateixa ra�o.

4Aix�o implica que Xn pot prendre qualsevol valor entre 0 i m� 1.
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En les seccions seg�uents considerarem el cas en qu�e la successi�o Xn est�a generada per un
m�etode de congru�encia lineal o multiplicativa. A causa de les observacions anteriors, cal triar el
valor m (de la f�ormula (1.1) o de la (1.3)) prou gran per treballar amb variables de 7 decimals.5

Per acabar, volem dir (sense demostraci�o) que es poden aconseguir generadors de con-
gru�encia multiplicativa, de la mateixa qualitat que els generadors de congru�encia lineal, si es
trien a i m de manera adequada. Com els generadors de congru�encia multiplicativa funcionen
una mica m�es de pressa que els de congru�encia lineal (ens estalviem una suma), ens centrarem
�unicament en aquest tipus de generador.

1.3.4 Inconvenients de les U ([0; 1]) obtingudes usant generadors de congru�encia

multiplicativa

El prop�osit d'aquesta secci�o �es discutir com veri�quen els generadors de congru�encia multipli-
cativa les condicions C1, : : :,CN .

Donada la di�cultat de veri�car aquestes condicions de manera te�orica, habitualment es fa
amb l'ajut de l'ordinador (m�es endavant en veurem els detalls, a la secci�o 1.4).

La condici�o C1 �es f�acil de veri�car. Abans ja hem comentat que cal tenir m prou gran (en
relaci�o al nombre de decimals amb qu�e estem treballant) i per��ode m�axim. De fet, es poden
escollir valors per a m i a (a la f�ormula (1.3)) de manera que la condici�o C1 es compleixi de
manera satisfact�oria. A la secci�o 1.3.5 en veurem alguns exemples.

Les condicions C2, C3, etc. s�on m�es complicades de veri�car, i la manera concreta de fer-ho
la discutirem a la secci�o 1.4. Aqu�� nom�es direm que no es veri�ca de manera completament
satisfact�oria. La ra�o �es en el seg�uent resultat:

Propietat: Sigui f�ngn una successi�o obtinguda per mitj�a de (1.4), on Xn s'obt�e usant un
generador de congru�encia multiplicativa. De�nim la successi�o de punts pn de [0; 1]d de la manera
seg�uent:

pn = (�n; �n+1; : : : ; �n+d�1); n = 0; 1; 2; 3; : : :

Llavors, els punts pn estan situats sobre plans. El nombre d'aquests plans �es, com a molt,
(d !m)1=d, on m �es el de la f�ormula (1.3).

Demostraci�o: Vegeu [13].

A la taula 1.1 s'ha tabulat l'expressi�o (d !m)1=d per a diversos valors de d i m. Noteu la
dr�astica reducci�o del nombre de plans en cr�eixer d. Aix�o �es una limitaci�o important d'aquest
tipus de successions.

S'ha usat el valor m = 231 perqu�e els generadors que usarem m�es endavant tenen valors de
m similars a aquest. El valor m = 216 l'hem incl�os perqu�e hi ha molts generadors comercials
que usen aquest valor.

Volem recalcar que els valors mostrats en la taula 1.1 s�on una cota superior del nombre
de plans. Si a i/o m no s�on adequadament escollits, aquest nombre pot ser molt m�es petit.
Insistim, doncs, en la necessitat de triar a i m de manera acurada. En la secci�o 1.3.5 veurem
algunes possibilitats per escollir aquests nombres.

Per acabar, diem que aquest defecte dels generadors de congru�encia multiplicativa6 �es
intr��nsec al m�etode. M�es endavant (en la secci�o 1.3.8) veurem un procediment que permet
resoldre aquest problema.

5En el cas de programar en C, ens referim a variables tipus float. Veure l'ap�endix A per a m�es detalls.
6Els generadors de congru�encia lineal presenten les mateixes di�cultats.
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m = 231 m = 216

d [(d !m)1=d] d [(d !m)1=d]
1 2147483648 1 65536
2 65536 2 362
3 2344 3 73
4 476 4 35
5 191 5 23
6 107 6 19
7 72 7 16
8 55 8 15

Taula 1.1: Nombre m�axim d'hiperplans. [ � ] denota part entera.

Hi ha un altre defecte d'aquests generadors que val la pena comentar: si agafem els ultims
d��gits de cada terme de la successi�o fXngn, veiem que aquests s�on molt menys aleatoris que els
primers. �Es un fet que cal tenir present quan volem generar nombres enters dins d'un rang curt.
Veiem-ne un exemple: suposem que volem produir una s�erie de nombres entre 0 i 9 (ambd�os
inclosos), i disposem d'un generador de congru�encia lineal (o multiplicativa) amb un m gran
(per exemple, de l'ordre de 106). Llavors, per produir nombres entre 0 i 9 tenim, en principi,
dues possibilitats: Podem fer

dn = Xnmod 10;

que correspon a agafar l'�ultim d��git de Xn, o b�e

dn = [10�n] =

�
10

�
Xn

m

��
;

on, com sempre, [�] indica la part entera. Aquest segon cas fabrica el d��git dn a partir dels
primers d��gits de �n o de Xn. Ara �es clar que �es molt millor la segona opci�o que la primera.

1.3.5 Exemples concrets

Veiem ara uns exemples concrets de generadors de congru�encia multiplicativa. Un exemple que
podem considerar cl�assic �es el seg�uent:

a = 75 = 16807; m = 231 � 1 = 2147483647: (1.5)

Aquest generador t�e per��ode m�axim (231 � 1 �es un nombre primer). �Es proposa per primera
vegada a [12], i s'estudia en diversos llocs (vegeu [14]). Alguns autors (per exemple, [14] i
[19]) l'anomenen l'est�andard m��nim, en el sentit que �es el generador m�es senzill amb la qualitat
su�cient per ser usat en molts exemples.

Hi ha altres possibilitats. Per exemple podem citar a = 48271 i a = 69621, ambdues amb
m = 231 � 1.

1.3.6 Implementaci�o en C

Anem ara a veure de quina manera podem implementar un d'aquests generadors en un llen-
guatge d'alt nivell com C.
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Per comen�car, considerem el generador (1.5):

Xi = 16807Xi�1mod 2147483647: (1.6)

Recordem (vegeu secci�o A.2.2) que, en C, les variables enteres m�es grans que podem tenir son
les long int. Aquestes variables poden emmagatzemar nombres enters compresos entre �231 i
231�1. Com que el per��ode de (1.6) �es el m�axim,Xi�1 pot prendre el valor 2147483646 = 231�2,
i per tant podem emmagatzemar tots els termes de la s�erie en variables de tipus long int.
Noteu, per�o, que el producte 16807Xi�1 pot ser m�es gran que 231 � 1, i aix�o desborda la
capacitat d'un long int. Per poder fer aquest producte ens cal, en principi, disposar de
variables enteres m�es grans. Per resoldre aquest problema, donarem el resultat seg�uent.

Proposici�o: Sigui

q =
hm
a

i
; r = mmod a;

�es a dir, m = aq + r. Sigui x 2 f1; 2; : : :;m� 1g. Llavors, si r < q,

1. Els valors a(xmod q) i r[x=q] estan compresos entre 0 i m � 1 (ambd�os inclosos).

2. De�nim u = a(xmod q)� r[x=q]. Llavors,

axmod m =

�
u si u � 0;
u+m si u < 0:

Demostraci�o: Vegeu [2].
Aquesta proposici�o permet implementar el c�alcul del producte aXi�1, sense tenir el problema

del desbordament de nombres enters: el c�alcul de a(xmod q) i r[x=q] pot fer-se sense cap
problema (estan compresos entre 0 i m � 1), i llavors el valor u ha d'estar compr�es entre
�(m � 1) i m � 1. Per tant, tenint en compte que m = 231 � 1 i que els long int poden
guardar nombres compresos entre �231 i 231 � 1, podem assegurar que tot el proc�es pot fer-se
sense cap problema.

Per aplicar aquest m�etode a (1.6), agafem q = 127773 i r = 2836. Una possible implemen-
taci�o (que anomenarem alea0 ) �es la seg�uent:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define A 16807L

#define M 2147483647L

#define Q 127773L

#define R 2836L

float alea0(long int *ap_llavor)

{

if (*ap_llavor <= 0) {puts("alea0: llavor <= 0"); exit(1);}

*ap_llavor=A*(*ap_llavor%Q)-R*(*ap_llavor/Q);

if (*ap_llavor<0) *ap_llavor += M;

return(*ap_llavor/((float)M));
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}

#undef R

#undef Q

#undef M

#undef A

Veiem com funciona aquesta rutina. Per cridar-la per primer cop cal donar un valor inicial
a la llavor (correspon al X0 de la f�ormula (1.6)) que, com ja hem vist abans, no pot ser ni zero
ni negatiu. Llavors cal cridar a alea0 passant la llavor per adre�ca, i la mateixa rutina alea0

ens actualitzar�a la llavor i ens tornar�a el nombre aleatori.
Veiem-ne un exemple: el programa seg�uent calcula 10 nombres aleatoris i els escriu a la

pantalla.

#include <stdio.h>

void main(void)

{

float alea0(long int *ap_llavor);

float x;

long int la;

int j;

la=1995;

for (j=0; j<10; j++)

{

x=alea0(&la);

printf("%f\n",x);

}

}

El valor 1995 usat per inicialitzar la llavor �es un n�umero qualsevol, donat que tots ells
produeixen resultats de qualitat similar. Observeu tamb�e que, la llavor, nom�es cal inicialitzar-
la un cop al principi del programa.

La resta del programa hauria de quedar clar: es va cridant a alea0 (passant-li la llavor per
adre�ca), i ell ja s'encarrega d'actualitzar la llavor i de retornar el corresponent nombre aleatori.
Per tant, l'usuari no ha d'alterar el valor de la llavor durant tota l'execuci�o del programa (tret
de la inicialitzaci�o, naturalment).

Noteu tamb�e que si, per alguna ra�o, a mig programa es vol tornar a generar un altre cop la
mateixa s�erie de n�umeros, nom�es cal reinicialitzar la llavor al valor que tenia al principi.

Per implementar els altres generadors mencionats en la secci�o anterior nom�es cal canviar les
variables dels #define que hi ha al principi del programa, per als valors seg�uents:

a = 48271, m = 2147483647, q = 44488, r = 3399,
a = 69621, m = 2147483647, q = 30845, r = 23902.

Cal dir que els generadors obtinguts amb aquestes constants tenen un comportament similar
a alea0. Es recomana no usar valors de a i m diferents dels donats aqu��.
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1.3.7 Alguns exemples de generadors dolents

Lamentablement, no �es dif��cil trobar generadors dolents en paquets comercials i �ns i tot en
alguns llibres de text. La ra�o sembla que es deu al fet que molt poca gent es preocupa d'aquests
temes, creient (equivocadament) que �es f�acil produir nombres aleatoris.

Un exemple d'aix�o �es el generador anomeant RANDU:

Xi = (65539Xi�1)mod 231:

Aquest generador va apar�eixer per primer cop a [23], i s'ha usat en diversos paquets de software
i llibres de text. Els seus principals defectes s�on que no t�e per��ode m�axim, i que no satisf�a la
condici�o C3 (secci�o 1.3.1). Una variant d'aquest generador �es la de�nida per

Xi = (16807Xi�1)mod 231;

que es pot trobar en diversos llocs, com ara [17]. T�e els mateixos defectes que el RANDU. El
paquet comercial SAS en la seva cinquena versi�o (vegeu [21]) incorpora aquest generador amb
una barreja addicional (vegeu secci�o 1.3.8) per millorar el seu output.

Un altre exemple curi�os de generador dolent �es el seg�uent:

Xi = (9806Xi�1 + 1)mod 131071:

Aquest generador es pot trobar a [5]. Es pot veri�car que si agafem la llavor X0 = 37911
obtenim X1 = 37911, i per tant la succesi�o aix�� generada �es constant. Cal dir, per�o, que, si
evitem aquesta llavor, el generador sembla funcionar correctament.

Per al lector interessat a col�leccionar generadors dolents recomanem la consulta de [14],
on trobar�a una llarga llista de generadors amb problemes, com tamb�e dels llocs on aquests
generadors estan usats o recomanats.

1.3.8 M�etode de la barreja

Fins ara hem vist m�etodes basats en congru�encies lineals, i hem discutit les seves qualitats i
defectes. A continuaci�o veurem una t�ecnica que permet millorar qualsevol generador. Aquesta
t�ecnica l'aplicarem al cas concret de alea0.

El m�etode consisteix a \barrejar" la successi�o aleat�oria, alterant l'ordre en qu�e apareixen
els diferents nombres. Donem, en primer lloc, l'algorisme i despr�es el discutirem amb detall.

Usarem la notaci�o seg�uent: Xn ser�a la successi�o de nombres enters que volem barrejar.
Suposarem que el m�axim que pot assolir Xn �es m� 1 (si Xn s'ha obtingut amb un m�etode de
congru�encia lineal o multiplicativa, llavors m �es el valor amb el qual fem m�odul). Anomenarem
T un vector de k components, tal que la primera component �es T0 i l'�ultima Tk�1. El valor
concret de k el deixem per a m�es endavant. Anomenarem P una variable (entera) auxiliar.
Suposarem que T0, T1, : : :, Tk�1 i P han estat inicialitzats amb els valors X0, X1, : : :, Xk�1 i
Xk respectivament. Aquesta inicialitzaci�o es far�a nom�es un cop al principi del programa. Ara,
l'algorisme �es

Pas 1. Sigui j = [k(P=m)].

Pas 2. Sigui P = Tj .

Pas 3. Omplim Tj amb el seg�uent terme de la succesi�o Xn.
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Pas 4. El resultat �es P .

�Es a dir, un cop feta l'etapa d'inicialitzaci�o, cada \execuci�o" dels 4 passos de l'algorisme
produir�a un nou terme de la s�erie barrejada.

Comentem ara aquest algorisme. En el pas 1 seleccionem una de les components (que
anomenen j) del vector T , usant els primers d��gits del valor P . En el pas 2 actualitzem el
valor de P amb Tj . Aquest nou valor de P ser�a la sortida del generador (pas 4). Per acabar,
s'actualitza Tj amb el seg�uent terme de la succesi�o Xn.

El m�etode de la barreja es pot implementar usant qualsevol generador. Com que aquest
m�etode permet millorar el generador amb molt poc esfor�c, �es molt recomanable utilitzar-lo.

Finalment volem comentar que hi ha altres variants del m�etode de la barreja que no comen-
tarem aqu��. Es recomana al lector interessat la consulta de [11].

Implementaci�o del m�etode de la barreja

A continuaci�o veurem una modi�caci�o de la funci�o alea0 que incorpora barreja. La funci�o, que
hem anomenat alea1, �es la seg�uent:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define A 16807L

#define M 2147483647L

#define Q 127773L

#define R 2836L

#define K 32

float alea1(long int *ap_llavor)

{

static long int t[K],p;

static int ini=0;

int i,j;

if (ini == 0)

{

if (*ap_llavor > 0) {puts("alea1: llavor > 0"); exit(1);}

ini=1;

}

if (*ap_llavor <= 0)

{

if (*ap_llavor == 0) {puts("alea1: llavor == 0"); exit(1);}

*ap_llavor=-(*ap_llavor);

for (i=0; i<K; i++)

{

*ap_llavor=A*(*ap_llavor%Q)-R*(*ap_llavor/Q);

if (*ap_llavor<0) *ap_llavor += M;

t[i]=*ap_llavor;

}
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*ap_llavor=A*(*ap_llavor%Q)-R*(*ap_llavor/Q);

if (*ap_llavor<0) *ap_llavor += M;

p=*ap_llavor;

}

j=(K*(p/((float)M)));

p=t[j];

*ap_llavor=A*(*ap_llavor%Q)-R*(*ap_llavor/Q);

if (*ap_llavor<0) *ap_llavor += M;

t[j]=*ap_llavor;

return(p/((float)M));

}

#undef R

#undef Q

#undef M

#undef A

#undef K

L'�us d'aquesta funci�o �es molt similar al de la funci�o alea0, amb la difer�encia que la llavor ha
de ser negativa. Aix�o �es aix�� perqu�e el primer cop que es crida alea0 cal fer les corresponents
inicialitzacions. Per tant, quan la llavor sigui negativa, la funci�o canviar�a el signe de la llavor
i s'inicialitzar�a de manera adequada. En les crides seg�uents, com que la llavor ser�a positiva, ja
no es far�a aquesta etapa d'inicialitzaci�o. La successi�o aleat�oria que estem barrejant �es la de la
funci�o alea0.

El funcionament de la funci�o �es senzill: en primer lloc, veri�quem si el primer cop que es
crida la rutina es fa amb una llavor negativa (recordeu que al principi cal inicialitzar la taula T
i el valor P ). Si hom est�a segur de cridar correctament aquesta funci�o (�es a dir, d'usar sempre
llavors negatives), llavors pot eliminar aquestes l��nies (s�on la declaraci�o de ini i tamb�e tot el
if (ini == 0)...). Nosaltres, per�o, recomanem de mantenir aquestes l��nies.7

El seg�uent if �es per inicialitzar la funci�o, en cas que la llavor sigui negativa. La resta de
l��nies s�on la traducci�o directa a C de l'algorisme, i no haurien de presentar cap problema per
al lector.

Avantatges i inconvenients dels m�etodes de barreja

Gen�ericament, els m�etodes de barreja no empitjoren la qualitat de la successi�o que estem
generant, i per tant s�on sempre recomanables. La seva principal virtut �es reduir la correlaci�o
existent entre termes consecutius de la successi�o. En aquest sentit, podem dir que si apliquem
el m�etode de la barreja a un generador de congru�encia lineal o multiplicativa, la s�erie resultant
veri�ca molt millor les condicions C2, C3, etc. �Es a dir, en barrejar \trenquem" l'estructura de
plans que presenta la successi�o de punts donats per termes consecutius de la successi�o original.

Els inconvenients s�on molt petits: el generador amb barreja �es una mica m�es lent i usa una
mica m�es de mem�oria. Per tant, la conclusi�o �es que sempre �es recomanable aplicar un m�etode
de barreja a un generador de congru�encia lineal.

7�Es habitual en programes de simulaci�o el provar diversos generadors de nombres aleatoris (�es una manera
d'assegurar que els resultats no depenen del generador emprat). Com que hi ha generadors que usen llavors
positives (com alea0) i generadors que n'usen de negatives (alea1), �es molt f�acil equivocar-se de llavor.
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1.3.9 Altres m�etodes

Els m�etodes que hem vist aqu�� s�on els m�es b�asics dins de la generaci�o de nombres aleatoris. Cal
dir que la majoria de m�etodes so�sticats es basen en els generadors de congru�encia lineal.

Una t�ecnica comuna �es combinar diversos generadors de congru�encia lineal per fabricar les
diverses parts del nombre. Per exemple, podem usar un generador per obtenir els primers
decimals del nombre aleatori (entre 0 i 1) i un altre per obtenir-ne els �ultims. La idea �es
compensar el fet (comentat anteriorment) que els �ultims d��gits s�on menys aleatoris que els
primers.

Tamb�e hi ha altres versions del m�etode de la barreja. Nosaltres aqu�� hem utilitzat la
mateixa successi�o per obtenir els nombres que per barrejar. �Es possible utilitzar una successi�o
per obtenir els nombres i una altra per barrejar-los. En aquest cas, si s'escullen les dues
successions de manera adequada, el per��ode del generador resultant �es molt m�es gran: en molts
casos, �es el m��nim com�u m�ultiple dels per��odes dels dos generadors. Cal dir, per�o, que si les
dues successions no estan triades de manera adequada, la s�erie resultant de la barreja pot tenir
un comportament molt menys aleatori que la s�erie que estem barrejant (vegeu [11] per a m�es
detalls). Cal dir tamb�e que aquests problemes no apareixen quan barrejem una successi�o usant
la pr�opia successi�o per fer-ho (que �es el que hem fet a la rutina alea1).

Naturalment, �es possible combinar les dues possibilitats descrites i utilitzar tres successions:
dues per fabricar els nombres i una per barrejar-los.

En tot cas, recomanen al lector interessat la consulta de [11], on trobar�a, de manera deta-
llada, tots aquests m�etodes (i d'altres) juntament amb una discussi�o de les seves propietats m�es
importants. A [19] es poden trobar les implementacions en C d'alguns d'aquests algorismes.

1.4 Tests d'aleatorietat

En aquesta secci�o ens proposem fer una petita discussi�o dels tests m�es b�asics que hi ha per
detectar si la successi�o que generem pot ser considerada, o no, la realitzaci�o d'una successi�o de
variables aleat�ories independents amb llei U ([0; 1]).

La manera de construir un test �es buscar alguna propietat que una llei U ([0; 1]) hagi de
complir, i mirar si la nostra s�erie la compleix o no. Arribats en aquest punt, cal fer notar el
seg�uent: qualsevol propietat d'una successi�o aleat�oria es de�neix a partir de tota la successi�o
(�es a dir, dels seus in�nits termes). Com que nosaltres nom�es disposarem d'un nombre �nit de
termes a la successi�o, mai podrem estar completament segurs de si la propietat es veri�ca o no.
Per tant, el resultat del test sempre s'haur�a d'entendre com una probabilitat que la succesi�o
sigui aleat�oria o que no ho sigui.

Podem il�lustrar aquest fet amb un exemple. Suposem que, utilitzant un generador (que
no sabem si �es aleat�ori o no), simulem 100 tirades d'una moneda de manera que la cara i
la creu tinguin la mateixa probabilitat.8 Imaginem que hem obtingut 100 cares. Podem dir
que el generador �es dolent? En principi, sembla que s��. Analitzem-ho amb m�es detall. Si
estigu�essim utilitzant nombres aleatoris de deb�o, la probabilitat d'obtenir 100 cares consecutives
�es (1=2)100 � 7:89�10�31. Aquesta probabilitat �es diferent de zero, i per tant �es possible obtenir
la tira de 100 cares, tot i que la seva probabilitat �es molt baixa. Un pot estar temptat de dir que
el generador no �es bo perqu�e ha produ��t una tirada de probabilitat excessivament petita. Noteu
que aquest argument no �es v�alid, ja que totes les tires de 100 cares i creus tenen probabilitat
(1=2)100 d'apar�eixer. Per tant, quin criteri pot decidir si la tira de 100 cares �es o no aleat�oria?

8Per exemple, si el generador ens d�ona un nombre m�es gran que 1=2 agafem cara, altrament agafem creu.
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Per contestar aquesta pregunta, enfocarem el problema d'una altra manera: busquem alguna
propietat que tota successi�o aleatoria (uniforme) de cares i creus hagi de complir, i mirem si la
nostra successi�o la compleix o no. Una primera propietat molt senzilla �es que, quan la longitud
de la successi�o tendeix a in�nit, el nombre de cares i de creus ha de tendir a ser el mateix.
Per tant, un criteri general pot ser comptar la freq�u�encia de les cares i, en funci�o del seu valor,
decidir si considerem la successi�o aleat�oria o no.

Abans de continuar, volem remarcar que els tests estad��stics ens serviran per identi�car
(amb un cert marge d'error) s�eries no aleat�ories, per�o mai podrem usar-los per a�rmar que
una determinada successi�o �es aleat�oria. La ra�o �es �obvia: del fet que es veri�qui una certa
propietat no se'n pot deduir la aleatorietat de la successi�o. Usant l'exemple anterior, que el
nombre de cares i creus sigui aproximadament el mateix no implica en absolut que la s�erie
sigui aleat�oria. Per exemple, un generador que produeixi cares i creus alternativament veri�ca
aquesta propietat, per�o no �es aleatori ja que �es totalment predictible.

En les seccions seg�uents veurem de manera esquem�atica els tests estad��stics m�es b�asics. El
lector interessat en m�es informaci�o pot consultar [15] o [11].

1.4.1 Test �2

Aquest �es potser el test m�es conegut. S'aplica a successions discretes (cada terme nom�es pot
agafar valors dins d'un conjunt �nit de valors admissibles), com per exemple les tirades d'una
moneda.

Es comen�ca suposant que la successi�o segueix una determinada llei o, el que �es el mateix,
suposant la probabilitat de cada un dels possibles valors (aquesta �es la hip�otesi que volem
contrastar). A continuaci�o es compten les vegades que apareix cada un dels possibles valors en
la successi�o i es comparen amb els valors esperats. Si els valors s�on massa diferents (d'aqu�� un
moment quanti�carem aix�o) acceptarem que la successi�o no s'ajusta a la llei.

De moment, donem l'algorisme: Sigui s el nombre de possibles valors diferents que pot
pendre cada terme de la successi�o, i anomenem aquests valors 1, 2, : : :, s. Sigui nj el nombre
de vegades que apareix l'element j en la successi�o, 1 � j � s. Suposem que la probabilitat
per a cada un d'aquests valors �es pj (aquesta �es la hip�otesi que estem contrastant). Sigui n el
nombre total de termes de la successi�o. De�nim

V =
sX

j=1

(nj � npj)2

npj
=

1

n

sX
j=1

 
n2j
pj

!
� n:

La igualtat �es immediata usant
P

j nj = n i
P

j pj = 1. Noteu que si el valor de nj obtingut
coincideix amb el valor esperat npj , llavors V = 0, i que com m�es s'aparti nj d'aquest valor,
m�es gran ser�a el valor de V .

Ara triem un nivell de con�an�ca per fer el test (t��picament el 95%) i busquem en una taula
de la �2 (per exemple, a [15] o [11] en podeu trobar) si, amb el nivell de con�an�ca escollit, no
es rebutja la hip�otesi.

Aplicaci�o a una U ([0; 1])

Si es vol aplicar a una successi�o de nombres reals a l'interval [0; 1] amb la intenci�o de veri�car la
seva uniformitat, llavors �es habitual trencar l'interval en intervals disjunts [0; 1] = I1[I2[: : :[Is.
Llavors, es compta quantes vegades cau un terme de la successi�o dins de cada interval i s'aplica
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el test �2 a aquests valors. Naturalment, la probabilitat pj que un nombre caigui dins de
l'interval Ij �es precisament la longitud de Ij .

Finalment, notem que aquest test comprova la uniformitat dels nombres dins l'interval [0; 1]
(la condici�o que anomen�avem C1) i, per tant, ens servir�a per detectar generadors (dolents) que
no omplin de manera adequada aquest interval.

1.4.2 Test de Kolmogorov-Smirnov

Aquest test s'aplica a successions que segueixen una llei cont��nua. El prop�osit �es veri�car si
la distribuci�o emp��rica que s'obt�e a partir de la successi�o s'ajusta a la distribuci�o esperada.
Quan considerem el cas de lleis U ([0; 1]), aquest m�etode �es similar al �2 en el sentit que els dos
comproven la \repartici�o uniforme" de la s�erie dins l'interval [0; 1]. La difer�encia rau en el fet
que aqu�� no ens cal trencar l'interval a trossos,9 ja que el que anem a veri�car �es la funci�o de
distribuci�o.

Veiem com es fa el test en el cas d'una llei uniforme [0; 1]: sigui �1; �2; : : : ; �n una tira de
nombres obtinguda amb el nostre generador. Posem aquests nombres en ordre creixent i tornem
a anomenar �j els termes de la s�erie ordenada, �es a dir, �1 � �2 � � � � � �n. Calculem els
valors K+

n i K�n segons

K+
n =

p
n max
1�j�n

�
j

n
� �j

�
; K�n =

p
n max
1�j�n

�
�j � j � 1

n

�
:

Si la distribuci�o dels �j �es uniforme, els valors K+
n i K�n haurien de ser petits. El procediment

�es similar al d'abans: triem un nivell de con�an�ca (per exemple, el 95%) i busquem en la taula
de distribuci�o (del test Kolmogorov-Smirnov) si no rebutjem la hip�otesi. Podeu trobar m�es
detalls a [15] o [11].

1.4.3 Test espectral

Ja hem comentat a la secci�o 1.3.4 que, si agrupem termes consecutius d'una successi�o generada a
partir d'un m�etode de congru�encia (lineal o multiplicatica) per formar punts (del quadrat unitat,
cub unitat, etc.), aquests punts no es distribueixen de manera uniforme sin�o que s'agrupen en
plans. El prop�osit del test espectral �es detectar aquest fen�omen.

Hem vist (a la secci�o 1.3.4) que el nombre m�axim d'aquests plans es (n !m)1=n (n �es la
dimensi�o de l'espai i m el m�odul del generador) i que, si les constants del generador no estaven
ben escollides, aquest nombre podia ser molt menor. Per tant, donats dos generadors de con-
gru�encia, un criteri per comparar-los �es calcular el nombre de plans concrets que tenim per a
cada dimensi�o n. Un c�alcul equivalent �es buscar la dist�ancia entre aquests plans. Aquest valor
dependr�a, naturalment, de la dimensi�o en qu�e estem treballant. Anomenem �2 la dist�ancia
quan la dimensi�o �es 2, �es a dir, estem agrupant els punts de la s�erie en parelles i estem mirant
quan properes estan les corresponents rectes del quadrat unitat. Direm �3 a la dist�ancia entre
plans quan fem el test a dimensi�o 3 i, en general, direm �n a la dist�ancia entre hiperplans quan
fem el test a dimensi�o n. �Es habitual anomenar �n a 1=�n.

Aquest test s'acostuma a aplicar per a valors de n no gaire grans, t��picament n = 2; 3; : : :; 6.
El c�alcul de �n per a aquests casos d�ona informaci�o de com el generador veri�ca les condicions
C2, : : :, C6 vistes abans.

9El problema de trencar l'interval �es en el fet que �es molt dif��cil saber quants trossos cal fer per detectar que
una successi�o no �es uniforme.
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No donarem els detalls d'aquest test aqu��, perqu�e la seva complexitat no el fa adequat (en
la nostra opini�o) per a un llibre introductori com aquest. El lector interessat pot consultar
[11], on trobar�a tant els detalls m�es te�orics com la seva implementaci�o. El nostre prop�osit en
incloure aquest breu comentari sobre el test �es recalcar que la construcci�o d'un bon generador
de nombres aleat�oris no �es una tasca senzilla. La veri�caci�o del seu bon funcionament es basa
en la aplicaci�o d'una gran quantitat de tests, alguns d'ells for�ca complexos (com aquest).

1.5 Generaci�o de lleis no uniformes

En aquesta secci�o veurem alguns m�etodes per obtenir altres lleis, suposant que disposem d'una
U ([0; 1]). Es pot trobar m�es informaci�o sobre aquests temes a [2] o [11]. A [19] hi podeu trobar,
a m�es, la corresponent implementaci�o en C.

En la resta de la secci�o suposarem, sense dir-ho de manera expl��cita, que f�ngn �es una
successi�o aleat�oria obtinguda a partir d'una llei U ([0; 1]).

1.5.1 Llei exponencial

�Es molt f�acil d'obtenir, ja que la successi�o fengn de�nida per

en = � ln�n
�

;

�es una successi�o aleat�oria que segueix una llei exponencial de par�ametre � (la demostraci�o es
pot trobar a molts llocs, com per exemple [2], [11] o [19]). A [11] podeu trobar altres algorismes
per a obtenir aquesta distribuci�o.

Implementaci�o

Creiem que no �es necessari donar els detalls de la implementaci�o en C d'aquest algorisme, donada
la seva senzillesa. Volem nom�es notar que, si el generador de U ([0; 1]) que usem produeix el
valor 0, obtindrem un error en la funci�o logaritme (no es pot treure el logaritme de zero). Per
tant, si el nostre generador pot produir el valor 0, caldr�a afegir un if per controlar aquest fet.
En cas que haguem generat el valor 0, l'ignorarem i farem una altra crida a la funci�o de nombres
aleat�oria per obtenir el seg�uent valor de la seq�u�encia.

1.5.2 Llei normal

Hi ha diversos m�etodes per derivar lleis normals a partir d'uniformes [0; 1]. Nosaltres hem triat
el seg�uent:10 De�nim la successi�o de R2 f(xn; yn)gn com

xn = cos(2��2n)
p
�2 ln�2n�1; (1.7)

yn = sin(2��2n)
p
�2 ln�2n�1: (1.8)

�Es a dir, (x1; y1) s'obt�e a partir de �1 i �2, (x2; y2) a partir de �3 i �4, etc. Llavors es pot
demostrar (vegeu [2], [11] o [19]) que la successi�o

x1; y1; x2; y2; x3; y3; : : : ;

segueix una llei normal de mitjana zero i vari�ancia 1.

10Aquest m�etode �es conegut com m�etode de Box-Muller.
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Implementaci�o

Abans d'entrar en els detalls de la implementaci�o, volem remarcar un fet important: suposem
que la successi�o f�ngn ha estat generada usant una congru�encia lineal:

Xn = (aXn�1 + c)mod m; �n =
Xn

m
: (1.9)

Llavors, �es f�acil veure que (1.7) i (1.8) es poden reescriure com

xn = cos
�
2�
�
a�2n�1 +

c

m

��p
�2 ln�2n�1;

yn = sin
�
2�
�
a�2n�1+

c

m

��p
�2 ln�2n�1:

Noteu que els valors xn, yn estan fortament correlacionats. De fet, si els valors �2n�1 es mouen
sobre tot [0; 1], els punts (xn; yn) es mouen sobre una espiral de R2 (recordeu que l'equaci�o
d'una espiral, en forma param�etrica, es pot posar com x = t cos(t), y = t sin(t), t 2 R). Per
solventar aquest problema, cal usar un generador U ([0; 1]) que no sigui de congru�encia lineal.
Aix�o invalida el generador alea0 que hem vist al principi. En canvi, no hi ha problema d'usar
alea1, ja que la barreja fa que no tinguem la relaci�o (1.9) i per tant tampoc tindrem el problema
que acabem de comentar.

Una possible implementaci�o �es la seg�uent:

#include <math.h>

float normal(long int *ap_llavor)

{

float alea1(long int *ap_llavor);

static int ctl=0;

static float y,dospi=6.283185307;

float x,a,b;

if (ctl == 1) {ctl=0; return(y);}

a=dospi*alea1(ap_llavor);

b=sqrt(-2*log(alea1(ap_llavor)));

x=b*cos(a);

y=b*sin(a);

ctl=1;

return(x);

}

Aquesta versi�o genera una normal de mitjana 0 i vari�ancia 1. Per aconseguir mitjana i
vari�ancia arbitr�aries podem usar el fet ben conegut (vegeu, per exemple, [15]) que, si f�ngn �es
una successi�o que segueix una llei normal de mitjana 0 i vari�ancia 1, llavors la successi�o f�ngn
de�nida per

�n = ��n + �;

segueix una llei normal de mitjana � i vari�ancia �2.
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Cap��tol 2 T�ecniques de simulaci�o discreta

En aquest cap��tol veurem com es fan simulacions de processos discrets que depenen d'algun
par�ametre aleatori. Per donar la idea de com farem les simulacions, veurem primer un cas
concret.

2.1 Un exemple senzill

Suposem que tenim una m�aquina amb quatre \peces" que cal canviar peri�odicament, a causa
del seu desgast. Aquesta m�aquina est�a sempre funcionant, i nom�es es para per canviar alguna
pe�ca, quan s'espatlla.

Considereu ara una altra alternativa, motivada pel fet seg�uent: com que per canviar una
de les peces cal \obrir" la m�aquina, el temps necessari per canviar les quatre peces de cop �es
molt menor que quatre vegades el temps de canviar-ne una. Ens podem q�uestionar, doncs, si �es
rentable l'estrat�egia seg�uent: \cada cop que una pe�ca s'espatlla, canviar totes quatre peces". La
resposta dep�en, evidentment, de quan costa cada pe�ca, de quan perdem (o deixem de guanyar)
si la m�aquina est�a parada, dels temps de substituir-ne una en relaci�o al temps per substituir-les
les quatre, etc.

Per tal de detallar la metodologia, donem valors a aquests par�ametres. Suposem que el temps
de canviar una pe�ca es pot modelar amb una llei normal de mitjana 15 minuts i vari�ancia 1
minut, i que el temps necessari per canviar-ne quatre es pot modelar per una normal de mitjana
25 minuts i vari�ancia 4 minuts. El temps de vida d'una pe�ca el modelem per una llei exponencial
de mitjana 500 minuts. Suposem que cada pe�ca costa 50 (la unitat monet�aria �es irrellevant), i
que cada minut que la m�aquina resta aturada costa 10.

Volem avisar que aquest problema, a causa de la seva senzillesa, es pot resoldre anal��ticament
(amb \paper i bol��graf").

Anem a veure com es pot organitzar una simulaci�o d'aquest proc�es. En primer lloc, neces-
sitem funcions que generin les quantitats aleat�ories que ens calen. Anomenem expo la funci�o
que genera exponencials de mitjana donada, i normal la que genera lleis normals amb mitjana
i vari�ancia pre�xades.

Noteu que, de fet, necessitem dos programes: un per simular la primera estrat�egia (canviar
una pe�ca cada cop) i avaluar-ne el cost, i un altre per a la segona estrat�egia.
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2.1.1 Esdeveniments

Abans de detallar els organigrames, ens cal introduir alguns conceptes i de�nicions. Dividi-
rem la simulaci�o en una successi�o d'esdeveniments. Els esdeveniments s�on canvis en l'estat
del sistema que estem simulant (en aquest cas, els esdeveniments s�on les avaries de les peces).
Mentre no succeeix cap esdeveniment, el programa de simulaci�o no ha de fer res. Quan hi ha un
esdeveniment, el programa l'ha de \resoldre" (en aquest cas, ha de simular el reempla�cament
de la pe�ca espatllada). Per tant, orientarem el nostre programa d'acord amb aquests esdeveni-
ments: per cada esdeveniment, farem les accions necess�aries (essencialment, canviar la pe�ca) i
calcularem quan passar�a el seg�uent esdeveniment. Aix�o ho podem fer perqu�e podem calcular
el temps que duren les peces (exponencial de mitjana 500), i ens permetr�a passar directament
d'un esdeveniment al seg�uent. Amb aquesta t�ecnica, aconseguirem que el programa sigui un
bucle on, a cada passada, es va tractant cada esdeveniment. Noteu que, de fet, tenim quatre
esdeveniments: les avaries de cada una de les peces, i que ens cal tenir aquests esdeveniments
ordenats pel temps (hem de tractar-los en ordre cronol�ogic).1

Un altre detall a remarcar �es que els esdeveniments es componen de dues dades: el que passa
(avaria, etc.) i quan passa. Aquest �ultim �es l'hora en qu�e l'esdeveniment succeeix.

Noteu que tota simulaci�o t�e dos esdeveniments m�es: l'hora d'inici de la simulaci�o i l'hora
d'acabar-la. En l'exemple que estem tractant, l'hora d'inici correspon a engegar la m�aquina, i
l'hora d'acabar-la pot ser o b�e l'hora a la qual es para la m�aquina o b�e l'hora a la qual nosaltres
decidim que ja hem simulat prou. En aquest cas concret suposem que la m�aquina no para mai.
Agafarem un temps de simulaci�o de, per exemple, 100 hores.

2.1.2 Gesti�o dels esdeveniments

Per simpli�car el programa, una bona opci�o �es escriure unes funcions que s'encarreguin d'emma-
gatzemar de manera ordenada els esdeveniments futurs de la simulaci�o. Aquest conjunt de
funcions s'anomena agenda.

La agenda consta, essencialment, de dues funcions: una que introdueix esdeveniments (que
anomenarem posa_agenda, i una altra que els treu de manera ordenada segons el temps (que
anomenarem treu_agenda). Quan es posa un esdeveniment a l'agenda, aquest s'afegeix a la
llista d'esdeveniments que ja hi ha a l'agenda. Quan es treu un esdeveniment, aquest s'esborra
de l'agenda.

M�es endavant (en la secci�o 2.1.4) veurem una implementaci�o en C d'una agenda per a aquest
cas concret.

2.1.3 Organigrama

Considerem el cas del primer programa (i.e., nom�es canviem les peces espatllades). Per unifor-
mitzar el programa, comptarem el temps en minuts (�es a dir, la durada de la simulaci�o ser�a 100
hores � 6000 minuts),

L'organigrama de la simulaci�o podria ser el seg�uent:

Pas 1. Posem a l'agenda l'esdeveniment INICI a temps 0, que correspon a engegar la m�aquina
amb les quatre peces noves.

1En aquest exemple concret es poden fer alguns trucs per estalviar-se l'ordre dels quatre esdeveniments.
Nosaltres no consideraremaquests tipus d'optimitzacions perqu�e no s�on aplicables en general, i el nostre prop�osit
�es descriure una metodologia aplicable al major nombre possible de casos.
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Pas 2. Posem a l'agenda l'esdeveniment FINAL a temps 6000, que correspon a acabar la si-
mulaci�o.

Pas 3. Treiem de l'agenda el proper esdeveniment.

Pas 4. Si l'esdeveniment �es INICI, calculem el temps de vida de les quatre peces, i guardem
els quatre esdeveniments (de tipus AVARIA) a l'agenda, cadascun amb el seu temps.

Pas 5. Si l'esdeveniment �es AVARIA a temps t0, calculem el temps tc necessari per canviar la
pe�ca segons una normal de vari�ancia 1 minut i mitjana 15 minuts, i calculem el temps
de vida (t1) de la nova pe�ca segons una exponencial de mitjana 500. Posem a l'agenda
l'esdeveniment AVARIA a temps t0+tc+t1.

Pas 6. Si l'esdeveniment �es FINAL, la simulaci�o ha acabat.

Pas 7. Anar al Pas 3.

Comentem-lo una mica. El Pas 1 �es per inicialitzar el bucle principal del programa. El
Pas 2 �es per �xar el temps al qual pararem la simulaci�o. El Pas 4 nom�es s'executa un cop,
al principi del programa. Arriben aix�� al pas interessant, que �es el 5. Aquest pas �es el nucli
de tota la simulaci�o. Si de l'agenda ha sortit un esdeveniment AVARIA, mirem a quin temps
passa aquesta avaria (aix�o tamb�e ho diu l'agenda). Anomenem aquest temps t0. A continuaci�o
obtenim el temps necessari tc per canviar la pe�ca i tamb�e la seva durada t1. Per tant, la pe�ca
que s'acaba d'instal�lar fallar�a a temps t0+tc+t1, i per aquest motiu introdu��m a l'agenda una
avaria a aquesta hora.

Creiem que ara el funcionament de l'algorisme queda clar. Volem fer notar que a l'agenda
nom�es hi guardem, per cada pe�ca, el seg�uent temps en qu�e fallar�a. No hi guardem tots els
temps de fallada. Aix�o fa que sols estem guardant cinc esdeveniments: el FINAL i els quatre
AVARIA.

2.1.4 Implementaci�o en C

Veiem ara com seria una primera versi�o en C de l'algorisme que acabem de descriure.

L'agenda

En primer lloc, ens cal decidir com guardarem els esdeveniments. Donat que cada esdeveniment
consta de dues dades (l'hora i el tipus), usarem una estructura. Per comoditat, podem de�nir
un nou tipus de variable, que podem anomenar esdev, que contingui una variable de tipus
float per al temps, i una variable de tipus int per al tipus d'esdeveniment.

Llavors, una implementaci�o per a l'agenda pot ser la seg�uent:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define N 5

typedef struct

{

float quan;
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int que;

} esdev;

esdev agenda[N];

int ara=-1;

void posa_agenda(esdev e)

{

int i;

++ara;

if (ara == N) {puts("error. agenda plena."); exit(1);}

for (i=ara; i>0; i--)

{

if (e.quan <= (agenda[i-1]).quan) break;

agenda[i]=agenda[i-1];

}

agenda[i]=e;

}

int treu_agenda(esdev *e)

{

if (ara == -1) return (0); /* agenda buida */

*e=agenda[ara];

--ara;

return (1);

}

Observeu que hem creat un vector d'esdeveniments (anomenat agenda) de 5 components
(ja hem comentat que, en aquest cas, cinc �es el m�axim nombre d'esdeveniments que tindrem).
Aquest vector �es global: l'hem declarat fora de qualsevol funci�o, de manera que �es visible des de
tot el �txer. Tamb�e hem creat una variable entera anomenada ara, i l'hem fet global. Indicar�a
l'�ultima component plena del vector agenda, i ens servir�a per controlar els esdeveniments que
hi tenim.

Veiem qu�e fan les funcions. La funci�o posa_agenda comprova, en primer lloc, si el vector
agenda est�a ple. En aquest cas, la simulaci�o no pot continuar (ens cal guardar un esdeveniment
que no podem guardar), i el programa es para. Si aix�o pass�es en aquest exemple, voldria dir
que tenim un error de programaci�o en alguna banda del programa, perqu�e ja hem dit que 5
esdeveniments s�on su�cients. Si el vector agenda no �es ple, llavors es posa aquest esdeveniment
dins l'agenda, per�o de manera ordenada: volem que l'esdeveniment m�es distant en el temps (el
que trigar�a m�es temps a passar) estigui a la component 0 del vector, i que el m�es proper en el
temps (el seg�uent que passar�a) estigui a la component m�es alta. Per aix�o fem una cerca pel
vector i insertem l'esdeveniment e all�a on toqui. Els detalls d'aquesta ordenaci�o no s�on dif��cils,
i els deixem per al lector.

La funci�o treu_agenda retorna el proper esdeveniment de la simulaci�o. Com que la rutina
posa_agenda ja ha col�locat els esdeveniments de manera ordenada, aquesta funci�o �es molt
senzilla: nom�es ha d'agafar la component ara de l'agenda i retornar-la. En cas que l'agenda
fos buida, la funci�o retorna un zero (altrament, retorna un 1). Noteu que, a difer�encia de la
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rutina posa_agenda, no hem de parar la simulaci�o: el programa pot continuar executant-se
i el programa principal ja decidir�a si el fet que l'agenda estigui buida �es un error o no (m�es
endavant veurem exemples on no �es cap error que l'agenda es quedi buida a mitja simulaci�o).

El programa principal

Una versi�o del programa principal �es la seg�uent:

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#define INICI 1

#define AVARIA 2

#define FINAL 3

void main(void)

{

typedef struct

{

float quan;

int que;

} esdev;

float normal(long int *ap_llavor);

float expo(float m, long int *ap_llavor);

void posa_agenda(esdev e);

int treu_agenda(esdev *e);

long int llavor;

float t,cost;

int fi,j;

esdev e;

llavor=-1;

fi=0;

e.que=INICI;

e.quan=0.0;

posa_agenda(e);

e.que=FINAL;

e.quan=6000.0;

posa_agenda(e);

cost=0.0;

while (fi == 0)

{

treu_agenda(&e);

switch (e.que)

{

case INICI:

e.que=AVARIA;

for (j=0; j<4; j++)
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{

e.quan=expo(500,&llavor);

posa_agenda(e);

}

break;

case AVARIA:

t=15+normal(&llavor);

cost += 50+10*t;

e.quan += t+expo(500,&llavor);

posa_agenda(e);

break;

case FINAL:

fi=1;

break;

default:

puts("error: esdeveniment desconegut.");

}

}

printf("cost total: %f\n",cost);

}

float expo(float m, long int *ap_llavor)

{

float alea1(long int *ap_llavor);

return(-m*log(alea1(ap_llavor)));

}

Comentem una mica el seu funcionament. En primer lloc, omplim l'agenda amb els dos
esdeveniments que coneixem (l'hora d'inici i acabament de la simulaci�o) i inicialitzem la variable
cost a zero (aqu�� hi guardarem el cost de l'estrat�egia que estem simulant).

A continuaci�o ve el bucle principal del programa: es va cridant l'agenda i, per cada esde-
veniment que passa anem fent les accions oportunes. Si l'esdeveniment �es INICI, calculem el
temps d'avaria de les 4 peces i els posem a l'agenda. Si �es AVARIA, calculem el temps usat
per canviar la pe�ca, que ens d�ona el cost de l'avaria. A continuaci�o calculem el temps de vida
de la nova pe�ca amb el qual podem saber l'hora a qu�e s'espatllar�a (hora de l'avaria actual +
temps de canviar la pe�ca + temps de vida de la nova pe�ca). Per tant, posem aquest esdeve-
niment a l'agenda. Si l'esdeveniment �es FINAL, parem la simulaci�o (tot i que encara queden
esdeveniments a l'agenda).

Per simpli�car una mica el programa, la generaci�o del temps de vida de les peces s'ha posat
a part al �nal, en forma de funci�o anomenada expo.

2.1.5 Comentaris

El prop�osit d'aquesta secci�o ha estat donar una visi�o general del tipus de t�ecniques que usarem
per simular. Volem subratllar com el fet d'introduir l'agenda ha simpli�cat la simulaci�o, de
manera que el programa principal es redueix a un bucle senzill. Per altra banda, l'agenda
tampoc �es gens complexa. El gran avantatge �es en el fet que, per a moltes simulacions, es pot
usar la mateixa agenda (o amb canvis m��nims). Es pot dir que l'agenda �es el que tenen en com�u
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totes (b�e, gaireb�e totes) les simulacions. Per tant, �es una bona pol��tica separar l'agenda de la
resta i programar-la de manera general. Aix�o ens simpli�car�a molt l'escriure els programes
corresponents.

En les seg�uents seccions donarem algunes (petites) modi�cacions a l'agenda que hem vist
aqu�� per fer-la el m�es general possible. Tamb�e veurem la manera de fer un grup de rutines (amb
la mateixa �loso�a de l'agenda) per gestionar cues. Totes aquestes rutines ens seran molt �utils
en les seg�uents seccions, en les quals construirem simuladors per a alguns problemes concrets.

2.2 Gesti�o d'agendes

Ja hem explicat el funcionament i prop�osit de l'agenda. Ara donarem nom�es unes petites
modi�cacions per fer-la una mica m�es general.

Un inconvenient que t�e l'agenda que hem vist �es el seg�uent: suposem que volem fer moltes
simulacions (amb llavors diferents) del problema de la secci�o anterior, amb la idea de veure
la mitjana i la vari�ancia dels resultats. Una manera simple seria posar un bucle m�es en el
programa principal i fer variar la llavor, i anar escrivint els diferents resultats. L'inconvenient
�es que, despr�es d'haver fet una simulaci�o, ens poden quedar esdeveniments a l'agenda que
impedeixen tornar-la a usar (per exemple, en l'exemple de la m�aquina amb quatre peces ens
queden a l'agenda quatre esdeveniments de tipus AVARIA). Per tant, afegirem a l'agenda una
rutina que s'encarregui de buidar-la.

Una segona versi�o de l'agenda podria ser la seg�uent:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct

{

float quan;

int que;

} esdev;

static esdev *agenda;

static int n_esd,ara;

void ini_agenda(int n)

{

n_esd=n;

agenda=(esdev*)malloc(n_esd*sizeof(esdev));

if (agenda == NULL) {puts("agenda: falta memoria."); exit(1);}

ara=-1;

}

void posa_agenda(esdev e)

{

int i;

++ara;

if (ara == n_esd) {puts("error. agenda plena."); exit(1);}

for (i=ara; i>0; i--)
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{

if (e.quan <= (agenda[i-1]).quan) break;

agenda[i]=agenda[i-1];

}

agenda[i]=e;

}

int treu_agenda(esdev *e)

{

if (ara == -1) return (0); /* agenda buida */

*e=agenda[ara];

--ara;

return (1);

}

void buida_agenda(void)

{

ara=-1;

}

void llibera_agenda(void)

{

free(agenda);

}

Com podeu veure, els canvis s�on m��nims: hem afegit la rutina ini_agenda per poder crear
una agenda de qualsevol dimensi�o des del programa principal. La rutina buida_agenda permet
posar a zero l'agenda de cara a fer una altra simulaci�o. Finalment, la rutina llibera_agenda

serveix per alliberar la mem�oria reservada per ini_agenda. Aquesta rutina ens caldr�a si volem,
dins d'un mateix programa, fer dues simulacions que requereixin agendes de diferent longitud,
sense haver de dimensionar sempre a la longitud de l'agenda m�es llarga.

M�es endavant veurem exemples que usen aquesta agenda.

2.3 Gesti�o de cues

Suposem ara que volem fer una simulaci�o que ens requereix gestionar una cua (per exemple,
els caixers d'un banc o supermercat). Ens seria molt �util disposar d'un conjunt de rutines
que s'encarreguessin de fer-ho: voldr��em rutines que posessin gent a la cua, que ens traiessin
el seg�uent de la cua, que ens diguessin quan llarga �es la cua, etc. A m�es, seria molt pr�actic
que aquestes rutines admetessin la possibilitat de gestionar m�es d'una cua, ja que hi ha molts
casos en qu�e aix�o es requereix. Finalment, voldr��em que fos el m�es independent possible del cas
concret que estem simulant, per poder-lo usar en molts problemes diferents.

En aquesta secci�o veurem maneres d'implementar gestors de cues per satisfer les demandes
del par�agraf anterior. Per simpli�car la discussi�o, veurem primer un cas senzill, en qu�e nom�es
tenim una cua. M�es endavant veurem casos m�es complexos, on hi ha diverses cues amb r�egims
de funcionament diferent.
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2.3.1 Una �unica cua

Suposem que volem simular l'evoluci�o de les cues que es formen davant d'un caixer autom�atic
(de moment, suposarem que nom�es n'hi ha un). Estem interessats a obtenir informaci�o com:
longitud m�axima de la cua, temps m�axim i temps mitj�a d'espera dels clients, etc. Suposarem
que el temps que passa entre l'arribada de dos clients segueix una llei exponencial de 2 minuts
de mitjana, i que el temps que passa cada client davant del caixer �es de la forma 1 + t, on t
segueix una exponencial d'1 minut de mitjana.

Primera versi�o

Per a aquesta simulaci�o usarem l'agenda que hem vist a la secci�o 2.2. A m�es, ens anir�a molt
b�e disposar d'un joc de funcions que s'encarreguin de gestionar la cua (de la mateixa manera
que ho hem fet amb l'agenda). Una possible implementaci�o d'aquest gestor de cues (per al cas
d'una �unica cua) podria ser la que donem tot seguit:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

typedef struct

{

float tar;

} el_cua;

static el_cua *cua;

static int max_cua,ini_cua,fin_cua,lon_cua;

void crea_cua(int l)

{

max_cua=l;

cua=(el_cua*)malloc(max_cua*sizeof(el_cua));

if (cua == NULL) {puts("ini_cua: error 1."); exit(1);}

ini_cua=0;

fin_cua=0;

lon_cua=0;

}

int posa_cua(el_cua c)

{

if (lon_cua == max_cua) return(0);

++lon_cua;

cua[fin_cua]=c;

++fin_cua;

if (fin_cua == max_cua) fin_cua=0;

return(1);

}

int treu_cua(el_cua *c)

{

if (lon_cua == 0) return(0);
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--lon_cua;

*c=cua[ini_cua];

++ini_cua;

if (ini_cua == max_cua) ini_cua=0;

return(1);

}

int long_cua(void)

{

return(lon_cua);

}

void elim_cua(void)

{

free(cua);

}

Comentem el seu funcionament. En primer lloc, de�nim una estructura anomenada el_cua
que representa la persona que est�a fent cua. En aquesta estructura guardem l'hora a la qual la
persona ha arribat a la cua (tar). Amb aix�o, quan la persona deixi la cua per anar al caixer,
podrem saber quant temps ha estat fent cua. El fet d'usar una estructura (en lloc d'una simple
variable float) permet afegir informaci�o addicional sobre la persona que fa cua. Per exemple,
si la cua correspon al caixer d'un supermercat, podrem afegir un nou membre amb el nombre
de productes que porta el client, amb el prop�osit de calcular quant de temps estar�a pagant
(el temps de pagament dep�en del nombre de productes). Noteu que si afegim m�es membres a
l'estructura el_cua no cal modi�car el gestor de cues, ja que aquests membres no apareixen
enlloc del programa.

Cua circular

A continuaci�o tenim la declaraci�o de l'apuntador cua. L'usarem per crear un vector d'elements
de tipus el_cua, que contindr�a la cua que simulem. De moment, usarem una cua de tipus
circular:2 una cua circular �es un vector (on guardarem la cua) amb dos ��ndexs que indiquen la
primera i l'�ultima component de la cua. Inicialment el vector es buit i els dos ��ndexs (els podem
dir ini_cua i fin_cua, com en el programa) valen zero. Quan arriben els primers clients a la
cua, el vector es va omplint i l'��ndex que indica el seu �nal es va incrementant de manera adient
(�es a dir, ini_cua continua valent zero, pero fin_cua ja no). Quan alg�u ha de sortir de la cua
(naturalment, el primer que surt �es el primer que hi ha arribat), l'��ndex ini_cua ens diu quin
�es el primer que ha de sortir. Per tant, traiem aquest client i incrementem el valor de ini_cua.
Amb aquest procediment, la cua es \despla�ca" al llarg del vector on la guardem. Evidentment,
el m�es natural �es que en algun moment l'��ndex fin_cua arribi a l'�ultima component del vector
sense que la cua estigui plena (segurament, alguns clients hauran sortit de la cua i ini_cua
tindr�a un cert valor positiu). En aquest moment, si cal afegir un altre client a la cua, \donarem
la volta" al vector (com si la primera i l'�ultima component estiguessin connectades) i posarem
aquest nou client a la component zero del vector, fent que fin_cua valgui tamb�e zero. Per
tant, la condici�o de cua plena no ser�a que fin_cua arribi al �nal del vector, sin�o que \atrapi"
a ini_cua. Naturalment, quan ini_cua arribi al �nal del vector cua, tamb�e li \donarem la
volta" i el farem tornar a comen�car per zero.

2A la secci�o 2.3.4 veurem un altre sistema per gestionar la cua.
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Noteu que l'avantatge d'aquest esquema �es la seva rapidesa. Tant posar un client a la cua
com treure'l necessita molt poques operacions, que a m�es s�on f�acils de programar. Els seu
principal inconvenient �es que cal saber, al principi de la simulaci�o, quant llarg ha de ser el
vector cua. De moment, per mantenir la simplicitat dels programes, ens acontentarem a donar
\a ull" la longitud m�axima d'aquesta cua. En la secci�o 2.3.4 veurem una altra t�ecnica de gesti�o
de cues que no presenta aquest inconvenient.

Finalment, hem afegit un altre ��ndex (lon_cua) que cont�e el nombre de persones que hi ha
a la cua. Estrictament parlant aquest ��ndex �es innecessari, ja que el seu valor pot ser dedu��t a
partir dels valors de ini_cua i fin_cua. La ra�o d'incloure'l ha estat que, en la nostra opini�o,
el programa queda una mica m�es clar.

Les funcions

La rutina crea_cua dimensiona el vector cua a la longitud demanada. Al mateix temps ini-
cialitza els diversos ��ndexs del programa: a m�es dels que acabem de comentar, tenim l'��ndex
max_cua, que cont�e la longitud del vector cua (correspon al nombre m�axim de persones que
podem tenir fent cua). Naturalment, cal cridar aquesta rutina abans d'usar qualsevol de les
funcions que gestionen la cua.

La funci�o posa_cua serveix per afegir un nou client a la cua. El seu funcionament �es molt
senzill (tenint en compte el que s'ha dit de cues circulars): primer veri�quem que la cua no
estigui plena, despr�es posem el client a la component indicada per fin_cua, i incrementem
aquest ��ndex. Si, en fer aix�o, fin_cua �es m�es gran que max_cua, vol dir que hem de \donar
la volta" al vector i per tant posem fin_cua a zero. El valor retornat per la funci�o �es 1 si tot
ha anat b�e, i 0 si la cua era plena i no hem pogut afegir el client. Noteu que, en aquest �ultim
cas, ens caldr�a parar la simulaci�o, ja que hem arribat a una situaci�o \irresoluble": no podem
guardar el client (no tenim espai a la cua) i tampoc podem ignorar-lo (la simulaci�o perdria
sentit). Generalment, cal tornar a comen�car amb un vector cua m�es llarg.

La funci�o treu_cua ens retorna el primer client de la cua. Cal passar-li una estructura
de tipus el_cua per adre�ca i ens retornar�a el primer client que surt de la cua dins aquesta
estructura. Creiem que el seu funcionament hauria de quedar clar amb les explicacions anteriors
i, per tant, no el comentem. Nom�es direm que la funci�o retorna un 0 si la cua es buida i un 1
en cas contrari. Noteu que, a difer�encia de la funci�o posa_cua, si la cua �es buida no tenim cap
problema.

Per acabar, tenim les funcions long_cua i elim_cua. La funci�o long_cua retorna la llargada
de la cua, i la funci�o elim_cua allibera la mem�oria reservada per crea_cua al crear la cua.

El programa principal

Veiem ara com seria un programa principal per fer la simulaci�o que estem comentant.

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#define OBRIR 1

#define ARRIBADA 2

#define SORTIDA 3

#define TANCAR 4
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void main(void)

{

typedef struct

{

float quan;

int que;

} esdev;

typedef struct

{

float tar;

} el_cua;

void ini_agenda(int n);

void posa_agenda(esdev e);

int treu_agenda(esdev *e);

void buida_agenda(void);

void crea_cua(int l);

int posa_cua(el_cua c);

int treu_cua(el_cua *c);

int long_cua(void);

void elim_cua(void);

float expo(float m, long int *ap_llavor);

esdev e;

el_cua c;

float t,tmax;

long int llavor;

int bn,caixa,j,nca;

ini_agenda(3);

crea_cua(100);

llavor=-1995;

e.que=OBRIR;

e.quan=0.0;

posa_agenda(e);

e.que=TANCAR;

e.quan=720.0;

posa_agenda(e);

bn=0;

caixa=0;

nca=0;

tmax=0.0;

while (treu_agenda(&e) != 0)

{

switch (e.que)

{

case OBRIR:

bn=1;

caixa=0;
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e.que=ARRIBADA;

e.quan=expo(2,&llavor);

posa_agenda(e);

break;

case ARRIBADA:

if (bn == 1)

{

t=e.quan;

if (caixa == 0)

{

caixa=1;

e.quan += 1+expo(1,&llavor);

e.que=SORTIDA;

posa_agenda(e);

}

else

{

c.tar=t;

j=posa_cua(c);

if (j == 0) {puts("error: cua massa petita"); exit(1);}

}

e.quan=t+expo(2,&llavor);

e.que=ARRIBADA;

posa_agenda(e);

}

break;

case SORTIDA:

++nca;

j=treu_cua(&c);

if (j != 0)

{

t=e.quan-c.tar;

if (t > tmax) tmax=t;

e.quan += 1+expo(1,&llavor);

e.que=SORTIDA;

posa_agenda(e);

}

else

{

caixa=0;

}

break;

case TANCAR:

bn=0;

break;

default:

puts("error: esdeveniment desconegut.");
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}

}

printf("nombre de clients atesos: %d\n",nca);

printf("temps maxim de cua: %f\n",tmax);

}

float expo(float m, long int *ap_llavor)

{

float alea1(long int *ap_llavor);

return(-m*log(alea1(ap_llavor)));

}

Aquest programa utilitza l'agenda de la secci�o 2.2, el gestor de cues (secci�o 2.3.1) i la funci�o
alea1. El seu funcionament �es molt similar al del programa de la secci�o 2.1.4: en primer
lloc de�nim els tipus d'esdeveniments que tindrem en la simulaci�o: OBRIR (posar en marxa el
caixer, correspon a l'inici de la simulaci�o), ARRIBADA (arriba un client), SORTIDA (un client se'n
va, despr�es d'haver estat at�es) i TANCAR (parem el caixer). Naturalment, ens cal de�nir els tipus
esdev i el_cua.

El programa comen�ca inicialitzant l'agenda (noteu que nom�es hi guardarem 3 esdeveniments
alhora), la cua (el valor 100 l'hem posat \a ull"; si �es massa petit, el programa ja avisar�a) i la
llavor per als nombres aleatoris. Despr�es posem els esdeveniments OBRIR i TANCAR a l'agenda,
que indicaran el principi i la � de la simulaci�o.3 La variable bn �es una bandera que usarem per
saber si el caixer �es obert (valor 1) o no (valor 0). La ra�o d'incloure aquesta bandera �es que,
per tancar el caixer, el que farem ser�a tancar les portes d'acc�es (per no acceptar m�es clients)
i deixar que acabin les persones que fan cua. Per aquest motiu, la simulaci�o no acabar�a amb
l'esdeveniment TANCAR, sin�o que continuar�a �ns que no quedi ning�u per atendre. La bandera
bn ens indicar�a, doncs, si hem d'acceptar arribades o no (tota arribada d'un client quan bn

sigui 0 no ha de ser considerada). Una altra variable auxiliar �es caixa, que indica si el caixer
�es ocupat (val 1) o no (val 0). L'usarem per saber si, quan arriba un client, l'hem de posar
al caixer (ho farem si caixa val 0) o a la cua (si caixa val 1). A m�es, el programa usa altres
variables auxiliars, com nca i tmax, que usarem per acumular el nombre de clients atesos i el
temps m�axim que una persona ha estat fent cua.

A continuaci�o ve el bucle principal de la simulaci�o: es van traient esdeveniments de l'agenda
i es prenen les corresponents accions. Si l'esdeveniment �es OBRIR, les accions que cal fer s�on:
posar bn a 1, caixa a 0, generar l'arribada del primer client i posar-lo a l'agenda.

Si l'esdevenimemt �es ARRIBADA, mirem si les portes s�on obertes (�es a dir, si bn �es igual a
1), perqu�e nom�es llavors tindrem en compte l'arribada. Si aquest �es el cas, si el caixer �es buit
posem la persona al caixer (fem caixa=1), calculem el temps que hi ser�a, i posem a l'agenda
un esdeveniment SORTIDA a l'hora que marxar�a (hora d'arribada + temps al caixer). Si quan
arriba el client el caixer est�a ocupat, el posem a la cua. Noteu que cal guardar l'hora a qu�e ha
arribat, perqu�e quan surti de la cua voldrem saber quan temps hi ha estat. Finalment, i tant
si l'hem posat al caixer com a la cua, generem l'arribada del seg�uent client. Noteu que aix�o
nom�es es pot fer en aquest punt del programa: com que el que sabem �es la llei que segueix el
temps entre arribades de clients, quan tenim l'arribada d'un client podem generar l'arribada
del seg�uent.

3De moment, hem posat un temps de funcionament de 12 hores. Evidentment, no hi ha cap problema a
posar un altre valor.
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El tractament de l'esdeveniment SORTIDA �es com segueix: en primer lloc, incrementem en 1
el nombre de clients atesos i mirem si hi ha un client a la cua. Si hi �es, mirema quina hora aquest
client ha comen�cat la cua i dedu��m el temps que hi ha estat. Aix�o ens serveix per actualitzar
la variable que cont�e el temps m�axim que alg�u ha estat en cua. A continuaci�o, calculem el
temps que aquest client estar�a ocupant el caixer i posem el corresponent esdeveniment SORTIDA
a l'agenda. Naturalment, si quan el client se'n va no hi ha ning�u fent cua, nom�es cal indicar
que el caixer queda buit (caixa=0).

Per acabar, si l'esdeveniment �es TANCAR, posem la bandera bn a zero. L'�ultim default �es de
control: no pot apar�eixer cap esdeveniment que no sigui un d'aquests quatre. Si aix�o succeeix,
vol dir que hi ha un error de programaci�o.

Deixem com a exercici per al lector modi�car aquest programa per mesurar altres par�ame-
tres, com el temps mitja de cua, el percentatge de gent que no ha fet cua, la longitud m�axima de
la cua, l'evoluci�o de la longitud de la cua respecte del temps, etc. Noteu que per fer aix�o no cal
alterar l'algorisme de simulaci�o, nom�es cal afegir (als llocs adequats) variables que \comptin"
el que volem observar.

Segona versi�o

Suposem ara que volem modi�car el programa per estudiar una variant d'aquest problema. La
variant �es la seg�uent: tenim l'oportunitat de comprar caixers d'un nou tipus m�es r�apid, cosa
que implica que els temps de cua seran menors. Volem quanti�car aquesta reducci�o del temps
de cua, per decidir si val la pena fer la inversi�o o no. Per ser precisos, suposem que el temps de
servei amb els nous caixers �es 45 segons m�es una exponencial de mitjana 1 minut. Noteu que
no costa gens modi�car el programa anterior per simular aquest cas: nom�es cal canviar el lloc
on es genera el temps d'estada davant el caixer.

Moltes vegades estem interessats a fer comparacions sota les mateixes condicions: en el cas
que estem tractant aqu��, volem saber la reducci�o de cua deguda als nous caixers. Si per cada un
dels dos casos usem arribades diferents de clients, podria ser que la reducci�o de cua observada
fos deguda a un cert tipus d'arribada de clients que, per casualitat, s'ha produ��t en un dels
casos. Cal dir tamb�e que, per obtenir resultats �ables, cal fer moltes simulacions i observar
mitjana, vari�ancia, etc. dels resultats. Si tenim la mateixa arribada de clients en els dos casos,
la converg�encia de les simulacions �es m�es r�apida que si aquestes arribades s�on diferents. Quan
l'arribada de clients �es igual en els dos casos es poden aplicar t�ecniques de reducci�o de vari�ancia
(vegeu, per exemple, [2] o [17]) que permeten obtenir resultats m�es acurats. Nosaltres no
tractarem aquestes t�ecniques aqu��, ja que s�on m�es apropiades per a un curs d'estad��stica. Com
ja hem dit, el nostre �unic prop�osit �es donar les eines necess�aries per poder fer les simulacions.

Observeu que si modi�quem el programa de la manera que hem dit abans (simplement
canviant la generaci�o del temps de servei al caixer) estem modi�cant l'arribada de clients, tot
i que usem la mateixa llavor per a les dues simulacions. La ra�o �es que per tenir la mateixa
arribada de clients (portant cada client la mateixa \feina" per fer al caixer) cal que es mantingui
l'ordre de les crides a les rutines de nombres aleatoris. Si canviem els temps d'estada al caixer,
pot passar que un client que abandonava el caixer despr�es d'una certa arribada ara ho faci
abans, per tant els nombres aleatoris (de alea1) intercanvien els papers. El nombre aleatori
que abans s'usava per calcular una nova arribada, ara es fa servir per calcular el temps d'estada
al caixer de la seg�uent persona de la cua.

Anem ara a donar una nova versi�o del programa, modi�cada per permetre fer les dues
simulacions amb la mateixa arribada de clients.
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#include <math.h>

#include <stdio.h>

#define OBRIR 1

#define ARRIBADA 2

#define SORTIDA 3

#define TANCAR 4

void main(void)

{

typedef struct

{

float quan;

int que;

} esdev;

typedef struct

{

float tar;

float tse;

} el_cua;

void ini_agenda(int n);

void posa_agenda(esdev e);

int treu_agenda(esdev *e);

void buida_agenda(void);

void crea_cua(int l);

int posa_cua(el_cua c);

int treu_cua(el_cua *c);

int long_cua(void);

void elim_cua(void);

float expo(float m, long int *ap_llavor);

esdev e;

el_cua c;

float t,tmax,tserv;

long int llavor;

int bn,caixa,j,nca;

ini_agenda(3);

crea_cua(100);

llavor=-1995;

e.que=OBRIR;

e.quan=0.0;

posa_agenda(e);

e.que=TANCAR;

e.quan=720.0;

posa_agenda(e);

bn=0;

caixa=0;

nca=0;
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tmax=0.0;

while (treu_agenda(&e) != 0)

{

switch (e.que)

{

case OBRIR:

bn=1;

caixa=0;

e.que=ARRIBADA;

e.quan=expo(2,&llavor);

posa_agenda(e);

tserv=1+expo(1,&llavor);

break;

case ARRIBADA:

if (bn == 1)

{

t=e.quan;

if (caixa == 0)

{

caixa=1;

e.quan += tserv;

e.que=SORTIDA;

posa_agenda(e);

}

else

{

c.tar=t;

c.tse=tserv;

j=posa_cua(c);

if (j == 0) {puts("error: cua massa petita"); exit(1);}

}

e.quan=t+expo(2,&llavor);

e.que=ARRIBADA;

posa_agenda(e);

tserv=1+expo(1,&llavor);

}

break;

case SORTIDA:

++nca;

j=treu_cua(&c);

if (j != 0)

{

t=e.quan-c.tar;

if (t > tmax) tmax=t;

e.quan += c.tse;

e.que=SORTIDA;

posa_agenda(e);
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}

else

{

caixa=0;

}

break;

case TANCAR:

bn=0;

break;

default:

puts("error: esdeveniment desconegut.");

}

}

printf("nombre de clients atesos: %d\n",nca);

printf("temps maxim de cua: %f\n",tmax);

}

float expo(float m, long int *ap_llavor)

{

float alea1(long int *ap_llavor);

return(-m*log(alea1(ap_llavor)));

}

Abans de comentar aquesta nova implementaci�o, creiem que val la pena explicar la idea de
l'algorisme. El problema de la versi�o anterior venia de generar el temps d'estada al caixer en
el moment que el client l'ocupava. Si generem el temps d'estada al caixer en el moment que la
persona arriba al sistema, aquest problema desapareix: per cada ARRIBADA, calculem el temps
que passar�a al caixer i calculem l'hora d'arribada del client seg�uent. D'aquesta manera, els
nombres aleat�oris s'usen amb el mateix ordre: el primer s'usa per calcular l'arribada del primer
client, el segon per calcular el seu temps de servei al caixer, el tercer per a l'arribada del segon
client, el quart pel seu temps de servei, etc. Si alterem la llei que regeix el temps de servei al
caixer, les hores d'arribada no varien.

Aquest m�etode ens obliga a \apuntar", per a cada client que �es en cua, el seu temps de
servei pr�eviament calculat. Una manera f�acil de fer-ho �es afegir un nou camp (diem-li tse, per
temps de servei) a l'estructura el_cua. El fet d'afegir aquest camp pr�acticament no altera
el gestor de cues: nom�es cal modi�car la declaraci�o de el_cua a la cap�calera del programa
perqu�e inclogui el nou camp tse. Tamb�e necessitem una variable auxiliar (li hem dit tserv)
per apuntar el temps de servei de la propera ARRIBADA: el fet de generar el temps de servei
juntament amb l'hora d'arribada provoca que haguem de guardar aquest temps de servei �ns
que es produeix de manera efectiva aquesta arribada.4 En aquest moment posem el client al
caixer o a la cua (amb el temps de servei tserv) i generem l'arribada del seg�uent i el seu temps
de servei (que guardem a tserv).

Les modi�cacions del programa s�on molt poques. Essencialment es tracta d'alterar la
gesti�o de l'esdeveniment ARRIBADA de manera que s'encarregui tamb�e de la generaci�o del temps
d'arribada. Finalment recordem que, per fer funcionar el programa, cal usar el gestor de cues
amb la modi�caci�o d'incloure el camp tse a l'estructura el_cua.

4Una altra possibilitat �es afegir un nou camp a l'estructura esdev per guardar-hi aquest valor tserv. Natu-
ralment, aquest nou camp nom�es l'usariem en cas que l'esdeveniment fos una ARRIBADA.
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2.3.2 M�es d'una cua: cues del mateix tipus

Ara volem estendre la simulaci�o anterior al cas en qu�e tenim m�es d'un caixer, amb una cua
davant de cada caixer. Estem interessats a saber com dep�en la longitud i el temps mitj�a d'espera
(a la cua) del nombre de caixers que tenim instal�lats.

L'agenda

En aquesta simulaci�o, el nombre d'esdeveniments possibles no est�a determinat d'entrada: a
m�es dels OBRIR, TANCAR i ARRIBADA, tenim un esdeveniment del tipus SORTIDA per cada un dels
caixers. Aquests han de ser diferents, perqu�e per saber de quina cua hem de treure el client
que posarem al caixer cal saber en quin caixer s'ha produ��t la SORTIDA.

Si el nombre de caixers �es molt redu��t, una soluci�o �es distinguir les diferents sortides: per
exemple, SORTIDA1 indicaria una sortida al primer caixer, SORTIDA2 al segon, etc. Evidentment,
aquesta soluci�o �es impracticable si el nombre de caixers �es gran. Una soluci�o �es que \apuntem",
per cada esdeveniment SORTIDA, el caixer en qu�e s'ha produ��t. �Es molt similar a all�o que hem
fet a la secci�o anterior amb la cua, per�o en aquest cas caldr�a fer-ho a l'agenda.

El que farem, doncs, ser�a afegir el camp on (de tipus int) a l'estructura esdev. Noteu que
aquest canvi no repercuteix en el funcionament de l'agenda que hem vist a l'apartat 2.2. Aquest
nou camp nom�es l'usarem en el cas que l'esdeveniment sigui SORTIDA, per apuntar-hi el n�umero
de caixer en qu�e aquesta s'ha produ��t.

Per simpli�car la declaraci�o de les variables, hem creat el �txer agenda.h, que cont�e les
declaracions del tipus esdev i les funcions de l'agenda:

typedef struct

{

float quan;

int que;

int on;

} esdev;

void ini_agenda(int n);

void posa_agenda(esdev e);

int treu_agenda(esdev *e);

void buida_agenda(void);

void llibera_agenda(void);

El nou gestor de cues

Aqu�� �es on hi ha els canvis m�es importants respecte del que ja hem fet. Ara volem un gestor
capa�c de manejar un nombre arbitrari de cues, amb un funcionament similar al gestor d'una
sola cua.

Igual que en el cas de l'agenda, hem introdu��t el �txer cues.h, amb les declaracions dels
tipus de variables i funcions que calen per usar el gestor de cues:

typedef struct

{

float tar;
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float tse;

} el_cua;

void ini_cues(int n, int l);

int posa_cua(el_cua c, int k);

int treu_cua(el_cua *c, int k);

int long_cua(int k);

int cua_mes_curta(void);

void elim_cues(void);

A continuaci�o donem el codi en C d'aquest gestor i despr�es en discutirem el funcionament.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "cues.h"

static el_cua **cues;

static int *ini_cua,*fin_cua,*lon_cua;

static int num_cues,max_cua;

void ini_cues(int n, int l)

{

int i;

num_cues=n;

max_cua=l;

cues=(el_cua**)malloc(num_cues*sizeof(el_cua*));

if (cues == NULL) {puts("ini_cues: error 1."); exit(1);}

for (i=0; i<num_cues; i++)

{

cues[i]=(el_cua*)malloc(max_cua*sizeof(el_cua));

if (cues[i] == NULL) {puts("ini_cues: error 2."); exit(1);}

}

ini_cua=(int*)calloc(num_cues,sizeof(int));

if (ini_cua == NULL) {puts("ini_cues: error 3."); exit(1);}

fin_cua=(int*)calloc(num_cues,sizeof(int));

if (fin_cua == NULL) {puts("ini_cues: error 4."); exit(1);}

lon_cua=(int*)calloc(num_cues,sizeof(int));

if (lon_cua == NULL) {puts("ini_cues: error 5."); exit(1);}

}

int posa_cua(el_cua c, int k)

{

if ((k >= num_cues) || (k < 0)){puts("posa_cua: cua inexistent"); exit(1);}

if (lon_cua[k] == max_cua) return(0);

++lon_cua[k];

cues[k][fin_cua[k]]=c;

++fin_cua[k];
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if (fin_cua[k] == max_cua) fin_cua[k]=0;

return(1);

}

int treu_cua(el_cua *c, int k)

{

if ((k >= num_cues) || (k < 0)){puts("treu_cua: cua inexistent"); exit(1);}

if (lon_cua[k] == 0) return(0);

--lon_cua[k];

*c=cues[k][ini_cua[k]];

++ini_cua[k];

if (ini_cua[k] == max_cua) ini_cua[k]=0;

return(1);

}

int long_cua(int k)

{

return(lon_cua[k]);

}

int cua_mes_curta(void)

{

int j,k;

j=max_cua;

for (k=0; k<num_cues; k++) if (j > lon_cua[k]) j=k;

return(j);

}

void elim_cues(void)

{

int i;

free(lon_cua);

free(fin_cua);

free(ini_cua);

for (i=0; i<num_cues; i++) free(cues[i]);

free(cues);

}

Aquestes funcions s�on una extensi�o natural de les del gestor de cues anterior. Ara, en lloc
d'un vector on guardar la cua, hi tenim un vector de vectors (�es a dir, una matriu), anomenat
cues. Cada un d'aquests vectors (o sigui, �les de la matriu) �es una cua (a la secci�o A.12 s'explica
com es crea una matriu d'aquest tipus). De manera an�aloga, els enters que ens donaven el
primer i l'�ultim element de la cua i tamb�e la seva llarg�aria s�on reempla�cats per vectors, on cada
component fa aquesta funci�o per a la corresponent cua. Els seus noms s�on: cues �es la matriu
de cues, ini_cua �es el vector on es guarda el principi de cada cua, fin_cua on es guarda el
�nal i lon_cua indica la seva llarg�aria. Finalment, el nombre de cues es guarda a num_cues i
la longitud a la qual dimensionem els vectors cua (�es a dir, la seva capacitat m�axima) es posa
a max_cua.

La rutina ini_cues s'encarrega de dimensionar tots els vectors necessaris per usar la resta
de funcions, com tamb�e d'inicialitzar les variables globals del �txer. La funci�o posa_cua

s'encarrega de posar un el_cua a la cua que se li indica. La funci�o treu_cua treu un cli-
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ent de la cua que especi�quem. Tamb�e tenim dues funcions (long_cua i cua_mes_curta) que
s'encarreguen de retornar la longitud d'una cua pre�xada i de determinar quina �es la cua m�es
curta. Finalment, per completesa, hem incl�os una rutina que allibera la mem�oria reservada per
a ini_cues.

El programa principal

Veiem ara el programa principal que s'encarrega de fer tota la simulaci�o. El seu llistat en C �es:

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "agenda.h"

#include "cues.h"

#define OBRIR 1

#define ARRIBADA 2

#define SORTIDA 3

#define TANCAR 4

void main(void)

{

int primer_caixer_buit(int *c, int n);

float expo(float m, long int *ap_llavor);

esdev e;

el_cua c;

float t,tmax,tserv;

long int llavor;

int bn,*caixa,j,nca,ntc,k;

llavor=-1995;

puts("nombre total de caixers?");

scanf("%d",&ntc);

ini_agenda(2+ntc);

ini_cues(ntc,100);

caixa=(int*)malloc(ntc*sizeof(int));

if (caixa == NULL) {puts("falta memoria."); exit(1);}

e.que=OBRIR;

e.quan=0.0;

posa_agenda(e);

e.que=TANCAR;

e.quan=720.0;

posa_agenda(e);

bn=0;

nca=0;

tmax=0.0;

while (treu_agenda(&e) != 0)
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{

switch (e.que)

{

case OBRIR:

bn=1;

for (j=0; j<ntc; j++) caixa[j]=0;

e.que=ARRIBADA;

e.quan=expo(2,&llavor);

posa_agenda(e);

tserv=1+expo(1,&llavor);

break;

case ARRIBADA:

if (bn == 1)

{

t=e.quan;

k=primer_caixer_buit(caixa,ntc);

if (k >= 0)

{

caixa[k]=1;

e.quan += tserv;

e.que=SORTIDA;

e.on=k;

posa_agenda(e);

}

else

{

c.tar=t;

c.tse=tserv;

k=cua_mes_curta();

j=posa_cua(c,k);

if (j == 0) {puts("error: cua massa petita"); exit(1);}

}

e.quan=t+expo(2,&llavor);

e.que=ARRIBADA;

posa_agenda(e);

tserv=1+expo(1,&llavor);

}

break;

case SORTIDA:

++nca;

j=treu_cua(&c,e.on);

if (j != 0)

{

t=e.quan-c.tar;

if (t > tmax) tmax=t;

e.quan += c.tse;

posa_agenda(e);
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}

else

{

caixa[e.on]=0;

}

break;

case TANCAR:

bn=0;

break;

default:

puts("error: esdeveniment desconegut.");

}

}

printf("nombre de clients atesos: %d\n",nca);

printf("temps maxim de cua: %f\n",tmax);

}

int primer_caixer_buit(int *c, int n)

{

int i=0;

while (i < n)

{

if (c[i] == 0) return(i);

++i;

}

return(-1);

}

float expo(float m, long int *ap_llavor)

{

float alea1(long int *ap_llavor);

return(-m*log(alea1(ap_llavor)));

}

El seu funcionament �es an�aleg al del programa que ja hem vist per al cas d'una �unica cua,
i per tant nom�es comentarem les difer�encies principals.

En la declaraci�o de les variables, la principal difer�encia �es en la variable caixa, que ara ha
passat a ser un vector. La seva funci�o ser�a la mateixa d'abans: indicar si un determinat caixer
�es ocupat (valor 1) o lliure (valor 0). Com que el nombre de caixers es llegeix per teclat, hem
usat la funci�o malloc per reservar la corresponent mem�oria.

En tractar l'esdeveniment ARRIBADA, necessitem saber si hi ha un caixer lliure i quin �es.
Per aquest motiu hem creat una petita funci�o auxiliar (anomenada primer_caixer_buit) que
explora el vector caixa per trobar la primera component igual a 0. Si la troba, ens retorna
quina �es aquesta component. Si no hi ha cap component igual a 0 ens retorna -1 (hem posat
aquesta funci�o al �nal del programa). La resta �es com segueix: si hi ha un caixer buit, posem el
client al caixer i introdu��m a l'agenda l'esdeveniment SORTIDA, que cont�e l'hora de sortida del
caixer i el n�umero del caixer. Si tots els caixers s�on plens, enviem el client a la cua m�es curta.
El c�alcul de l'arribada seg�uent �es igual que en el cas d'una cua.
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Si l'esdeveniment �es una SORTIDA, el camp on ens indica de quin caixer ha estat. Per tant,
treiem un client de la cua corresponent i el passem al caixer. Si no hi ha ning�u fent cua, apuntem
(al vector caixa) que aquest caixer queda buit.

Deixem com a exercici modi�car aquest programa per mesurar altres par�ametres, com la
longitudm�aximade les cues o el percentatge de gent que no necessita fer cua. Un altre par�ametre
interessant de mesurar �es el percentatge de temps d'ocupaci�o de cada un dels caixers.

2.3.3 M�es d'una cua: cues de diferents tipus

Considerem ara el cas d'un supermercat que disposa d'un cert nombre de caixers \r�apids"
(caixers reservats als clients que porten un nombre redu��t de productes, per exemple menys
de 10) i de caixers \lents" (caixers oberts a tothom). Volem fer simulacions per comparar el
rendiment de diverses con�guracions de caixers r�apids i lents. El programa que acabem de
veure en l'exemple anterior no serveix per a aquest cas, ja que aqu�� cal un tractament diferent
per als dos tipus de cues.

A partir d'ara anomenarem ncr el nombre de caixers r�apids, i ntc al nombre total de caixers.
Identi�carem els caixers r�apids amb els n�umeros 0, 1, : : :, ncr�1. Les modi�cacions que farem
al programa anterior seran, essencialment, tenir en compte que els caixers r�apids s�on els ncr
primers i que la resta s�on els lents.

Gesti�o de les cues

El gestor de cues ser�a b�asicament el mateix que hem usat abans, amb una modi�caci�o a la
funci�o cua_mes_curta, que permet buscar la cua lenta m�es curta i la cua r�apida m�es curta, de
manera separada. La funci�o modi�cada �es la seg�uent:

int cua_mes_curta(int a, int b)

{

int j,k;

if (a < 0) {puts("cua_mes_curta: error 1"); exit(1);}

if (b > num_cues) {puts("cua_mes_curta: error 2"); exit(1);}

j=max_cua;

for (k=a; k<b; k++) if (j > lon_cua[k]) j=k;

return(j);

}

La modi�caci�o consisteix a poder especi�car entre quines cues es fa la cerca de la m�es curta.
El gestor de cues no necessita cap altra modi�caci�o tret d'aquesta.

El programa principal

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "agenda.h"

#include "cues_2t.h"
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#define OBRIR 1

#define ARRIBADA 2

#define SORTIDA 3

#define TANCAR 4

void main(void)

{

int primer_caixer_buit(int *c, int a, int b);

float expo(float m, long int *ap_llavor);

int num_prod(long int *ap_llavor);

esdev e;

el_cua c;

float t,tmcr,tmcl;

long int llavor;

int bn,*caixa,j,nca,ntc,ncr,ncl,np,pcr,k;

llavor=-1995;

puts("nombre total de caixers?");

scanf("%d",&ntc);

puts("nombre de caixers rapids?");

scanf("%d",&ncr);

ncl=ntc-ncr;

puts("nombre de productes maxim per poder usar un caixer rapid?");

scanf("%d",&pcr);

ini_agenda(2+ntc);

ini_cues(ntc,100);

caixa=(int*)malloc(ntc*sizeof(int));

if (caixa == NULL) {puts("falta memoria."); exit(1);}

e.que=OBRIR;

e.quan=0.0;

posa_agenda(e);

e.que=TANCAR;

e.quan=720.0;

posa_agenda(e);

bn=0;

nca=0;

tmcr=0.0;

tmcl=0.0;

while (treu_agenda(&e) != 0)

{

switch (e.que)

{

case OBRIR:

bn=1;

for (j=0; j<ntc; j++) caixa[j]=0;

e.que=ARRIBADA;

e.quan=expo(2,&llavor);

np=num_prod(&llavor);
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e.on=(np <= pcr) ? 1 : 0;

e.ts=0.1*np+0.5+expo(0.5,&llavor);

posa_agenda(e);

break;

case ARRIBADA:

if (bn == 1)

{

t=e.quan;

if (e.on == 1)

{k=primer_caixer_buit(caixa,0,ncr);}

else

{k=primer_caixer_buit(caixa,ncr,ntc);}

if (k >= 0)

{

caixa[k]=1;

e.quan += e.ts;

e.que=SORTIDA;

e.on=k;

posa_agenda(e);

}

else

{

c.tar=t;

c.tse=e.ts;

if (e.on == 1)

{k=cua_mes_curta(0,ncr);}

else

{k=cua_mes_curta(ncr,ntc);}

j=posa_cua(c,k);

if (j == 0) {puts("error: cua massa petita"); exit(1);}

}

e.quan=t+expo(2,&llavor);

e.que=ARRIBADA;

np=num_prod(&llavor);

e.on=(np <= pcr) ? 1 : 0;

e.ts=0.1*np+0.5+expo(0.5,&llavor);

posa_agenda(e);

}

break;

case SORTIDA:

++nca;

j=treu_cua(&c,e.on);

if (j != 0)

{

t=e.quan-c.tar;

if (e.on < ncr)

{if (t > tmcr) tmcr=t;}



58 Introducci�o a la simulaci�o

else

{if (t > tmcl) tmcl=t;}

e.quan += c.tse;

posa_agenda(e);

}

else

{

caixa[e.on]=0;

}

break;

case TANCAR:

bn=0;

break;

default:

puts("error: esdeveniment desconegut.");

}

}

printf("nombre de clients atesos: %d\n",nca);

printf("temps maxim en cua rapida: %f\n",tmcr);

printf("temps maxim en cua lenta : %f\n",tmcl);

}

int primer_caixer_buit(int *c, int a, int b)

{

int i=a;

while (i < b)

{

if (c[i] == 0) return(i);

++i;

}

return(-1);

}

float expo(float m, long int *ap_llavor)

{

float alea1(long int *ap_llavor);

return(-m*log(alea1(ap_llavor)));

}

int num_prod(long int *ap_llavor)

{

float expo(float m, long int *ap_llavor);

int n;

n=1+(int)expo(20,ap_llavor);

return(n);

}

Aquest programa �es una (petita) modi�caci�o del de la secci�o 2.3.2. La primera difer�encia la
tenim en la generaci�o de l'esdeveniment ARRIBADA: juntament amb el temps d'arribada, generem
el nombre de productes i el temps de servei. A partir del nombre de productes ja podem saber
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si el client anir�a a un caixer r�apid o a un de lent, i apuntem aquest fet al camp on (1 vol dir cua
r�apida, 0 cua lenta). Aix�o ens servir�a per decidir, quan tractem aquest esdeveniment, a quina
cua posem el client.

La difer�encia fonamental �es en el tractament de l'esdeveniment ARRIBADA. En primer lloc
mirem si hi ha un caixer lliure. La cerca d'aquest caixer ha de tenir en compte si el client ha
d'anar a un caixer r�apid o lent, i per aix�o hem modi�cat la funci�o primer_caixer_buit, per
poder especi�car el rang de cerca. Si trobem un caixer lliure, la resta �es igual que en l'exemple
anterior. Si no hi ha cap caixer lliure, llavors hem de buscar la cua m�es curta d'entre les cues
r�apides o lentes, segons correspongui. Per aquest motiu hemmodi�cat la funci�o cua_mes_curta,
per poder especi�car el rang de cues per a la cerca.

Per simpli�car el c�alcul del nombre de productes que porta cada client, hem de�nit la funci�o
num_prod. El seu funcionament no hauria de presentar cap problema.5

No hi ha m�es modi�cacions importants en la simulaci�o. Les altres modi�cacions es deuen al
fet que ara no mesurarem el temps m�axim d'estada a les cues en general, sin�o que obtindrem
el temps m�axim per a cues r�apides i lentes. Aix�o ens obliga a introduir uns petits canvis en el
tractament de l'esdeveniment SORTIDA, que �es on es prenen aquestes mesures.

Nauralment, es poden prendre moltes altres mesures, com per exemple l'evoluci�o de la
longitud de les cues amb el temps, etc. Deixem com a exercici per al lector la modi�caci�o
d'aquests programes per obtenir aquesta informaci�o addicional.

Altres extensions del programa

Podriem continuar introduint canvis en el programa amb la intenci�o de simular sistemes con-
crets, pero no ho farem. El nostre prop�osit ha estat introduir una metodologia, el m�es senzilla
possible, que permeti estudiar molts problemes concrets de simulaci�o discreta. Creiem que el
lector no hauria de tenir gaires di�cultats a modi�car els programes aqu�� descrits per adaptar-los
a una gran quantitat de casos.

Tamb�e volem comentar l'elecci�o de les lleis que segueixen els processos simulats aqu�� (arri-
bada de persones, nombre de productes, etc.). Les lleis usades en aquests exemples s�on molt
simples, donat que la nostra intenci�o �es mostrar els algorismes de simulaci�o. Si es volen efec-
tuar simulacions una mica realistes d'un cert proc�es, cal canviar aquestes lleis per d'altres que
siguin molt m�es adequades al problema concret. Per exemple, en un problema de cues en un
supermercat, el temps que passa entre arribades de clients hauria de dependre de l'hora del dia.
Per altra banda, volem remarcar que els programes de simulaci�o descrits aqu�� no estan afectats
per l'elecci�o de les lleis, perqu�e aquestes s�on funcions del programa que poden ser reempla�cades
sense cap di�cultat. La q�uesti�o �es disposar d'una implementaci�o en C d'aquestes lleis. Si la llei
�es d'un tipus molt general (Gamma, Poisson, etc.) es poden trobar implementacions en molts
llocs (per exemple, vegeu la refer�encia [19]). Si la llei �es molt complexa, per�o, no tindrem m�es
remei que implementar-la nosaltres mateixos.

2.3.4 Llistes enlla�cades

El prop�osit d'aquesta secci�o �es explicar una manera de gestionar cues sense haver-ne d'especi�car
pr�eviament una longitud m�axima. La t�ecnica concreta que explicarem es basa en manejar la

5La unitat que sumem a la part entera de l'exponencial �es per, essencialment, evitar que poguem generar

l'arribada d'un client sense productes. Si es vol, tamb�e es pot fer servir una llei de Poisson per generar el nombre

de productes, sumant-li una unitat per la mateixa ra�o d'abans.
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Figura 2.1: Una cua com a llista enlla�cada

cua com una llista enlla�cada.

Abans haviem tractat cada element de la cua com una estructura que contenia informaci�o
relativa a la persona que estava fent cua (l'hora d'arribada, el temps de servei i altres valors
que es vulguin afegir). La cua era llavors un vector d'estructures d'aquest tipus.

Si no volem utilitzar un vector per emmagatzemar la cua, el que necessitem �es un sistema
alternatiu per \connectar" els elements de la cua, que no requereixi l'�us d'un vector. Necessitem
saber qui va darrera de qui, qui �es el primer i qui �es l'�ultim. Amb aquest prop�osit afegirem un
nou camp a l'estructura el_cua, que ens servir�a per saber qui va despr�es de qui:

typedef struct ec

{

float tar;

float tse;

struct ec *seg;

} el_cua;

El nou camp seg �es un apuntador cap a una estructura de tipus el_cua, i ens servir�a per
apuntar el seg�uent de la cua. Al principi de la declaraci�o (en la primera l��nia) hem anomenat
ec aquesta estructura. Aix�o s'ha fet per poder declarar seg com struct ec * (en el moment
que ens cal fer aquesta declaraci�o el typedef no est�a acabat i per tant no podem usar el tipus
el_cua). Tamb�e declararem unes variables (globals per al �txer on hi haur�a el gestor de cues)
auxiliars:

static el_cua *ini_cua,*fin_cua;

que ens apuntaran el primer i l'�ultim de la cua (si la cua �es buida, contindran el valor NULL). En
els gestors de cues que hav��em vist abans, ja teniem dues variables enteres (amb el mateix nom
que aquestes) que jugaven aquest paper. En la Figura 2.1 s'il�lustra aquesta forma de guardar
la cua.
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Afegir un element a la cua

Per afegir un element a la cua cal fer les operacions seg�uents:

� Crear l'espai de mem�oria per guardar aquest element, fent un malloc d'una variable
de tipus el_cua.

� Copiar el nou element de la cua dins aquest espai de mem�oria.

� Fer que el �ns ara �ultim element de la cua apunti a aquest nou espai de mem�oria.

� Fer que fin_cua apunti tamb�e a aquest nou espai de mem�oria.

Treure un element de la cua

El proc�es per treure un element de la cua �es tamb�e molt simple:

� Llegim les dades de la persona que surt de la cua.

� Fem que el primer de la cua sigui el seg�uent del que ara se'n va.

� Destru��m (free) la mem�oria ocupada pel que se'n va.

Una implementaci�o en C

Finalment donem una implementaci�o en C de l'algorisme que acabem d'explicar. El donem
nom�es per al cas d'una cua, per�o el lector no hauria de tenir cap problema per escriure les
versions per als cassos amb m�es d'una cua.

#include <stdlib.h>

typedef struct ec

{

float tar;

float tse;

struct ec *seg;

} el_cua;

static el_cua *ini_cua,*fin_cua;

static int lon_cua;

void prep_cua(void)

{

ini_cua=NULL;

fin_cua=NULL;

lon_cua=0;

}

int posa_cua(el_cua c)

{

el_cua *nou;

nou=(el_cua*)malloc(sizeof(el_cua));
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if (nou == NULL) return(0);

*nou=c;

nou->seg=NULL;

if (lon_cua == 0) ini_cua=nou; else fin_cua->seg=nou;

fin_cua=nou;

++lon_cua;

return(1);

}

int treu_cua(el_cua *c)

{

if (lon_cua == 0) return(0);

--lon_cua;

if (lon_cua == 0) fin_cua=NULL;

*c=*ini_cua;

free(ini_cua);

ini_cua=c->seg;

return(1);

}

int long_cua(void)

{

return(lon_cua);

}

2.4 Altres t�ecniques de simulaci�o

Hi ha altres metodologies de simulaci�o discreta apart de les explicades aqu��, que es poden
classi�car segons criteris diversos. Si ens �xem en la manera de fer avan�car el temps, tenim
dues possibilitats: la simulaci�o sincr�onica i l'asincr�onica.

En la sincr�onica es fa avan�car el temps a petits intervals, i per a cada instant es mira (via
generaci�o de nombres aleatoris) si ha passat algun esdeveniment o no. Si no ha passat, es torna
a avan�car el temps. Si ha passat, es tracta aquest esdeveniment de la manera corresponent i
s'avan�ca el temps. El pas amb qu�e es fa avan�car el temps ha de ser l'adequat: si �es massa petit,
el programa estar�a molta estona incrementant el temps, veient que no passa res, i tornant a
incrementar. Si �es massa gran, convertirem en simultanis esdeveniments que no ho eren.

La simulaci�o asincr�onica �es la que hem fet servir en aquest text. Es basa a avan�car el temps
de manera que saltem de cada esdeveniment al seg�uent. Per aix�o, despr�es de cada un d'ells
hem de calcular quan passar�a el pr�oxim.

Podeu trobar una discussi�o m�es extensa d'aquest tipus (i d'altres) de simulaci�o a [2] o [17].

2.4.1 Paquets comercials de simulaci�o

Actualment, hom pot trovar molts paquets de simulaci�o en el mercat, que es poden classi�car de
diverses maneres. Nosaltres nom�es en comentarem alguns i, per al lector interessat, recomanem
consultar [17] o, en el seu defecte, [2].
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Llenguatges de programaci�o

Hi ha alguns llenguatges de programaci�o espec���cs per a simulaci�o. La seva principal virtut
�es disposar d'una sintaxi adequada, a m�es d'incloure moltes de les funcions usades en una
simulaci�o. Possiblement, els m�es coneguts s�on SIMULA, SIMSCRIPT i ECSL.

Sistemes de diagrama de ux

A difer�encia dels anteriors, aquests sistemes no exigeixen (gaires) coneixements de programaci�o
per part de l'usuari. El que requereixen �es una descripci�o o diagrama de l'activitat del sistema
a simular, en un format adequat. Entre els m�es coneguts podem citar HOCUS i GPSS.

Generadors de programes

Produeixen el codi font d'un programa a partir d'una descripci�o del sistema a simular. Potser
el m�es conegut d'aquests �es CAPS. El seu output �es un programa en ECSL que es pot editar,
modi�car (si es creu convenient), compilar i executar amb un compilador d'aquest llenguatge.

Biblioteques

Hi ha algunes biblioteques de rutines orientades a la simulaci�o. Per utilitzar-les, cal escriure un
programa principal amb la simulaci�o que es vol fer. La biblioteca proporciona una col�lecci�o de
funcions per facilitar la feina de programar, com gestors de cues, agendes, nombres aleatoris,
etc. Entre elles, potser la m�es coneguda �es la GASP, escrita en Fortran.

\Faci-ho vost�e mateix"

Aquest seria l'apartat en qu�e podriem classi�car aquest text. Consisteix a escriure un conjunt
de rutines adaptades al nostre cas. Un cop es tenen aquestes funcions, la programaci�o de la
simulaci�o no �es gaire complicada (de fet, estem en el cas del subapartat anterior). Els avantatges
d'aquest procediment s�on la pr�actica abs�encia de restriccions, la portabilitat dels corresponents
simuladors i la seva velocitat d'execuci�o, entre d'altres. El principal inconvenient �es que, tot i
no ser gaire dif��cils de programar, requereixen un cert nivell d'expertesa per fer-ho.
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