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Voorwoord d 

Voorr u ligt het resultaat van bijna vijfjaar onderzoek in de kansrekening aan het KdV 

instituutt voor wiskunde. Deze vijfjaren hebben op het eerste gezicht niet allemaal 

evenveell  bijgedragen aan de vulling van dit proefschrift. Het totstandkomen van 

ditt proefschrift kan volgens mij het beste vergeleken worden met het verloop van 

eenn voetbalwedstrijd waarin een ploeg (vroeg) op achterstand komt, vlak voor tijd 

dee gelijkmaker scoort, en vervolgens in de verlenging de winnende treffer in het net 

jaagt.. Uiteindelijk is het dus allemaal gelukt, niet in de laatste plaats dankzij de 

steunn van velen, zie ook het dankwoord achterin. 

Hett onderwerp van studie in dit proefschrift is een model van een wachtrij waarbij 

dee klanten worden bediend volgens de zogenaamde Foreground-Background (FB) 

bedieningsdiscipline.. Deze niet zo bekende discipline werkt goed als de verdeling 

vann de bedieningstijd zogenaamde zware staarten heeft. Onlangs is aangetoond dat 

ditt soort verdelingen optreden in internetverkeer. In dit proefschrif beschrijf ik een 

aantall  eigenschappen van de FB-wachtrij. Verder vergelijk ik de FB-wachtrij met 

wachtrijenn die andere bedieningsdisciplines gebruiken en laat ik zien hoe de wachtrij 

reageertt op het veranderen van één van de begincondities, de bedieningsverdeling. 

Inherentt aan een proefschrift in de wiskunde is dat een zekere kennis moet wor-

denn aangenomen; in dit geval is dat bekendheid met enkele basisbegrippen uit de 

stochastiekk in het algemeen, en de wacht rij theorie in het bijzonder. Het zou te ver 

voerenn deze begrippen hier toe te lichten. Ik besef dat hierdoor het lezen van het 

proefschriftt er voor niet-stochastici niet makkelijker op wordt. 

Dee voorkant van dit boekje tenslotte, ontworpen door Pepijn van der Laan. il -

lustreertt enkele ideeën van het in dit proefschrift bestudeerde model, met name de 

begrippenn 'leeftijd' en 'cohort', zie ook hoofdstuk 1. 

Amsterdam,, april 2004 Misja 
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ModelsModels must be our slaves, not our masters. 

Nickk Bingham 

VenietVeniet tempus quo posten nostri nos tarn aperta nescisse mirentur. 

Seneca,, Naturales quaestiones 


