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CHƯƠNG IV 
LÝ THUYẾT XẾP HÀNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 
(QUEUING THEORY) 

 
 
I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÝ THUYẾT XẾP HÀNG ĐỐI VỚI CÁC 
DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ 
1. Hệ thống dịch vụ 
     Một hệ thống dịch vụ có các yếu tố: 
        - Người lao động dịch vụ, máy móc thiết bị, phương tiện dịch vụ (hoạt động 
dịch vụ). 
        - Khách hàng: những người yêu cầu được dịch vụ. 
        - Hàng chờ (waiting line): Thông thường các khách hàng muốn được phục vụ 
phải tuân theo một trật tự nhất định, đó là xếp hàng tạo thành một hàng chờ. 
* Ba yếu tố: Khách hàng, hoạt động dịch vụ và hàng chờ tạo thành một hệ thống 
dịch vụ. 
   Trong hệ thống dịch vụ thường xuyên diễn ra 2 quá trình: Quá trình nảy sinh các 
yêu cầu và quá trình phục vụ các yêu cầu ấy. Các khách hàng luôn muốn được 
phục vụ nhanh chóng, thuận tiện nhất. các doanh nghiệp dịch vụ muốn phục vụ 
thỏa mãn nhu cầu khách hàng thì phải tăng máy móc, lao động phục vụ. Điều đó 
làm tăng chi phí. Để giải quyết mâu thuẫn cơ bản trong hệ thống dịch vụ này 
(phục vụ nhanh, tốt nhưng với chi phí thấp) chúng ta sử dụng bài toán Lý thuyết 
xếp hàng. 
    Lý thuyết xếp hàng nghiên cứu mối quan hệ giữa 3 yếu tố của hệ thống dịch vụ 
nhằm xác định năng lực phục vụ tối ưu cho các doanh nghiệp dịch vụ.  
2. Tính tất yếu của chờ đợi  
Chờ đợi là điều không thể tránh khỏi, là một phần trong cuộc sống hàng ngày và 
chiếm một lượng thời gian khó tin. 
Trong bất kỳ hệ thống dịch vụ nào, một hàng chờ hình thành bất cứ khi nào nhu 
cầu hiện tại vượt quá năng lực dịch vụ hiện tại. Điều này xảy ra khi những nhân 
viên dịch vụ (các điểm dịch vụ) quá bận rộn và vì vậy những khách hàng đến 
không thể nhận được dịch vụ ngay. Những tình huống như vậy xảy ra trong bất kỳ 
hệ thống dịch vụ nào khi mà có sự thay đổi về tỷ lệ dòng vào đến yêu cầu dịch vụ 
(Arrivals, Inputs) và sự biến động về thời gian dịch vụ. Hàng chờ có thể chỉ không 
xảy ra khi mà khách hàng được yêu cầu đến theo những khoảng cách thời gian cố 
định (fixed intervals) và thời gian dịch vụ là được xác định. Đây là điều rất khó 
xảy ra. Vì vậy, chờ đợi là một tất yếu, và các nhà quản trị dịch vụ cần phải biết 
cách đối xử với khách hàng đang trong hàng chờ.  
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3. Tâm lý chờ đợi  
Như đã đề cập ở trên, chờ đợi là một phần không thể thiếu và là điều bình thường 
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vậy thì tại sao nó lại gây cho chúng ta 
nhiều điều phiền toái như vậy? David H. Maister cung cấp một số phát hiện lý thú 
về chủ đề này. Ông cung cấp hai luật dịch vụ.  
Hai luật dịch vụ của David H. Maister (Maister’s two laws of service): 
- Luật thứ nhất: 

S = P – E 
với: S: Mức độ hài lòng của khách hàng (Satisfaction) 
P: Cảm nhận về dịch vụ sau khi sử dụng (Perception) 
E: Kỳ vọng về dịch vụ (Expectation) 

     Nếu P<E: Khách hàng không hài lòng 
     Nếu P>E: Khánh hàng hài lòng 
 Tích cực: Doanh nghiệp được lợi nhờ hiệu ứng hào quang (Halo effect), hiệu ứng 
lan tỏa (spillover effect) nếu khách hàng hài lòng (nói với bạn bè, người thân về 
dịch vụ họ tiêu dùng) 
 Tiêu cực: Sa sút uy tín cũng do các hiệu ứng trên nếu khách hàng không hài lòng. 
- Luật thứ hai: 
Khó mà thỏa mãn khách hàng một khi họ cảm thấy không hài lòng ngay từ ban 
đầu.  
 Để làm cho việc chờ đợi ít nhất là có thể chịu được và tốt nhất là thoải mái và 
hữu ích, quản trị dịch vụ mang tính sáng tạo và cạnh tranh phải chú ý đến những 
khía cạnh tâm lý của khách hàng trong khi chờ đợi như sau.    
3.1.  Con người không thích thời gian trống (Thời gian nhàn rỗi)  
Thời gian trống khiến khách hàng cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái về mặt thể 
chất. Khách hàng có thể cảm thấy người phục vụ không quan tâm tới họ. Và có lẻ, 
điều tệ hại nhất là thời gian chờ dường như kéo dài mãi.  
Giải pháp đối với các tổ chức dịch vụ là sử dụng các biện pháp lấp thời gian trống 
theo một hướng tích cực.  
3.2. Khách hàng muốn được phục vụ ngay  
(People want to get started) 
Maister chỉ ra rằng tự những chiến thuật liên quan đến dịch vụ, chẳng hạn như 
đưa menu cho những khách hàng chờ đợi truyền đạt một ý nghĩa rằng dịch vụ đã 
bắt đầu. Mức độ lo lắng của một người giảm nhanh chóng một khi dịch vụ đã bắt 
đầu. Giải pháp: Ngầm đưa thông điệp nói với khách hàng rằng “Chúng tôi đã biết 
sự hiện diện của quí khách”. Như vậy khiến cho họ bớt lo lắng hơn.  
3.3. Lo lắng khiến thời gian chờ dường như dài hơn 
(Anxiety makes waits seem longer) 
 Có nhiều lo lắng phát sinh trước lúc dịch vụ bắt đầu khiến khách hàng có cảm 
giác thời gian chờ dài hơn. Chẳng hạn, khách hàng có thể tự hỏi “Liệu tôi đã bị bỏ 
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quên chăng?”, “Liệu bạn đã nhận được order của tôi?”,… Các nhà quản trị phải 
nhận thức được sự lo lắng này và đưa những chiến lược để loại trừ chúng. 
3.4. “Xin lỗi, nhưng tôi là người tiếp theo” 
Công bằng trong chờ đợi - Đến trước phục vụ trước 
 Nếu một người đến sau được phục vụ trước, không tuân thủ nguyên tắc FCFS 
(First Come, First Served) thì sự lo lắng về thời gian chờ đợi bao lâu sẽ chuyển 
thành sự tức giận cho những khách hàng đang chờ trước đó. 
 Đối tượng khách hàng “trút giận” thường là nhà cung cấp dịch vụ. 
Hậu quả đối với nhà cung cấp dịch vụ là mất uy tín, dẫn đến mất khách hàng và 
giảm lợi nhuận. 
3.5. “Họ phục vụ, vậy ai ngồi chờ đây?” 
 Tránh khả năng cung cấp dịch vụ bị rỗi (Avoid idle service capacity) 
 Khách hàng khó chịu khi thấy người phục vụ rảnh rỗi mà không cần biết lý do. 
 Khách hàng cảm thấy mình không được quan tâm 
4. Tính kinh tế của việc chờ đợi 
Chi phí kinh tế của việc chờ đợi được xem xét trên 2 khía cạnh: 
- Chi phí chờ đợi (waiting cost): là chi phí khách hàng bị mất khi doanh nghiệp 
dịch vụ không đủ nhân viên, phương tiện dịch vụ và khách hàng phải xếp hàng 
dài, chờ đợi. Chú ý rằng chi phí chờ đợi ở đây là chi phí tính trong khoảng thời 
gian xếp hàng (chờ trong hàng) để được dịch vụ. 
   Ví dụ: Một người bình thường chờ một giờ sẽ bị thiệt hại một khoản tiền bằng 
một giờ lương. Ngoài ra do chờ lâu khách hàng sẽ chán nản bỏ đi hoặc chỉ mua 
một lần và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Doanh nghiệp sẽ mất khách hàng và đây 
cũng là một khoản thiệt hại không nhỏ. 
- Chi phí nâng cao trình độ dịch vụ (service cost): Để tăng năng lực dịch vụ, các 
doanh nghiệp phải tăng máy móc, nhân viên phục vụ làm tăng chi phí gọi là chi 
phí nâng cao trình độ dịch vụ. 
Quan hệ giữa 2 loại chi phí này được thể hiện trên hình vẽ sau. Tồn tại một mức 
độ dịch vụ tối ưu mà ở đó tổng chi phí đạt giá trị min. 
              Chi                                         Tổng chi phí 
              Phí                                                     
                                                                         Chi phí nâng cao trình độ dịch vụ    
 
 
 
                                                                                  Chi phí chờ đợi 
 
 
                                                                                  Mức độ dịch vụ 
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II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG DỊCH VỤ 
1. Đặc điểm của dòng khách vào (arrivals, inputs) 
a. Dòng vô hạn hoặc hữu hạn 
- Dòng vô hạn: Nếu số lượng khách đến trong một thời điểm bất kỳ là một phần 
rất nhỏ trong tổng số khách hàng tiềm tàng thì đó là dòng vô hạn. 
- Dòng hữu hạn: khi số lượng khách đến yêu cầu được dịch vụ là có giới hạn. 
   Ví dụ: Một đơn vị có 10 xe ô tô và 1 xưởng sửa chữa riêng thì số xe hỏng để 
vào xưởng sửa chữa nhiều nhất cũng chỉ có 10 chiếc. 
b. Dòng vào mẫu: Lý thuyết xếp hàng nghiên cứu chủ yếu với dòng vào mẫu, 
đó là dòng vào mà: 
- Khách đến cửa hàng là hoàn toàn ngẫu nhiên. 
- Không tiên đoán được số lượng khách đến. 
- Số lượng khách đến không phụ thuộc vào thời điểm tính toán mà chỉ phụ thuộc 
vào độ dài thời gian.  
 - Số lượng khách đến trong một đơn vị thời gian tuân theo quy luật phân phối 
Poisson. Cụ thể: 

trong đó:     P (x): xác suất để có x khách hàng đến 
                     x: số khách hàng đến trong một đơn vị thời gian 
                     λ: số khách hàng đến trung bình trong một đơn vị thời gian (gọi là 
chỉ số khách đến) 
                      e: cơ số logarit tự nhiên, e = 2,7183 
c. Tình  trạng của dòng vào 
   Các mô hình xếp hàng chỉ xét đối với loại khách hàng sẵn sàng kiên trì chờ xếp 
hàng cho đến lúc được phục vụ và không chuyển chỗ giữa các hàng. 
Trên thực tế có những khách hàng sẽ: 
- Từ chối xếp hàng khi thấy hàng dài (no balking) 
- Bỏ về trong khi xếp hàng chờ quá lâu (no reneging) 
  Cả hai trường hợp này đều rất bất lợi cho doanh nghiệp dịch vụ. Do đó cần xác 
định một thời gian chờ đợi vừa phải để không bị mất khách hàng. 
2. Đặc điểm của hàng chờ 
a. Chiều dài của hàng chờ (số người xếp hàng): có thể là hữu hạn hoặc vô hạn. 
  Lý thuyết xếp hàng nghiên cứu chủ yếu với loại hàng chờ vô hạn. 
b. Trật tự dịch vụ 
Trên thực tế có các loại trật tự dịch vụ sau: 
  - Đến trước - phục vụ trước (FIFO: First In - First Out, hoặc FIFS: First In - First 
Served).  

!
.)(

x
exP

xλλ−
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  - Phục vụ có ưu tiên. Ví dụ: Các bệnh nhân cần cấp cứu. 
  - Đến sau - phục vụ trước (LIFS: Last In - First Served). Đây là loại trật tự đặc 
biệt, sử dụng cá biệt, không phổ biến. 
Lý thuyết xếp hàng nghiên cứu chủ yếu cho loại trật tự  FIFO. 
3. Đặc điểm  của hoạt động dịch vụ 
  Hai đặc tính cơ bản của hoạt động dịch vụ là cấu hình của hệ thống dịch vụ và 
dạng của thời gian dịch vụ. 
a. Các loại hệ thống hoạt động dịch vụ (Cấu hình của hệ thống dịch vụ) 
* Số kênh phục vụ 
  - Hệ thống một kênh: là hệ thống với một người phục vụ. 
- Hệ thống nhiều kênh: là hệ thống với nhiều người phục vụ. Ví dụ: Một cây xăng 
có nhiều vòi cấp xăng giống nhau. 
* Số pha (số giai đoạn) 
  - Hệ thống một pha: là hệ thống mà khách hàng chỉ đi qua một nơi phục vụ, xong 
việc sẽ ra khỏi hệ thống.  
  - Hệ thống nhiều pha: là hệ thống mà khách hàng được phục vụ tại các vị trí khác 
nhau tuần tự theo một thứ tự nhất định nào đó. 
 Ví dụ: Khi đi khám bệnh: Lấy sổ khám         phòng khám bệnh         quầy nhận 
thuốc. 
   Trong thực tế, các hoạt động dịch vụ thường là sự phối hợp của các loại hệ 
thống nói trên, được thể hiện như trong hình vẽ sau: 
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BÄÚN CÁÚU HÇNH HÃÛ THÄÚNG XÃÚP HAÌNG CÅ BAÍN 

 
 
                                                                                      Doìng ra sau        
     Doìng vaìo         Haìng                                                    khi âæåüc dëch vu û  
 
 

Hãû thäúng 1 kãnh, 1 pha                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                                                                            
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                       
                                                                                                                           
                                                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                                           
                                                                                                                             
                                                                                                                              
                                                                                                                            
                                                                                                               
                                                                                                      
                                                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      

Hoaût âäüng 
dëch vuûû  

 Hoaût 
âäüng dëch 
vuû loaûi 1 

Hoaût âäüng 
dëch vuû 
loaûi 2 Doìng 

vaìo 
Haìng 

Doìng ra 
sau khi 
âæåüc dëch 
vuû                       
 

Hãû thäúng mäüt kãnh, nhiãöu pha 
 

    Hoaût âäüng 
dëch vuû 1 

Hoaût âäüng 
dëch vuû 2 

Hoaût âäüng  
dëch vuû 3 

Doìng ra 
sau khi 
âæåüc 
dëch vuû  

Doìng 
vaìo Haìng 

Hãû thäúng nhiãöu kãnh, mäüt pha 

 
Hoaût âäüng dëch 
vuû 1 cuía loaûi 1 

Hoaût âäüng dëch 
vuû 2 cuía loaûi 1 

Hoaût âäüng dëch 
vuû 1 cuía loaûi 2 

Hoaût âäüng dëch 
vuû 2 cuía loaûi 2 

Doìng 
ra sau 
khi 
âæåüc 
dëch 
vuû  
 

Doìng 
vaìo 

Haìng 

Hãû thäúng nhiãöu kãnh, nhiãöu pha 
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b. Thåìi gian dëch vuû 
 Thåìi gian dëch vuû coï thãø laì hàòng säú hoàûc báút kyì.  
 Thäng thæåìng, thåìi gian dëch vuû laì ngáùu nhiãn vaì âæåüc xem nhæ tuán theo luáût 
phán phäúi xaïc suáút giaím dáön (phuì håüp våïi doìng vaìo tuán theo luáût Poisson) nhæ 
sau: 

               P (t > x) = e-µx       (x ≥ 0) 
Trong âoï: P (t > x): xaïc suáút âãø coï thåìi gian dëch vuû låïn hån x phuït 
                 µ: nàng suáút dëch vuû trung bçnh (säú læåüng khaïch trung bçnh âæåüc phuûc 
vuû trong mäüt âån vë thåìi gian) 
 
III. CAÏC MÄ HÇNH XÃÚP HAÌNG 
1. Mä hçnh A: Hoaût âäüng dëch vuû chè coï mäüt kãnh, mäüt pha, doìng vaìo tuán theo 
luáût Poisson vaì thåìi gian dëch vuû tuán theo luáût phán bäú xaïc suáút giaím dáön. 
a. Âiãöu kiãûn aïp duûng 
Âáy laì mä hçnh xãúp haìng âån giaín nháút vaì âæåüc sæí duûng räüng raîi nháút. Mä hçnh 
naìy dæûa trãn caïc giaí thiãút sau: 
  1- Khaïch haìng âæåüc phuûc vuû theo tráût tæû FIFO. 
  2- Táút caí khaïch haìng âãöu chåì cho âãún khi mçnh âæåüc phuûc vuû, khäng boí âi ngay 
hoàûc boí âi næía chæìng. 
  3- Khaïch haìng khäng phuû thuäüc láùn nhau. Säú læåüng khaïch haìng âãún (tæïc chè säú 
doìng vaìo λ) khäng thay âäøi theo thåìi gian. 
  4- Doìng vaìo laì doìng vä haûn tuán theo luáût Poisson. 
  5- Thåìi gian phuûc vuû tæìng khaïch haìng coï thãø khaïc nhau, nhæng nàng suáút dëch vuû 
trung bçnh µ laì mäüt säú âaî biãút træåïc. 
  6- Thåìi gian dëch vuû tuán theo luáût phán bäú xaïc suáút giaím dáön. 
  7- Nàng suáút phuûc vuû trung bçnh låïn hån chè säú doìng vaìo ( µ > λ) 
b. Caïc cäng thæïc sæí duûng 
Goüi: λ laì säú læåüng trung bçnh khaïch haìng âãún trong mäüt âån vi thåìi gian 
        µ laì säú læåüng trung bçnh khaïch haìng phuûc vuû âæåüc (nàng suáút dëch vuû trung 
bçnh) 
Ngæåìi ta âaî láûp âæåüc caïc cäng thæïc sau âáy: 
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- Säú læåüng trung bçnh khaïch haìng nàòm trong hãû thäúng (Ls), gäöm caí säú âang xãúp 
haìng vaì säú âang âæåüc phuûc vuû. 
                                      λ 
                            Ls = 
                                    µ - λ   
- Thåìi gian trung bçnh mäüt khaïch haìng phaíi chi phê trong hãû thäúng (Ws), gäöm caí 
thåìi gian xãúp haìng cäüng våïi thåìi gian âæåüc phuûc vuû. 

- Säú læåüng trung bçnh khaïch haìng xãúp trong haìng (Lq), bàòng säú âäúi tæåüng bçnh 
quán trong hãû thäúng træì âi säú âäúi tæåüng bçnh quán âang âæåüc phuûc vuû. 

- Thåìi gian chåì âåüi trung bçnh cuía mäüt khaïch haìng xãúp trong haìng (Wq). 

- Tyí lãû hoaût âäüng coï êch cuía hãû thäúng, hay xaïc suáút âãø cho hoaût âäüng dëch vuû âang 
báûn viãûc (ρ) 

- Tyí lãû thåìi gian räùi cuía hãû thäúng, hay xaïc suáút khäng coï mäüt khaïch haìng naìo 
trong hãû thäúng (Po) 
                    Po = 1 - ρ = 1 - λ/µ 
Vê duû:  
Cäng ty Hoaìng Gia coï mäüt cæía haìng làõp âàût thiãút bë giaím ám cho ä tä. Thåü maïy 
Hæng coï thãø måïi bçnh quán 3 caïi/giåì hay 20 phuït/caïi. Khaïch haìng thæåìng âãún âãø 
thay måïi thiãút bë giaím ám våïi säú læåüng trung bçnh 2 ngæåìi/ giåì. Biãút mæïc læång 
phaíi traí cho anh Hæng laì 7 $/giåì hay 56 $/ngaìy. Baûn beì giåïi thiãûu cho cæía haìng 
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mäüt thåü maïy khaïc næîa laì Giang coï thãø làõp 4 maïy/ giåì vaì mæïc læång phaíi traí cho 
anh ta laì 9 $/giåì hay 72 $/ngaìy. Haîy tênh toaïn caïc thäng säú cuía hãû thäúng trong caí 
hai træåìng håüp vaì tênh xem coï nãn thay anh Hæng bàòng anh Giang khäng? Biãút chi 
phê chåì âåüi laì 10 $/giåì. 

Giaíi 
 Ta nháûn tháúy doìng khaïch âãún thoía maîn 7 âiãöu kiãûn cuía mä hçnh A våïi λ = 2 
xe/giåì. 
* Træåìng håüp anh Hæng: 
            µ = 3 xe/giåì, µ > λ 
  + Caïc thäng säú cuía hãû thäúng: 
       Ls = λ/(µ - λ) = 2/ (3-2) = 2 xe.  
          Váûy säú xe trung bçnh nàòm trong hãû thäúng laì 2 xe. 
       Ws =1/(µ - λ) = 1/ (3-2) = 1 giåì.  
         Váûy trung bçnh 1 xe nàòm trong hãû thäúng máút 1 giåì. 

         Váûy trung bçnh coï 1,33 xe phaíi xãúp haìng chåì. 

        Váûy trung bçnh 1 xe phaíi xãúp haìng chåì máút 40 phuït. 
       ρ = λ/µ = 2/3 = 0,67 
        Váûy tyí lãû thåìi gian âãø hãû thäúng (thåü maïy) báûn viãûc laì 0,67. 
        Po = 1 - ρ = 1 - λ/µ = 1 - 0,67 = 0,33 
         Váûy xaïc suáút âãø khäng coï xe naìo nàòm trong hãû thäúng laì 0,33. 
     Ta tiãún haình phán têch kinh tãú âäúi våïi træåìng håüp anh Hæng. 
        + Chi phê chåì âåüi: 
     Ta âaî biãút thåìi gian chåì trung bçnh cuía mäüt xe trong haìng laì 2/3 giåì. Säú xe âãún 
dëch vuû trong ngaìy laì: 
 2 xe/giåì x 8 giåì = 16 xe/ngaìy 
     Säú giåì chåì âåüi cuía khaïch haìng: 
2/3 x 16 = 32/3 giåì/ngaìy 
Chi phê chåì âåüi 1 giåì laì 10 $. 
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Váûy chi phê chåì âåüi cuía khaïch haìng laì : 10 x  32/3 = 106 $/ngaìy 
       + Chi phê dëch vuû: 
       Chi phê dëch vuû åí âáy chênh laì mæïc læång phaíi traí anh Hæng, cuû thãø laì 7 $/giåì 
hay 56 $ /ngaìy. 
       Váûy täøng chi phê trong træåìng håüp naìy: 106 + 56 = 162 $. 
  * Træåìng håüp anh Giang: 
                    µ = 4 xe/ giåì (µ > λ) 

      + Caïc thäng säú cuía hãû thäúng: 

 Tæïc trung bçnh coï 1 xe nàòm trong hãû thäúng. 

 Tæïc 1 xe trung bçnh nàòm trong hãû thäöng 1/2 giåì.  

 Tæïc trung bçnh coï 1/2 xe nàòm trong haìng chåì 

  
 Tæïc trung bçnh 1 xe phaíi xãúp haìng chåì 15 phuït. 

 Tæïc xaïc suáút báûn viãûc cuía anh Giang laì 0,5. 

 Tæïc xaïc suáút khäng coï xe nàòm trong hãû thäúng bàòng 0,5. 
    Ta tiãún haình phán têch kinh tãú âäúi våïi træåìng håüp anh Giang.  
           +Chi phê chåì âåüi: 
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       Ta âaîî biãút 

    Sä úgiåì khaïch haìng phaíi chåì: 16 xe/ ngaìy x 1/4 giåì/xe = 4 giåì  
    Chi phê chåì âåüi cuía khaïch haìng: 10 $/ giåì x 4giåì = 40 $/ ngaìy  
    + Chi phê dëch vuû (læång phaíi traí cho anh Giang) 
         9 $/giåì x 8 giåì/ngaìy = 72 $/ngaìy 
   Váûy täøng chi phê: 40 + 72 = 112 $/ ngaìy 
 Nhæ váûy, nãúu thay anh Hæng bàòng anh Giang thç cäng ty seî tiãút kiãûm âæåüc: 
   162 - 112 = 50 $/ ngaìy      
2. Mä hçnh B: Hoaût âäüng dëch vuû coï nhiãöu kãnh, 1 pha, doìng vaìo Poisson, thåìi 
gian dëch vuû phán bäú giaím dáön.  
a. Âiãöu kiãûn  aïp duûng: Ngoaìi caïc âiãöu kiãûn nhæ mä hçnh A, ta giaí sæí nàng suáút åí 
caïc kãnh laì giäúng nhau vaì bàòng µ . 
          Goüi M laì säú kãnh âæåüc måí. Âiãöu kiãûn: M.µ >λ 
b. Caïc cäng thæïïc sæí duûng:  
 Våïi caïc kyï hiãûu âaî nãu trãn chuïng ta coï thãø tênh âæåüc mäüt säú chè tiãu theo 
caïc cäng thæïc sau: 
   - Xaïc suáút âãø hãû thäúng khäng hoaût âäüng, hay xaïc suáút âãø khäng coï khaïch haìng  
trong hãû thäúng (P0): 
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- Säú læåüng khaïch haìng trung bçnh trong hãû thäúng (Ls): 

- Thåìi gian trung bçnh mäüt khaïch haìng nàòm trong hãû thäúng (Ws) 
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- Säú læåüng khaïch trung bçnh xãúp trong haìng chåì (Lq) 
             Lq = Ls - λ/µ 
- Thåìi gian trung bçnh mäüt khaïch haìng xãúp trong haìng chåì (Wq) 
              Wq = Ws - 1/µ = Lq/λ 
- Tyí lãû coï êch, hay hãû säú sæí duûng (ρ) 

 Vê duû:  
Tråí laûi vê duû træåïc cäng ty Hoaìng Gia thuã anh Hæng hoàûc anh Giang. Âãø 

cáøn tháûn hån, cäng ty xem xeït thãm  phæång aïn thæï 3: måí thãm 1 garage. Luïc naìy: 
- Coï hai nåi tiãúp nháûn khaïch (hai kãnh). 
- Garage 1 váùn duìng anh Hæng. 

 - Garage 2 do mäüt thåü maïy khaïc phuû traïch, khäng phaíi laì anh Giang maì laì 
anh Thaình vaì giaí sæí nàng suáút cuía anh Thaình cuîng bàòng anh Hæng laì µ bàòng 3 xe/ 
giåì vaì læång cuîng laì 7 $/ giåì. 
 - Chè säú doìng vaìo váùn laì λ = 2 xe/ giåì. 

- Gèa sæí khaïch haìng chè xãúp mäüt haìng chung. 
- Tênh toaïn caïc thäng säú cuía hãû thäúng: 
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  Tæïc laì xaïc suáút âãø khäng coï xe naìo nàòm trong hãû thäúng laì 0,5.  

  
   Váûy säú xe trung bçnh nàòm trong hãû thäúng laì 0,75. 
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 Váûy thåìi gian trung bçnh 1 xe nàòm trong hãû thäúng laì 22,5 phuït.  
  Säú xe trung bçnh xãúp trong haìng: 

Lq = Ls -  λ/µ = 3/4 - 2/3 = 1/12 = 0,083 xe 
Thåìi gian trung bçnh 1 xe xãúp trong haìng: 
Wq = Lq/λ = 0,083/2 = 0,0415 giåì = 5/2 phuït 
*Ta phán têch chi phê âäúi våïi phæång aïn 3: 
  +Chi phê chåì âåüi: 
    Thåìi gian khaïch haìng xãúp haìng chåì = 16xe/ ngaìy x 0,0415h/ xe  
           = 0,664giåì 
     Chi phê chåì âåüi cuía khaïch haìng = 10$/ giåì/ x 0,664giåì = 6,64$/ ngaìy  
   +Chi phê dëch vuû ( læång hai thåü maïy): 
     Læång hai thåü maïy = 2 x 8h/ ngaìy x 7$/ h = 112$/ ngaìy  
   Täøng chi phê: 6,64 + 112 = 118,64$/ ngaìy  
    Nhæ váûy, chi phê cuía phæång aïn naìy tháúp hån phæång aïn 1 (162$/ngaìy) nhæng 
cao hån phæång aïn 2 ( 112$/ ngaìy). 
 Vç váûy, quyãút âënh thay anh Hæng bàòng  anh Giang laì täút nháút maì khäng 
cáön phaíi måí thãm mäüt garage måïi. 
3. Mä hçnh C: Mä hçnh mäüt kãnh, mäüt pha, thåìi gian dëch vuû laì mäüt hàòng sä ú. 
* Caïc cäng thæïc sæí duûng: 
  - Säú læåüng khaïch trung bçnh xãúp haìng chåì (Lq) 

  - Thåìi gian sàõp haìng trung bçnh (Wq) 

  - Säú læåüng khaïch trung bçnh trong hãû thäúng (Ls) 
               Ls = Lq + λ/µ 
  - Thåìi gian trung bçnh mäüt khaïch haìng nàòm trong hãû thäúng (Ws) 
              Ws = Wq + 1/µ 
Vê duû: 
Mäüt ngæåìi dæû âënh sàõm maïy ræía xe tæû âäüng. Nghiãn cæïu thë træåìng cho tháúy coï thãø 
kyì voüng mæïc âãún bçnh quán laì 6 xe/giåì. Giaí sæí mæïc âãún tuán theo quy luáût phán 
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phäúi Poisson. Coï thãø choün mua trong 2 loaûi maïy phuûc vuû cäú âënh laì 5 phuït/ xe (12 
xe/ giåì) hay maïy âàõt hån våïi mæïc phuûc vuû cäú âënh laì 4 phuït/ xe (15 xe/giåì), ngæåìi 
naìy âàût ra tiãu chuáøn laì thåìi gian bçnh quán xe chåì âåüi âãø vaìo ræía khäng quaï 2 
phuït vaì seî mua maïy ræía cháûm hån nãúu váùn âaím baío âæåüc tiãu chuáøn trãn. Nãn 
mua maïy naìo? 
                                 Giaíi 
  Âäúi våïi maïy ræía cháûm hån thç thåìi gian chåì âåüi bçnh quán trong haìng laì: 

  Maïy naìy khäng âaïp æïng âæåüc yãu cáöu âàût ra nãn khäng choün maïy naìy. 
  Âäúi våïi maïy ræía nhanh hån thç thåìi gian chåì âåüi bçnh quán trong haìng laì: 

  Maïy naìy âaïp æïng âæåüc yãu cáöu âàût ra, vç váûy nãn mua maïy ræía nhanh hån. 
4. Mä hçnh D: Mä hçnh haìng coï chiãöu daìi haûn chãú, hay haìng chåì hæîu haûn (váùn 
mä hçnh mäüt kãnh, mäüt pha) 
  Trong thæûc tãú chiãöu daìi cuía haìng coï thãø bë giåïi haûn båíi lyï do naìo âoï. Vê duû: 
Phaûm vi âãø xãúp haìng khäng cho pheïp (nhæ nhaì haìng chè coï 100 ghãú), hoàûc ngæåìi 
xãúp haìng thiãúu kiãn nháùn boí âi nãúu haìng daìi quaï mæïc giåïi haûn naìo âoï. Trong 
træåìng håüp naìy, ta cáön xem xeït mäüt mä hçnh xãúp haìng khaïc goüi laì mä hçnh læåüng 
khaïch haìng hæîu haûn. Lyï do mä hçnh naìy khaïc 3 mä hçnh xãúp haìng træåïc âáy laì 
báy giåì coï mäúi quan hãû phuû thuäüc giæîa chiãöu daìi cuía doìng chåì vaì tyí lãû khaïch âãún. 
Mäüt caïch täøng quaït, khi doìng chåì tråí nãn daìi hån thç tyí lãû khaïch âãún seî giaím 
xuäúng tháúp hån. 
a. Âiãöu kiãûn sæí duûng 
- Chè coï mäüt kãnh phuûc vuû. 
- Læåüng khaïch âãún hæîu haûn. 
- Læåüng khaïch âãún tuán theo quy luáût phán phäúi Poisson vaì thåìi gian phuûc vuû tuán 
theo haìm muî. 
- Khaïch haìng âæåüc phuûc vuû theo nguyãn tàõc FIFO. 
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b. Caïc cäng thæïc sæí duûng 
Ngoaìi caïc kyï hiãûu λ, µ, ρ âaî nãu åí pháön træåïc, ta goüi n laì säú âäúi tæåüng täúi âa cho 
pheïp tham gia hãû thäúng. Luïc âoï: 
- Xaïc suáút âãø hãû thäúng khäng hoaût âäüng, hay xaïc suáút âãø khäng coï khaïch haìng 
trong hãû thäúng (P0): 

 - Xaïc suáút âãø hãû thäúng âáöy (Pn): 
        Pn = P0. ρn 

- Säú khaïch haìng boí âi khäng xãúp haìng trong mäüt âån vë thåìi gian = Pn. λ 
Vê duû: 
Cäng ty Sally Cook coï mäüt cæía haìng baïn baïnh Sandwich åí sán bay. Mæïc phuûc vuû 
bçnh quán âãø chãú biãún, goïi vaì thu tiãön laì 1 khaïch/ phuït. Mæïc âãún bçnh quán laì 0,75 
ngæåìi/ phuït (hay 45 ngæåìi/giåì). Cäng ty nháûn tháúy säú ngæåìi xãúp haìng mua baïnh 
khäng bao giåì væåüt quaï 4 ngæåìi. Lëch trçnh bay khäng cho pheïp khaïch haìng chåì 
âåüi láu, hoü seî âi âãún cæía haìng khaïc. Cäng ty nghé ràòng nãúu chãú biãún sà ôn vaì täön 
kho mäüt læåüng nhoí säú baïnh âãø khaïch haìng coï thãø choün vaì traí tiãön ngay seî coï låüi 
hån. bàòng caïch naìy mæïc phuûc vuû bçnh quán seî tàng lãn laì 2 ngæåìi/phuït. Haîy cho 
mäüt låìi khuyãn âäúi våïi cäng ty, biãút chi tiãu bçnh quán cuía khaïch laì 3$/ngæåìi. 
                          Giaíi 
- Træåìng håüp khäng âãø täön kho:  
  + Xaïc suáút âãø hãû thäúng khäng hoaût âäüng: 
 

  + Xaïc suáút âãø hãû thäúng âáöy: 
    Pn = P0. ρn = 0,328.(0,75/1)4 = 0,1034 
Nhæ váûy, Sally seî boí qua 10,34% säú khaïch haìng tiãöm nàng. 
  + Säú tiãön maì Sally seî bë thiãût haûi do boí låî cå häüi baïn haìng: 
                      0,1034 x 45 x 3 = 14 $/giåì 
- Træåìng håüp Sally âãø täön kho: 
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   + Xaïc suáút âãø hãû thäúng khäng hoaût âäüng: 

  + Xaïc suáút âãø hãû thäúng âáöy: 
              Pn = 0,63. (0,75/2)4 = 0,0125 
  Nhæ váûy, trong træåìng håüp naìy, Sally chè boí soït 1,25% säú khaïch haìng tiãöm nàng.        
Säú tiãön bë thiãût haûi do boí låî cå häüi baïn haìng chè coìn: 
           0,0125 x 45 x 3 = 1,68 $/giåì 
  Sæû thay âäøi naìy laìm tàng doanh thu: 14 - 1,68 = 12,32 $/giåì. 
  Váûy Sally nãn âãø täön kho. 
5. Caïc mä hçnh xãúp haìng phæïc taûp vaì viãûc sæí duûng mä phoíng 
   Nhiãöu baìi toaïn xãúp haìng trong thæûc tãú åí caïc hãû thäúng saín xuáút vaì dëch vuû coï caïc 
âàûc tênh giäúng nhæ caïc mä hçnh âaî âæåüc âãö cáûp åí caïc pháön trãn, nghéa laì baìi toaïn 
xãúp haìng mäüt kãnh hay nhiãöu kãnh våïi læåüng khaïch âãún tuán theo phán phäúi 
Poisson, thåìi gian phuûc vuû tuán theo haìm muî, læåüng khaïch âãún vä haûn hay hæîu 
haûn vaì quy tàõc phuûc vuû laì FIFO. 
   Tuy nhiãn, trãn âáy chè laì mäüt säú mä hçnh âån giaín. Trong thæûc tãú thæåìng gàûp 
phaíi nhæîng træåìng håüp phæïc taûp hån, chà óng haûn, caïc âaûi læåüng âãö cáûp åí trãn tuán 
theo mäüt phán phäúi xaïc suáút báút kyì. Vç váûy, nhiãöu træåìng håüp baìi toaïn xãúp haìng 
khäng coï låìi giaíi. Do âoï maì âäi khi ngæåìi ta sæí duûng kyî thuáût mä phoíng 
(simulation) âãø giaíi caïc baìi toaïn xãúp haìng phæïc taûp cuîng nhæ nhiãöu loaûi baìi toaïn 
khaïc. 
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