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door G. de Leve
Het boek „O perationele analyse” geeft geen re
volutionaire inleiding to t die problem en en
m ethoden welke m en gewoonlijk rangschikt
onder het hoofd operations research (beslis
kunde). Met behulp van uitspraken van oude
voortrekkers
zoals
Morse,
Kimball
en
Churchm an w ordt de lezer in de hoofdstukken
„Wat houdt OA in? ” en „m odel bouw en” op
een klassieke doch degelijke wijze ingeleid in
het edele vak.
De cybernetica kom t ter sprake in hoofdstuk
3, alwaar voor een aantal organisatorische pro
blem en schem a’s worden opgesteld, die het ver
loop van een inform atiestroom m oeten zicht
baar maken.
W achttijdsituaties zowel bij loketten als bij
machines w orden geanalyseerd in het hoofdstuk
w achttijdtheorie. H et is jam m er dat de schrij
vers niet precies de voorw aarden aangeven waar
aan voldaan m oet zijn, wil het aankom stproces
door een Poisson-verdeling kunnen w orden be
schreven. Deze voorw aarden zijn op een nietwiskundige wijze te form uleren en daardoor
zeer instructief.
Sequentiem odellen w orden gebruikt in situa
ties waarin naar een optim ale volgorde van pro
ducties op één o f meer machines w ordt ge
streefd (hoofdstuk 5). Volgorde problem en van
dit type w orden de laatste jaren opgelost m et
z.g.n. Branch and B ound-technieken. Branch

and B ound-technieken vragen geen specialis
tische voorkennis en zijn dus bij uitstek ge
schikt om in inleidingen zoals deze te worden
behandeld. Misschien bij een volgende druk?
Na een korte beschouwing over M onte Carlo
m ethoden (hoofdstuk 6) kom en de auteurs to t
de bespreking van wiskundige technieken zoals
lineaire program m ering (hoofdstuk 7) en dyna
mische program m ering (hoofdstuk 8). Het zou
bijzonder inform atief geweest zijn als de schrij
vers aan het eind van hoofdstuk 7 een paar
voorbeelden van gemengde program m ering had
den opgenom en. Im mers 80% van de OAproblem en zijn in wezen gemengde program m e
ringsproblem en. T ot op heden ontbreekt een
goede wiskundige techniek om problem en van
dit type op te lossen. In de gehele wereld wordt
hiernaar koortsachtig gezocht.
H oofdstuk 9 is gewijd aan bekende voorraadsituaties. Een aantal varianten op de formule
van Wilson w ordt besproken.
Verder worden de netw erkplanning en de
speltheorie behandeld in de hoofdstukken 10
en 11.
T o t slot ontm oeten wij in het hoofdstuk „de
toekom st van de operationele analyse” een
directeur op vakantie. Tijdens zijn afwezigheid
neem t een com puter de noodzakelijke beslis
singen. Wij hopen maar dat de m oderne direc
teur dit niet als vanzelfsprekend ervaart en dat
hij de autom aat als dank een pons-ansichtkaart
stuurt.
„O perationele analyse” geeft nuttige infor
matie is helder geschreven, maar onderscheidt
zich niet van andere boekjes op dit gebied.

m a b blz. 217

