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  یمبسم هللا الرحمن الرح
  

الحمد ! رب العالمین والصالة والسالم على اشرف خلق هللا سیدنا ونبینا محمد 
  وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

  أما بعد.

 ,Excel, SIMANبإستخدام   ھذه ھي المسودة األولى لكتاب النمذجة والمحاكاة

Arena and General Purpose Simulation System (GPSS 

WORLD)  یوس.لطالب مرحلة البكالور  

"  ھذا الكتاب  –جزء أول  –وكما ذكرت في مقدمة كتابي " طرق التنبؤ اإلحصائي 
سیظل مسودة إلى ماشاء هللا ألني وبإذن هللا تعالى سوف أقوم بتطویره وتجدیده 
وتحسینھ بشكل مستمر وسیظل بشكلھ اإللكتروني ھذا ألني أعتقد ان العلوم والتقنیة 

ان وضعھا في كتاب جامد ستاتیكي الیتناسب مع  تتطور یومیا وبشكل متسارع بحیث
  دینامیكیة الموضوع وخاصة في عصر ثورة المعلومات واإلنترنت.

یغطي الكتاب األساسیات األولیة للموضوع ویتطرق إلى النمذجة والمحاكاة بإستخدام 
Microsoft Excel  و حزم المحكاةSIMAN  وArena  وGPSS World 

ھو إنتشارھا الكبیر و جودتھا العالیة إلستخدامھا  وكان إختیاري لھذه الحزم
خوارزمات أكثر فاعلیة وقوتھا الحسابیة وإستخدامھا الواسع كما انھ قد تم إختبارھا 
بشكل مكثف من قبل الكثیر من الباحثین مع غیرھا من البرامج فكانت من أوائل 

ات المنحى أصبح من لغات المحاكاة ذ GPSSالبرامج المصنفة بجودتھا كما أن 
وھذة میزة عظیمة جدا ألي لغة نمذجة ومحاكاة،  Object-Orientedالشیئي 

  بأإلضافة إلى وجود نسخ مجانیة للطالب على اإلنترنت. 

في النمذجة والمحاكاة اصبح منتشرا  Excelإن إستخدام برامج صفحات النشر مثل 
 Spreadsheetفي كثیر من الجامعات، واصبحت نمذجة صفحات النشر 

Modelling  من المواضیع المھمة جدا والضروریة في التعلیم الجامعي وما قبلھ
وذلك لمقدرتھا الھائلة لمعالجة البیانات بكل أشكالھا بصورة لم تكن متوفرة من قبل 
إنتشار الحاسبات اآللیة، وألدل على ذلك لقد لجأ الباحثون األوائل في أوائل القرن 

م) إلى إستخدام طرق تقریبیة  1960 - م 1920العشرین ( في الفترة من 
Approximation Methods  وتقاربیةAsymptotic Methods  وجداول

ورسومات بیانیة للتحلیل اإلحصائي لعدم وجود أو توفر طرق حسابیة أوتوماتیكیة، 
ولألسف الشدید الیزال الكثیر من اإلحصائیین والریاضیین بشكل عام منغلقین على 

تي طورت حینذاك ولم یستغلوا القدرات الھائلة للحاسبات الحدیثة، الطرق القدیمة ال
وحجتھم أن تلك الطرق ھى طرق أساسیة التتغیر مع الزمن؟ إنني ألعجب ماذا كان 
سیفعل فشر وجوست وبالكویل وكریمر وغیرھم لوكان أحدھم یملك حاسب مثل 

ندرسھا وندرسھا حاسبات ھذا العصر!!! إني أجزم لشاھدنا طرق إحصائیة غیر التي 
  الیوم.

لقد تطرقت في ھذا الكتاب إلى طرق المحاكاة الیدویة والتي تعتبر مھمة وضروریة 
لتمرین الطالب على التفكیر المنطقي واإلحساس بما یحدث أثناء المحاكاة وھي تشبة 
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كجم ویصعد  50تدریب الجنود علي عمل ممل شاق مثل حمل عبوئة من الرمل تزن 
ة مرة، أو كالعب كرة القدم الذي یأمره المدرب بالتھدیف على بھا تل ویھبط مئ

  مرمى فارغ لمئة مرة.

فى األجزاء األولى من الكتاب قمت بإعطاء أمثلة للمحاكاة الیدویة ثم تبع ذلك أمثلة  
وفي األجزاء األخیرة تم تطویر وحل نماذج بإستخدام  Excelللمحاكاة بإستخدام 

Arena  وGPSS World خدامي لبرنامج . في إستMicrosoft Excel  أستعملت
المتوفرة في كل من الإلصدارات  Minimal Excelاألوامر والدوال والتي أسمیھا 

 User Definedولم أستخدم الكثیر من دوال تعریف المستخدم  2000و 97

Functions  التي طورتھا إلستخدامي الشخصي والتي كانت ستسھل حل الكثیر من
  سھل وافضل وذلك لعدم توفرھا للجمیع. األمثلة بطرق ا

ھذا وارجوا من هللا ان یوفقني في إنجاز ھذا العمل لوجھھ الكریم وإلثراء المكتبة 
  العربیة الفقیرة إلى مثل ھذا الكتاب.

سیكون ھذا الكتاب مجاني ألي طالب علم وسیكون متواجد على شبكة اإلنترنت في 
   http://www.abarry.net/or/SimulationBook.pdfالموقع 

  وهللا الموفق.

  

  

  المؤلف                                                                

  د. عدنان ماجد عبد الرحمن بري                                               

  

  جامعة الملك سعود                                                          

  ھـ 1423ربیع الثاني                                                           

  م 2002یولیة                                                          
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  الفصل األول:

  مقدمة لمادة المحاكاة:

وھي الوسیلة  Problem Solving Techniquesالمحاكاة ھي احد الوسائل المھمة لحل المشاكل 

او  Analytic Methodsحلیلیة الوحیدة واألخیرة لحل أي مشكلة إذا ما إستعصى حلھا بالطرق الت

 Resampling. وتعتمد المحاكاة علي طرق إعادة المعاینة Numerical Methodsالعددیة 

Methods  وتولید أرقام ومتغیرات عشوائیة لھا صفات معینة. سوف نبدأ أوال بتعریف النظام

  ومكوناتة:

 :یةولا تعاریف

  : System النظام

  د على بعضھا البعض.األشیاء تتفاعل وتعتم من مجموعة

  : Entity كائن

  إھتمام خاص. اھبفي النظام لنا  أو كینونة شیئ وھو

  : Attribute صفة

  للكائن. خاصیة وھو

  : Activity نشاط

  تسبب تغییر في النظام. عملیة أي

  : State of the System النظام حالة

  .معینةحظة تصف كل الكائنات وصفاتھا واألنشطة في النظام عند ل متغیرات وھي

   .النظام بتتبع التغیرات في حالتھ تطور ویدرس

  :مثال

قسم التصنیع ي في ھذا النظام ھ یةاألساس اءجزجمیع قطعھا. األویینتج بضاعة  مصنع لنعتبر

الذي  المشتریاتقسم ویصنع القطع وقسم التجمیع الذي یجمع ھذه القطع إلنتاج البضاعة  الذي

اإلنتاج الذي یستقبل  مراقبةن الذي یجھز البضاعة للشحن وقسم یؤمن المواد الخامة وقسم الشح

  .األقسامالطلبات علي البضاعة ویقسم العمل علي بقیة 

  

  النظام: ھذا في

  : االقسام، الطلبات، األجزاء، البضائع الخھي الكائنات
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ز وعملیة التجمیع وعملیة شراء المواد الخام وعملیة التجھی: عملیة التصنیع ھي النشاطات

   والشحن الخ.

  : الكمیة لكل طلب، نوع القطعة، عدد المكائن في كل قسم الخھي الصفات

  یعطي امثلة ألنظمة معینة وبعض مكوناتھا: التالي والجدول

  

 انشطة صفات كائنات النظام

 سواقة مسافة سرعة، سیارات مرور

طلب  نقد، سحب الحساب رقم دائن، زبائن بنك

 قرض

جھة  المكالمة، طول ائلرس مكالمات، إتصاالت

 اإلتصال

 توصیل إرسال،

 المشتریات قیمة دفع التسویق قائمة زبائن مركزي سوق

  

الیعطي حصر كامل لجمیع الكائنات والصفات واألنشطة لھذه األنظمة ألن ذلك  الجدول وھذا

 نیمكمعرفة األھداف التي من اجلھا ندرس النظام. وإعتمادا علي األھداف المطلوبة  یتطلب

  تحدید وصف أدق للنظام ومكوناتة.

  :النظام بیئة 

 التغیراتبالتغیرات التي تحدث خارجھ كما انھ یؤثر علي المحیط من حولھ مثل ھذه  النظام یتأثر

وبیئتھ وھذا  النظامتؤثر علي بیئة النظام. فمن المھم جدا عند نمذجة النظام ان نمیز الحدود بین 

  .النظامراسة ھذا یتحدد بمعرفة األھداف من وراء د

 ولھذاالمصنع العوامل التي تتحكم بالطلبات علي المنتجات تعتبر خارج تأثیر النظام  مثال ففي

إذ ان  باألعتبارفھي جزء من بیئة النظام ولكن إذا كان للعرض تأثیر علي الطلب فیجب اخذ ذلك 

وتعتبر  Feedbackویسمى ھذا تغذیة خلفیة  ھناك عالقة بین مخرجات المصنع ووصول الطلبات

  من انشطة النظام.  نشاطھذة العالقة 

  األنشطة داخل النظام. وتصف :Endogenous Activities الداخلیة األنشطة

األنشطة في بیئة النظام والتي تؤثر علي  وتصف :Exogenous Activities الخارجیة األنشطة

غلق بعكس النظام الذي یتأثر خارجیة یسمي نظام م بأنشطةھذا النظام. النظام الذي الیتأثر 

  نظام مفتوح. بأنھباألنشطة الخارجیة والذي یوصف 
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تام من  بشكلالتي یمكن تحدید نتائجھا   وھي :Deterministic Activities المحددة األنشطة

  .مدخالتھا

التي یتغیر تأثیرھا بشكل عشوائي وتكون  وھي : Stochastic Activities العشوائیة األنشطة

فمثال الوقت الذي تستغرقھ آلة للتجمیع یوصف  إحتماليا إمكانیات متعددة توصف بتوزیع لنتائجھ

  إعطال آلة یتغیر بشكل عشوائي. بینبتوزیع إحتمالي كما ان الزمن 

  :Continuous Systems المتصلھ األنظمة

جوي  تتغیر فیھا حالة النظام بشكل متصل ومستمر فمثال إتجاه حركة طائرة في مسار التي وھي

  اإلتجاه. لتصحیح Smoothتحكم الطیار اآللي تحدث بشكل ناعم  تحت

  :Discrete Systems المنفصلة األنظمة

صنع یحدث مفیھا حالة النظام بشكل متقطع مع الزمن فمثال إكمال بضاعة في ال تتغیر والتي

  وصول طلب علي البضائع یحدث بشكل متقطع الخ. متقطع،بشكل 

  : ModelingSystem النظام نمذجة

  : Model النموذج

ما یجب  نظام لدراسةوللنظام یتكون من تجمع لمعلومات حول النظام لغرض دراستھ.  تجرید ھو

ھذا النظام لغرض إجراء تجارب لإلجابة علي أسئلة  لوصف Modelان نكون او نبني نموذج 

ألصلي ویحدث إجرائھا علي النظام مباشرة وذلك حتي الیضطرب النظام ا الیمكنوإفتراضات 

یؤدي الي تغییر النظام وفقدانھ لخواصھ األصلیة كما ان دراسة النموذج بدال من  عملھإرتباك في 

عند  األصلیةعدة حوارات حول النظام وذلك بإعادة النموذج الي الحالة  ةتمكن من تجرب النظام

لحالتة األصلیة  اخرىإجراء كل حوار بعكس النظام األصلي الذي إذا تغیر الیمكن إعادتة مرة 

نتائج الیمكن عكسھا.  اليفمثال لدراسة نظام إقتصادي بتغییر سیاسات العرض والطلب قد یؤدي 

محاكاة للنظام بإستخدام  إجراءكما أن النموذج یمكن ان یدرس في أزمنة إفتراضیة فمثال یمكن 

لة. وكذلك یمكن في دقائق قلی سنینالنموذج ومعرفة بعض تصرفات النظام لفترات عدة اشھر او 

فمثال نرید بناء مصنع ولدینا عدة  اصالعن طریق النموذج دراسة النظام قبل إنشائھ ووجوده 

لكل خیار ونحاكي تصرف المصنع تحت ھذه  نموذجخیارات للبناء فلتحدید اي خیار افضل نكون 

  الخیارات.

  

  :النماذج أنواع

بمواد حسیة مثل بناء نموذج لطائرة في  تبني التي وھي :Physical Models( مادیة )  زیائیةفی

  ظروف معینة. تحتمرحلة التصمیم وذلك إلختبار ھیكلھا 
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  :Mathematical Models( تحلیلیة او تجریدیة )  ریاضیة

  )الخلبنائھا عالقات ریاضیة ( توزیعات إحتمالیة، دوال، جداول، رسومات  نستخدم والتي

التتغیر حالتھا مع الزمن والنماذج  والتي Static Modelsتصنیف للنماذج الجامدة  ایضا ھناك

  تتغیر حالتھا مع الزمن.  والتي Dynamic Modelsالحركیة أو الدینامیكیة 

 فيالنماذج الفیزیائیة الجامدة نموذج لبناء المسجد الحرام، نموذج سفینة او طائرة  علي وكمثال

 ورشةج آلة اإلحتراق الداخلي في نافذة مكتب سیاحي الخ وكمثال لنموذج فیزیائي حركي نماذ

  العلوم. بكلیةكلیة الھندسة وكثیر من النماذج الفیزیائیة الحركیة في معامل قسم الفیزیاء 

یعاذ: الظواھر التي إأمثلة لبعض النماذج الریاضیة الجامدة وكذلك الحركیة.(  أذكر: تمرین

  حركیة) نبمعادالت تفاضلیة أو فروقیة تكو توصف

  انواع النماذج بیانیا كالتالي:ویمكن تمثیل 

MODELS

PHYSICAL MATHEMATICAL

STATIC DYNAMIC STATIC DYNAMIC

NUMERICAL ANALYTICAL NUMERICAL SIMULATION  

  

و عددیة  Analyticalفي التوضیح السابق قسمنا النماذج الریاضیة الساكنة إلى تحلیلیة 

Numerical  والنماذج الریاضیة الحركیة إلى تحلیلیةAnalytical  و عددیةNumerical  و محاكاة

Simulation من النماذج الریاضیة یمكن حلھا تحلیلیا وذلك بإستخدام  وذلك ألن القلیل جدا

النظریات الریاضیة واإلستنتاجات المنطقیة، وأغلبھا یمكن حلھا عددیا بإستخدام الطرق 

  والخوارزمات العددیة، وجمیعھا یمكن حلھا بواسطة المحاكاة.

  

  تعریف المحاكاة:

ة زمنیة معینة. وسواء اجرینا المحاكاة یدویا المحاكاة ھو تقلید او تمثیل لعمل نظام حقیقي على فتر

او بإستخدام الحاسب فإنھا تشتمل على تولید تاریخ مصطنع للنظام وذلك لغرض إستنتاج 

  الخواص التشغیلیة للنظام الحقیقي.
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والمحاكاة تعتمد على تطویر نموذج للنظام الحقیقي. ھذا النموذج یكون على شكل مجموعة من 

بعمل النظام وھذه الفرضیات تكون على شكل عالقات ریاضیة او منطقیة  الفرضیات التي تتعلق

النموذج نستخدمھ إلجراء  validateبین كائنات النظام. بعد تطویر وتفعیل  Symbolicاو رمزیة 

بعض التجارب التي الیمكن إجرائھا على النظام الحقیقي وذلك لغرض مالحظة وإستنتاج 

  التي قد تطرأ على النظام في حالة إجرائھا علیة في الحقیقة.التغیرات والتفاعالت المختلفة 

  متى نستخدم المحاكاة:

التطور الكبیر في الحاسبات ووجود برامج محاكاة على درجة عالیة من المرونة وسھولة 

اإلستخدام جعل من إستخدام المحاكاة في حل المشاكل الصناعیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة 

مر السھل لدرجة ان ھناك الكثیر من العلماء الذین اعادوا صیاغة الكثیر من والطبیة والبیئیة األ

داخل  Inherited Informationالعلوم التطبیقیة معتمدین على المعلومات المتضمنة وراثیا 

المشاھدات المالحظة معملیا او میدانیا وبدون اإلفتراض مسبقا بأي فرضیات قد التكون صحیحة 

زان فئران التجارب المستخدمة لھا توزیع طبیعي وفي حالة عدم تحقق ھذه مثل ان نفترض ان او

على البیانات المشاھدة لجعلھا طبیعیة ولو بشكل  Transformationالفرضیة نقوم بإجراء تحویل 

تقریبي وھذا یشبھ تماما متجر لبیع األحذیة لدیھ احذیة بمقاس واحد فقط فأي زبون تكون قدمھ 

م البائع بحشو الحذاء بقطع من القطن حتى یصبح على مقاس القدم أما إذا أصغر من الحذاء یقو

كانت القدم اكبر من الحذاء فإن البائع یبتر إصبعا او إصبعین حتى تدخل القدم في الحذاء (ھذا 

مثل إفتراضي). ولھذا فإن اإلتجاة الحدیث ھو " دع البیانات المشاھدة تتكلم عن نفسھا " وھكذا 

والتي تستخدم المحاكاة بشكل مكثف.  Resampling Methodsدة المعاینة تطورت طرق إعا

وتستخدم المحاكاة اآلن بشكل كبیر ومكثف في كثیر من األبحاث العلمیة النظریة أو التطبیقیة 

  وھي من أھم المواد التي تدرس أكادمیا ضمن بحوث العملیات وتحلیل النظم ومن ممیزاتھا:

جراء تجارب على التفاعالت الداخلیة ألي نظام معقد او المحاكاة تمكن من دراسة وإ )1

  على جزء من ذلك النظام.

التغیرات اإلقتصادیة والمالیة واإلجتماعیة والبیئیة یمكن ان تحاكى ومالحظة ھذا التعدیل  )2

  على تصرف النموذج.

من عملیة النمذجة والمحاكاة نتحصل على معلومات مفیدة جدا لتحسین إداء النظام  )3

 ي.الحقیق

بتغییر مدخالت المحاكاة ومالحظة المخرجات الناتجة یمكننا تحدید المتغیرات المھمة في  )4

 النظام الحقیقي ومعرفة الطریقة التي تتفاعل بھا.

 تستخدم المحاكاة لتعضید الكثیر من النتائج البحثیة النظریة. )5
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اعد على تستخدم المحاكاة لتجربة تصامیم وسیاسات جدیدة لم تستخدم من قبل مما یس )6

 فھمھا وتقبلھا عند حدوثھا.

وتستخدم للتحقق من الحلول التحلیلیة والتأكد من صحتھا. ألن نماذج المحاكاة تجرى  )7

Run  والتحل فبوجود مجموعة محددة من المدخالت وخواص محددة للنموذج یقام

 بإجراء المحاكاة ومالحظة المخرجات.

  

  ثل:ولكن ھناك بعض العیوب او باالحرى الصعوبات م

بناء نموذج یحتاج الى خبرة وتدریب خاص بل ان البعض یقول ان بناء نموذج ھو فن إذ  )1

لیس كل من یتعلم كتابة الخط یصبح خطاط، كما ان في حالة إعطاء نفس المشكلة 

لشخصین مختلفین قد یبني كل منھما نموذج لذلك وتكون ھناك اشیاء مشتركة بین 

  ت كبیرة ولن یكون النموذجین منطبقین.النموذجین الناتجین ولكن اإلختالفا

نتائج المحاكاة او مخرجاتھا قد یكون من الصعب تفسیرھا وخاصة إذا كانت المدخالت  )2

عشوائیة مما ینتج عنة مخرجات عشوائیة وبالتالي یكون من الصعب معرفة فیما إذا 

 ت.كانت اإلختالفات الناتجة ھى من العشوائیة ام من تفاعل حقیقي بین المتغیرا

النمذجة والتحلیل وجمع البیانات لغرض المحاكاة یستغرق وقتا طویل جدا ویكون مكلف  )3

احیانا كما ان إختصار او قطع بعض المصادر في عملیة بناء النموذج ینتج عنھا نموذج 

 ناقص الینطبق على النظام الحقیقي وتصبح نتائجھ عدیمة الفائدة.

  

تي تحوى على نماذج جاھزة لكثیر من األنظمة الحقیقیة ولكن حالیا توجد بعض البرامج الذكیة ال

الشائعة وھذه البرامج تغذى بالمدخالت فقط فتعطي نتائج جیدة، كما ان ھذه البرامج تحوي على 

برامج مساعدة لتحلیل المدخالت والمخرجات تقوم بكل العمل الشاق الذي تطلبھ ھذه األنشطة 

برامج تقوم بإجراء المحاكاة للنماذج المعقدة في اوقات وتعطي نتائج جیدة وشاملة، كا ان ھذه ال

  قیاسیة مقارنة ببرامج طورت قبل عقد او عقدین.

  

  خطوات إعداد المحاكاة:

ھناك خطوات عریضة یمكن اإلھتداء بھا إلعداد دراسة بواسطة المحاكاة وبناء نموذج مناسب 

  سوف نصفھا بمخطط اإلنسیاب التالي:
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Problem formulation

Setting of objectives and overall
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  وسوف نشرح كل مرحلة كالتالي:

  : Problem formulationتكوین او تشكیل المشكلة 

وھذه الخطوة ھي اھم الخطوات في بناء نموذج محاكاة وتتم بعرض واضح وكامل للمشكلة او 

النظام المراد دراستھ وتتم بالتعاون مع واضعي القرارات والذین تھمھم حل ھذه المشكلة ثم 

  ل نموذج ریاضي اولي قابل للتطویر الحقا.وضعھا في شك

  :  Setting of objectives and overall planوضع األھداف والخطة الشاملة 

األھداف تتكون من األسئلة المراد اإلجابة علیھا بواسطة المحاكاة وھنا یجب األخذ في اإلعتبار 

آخذین في اإلعتبار األھداف فیما إذا كانت المحاكاة ھي الطریقة المناسبة لحل ھذه المشكلة 

المرجوه وتكوین المشكلة الناتج من الخطوة السابقة وعلى ضوء ذلك إذا تقرر أن المحاكاة ھي 

الطریقة المناسبة للحل  فیجب وضع الخطة الشاملة بحیث یمكن دراسة البدائل الممكنة للنظام 

  والموارد المتاحة من فریق عمل ومواد ومصادر مالیة الخ.

  : Model conceptualization and Buildingناء النموذج تفھم وب

بناء نموذج للنظام یعتبر فنا باإلضافة الى انھ علم وذلك ألنة لیس من الممكن اعطاء مجموعة من 

التعلیمات والتي ستقود بالضرورة الى بناء نموذج في كل حالة ولكن ھناك خطوط رئیسیة یمكن 

ز بالمقدرة على تجرید الخواص األساسیة للمشكلة إلختیار اإلھتداء بھا. إن فن النمذجة یُعزّ 

وتطویر الفرضیات األساسیة والتي تمیز النظام ومن ثم إغناء وزیادة تفاصیل النموذج حتى 

نحصل على تقریب جید للنظام ونتائج مقبولة وقابلة للتطبیق، ولھذا فمن الضروري البدء بنموذج 

الضرورة ھتى نصل إلى درجة التعقید المطلوبة والتي  بسیط ثم زیادة التفاصیل المھمة حسب

الیجب ان تزید عن الھدف المراد مع األخذ في اإلعتبار انھ لیس من الضروري ان یكون 

النموذج صورة طبق األصل للنظام الحقیقي بل ان روح النظام الحقیقي ھي المطلوبة. كما ینصح 

ھذه المراحل وذلك ألخذ وجھة نظرة في بأن یكون المستفید من النموذج مشاركا في جمیع 

  اإلعتبار ومساعدتھ على فھم وإستخدام النتائج.

  : Data collectionجمع البیانات 

ھناك تفاعل حقیقي بین بناء النموذج وجمع البیانات الضروریة للمدخالت فبقدر دقة وصحة 

ج كما یجب جمع البیانات البیانات المدخلة یتقرر صحة ودقة النموذج وبالتالي المخرجات والنتائ

للمدخالت أثناء وضع الخطوط الرئیسیة للنموذج وزیادتھا حسب تطور تعقید النموذج كما ان 

األھداف الموضوعة تحدد نوع البیانات المطلوب جمعھا فمثال عند دراستنا لنظام طابور لغرض 

ب جمعھا أزمنة معرفة طول طابور اإلنتظار ومتوسط زمن اإلنتظار من اھم البیانات المطلو

مابین الوصول للزبائن الملتحقین بالطابور إلیجاد توزیع زمن مابین الوصول وأزمنة الخدمة 
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إلیجاد توزیع زمن الخدمة لھم، ومن الضروري معرفة التوزیعات التاریخیة (السابقة) ایضا 

  نموذج المحاكاة.   Validateلتصدیق 

  : Model translationترجمة النموذج 

عظم األنظمة الحقیقیة تنتج عنھا نماذج تحتاج إلى تخزین كم ھائل من المعلومات وإلى بما ان م

مقدرة حاسوبیة قویة فلھذا یجب ترجمة النموذج إلى شكل مفھوم من الحاسب إما بكتابة البرامج 

او  ARENAاو  SIMANاو  GPSS/PCالمطلوبة أو إستخدام حزمة برامج محاكاة مثل 

SIMPROCESS محاكاة المذكورة أكثر قوة ومرونة من البرامج المكتوبة.وبرامج ال  

  :  ?Verifiedُمتحقّق ؟ 

التحقق ھنا خاص بفحص إذا ما كان البرنامج المترجم للنموذج یقوم فعال بأإلداء المطلوب 

والصحیح ، ففي النماذج المعقدة من الصعب بل من المستحیل ترجمة النموذج بشكلھ الكامل  

ألمر الكثیر من التصحیح والتجریب حتى ننتھي إلى برنامج جید ومتحقق من بنجاح بل یتطلب ا

  صالحیتھ.

  :  ?Validatedُمصدّق؟ 

التصدیق یكون بتحدید فیما إذا كان النموذج یمثل بشكل دقیق النظام الحقیقي وتتم بمعایرة النموذج 

راریة تستمر حتى تكون وذلك بمقارنتھ مع النظام الحقیقي وتعدیلة إذا لزم األمر وھي عملیة تك

اإلختالفات بین النموذج والنظام الحقیقي مھملة أو غیر مھمة، كما ان ھذه العملیة تعطي بعد نظر 

  وفھم اعمق للنظام الحقیقي والنموذج.

  : Experimental designتصمیم التجارب 

ائج السابقة في ھذه الخطوة نحدد البدائل المراد فحصھا بالنموذج، وغالبا ما تعتمد على النت

 Initializationإلجراء المحاكاة بالبدائل االخرى، كما یقرر في ھذه الخطوة طول فترة البدء 

period  وطول إجرائاتSimulation runs .المحاكاة وعدد التكرارات لكل إجراء  

  : Production runs and anaysisاإلجرائات اإلنتاجیة والتحلیل 

  للنظام المحاكى. Performance Measuresاییس األداء وتستخدم ھذه الخطوة لتقدیر مق

  : ?More runsھل نقوم بإجرائات اكثر؟ 

إعتمادا على تحلیل اإلجرائات السابقة نقرر فیما إذا كان ھناك حاجة إلجرائات إضافیة وماھي 

  البدائل الممكن إستخدامھ في ھذه اإلجرائات.

  : gDocumentation and reportinالتوثیق والتقریر 

وھذه خطوة مھمة جدا نقوم فیھا بتوثیق البرامج الحاسوبیة وتوثیق النموذج نفسھ حتى یمكن 

إستخدامھا من اي باحث الحقا كما انھا مفیدة جدا لمن وضع النموذج اصال لكي یتذكر تفاصل 
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من  عملھ بعد زمن. التقریر ھو الناتج النھائي للعمل كلھ وھو الذي یقدم إلى صانع القرار ویتكون

ونتیجة   Summaryالنتائج المتحصل علیھا من جمیع الخطوات السابقة ویجب ان یحوي ملخص 

Conclusion .واضحتین لصانع القرار  

  : Implementationالتطبیق 

ونجاح ھذه الخطوة یعتمد على نجاح الخطوات السابقة ومدى اإللتزام بتطبیقھا بشكل جید. ویجب 

  لكي نتأكد من مدى نجاح التوصیات النھائیة.مراقبة ومراجعة النظام لفترة 

  )4أنظر مرجع (
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  الفصل الثاني:

   Hand Simulation Examplesالمحكاة الیدویة لبعض األمثلة: 

المحاكاة الیدویة تعطي بعد نظر عمیق في تفاصیل المحاكاة ویجب االتغفل إطالقا ألنھا بمثابة 

  و الالعب للمباراة.التھیئة واإلعداد كما یھیئ الجندي للمعركة ا

سوف نقوم بإجراء محاكاة یدویة لعدة أمثلة لكي نستعرض مدى قوة المحاكاة كأداة لحل المشاكل 

  ولصنع القرارات:

   Single Channel Queue: طابور الصف الواحد  1مثال 

محل بقالة صغیر لھ محاسب واحد. یصل الزبائن إلى نقطة الدفع بشكل عشوائي یفصل بینھما 

دقائق وھذه األزمنة مابین وصول لھا نفس  8و  1بین   Interarrival timesمابین وصول  أزمنة

  اإلحتمال كما في الجدول التالي:

  جدول توزیع أزمنة مابین الوصول:

Time between 

Arrivals                                       Cumulative                  Random Numbers 

(Minutes)             Probability      Probability                     Assignment 

    1                         0.125                0.125                           0.0000-0.1250 

    2                         0.125                0.250                           0.1251-0.2500 

    3                         0.125                0.375                           0.2501-0.3750 

    4                         0.125                0.500                           0.3751-0.5000 

    5                         0.125                0.625                           0.5001-0.6250 

    6                         0.125                0.750                           0.6251-0.7500 

    7                         0.125                0.875                           0.7501-0.8750 

    8                         0.125                1.000                           0.8751-1.0000 

         

  دقائق بإحتماالت كما في الجدول التالي: 6و  1تتراوح مابین  Sevice timesأزمنة الخدمة 

  جدول توزیع أزمنة الخدمة:

Service Time                              Cumulative                  Random Numbers 

(Minutes)             Probability      Probability                     Assignment 

    1                         0.10                  0.10                             0.000-0.100 

    2                         0.20                  0.30                             0.101-0.300 
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    3                         0.30                  0.60                             0.301-0.600 

    4                         0.25                  0.85                             0.601-0.850 

    5                         0.10                  0.95                             0.851-0.950 

    6                         0.05                  1.00                             0.951-1.000 

 

العامودین األخیرین في الجداول السابقة سوف نفسرھا الحقا. المطلوب تحلیل النظام بمحاكاة 

  زبونا. 20وصول وخدمة 

منة خدمة لكل زبون وذلك إلجراء المحاكاة یدویا نحتاج إلى تولید أزمنة مابین وصول وأز

بالمعاینة من التوزیعاتھا المعطاة في الجدولین السابقین. لكي نفعل ذلك نستفید من طریقة التحویل 

والتي ستشرح بالتفصیل في باب تولید المتغیرات  Inverse Transform Techniqueالعكسي 

  العشوائیة.

  جدول. نكون التوزیع التراكمي كما في العمود الثالث من كل -1

من التوزیع التراكمي نوجد فترات األرقام العشوائیة التابعة لكل قیمة یأخذھا المتغیر  -2

  العشوائي.

  نولد رقم عشوائي بإستخدام آلة حاسبة. -3

ننظر إلى الفترة التي یقع فیھا الرقم العشوائي مستخدمین العامود الرابع في الجدول، الرقم  -4

  تابع لھذه الفترة ھو المتغیر العشوائي المطلوب.الذي یقع في العمود األول ال

  بإستخدام آلة حاسبة وجدنا التالي:

   20جدول ازمنة مابین الوصول للزبائن الـ 

                                                                                  Time between 

                             Random Number                               Arrivals 

Customer                Generated                                      (Minutes) 

    1                        0.8879                                          8 

    2                        0.4065                                          4 

    3                        0.0799                                          1 

    4                        0.8029                                          7 

    5                        0.9915                                          8 

    6                        0.0381                                          1 

    7                        0.7456                                          6 

    8                        0.5014                                          5 

    9                        0.1786                                          2 
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    10                        0.2481                                          2 

    11                        0.4027                                          4 

    12                        0.2708                                          3 

    13                        0.9065                                          8 

    14                        0.6057                                          5 

    15                        0.7184                                          6 

    16                        0.4033                                          4 

    17                        0.8510                                          7 

    18                        0.3966                                          4 

    19                        0.6224                                          5 

    20                        0.7386                                          6 

 

  وبنفس الطریقة نكون جدول ألوقات الخدمة لكل زبون كالتالي:   

   20للزبائن الـ جدول ازمنة الخدمة 

                             Random Number                         Sevice Times 

Customer                Generated                                      (Minutes) 

             1              0.869                                          5 

    2                       0.878                                          5 

    3                       0.623                                          4 

    4                       0.251                                          2 

    5                       0.074                                          1 

    6                       0.952                                          5 

    7                       0.440                                          3 

    8                       0.496                                          3 

    9                       0.878                                          5 

    10                       0.665                                          4 

    11                       0.954                                          5 

    12                       0.627                                          4 

    13                       0.087                                          1 

    14                       0.628                                          4 

    15                       0.354                                          3 

    16                       0.366                                          3 

    17                       0.763                                          4 
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    18                       0.598                                          3 

    19                       0.902                                          5 

    20                       0.302                                          2 

 

اآلن نكون جدول یتتبع الزبائن أثناء مرورھم بالنظام، مع مالحظة أن الزبون األول لھ زمن ما 

بین وصول من ساعة الصفر للمحاكاة یسحب من الجدول كما ان زمن فراغ الخادم من ساعة 

  الصفر حتى وصول الزبون األول یحسب صفرا: 

  جدول متابعة المحاكاة:

Custom

er 

Number 

Interarri

val 

Time 

Arrival 

Time 

Servi

ce 

Time 

Start of 

service 

End of 

service 

Time 

in 

queue 

Time in 

system 

Idle time 

of server 

1 8 8 5 8 13 0 5 0 

2 4 12 5 13 18 1 6 0 

3 1 13 4 18 22 5 9 0 

4 7 20 2 22 24 2 4 0 

5 8 28 1 28 29 0 1 4 

6 1 29 5 29 34 0 5 0 

7 6 35 3 35 38 0 3 1 

8 5 40 3 40 43 0 3 2 

9 2 42 5 43 48 1 6 0 

10 2 44 4 48 52 4 8 0 

11 4 48 5 52 57 4 9 0 

12 3 52 4 57 61 5 9 0 

13 8 60 1 61 62 1 2 0 

14 5 65 4 65 69 0 4 3 

15 6 71 3 71 74 0 3 2 

16 4 75 3 75 78 0 3 1 

17 7 82 4 82 86 0 4 4 

18 4 86 3 86 89 0 3 0 

19 5 91 5 91 96 0 5 2 

20 6 97 2 97 99 0 2 1 

Totals 96  71   23 94 20 
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  من الجدول السابق نوجد مقاییس األداء للنظام

  دقیقة 1.15= 20/23متوسط زمن اإلنتظار=زمن اإلنتظار/عدد الزبائن =   -1

   0.4= 20/8ن=إحتمال اإلنتظار في الطابور =عدد الزبائن الذین انتظروا/ عدد الزبائ -2

  %78أي  0.78= 91/20 -1زمن الفراغ/الزمن الكلي = -1فعالیة الخادم= -3

  دقیقة 3.55=20/71متوسط زمن الخدمة= مجموع ازمنة الخدمة/عدد الزبائن= -4

 4.8= 20/96متوسط ازمنة مابین الوصول=مجموع ازمنة مابین الوصول/ عدد الزبائن= -5

  دقیقة

 8/23انتظروا= زمن اإلنتظار/ عدد الزبائن الذین انتظروا= متوسط زمن اإلنتظار لمن -6

  دقیقة 2.875=

  دقیقة 4.7= 20/94متوسط زمن المكوث بالنظام= زمن المكوث في النظام/عدد الزبائن= -7

  

  : أحمد وبكر للخدمة السریعة:2مثال 

ر. الغرض من ھذا المثال ھو عرض طریقة المحاكاة عند وجود اكثر من مسار او صف طابو

مطعم خدمة سریعة للسیارات یقوم على تلبیة الطلبات خادمین ألخذ وتوصیل الطلب للسیارات 

  الواصلة للمطعم. تصل السیارات إلى المطعم حسب توزیع ازمنة مابین الوصول التالیة:

  جدول توزیع أزمنة مابین الوصول:

Time between 

Arrivals                                       Cumulative                  Random Numbers 

(Minutes)             Probability      Probability                     Assignment 

    1                         0.25                  0.25                                0.000-0.250 

    2                         0.40                  0.65                                0.251-0.650 

    3                         0.20                  0.85                                0.651-0.850 

    4                         0.15                  1.00                                0.851-1.000 

 

الخادمین یدعى احدھم احمد والثاني بكر، احمد اكثر قدرة وخبرة من بكر (ولذلك یفضلة اغلب 

الزبائن) كما انھ اسرع في خدمة الزبائن، توزیع ازمنة الخدمة لكل من احمد وبكر ھي على 

  التوالي:

  جدول توزیع أزمنة الخدمة ألحمد:

Service Time                              Cumulative                  Random Numbers 

(Minutes)             Probability      Probability                     Assignment 
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    2                         0.30                 0.30                                0.000-0.300 

    3                         0.28                 0.58                                0.301-0.580 

    4                         0.25                 0.83                                0.581-0.830 

    5                         0.17                 1.00                                0.831-1.000 

 

  جدول توزیع أزمنة الخدمة لبكر:

Service Time                              Cumulative                  Random Numbers 

(Minutes)             Probability      Probability                     Assignment 

    3                         0.35                 0.35                                0.000-0.350 

    4                         0.25                 0.60                                0.351-0.600 

    5                         0.20                 0.80                                0.601-0.800 

    6                         0.20                 1.00                                0.801-1.000 

  

  المطلوب محاكاة النظام لمعرفة أدائھ.

  الجدول التالي یبین مراحل المحاكاة
                                                                                           Ahmad                                                Bakur 

                                                                                  _______________________________________________ 

Cus       Random       Time        Clock     Random       Time                   Time           Time                    Time            Time 

Tomer  Number         between  Time of  Number        Sevice  Service   Service       Sevice    Sevice    Service         in 

No.       for Arrivals   Arrival   Arrival    for Service   Start       Time      Ends           Start        Time      Ends          Queue 

1          0.99284    4           4           0.398244        4            3          7                 -         -       -                0 

2          0.463490    2           6           0.485853        -              -           -           6         4    10               0 

3          0.654933    3           9           0.018479        9            2          11           -          -      -     0 

4          0.008010    1          10          0.375450        -             -           -          10         4    14     0 

5          0.017539    1          11          0.380226       11           3         14            -          -            -     0 

6          0.027118    1          12          0.071695       14           2         16            -          -     -     2 

7          0.294307    2          14          0.794733         -            -          -           14          5    19     0   

8          0.703278    3          17          0.048615       17           2         19             -          -      -     0 

9          0.305171    2          19          0.744830       19           4         23             -          -      -     0 

10        0.029153    1          20          0.082780         -            -          -                  20          3     23     0 

11        0.294875    2          22          0.913267       23           5         28             -          -             -     1 

12        0.846545    3          25          0.625406        -             -          -            25          5     30     0 

13        0.991276    4          29          0.987133       29           5            34             -          -      -     0 

14        0.684252    3          32          0.641578        -             -          -            32          5     37     0 

15        0.642370    2          34          0.416842       34           3         37             -          -       -     0 

16        0.369203    2          36          0.916370       37           5         42             -          -       -     1 

17        0.222240    1          37          0.712437        -              -           -            37          5      42     0 

18        0.437991    2          39          0.770969       42           4         46             -          -       -     3 

19        0.119146    1          40          0.061159        -              -          -            42          3      45     2 

20        0.662990    3          43          0.934648        -              -          -            45          6      51     2 

21        0.288916    2          45          0.923251       46           5         51              -          -       -     1 
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22        0.903758    4          49          0.355554       51           3         54              -          -       -     2 

23        0.948593    4          53          0.682907        -             -          -            53          5       58     0 

24        0.375286    2          55          0.379748       55           3         58              -          -        -     0 

25        0.273955    2          57          0.273077       58           2         60              -          -        -     1 

26        0.664870    3          60          0.358811       60           3         63              -          -        -     0 

27        0.125086    1          61          0.831475        -              -           -             61          6       67     0 

28        0.804005    3          64          0.736537       64            4          68              -          -        -     0 

29        0.431573    2          66          0.755743        -              -           -             67          5       72     1 

30        0.785686    3          69          0.389873       69            3          72               -          -         -     0 

Totals                             69                                                           61                                              56                            16     

 

  دقیقة  72مدة المحاكاة 

  %85أو  0.847=  72/61فعالیة أحمد =  -1

  %78أو  0.777=  72/56فعالیة بكر =  -2

  من الزبائن  %60أي  30من  18عدد اللذین خدمھم أحمد =  -3

  دقیقة (قارنھا بالقیمة الحقیقیة) 3.39= 18/61متوسط زمن الخدمة ألحمد =  -4

  من الزبائن  %40أو  30من  12عدد اللذین خدمھم بكر=  -5

  دقیقة (قارنھا بالقیمة الحقیقیة) 4.67=  12/56متوسط زمن الخدمة لبكر =  -6

  دقیقة 0.53=  30/16متوسط زمن اإلنتظار للجمیع =  -7

  دقیقة 1.6=  10/16متوسط زمن اإلنتظار لمن انتظروا فعال=  -8

  بالقیمة الحقیقیة)دقیقة  (قارنھا  2.3=  30/69متوسط زمن مابین الوصول=  -9

   0.33=  30/10إحتمال ان الزبون ینتظر= -10

  دقیقة 2.4=  30/72متوسط زمن المكوث في النظام=  -11

  

  : مشكلة بائع الصحف:3مثال 

ھذه مشكلة تقلیدیة في نظام المخزون وتتعلق بشراء وبیع صحف. بائع الصحف یشتري الصحیفة 

ة، الصحف المتبقیة نھایة الیوم تباع لمصنع قراطیس ھلل 200ھللة ویبیعھا بـ  150الواحدة بـ 

 10ھللة للصحیفة الواحدة. یشتري البائع الصحف من الموزع في حزم تتكون من  10بسعر 

وھكذا... صحیفة في كل مرة). الطلب على الصحف  30او  20او  10صحف (أي یمكنھ شراء 

د ویوم أخبار متوسط ویوم أخبار یعتمد على نوع األخبار في ذلك الیوم فھناك یوم أخبار جی

توزیع الطلب على الصحف لكل یوم  0.20و  0.45و  0.35ضعیف بإحتماالت على التوالي 

  حسب نوع  أألخبار ھو في الجدول التالي:
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                                    Demand Probability Distribution 

                               ___________________________________________ 

Demand                        Good              Fair                 Poor 

   40                                0.03              0.10                  0.44 

   50                                0.05              0.18                  0.22 

   60                                0.15              0.40                  0.16 

   70                                0.20              0.20                  0.12 

   80                                0.35              0.08                  0.06 

   90                                0.15              0.04                  0.00 

 100                                0.07              0.00                  0.00  

    

  المطلوب تحدید العدد األمثل لعدد الصحف التي یشتریھا بائع الصحف.

  یوما ونحدد الربح الیومي والذي یحسب من العالقة: 20مدة سوف نحاكي النظام ل

              Revenue      Cost of            Lost profit from      Salvage from sale 

Profit =                    -                      -                              +  

               From Sales  newspapers       excess demand       of scrap papers 

  

الربح الضائع من زیادة الطلب + المستنقذ كمباع  –سعرالصحف  –الربح = صافي البیع     

  للقراطیس

  من شرح المشكلة نجد ان:

  * عدد الصحف المباعة 200صافي البیع = 

  * عدد الصحف المشتراة 150سعر الصحف  = 

عدد الصحف المشتراة) على  –* (عدد الصحف المطلوبة  50ادة الطلب = الربح الضائع من زی

  ان تكون عدد الصحف المطلوبة اكبر من عدد الصحف المشتراة

عدد الصحف المطلوبة)  على ان  –* ( عدد الصحف المشتراة  10المستنقذ كمباع للقراطیس = 

  تكون عدد الصحف المشتراة اكبر من عدد الصحف المطلوبة.

ذه المشكلة بالمحاكاة یجب علینا تبني سیاسة شراء عدد معین من الصحف یومیا ثم محاكاة لحل ھ

یوما وتحدید الربح الیومي، السیاسة (وھي عدد الصحف المشتراة)  20الطلب على الصحف لمدة 

  ھذه تغیر حتى نحصل على عدد الصحف المشتراة التي یكون الربح عندھا اكبر ما یمكن.

  لتوزیع نوع یوم األخبار: الجداول التالیة
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                                                                Cumulative      Random Numbers 

Type of Newsday          Probability          Probability      Assignment 

      Good                          0.35                     0.35               0.000-0.350 

      Fair                            0.45                      0.80               0.351-0.800 

      Poor                           0.20                      1.00               0.801-1.000 

 

  صحف حسب نوع یوم األخبار:والجدول التالي لتوزیع الطلب على ال

              Cumulative Probability        Random Numbers Assignment 

                __________________________________________________ 

Demand   Good   Fair   Poor        Good              Fair               Poor 

  40          0.03      0.10  0.44         0.000-0.030   0.000-0.100  0.000-0.440 

  50          0.08      0.28  0.66         0.031-0.080   0.101-0.280  0.441-0.660 

  60          0.23      0.68  0.82         0.081-0.230   0.281-0.680  0.661-0.820 

  70          0.43      0.88   0.94       0.231-0.430    0.681-0.880  0.821-0.940 

  80          0.78      0.96   1.00       0.431-0.780    0.881-0.960  0.941-1.000 

  90          0.93      1.00   1.00       0.781-0.930    0.961-1.000 

100          1.00      1.00   1.00       0.931-1.000 

 

  یوم وحساب الربح الیومي: 20صحیفة یومیا لمدة  70سوف نكون جدوال لمحاكاة شراء 

          Random 

          Numbers for                    Random                          Revenue   Lost Profits      Salvage 

          Type of           Type of    Numbers for                    from        from Excess     from Sale     Daily 

Day   Newsday         Newsday   Demand          Demand  Sales       Demand of        Scrap           Profit 

1      0.668258       Fair      0.516101      60    12000          -    500                      2000  

2       0.059141      Good    0.421215      70    14000          -                  -       3500 

3       0.844465      Poor     0.122752      40      8000           -             1500       -1000 

4       0.575663      Fair      0.417585      60    12000          -                 500        2000 

5       0.777212      Fair      0.873137      70    14000          -        -        3500 

6       0.721669      Fair      0.028883      40      8000          -     1500      -1000 

7       0.940940      Poor     0.442408      40      8000          -     1500      -1000 

8       0.739749      Fair      0.154498      50    10000          -     1000         500 

9       0.322162      Good    0.789384      80    16000        2000        -         3500 

10     0.933698      Poor     0.948650      70    14000           -        -           3500 
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11     0.682856      Fair      0.462126      60    12000 -       500        2000 

12     0.948467      Poor     0.427917      40      8000 -     1500      -1000 

13     0.321750      Good    0.436062      70    14000 -        -         3500 

14     0.576449      Fair      0.852654      70    14000 -        -         3500 

15     0.469982      Fair      0.664128      60    12000 -       500        2000 

16     0.325208      Good    0.551011      80    16000         2000        -         3500 

17     0.119710      Good    0.149210      60    12000 -       500        2000 

18     0.526681      Fair      0.992919      90    18000         4000         -         3500 

19     0.355738      Fair      0.339435      60    12000 -       500        2000 

20     0.734686      Fair      0.231963      50    10000 -     1000          500 

                                                               244000    8000       11000    37000 

 

ھللة على أساس  1850یوما أن متوسط الربح الیومي ھو  20نالحظ من الجدول من محاكاة 

و  50و  40صحیفة یومیا. یترك للطالب كتمرین محاكاة السیاسات األخرى (شراء  70شرائھ 

  صحیفة في الیوم)  100و 90و  80و  60

 

  : مشكلة في التخزین:4مثال 

  التوزیع اإلحتمالي التالي: طلب الشراء الیومي على منتج معین یتبع

  

Daily Demand                   0                  1                2                      3                        4 

Probability                         0.33             0.25           0.20                 0.12                   0.10 

  

وحدات یتم طلب  6یفحص المخزون من ھذا المنتج كل سبعة ایام فإذا وجد انھ اقل من او یساوي 

وحدات. أي طلبیة تحقق بقدرالمخزون الموجود والتؤخذ طلبیات تعویضیة (أي تحقق بعد  10

(وھو الزمن المقطوع من حین وضع الطلب  Lead Timeوصول مخزون جدید). زمن التقدم 

  لھ) یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:حتى وصو

  

Lead Time (Days)                        1                                       2                                   3 

Probability                                   0.3                                     0.5                               0.2 

  



 31

وحدة والتوجد طلبیات لرفع المخزون بعد  12مبتدا من اول األسبوع إذا كان المخزون البدائي  

أسابیع لھذا النظام . حدد نسبة األیام التي حدث فیھا نقص في تحقیق طلبیة ونسبة  6فحاكي یدویا 

  للشراء اسبوعیا.  الوحدات التي طلبت ولم تحقق و متوسط عدد الوحدات المطلوبة

  الحل:

 للمحاكاة الیدویة نكون الجداول التالیة:

  جدول معاینة الطلب الیومي:

Demand                Probability          Cumulative Probability            Random Number 

    0                            0.33                             0.33                                    0.00 – 0.33 

    1                            0.25                              0.58                                   0.34 – 0.58 

    2                            0.20                              0.78                                   0.59 – 0.78 

    3                            0.12                              0.90                                   0.79 – 0.90 

    4                            0.10                              1.00                                   0.91 – 1.00  

  

  جدول معاینة زمن التقدم:

Lead Time             Probability          Cumulative Probability            Random Number 

      1                           0.3                                0.3                                     0.00 – 0.30 

      2                           0.5                                0.8                                     0.31 – 0.80 

      3                           0.2                                1.0                                     0.81 – 1.00  

  

  المحاكاة:

  االسبوع األول:

  الیوم األول:

  وحدة. 12المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون    0.419225الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 

  الیوم الثاني:

  وحدة. 11المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.672281الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الثالث:

  وحدات. 9مخزون الموجود: ال

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.556692الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
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  الیوم الرابع:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.179291الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:

  حدات.و 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.066128الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السادس:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.136442الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.219630لیوم: الرقم العشوائي الطلب لھذا ا

  وحدات 8في نھایة األسبوع األول تبقى من المخزون 

  نتیجة الفحص: التضع طلبیة.

  األسبوع الثاني:

  الیوم األول:

  وحدة. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 1لطلب یكون  من جدول المعاینة ا  0.345517الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 

  الیوم الثاني:

  وحدة. 7المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.520493الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الثالث:

  وحدات. 6المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.616346الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الرابع:

  وحدات. 4المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.639711الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:

  وحدات. 2المخزون الموجود: 
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  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.330888الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السادس:

  وحدات. 2زون الموجود: المخ

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.949622الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (حالة نقص وحدتین)

  الیوم السابع:

  وحدات.  0المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.640219الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (حالة نقص وحدتین)

  وحدات 4في نھایة األسبوع الثاني لم یتبقى من المخزون شیئ وحدث نقص 

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 

  یوم. 2زمن التقدم  0.315576موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  األسبوع الثالث:

  الیوم األول:

  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون    0.753165الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 

  (حالة نقص وحدتین)

  الیوم الثاني:

  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.132686الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثالث:

  وحدات. 10المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.203047الرقم العشوائي الطلب لھذا الیوم: 

  الیوم الرابع:

  وحدات. 10المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.592781الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.641142الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
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  الیوم السادس:

  وحدات. 6المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.711578الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:

  وحدات.  4المخزون الموجود: 

  وحدة. 4معاینة الطلب یكون  من جدول ال 0.976901الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  في نھایة األسبوع الثالث لم یتبقى من المخزون شیئ ولم یحدث نقص.

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 

  یوم. 2زمن التقدم  0.612898موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  األسبوع الرابع:

  الیوم األول:

  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون    0.940874لرقم العشوائي الطلب لھذا الیوم : ا

  وحدات) 4(حالة نقص 

  الیوم الثاني:

  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 3من جدول المعاینة الطلب یكون   0.830444الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  وحدات) 3(حالة نقص 

  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثالث:

  وحدات. 10مخزون الموجود: ال

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.761498الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الرابع:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 3من جدول المعاینة الطلب یكون   0.823155الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:

  وحدات. 5المخزون الموجود: 

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.996509الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السادس:

  وحدة. 1المخزون الموجود: 
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  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.382630الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:

  وحدة.  0المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.018751لیوم: الرقم العشوائي الطلب لھذا ا

  وحدات. 7في نھایة األسبوع الرابع لم یتبقى من المخزون شیئ وحدث نقص 

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 

  یوم. 1زمن التقدم  0.015373موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  األسبوع الخامس:

  الیوم األول:

  وحدة. 0لمخزون الموجود: ا

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون    0.599484الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 

  وحدات) 2(حالة نقص 

  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثاني:

  وحدة. 10المخزون الموجود: 

  وحدة. 1  من جدول المعاینة الطلب یكون 0.583797الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الثالث: 

  وحدات. 9المخزون الموجود: 

  وحدة. 3من جدول المعاینة الطلب یكون   0.835045الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الرابع:

  وحدات. 6المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.362963الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  لخامس:الیوم ا

  وحدات. 5المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.699827الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السادس:

  وحدات. 3المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.089972الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:

  وحدات.  3وجود: المخزون الم
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  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.155004الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  وحدة في بدایة األسبوع. 2وحدات وحدث نقص  3في نھایة األسبوع الخامس تبقى من المخزون 

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 

  یوم. 2التقدم زمن  0.424699موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  األسبوع السادس:

  الیوم األول:

  وحدات. 3المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون    0.373323الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 

  الیوم الثاني: 

  وحدة. 2المخزون الموجود: 

  وحدة. 1كون  من جدول المعاینة الطلب ی 0.379252الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثالث:

  وحدات. 11المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.630487الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الرابع:

  وحدات. 9المخزون الموجود: 

  وحدة. 1لطلب یكون  من جدول المعاینة ا 0.584059الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.138283الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السادس:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.615948الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:

  وحدات.  6المخزون الموجود: 

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.928577الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  وحدات ولم یحدث نقص. 2في نھایة األسبوع السادس تبقى من المخزون 

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 

  ایام. 3زمن التقدم  0.892844موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 
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  (نھایة المحاكاة)

  ونضع النتائج في جدول كالتالي:

  

المخزون  األیام

 الموجود

الرقم 

العشوائي 

 للطلب

ماتبقى من  الطلب

 المخزون

نتیجة 

 الفحص

الرقم   النقص

العشوائي 

لوصول 

  الطلبیة

زمن 

  التقدم

         )1األسبوع (

      1 0.419225 12 الیوم األول

      2 0.672281 11 لثانيالیوم ا

      1 0.556692 9 الیوم الثالث

      0 0.179291 8 الیوم الرابع

      0 0.066128 8 الیوم الخامس

      0 0.136442 8 الیوم السادس

      0 0.219630 8 الیوم السابع

      0 التضع طلبیة 8 4  8 نھایة األسبوع

         )2األسبوع(

      1   0.345517 8 الیوم األول

      1 0.520493 7 الیوم الثاني

      2 0.616346 6 الیوم الثالث

      2 0.639711 4 الیوم الرابع

      0 0.330888 2 الیوم الخامس

     2   4 0.949622 2 الیوم السادس

     2   2 0.640219 0 الیوم السابع

 2 0.315576 4  10ضع طلبیة 0 12  0 نھایة األسبوع

         )3األسبوع(

   2   2   0.753165 0 الیوم األول

      0 0.132686 0 الیوم الثاني

وصول      0 0.203047 10 الیوم الثالث

 الطلبیة

      2 0.592781 10 الیوم الرابع

      2 0.641142 8 الیوم الخامس

      2 0.711578 6 الیوم السادس

      4 0.976901 4 الیوم السابع

 2 0.612898 2  10ضع طلبیة 0 12  0 نھایة األسبوع

         )4األسبوع(

   4   4   0.940874 0 الیوم األول

   3   3 0.830444 0 الیوم الثاني
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وصول      2 0.761498 10 الیوم الثالث

 الطلبیة

      3 0.823155 8 الیوم الرابع

      4 0.996509 5 الیوم الخامس

      1 0.382630 1 لیوم السادسا

      0 0.018751 0 الیوم السابع

 1 0.015373 7  10ضع طلبیة 0 17  0 نھایة األسبوع

         )5األسبوع(

   2   2   0.599484 0 الیوم األول

وصول      1 0.583797 10 الیوم الثاني

 الطلبیة

      3 0.835045 9 الیوم الثالث

      1 0.362963 6 الیوم الرابع

      2 0.699827 5 الیوم الخامس

      0 0.089972 3 الیوم السادس

      0 0.155004 3 الیوم السابع

 2 0.424699 2  10ضع طلبیة 3 9  3 نھایة األسبوع

         )6األسبوع(

      1   0.373323 3 الیوم األول

      1 0.379252 2 الیوم الثاني

وصول      2 0.630487 11 لثالیوم الثا

 الطلبیة

      1 0.584059 9 الیوم الرابع

      0 0.138283 8 الیوم الخامس

      2 0.615948 8 الیوم السادس

      4 0.928577 6 الیوم السابع

 3 0.892844 0  10ضع طلبیة 2 11  2 نھایة األسبوع

  النتائج:

 الطلب           عدد األیام التي حدث فیھا نقص          النقص ( الطلب الضائع)         األسبوع                             

 1                                             4                                      0                               0  

 2                                             12                                    2                               4   

 3                                             12                                    1                               2  

 4                                             17                                    2                               7   

 5                                             9                                      1                               2   

 6                                             11                                    0                               0  

 

 15                               6                                    65المجموع                                     
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  من األیام. 14.3أیام حدث فیھا نقص اي % 6ھناك 

  نسبة الطلب الضائع. 23.07أي %  وحدة 15عدد الوحدات التي طلبت ولم تحقق ھي 

وحدة وھي اعلى من عدد الوحدات التي  10.83متوسط عدد الوحدات المطلوبة للشراء اسبوعیا 

  یتم طلبھا.

  

  مشكلة تحدید الطلب: 5مثال 

یرید أحد الخبازین تحدید متوسط عدد أرغفة ألخبز التي یعدھا یومیا. التوزیع أإلحتمالي لعدد 

 الزبائن یومیا یعطى بالجدول:

  

Number of Customers/Day 8 10 12 14 

Probability 0.35 0.30 0.25 0.10 

 

  كل زبون یشتري عدد من األرغفة حسب التوزیع اإلحتمالي التالي:

  

Number of  Loafs/Customer 4 8 12 16 

Probability 0.4 0.3 0.2 0.1 

 

  الخباز یومیا.حاكي یدویا خمسة أیام عمل وحدد متوسط عدد األرغفة التي یعدھا 

  

  الحل:

 ) لعدد الزبائن لكل یوم1نعد جدول (

  

Number of Customers CDF Random Number 

8 0.35 0.01 - 0.35 

10 0.65 0.36 - 0.65 

12 0.90 0.66 – 0.90 

14 1 0.91 - 1 

 

  ) لعدد األرغفة لكل زبون2نعد جدول (
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Number of Loafs CDF Random Number 

4 0.40 0.01 - 0.40 

8 0.70 0.41 - 0.70 

12 0.90 0.71 – 0.90 

16 1 0.91 - 1 

 

0.25Rالیوم األول:      8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =

   

Customer Number R Number of Loafs 

1 0.01 04 

2 0.93 16 

3 0.70 08 

4 0.66 08 

5 0.74 12 

6 0.79 12 

7 0.47 08 

8 0.68 08      Total = 76 

 

0.18Rالیوم الثاني:      8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =

   

Customer Number R Number of Loafs 

1 0.88 12 

2 0.07 04 

3 0.99 16 

4 0.51 08 

5 0.04 04 

6 0.01 04 

7 0.43 08 

8 0.60 08      Total = 64 

 

0.59Rالیوم الثالث:       10) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =
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Customer Number R Number of Loafs 

1 0.55 08 

2 0.64 08 

3 0.10 04 

4 0.61 08 

5 0.22 04 

6 0.85 12 

7 0.42 08 

8 0.01 04 

9 0.98 16 

10 0.05 04     Total = 76 

 

0.20Rالیوم الرابع:       8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =

   

Customer Number R Number of Loafs 

1 0.11 04 

2 0.23 04 

3 0.68 08 

4 0.41 08 

5 0.96 16 

6 0.48 08 

7 0.11 04 

8 0.59 08      Total = 60 

 

0.11Rالیوم الخامس:       8ائن ) نجد عدد الزب1ومن جدول ( =

  

Customer Number R Number of Loafs 

1 0.10 04 

2 0.25 04 

3 0.01 04 

4 0.93 16 

5 0.70 08 
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6 0.66 08 

7 0.74 12 

8 0.79 12      Total = 64 

 

عدد رغیفا. إذا متوسط  76,64,76,60,64وھكذا فإن عدد أألرغفة المباعة في خمسة أیام ھي: 

  رغیفا. 68األرغفة ھو 

  

  إجراء آخر:

  إلجراء المحاكاة الیدویة نكون جداول للمعاینة كالتالي:

  جدول معاینة عدد الزبائن لكل یوم

Number of Customers/Day Probability Cumulative Probability 

8 0.35 0.35 

10 0.30 0.65 

12 0.25 0.90 

14 0.10 1.00 

 

  رغفة لكل زبونجدول معاینة عدد األ

Number of Loafs/Customer Probability Cumulative Probability 

4 0.4 0.4 

8 0.3 0.7 

12 0.2 0.9 

16 0.1 1.0 

 

  الیوم األول:

إذا عدد   0.35و  0وبما أن ھذا الرقم بین  0.125002نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 

   8الزبائن للیوم األول = 

   8األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ  نحدد اآلن عدد

Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.747727 12 

2 0.165930 04 

3 0.807279 12 
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4 0.691822 08 

5 0.332073 04 

6 0.865662 12 

7 0.954414 16 

8 0.605033 08 

Total  76 

 

  رغیفا 76إذا عدد األرغفة المباعة للیوم األول = 

  الیوم الثاني:

إذا   0.65و  0.35وبما أن ھذا الرقم بین   0.436581نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 

   10عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   10نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.795704 12 

2 0.191331 04 

3 0.326339 04 

4 0.760580 12 

5 0.232169 04 

6 0.766908 12 

7 0.897992 12 

8 0.498371 08 

9 0.593898 08 

10 0.917927 16 

Total  92 

  

  رغیفا 92إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الثاني = 

  الیوم الثالث:

إذا  1.00و  0.90ھذا الرقم بین   وبما أن  0.975134نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 

   14عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   14نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

Number of Customer Random Number Number of Loafs 
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1 0.500345 08 

2 0.377338 04 

3 0.497917 08 

4 0.560237 08 

5 0.742156 12 

6 0.066540 04 

7 0.953874 16 

8 0.048342 04 

9 0.133688 04 

10 0.145730 04 

11 0.313932 04 

12 0.656628 08 

13 0.146369 04 

14 0.688054 08 

Total  96 

 

  رغیفا 96إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الثالث = 

  الیوم الرابع:

إذا   0.90و   0.65بین وبما أن ھذا الرقم  0.852771نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 

   12عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   12نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.102021 04 

2 0.352606 04 

3 0.739246 12 

4 0.278503 08 

5 0.495604 08 

6 0.471064 08 

7 0.214966 04 

8 0.784797 12 

9 0.922574 16 
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10 0.011573 04 

11 0.530562 08 

12 0.811989 12 

Total  100 

 

  رغیفا 100إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الرابع = 

  الیوم الخامس:

إذا   0.90و   0.65وبما أن ھذا الرقم بین  0.676495نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 

   12الثاني = عدد الزبائن للیوم 

   12نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.113377 04 

2 0.682001 08 

3 0.860924 12 

4 0.616596 08 

5 0.670505 08 

6 0.996726 16 

7 0.203282 04 

8 0.616869 08 

9 0.337997 04 

10 0.273178 04 

11 0.832140 12 

12 0.575714 08 

Total  96 

 

  رغیفا 96إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الخامس = 

  إذا متوسط عدد األرغفة المباعة یومیا ھو

76 92 96 100 96 460
Average Number of Loafs 92

5 5

+ + + +
= = =  

  رغیفا یومیا. 92ولذلك من األفضل للخباز إعداد 
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  : (M,N): محاكاة نظام تخزین 6مثال 

أیام. نرید ان نقدر  5ھي  (N)وحدة وفترة المراجعة  11 (M)ن اعلى مستوى للتخزین لنفترض ا

بإستخدام المحاكاة متوسط الوحدات المتبقیة وعدد األیام التي یحدث فیھا نقص. التوزیع اإلحتمالي 

  لعدد الوحدات المطلوبة في الیوم تعطى بالجدول التالي:

Demand     Probability        Cumulative Probability    Random Numbers 

0                   0.10                           0.10                              0.00 – 0.10 

1                   0.25                           0.35                              0.11 – 0.35 

2                   0.35                           0.70                              0.36 – 0.70 

3                   0.21                           0.91                              0.71 – 0.91 

4                   0.09                           1.00                              0.92 – 1.00 

  

  زمن التقدم باألیام لھ التوزیع التالي:

  

Lead Time   Probability   Cumulative Probability     Random Numbers 

1                       0.6                        0.6                              0.00 – 0.60 

2                       0.3                        0.9                              0.61 – 0.90 

3                       0.1                        1.0                              0.91 – 1.00 

  

أفترض ان وضع الطلبیة توضع في نھایة الیوم األخیر وتستقبل كما ھو محدد بزمن التقدم. حاكي 

  ت واوجد المطلوب.دورا 5النظام لمدة 

  الحل:

وحدة والتوجد طلبیات لتعدیل المخزون ( المثال  11لنفترض أننا بدأنا بأعلى مستوى للتخزین 

  یختلف عن الكتاب المقرر في ھذه البدایة )

  الدورة األولى:

ومن  0.664078وحدة. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  11الیوم األول: المخزون الموجود 

  وحدة. 2نجد الطلب ھو الجدول األول 

أي  0.607454وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  9الیوم الثاني: المخزون الموجود 

  وحدات. 2الطلب 

أي  0.607326وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  7الیوم الثالث: المخزون الموجود 

  وحدات. 2الطلب 
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أي  0.906827قم عشوائي لتحدید الطلب وحدات. نولد ر 5الیوم الرابع: المخزون الموجود 

  وحدات. 3الطلب 

أي  0.526820وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  2الیوم الخامس: المخزون الموجود 

  وحدات. 2الطلب 

وحدة. زمن التقدم یحدد  11وحدة. توضع طلبیة  0في نھایة الدورة األولى: المخزون الموجود 

  یوم. 2أي زمن التقدم  0.880703شوائي من الجدول الثاني بسحب رقم ع

  الدورة الثانیة:

أي الطلب  0.017586وحدة. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  0الیوم األول: المخزون الموجود 

  وحدات. 0

أي  0.312635وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  0الیوم الثاني: المخزون الموجود 

  وحدات. 1الطلب 

  وحدة ) 1نقص  (               

أي  0.656352وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  11الیوم الثالث: المخزون الموجود 

  وحدات. 2الطلب 

أي  0.037722وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  9الیوم الرابع: المخزون الموجود 

  وحدات. 0الطلب 

أي  0.860003ائي لتحدید الطلب وحدات. نولد رقم عشو 9الیوم الخامس: المخزون الموجود 

  وحدات. 3الطلب 

وحدات. زمن التقدم یحدد  5وحدة. توضع طلبیة  6في نھایة الدورة الثانیة: المخزون الموجود 

  یوم. 2أي زمن التقدم  0.808951من الجدول الثاني بسحب رقم عشوائي 

  الدورة الثالثة:

أي الطلب  0.921377وائي لتحدید الطلب وحدة. نولد رقم عش 6الیوم األول: المخزون الموجود 

  وحدات. 4

أي  0.858579وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  2الیوم الثاني: المخزون الموجود 

  وحدات. 3الطلب 

  وحدة ) 1( نقص                

أي   0.989726وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  5الیوم الثالث: المخزون الموجود 

  وحدات. 4 الطلب
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أي   0.528333وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  1الیوم الرابع: المخزون الموجود 

 وحدات. 2الطلب 

  وحدة ) 1( نقص                

  

أي  0.784676وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  0الیوم الخامس: المخزون الموجود 

  وحدات. 2الطلب 

  حدة )و 2( نقص                

  

وحدات. زمن التقدم یحدد  11وحدة. توضع طلبیة  0في نھایة الدورة الثالثة: المخزون الموجود 

  یوم. 1أي زمن التقدم  0.059002من الجدول الثاني بسحب رقم عشوائي 

  الدورة الرابعة:

 أي الطلب  0.838344وحدة. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  0الیوم األول: المخزون الموجود 

  وحدات. 3

  وحدة ) 3( نقص                

أي  0.643672وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  11الیوم الثاني: المخزون الموجود 

 وحدات. 2الطلب 

أي   0.425546وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  9الیوم الثالث: المخزون الموجود 

  وحدات. 4الطلب 

أي   0.034398وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  5موجود الیوم الرابع: المخزون ال

  وحدات. 0الطلب 

أي  0.441595وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  5الیوم الخامس: المخزون الموجود 

  وحدات. 2الطلب 

وحدات. زمن التقدم یحدد  8وحدة. توضع طلبیة  3في نھایة الدورة الرابعة: المخزون الموجود 

  یوم. 1أي زمن التقدم  0.224523لجدول الثاني بسحب رقم عشوائي من ا

  الدورة الخامسة:

أي الطلب   0.696218وحدة. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  3الیوم األول: المخزون الموجود 

  وحدات. 2

أي  0.883172وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  9الیوم الثاني: المخزون الموجود 

  وحدات. 3الطلب 
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أي   0.785434وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  6الیوم الثالث: المخزون الموجود 

  وحدات. 3الطلب 

أي   0.169593وحدات. نولد رقم عشوائي لتحدید الطلب  3الیوم الرابع: المخزون الموجود 

  وحدات. 1الطلب 

أي  0.256014تحدید الطلب وحدات. نولد رقم عشوائي ل 2الیوم الخامس: المخزون الموجود 

  وحدات. 1الطلب 

وحدات. زمن التقدم یحدد  10وحدة. توضع طلبیة  1في نھایة الدورة الخامسة: المخزون الموجود 

  یوم. 1أي زمن التقدم  0.178084من الجدول الثاني بسحب رقم عشوائي 

  وھكذا ...

  ونلخص السابق في الجدول التالي:

  

                                                                                                                    Days Until 

                     Beginning                    Ending         Shortage    Order              Order 

Cycle  Day    Inventory    Demand   Inventory     Quantity    Quantity      Arrives  

   1         1          11                 2               9                   0              -                    - 

              2            9                 2               7                   0              -                    - 

              3            7                 2               5                   0              -                    - 

              4            5                 3               2                   0              -                    - 

              5            2                 2               0                   0              11                 2 

   2         1            0                 0               0                   0              -                    1 

              2            0                 1               0                   1              -                    0 

              3          11                 2               9                   0              -                    - 

              4           9                  0               9                   0              -                    - 

              5           9                  3               6                   0              5                   2 

   3         1           6                  4               2                   0              -                    1 

              2           2                  3               0                   1              -                    0 

              3           5                  4               1                   0              -                    - 

              4           1                  2               0                   1              -                    - 

              5           0                  2               0                   2              11                 1 

   4         1           0                  3               0                   3              -                    0 

              2          11                 2               9                   0              -                    - 

              3           9                  4               5                   0              -                    - 

              4           5                  0               5                   0              -                    - 

              5           5                  2               3                   0              8                   1 

   5         1           3                  2               1                   0              -                    0 

              2           9                  3               6                   0              -                    - 

              3           6                  3               3                   0              -                    - 

              4           3                  1                2                  0              -                    - 
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              5           2                  1                1                  0             10                  1    

                                               53            85                  8 

 

  وحدة. 3.4=  25/85متوسط الوحدات المتبقیة یومیا =

  من األیام. %20أیام أي  5عدد األیام التي حدث فیھا نقص 

  من الطلب الكلي. %15.09) اي   53/8(  النقص یشكل

  : كم یكسب المتسول:7مثال 

تمر أحد المتسوالت على المنازل تستجدي مبلغا من المال. من خبرتھا السابقة تقدر أن من 

من الرجال. كما انھا تقدر أن  20منھم من النساء و % 80یخاطبھا من خلف الباب یشكل %

من الرجال  40من النساء الآلتي یخاطبنھا یقمن بإعطائھا مبلغ من المال ولكن فقط % %70

الذین یخاطبونھا یفعلون ذلك. أیضا من خبرتھا السابقة تقدر أن المبلغ الذي یعطیھ النساء یتبع 

لایر  10و  7لایر بینما ذلك للرجال یتبع ایضا توزیع متساوي بین  22و 18تساوي بین  توزیع م

منزال یومیا بنفس اإلحتمال فقدر متوسط دخلھا  15إلى  10. إذا علمت أن المتسولة تغطي بین 

  أیام تسول. 5الیومي لعدد 

  الحل:

  نكون جداول المعاینة التالیة:

  ورھا المتسولةجدول لمعاینة عدد المنازل التي تز

Number of Houses Probability CDF Random Number 

10 1/6 0.1666 0.00000-0.16666 

11 1/6 0.3332 0.16667-0.33320 

12 1/6 0.4998 0.33321-0.49980 

13 1/6 0.6664 0.49981-0.66640 

14 1/6 0.8330 0.66641-0.83300 

15 1/6 1.0000 0.83301-1.00000 

 

  اینة المخاطبجدول مع

Who Answer Probability CDF Random Number 

Female 0.8 0.8 0.00 - 0.80 

Male 0.2 1.0 0.81 - 1.00 

 

  جدول معاینة إذا كانت انثى ھل تدفع مبلغ من المال
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Female Donate? Probability CDF Random Number 

Yes 0.7 0.7 0.00 - 0.70 

No 0.3 1.0 0.71 - 1.00 

  

  ول معاینة إذا كان رجل ھل یدفع مبلغ من المالجد

Male Donate? Probability CDF Random Number 

Yes 0.4 0.4 0.00 - 0.40 

No 0.6 1.0 0.41 - 1.00 

 

  جدول معاینة المبلغ الذي تدفعھ األنثى

Female Donation Probability CDF Random Number 

18 0.2 0.2 0.00 - 0.20 

19 0.2 0.4 0.21 - 0.40 

20 0.2 0.6 0.41 - 0.60 

21 0.2 0.8 0.61 - 0.80 

22 0.2 1.0 0.81 - 1.00 

  

  جدول معاینة المبلغ الذي یدفعھ الرجل

Male Donation Probability CDF Random Number 

7 0.25 0.25 0.000 - 0.250 

8 0.25 0.50 0.251 - 0.500 

9 0.25 0.75 0.501 - 0.750 

10 0.25 1.00 0.751 - 1.000 

 

  اخیرا نكون جدول المحاكاة (مالحظة: سوف الندون األرقام العشوائیة حتى الیضیق الجدول)

  مجموع الیوم  كم یدفع  ھل یدفع  المخاطب  المنزل  عدد المنازل  الیوم

    21  نعم  انثى  1  15  األول

    8  نعم  رجل  2    

    19  نعم  انثى  3    

    20  نعم  انثى  4    

    18  نعم  انثى  5    
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    18  نعم  انثى  6    

    19  نعم  انثى  7    

    19  نعم  انثى  8    

    7  نعم  رجل  9    

    22  نعم  انثى  10    

    0  ال  انثى  11    

    7  نعم  رجل  12    

    18  نعم  انثى  13    

    0  ال  رجل  14    

  196  0  ال  انثى  15    

    0  ال  انثى  1  13  الیوم الثاني

    0  ال  انثى  2    

    10  نعم  رجل  3    

    0  ال  انثى  4    

    20  نعم  انثى  5    

    0  ال  انثى  6    

    22  نعم  انثى  7    

    0  ال  انثى  8    

    7  نعم  انثى  9    

    19  نعم  انثى  10    

    18  نعم  انثى  11    

    21  نعم  انثى  12    

  139  22  نعم  انثى  13    

    0  ال  انثى  1  11  الیوم الثالث

    18  نعم  انثى  2    

    18  نعم  انثى  3    

    20  نعم  انثى  4    

    20  نعم  انثى  5    
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    0  ال  رجل  6    

    0  ال  انثى  7    

    20  نعم  انثى  8    

    0  ال  رجل  9    

    22  نعم  انثى  10    

  118  0  ال  رجل  11    

    0  ال  انثى  1  10  الیوم الرابع

    7  نعم  رجل  2    

    18  نعم  انثى  3    

    7  نعم  رجل  4    

    21  نعم  انثى  5    

    19  نعم  انثى  6    

    19  نعم  انثى  7    

    20  نعم  انثى  8    

    0  ال  انثى  9    

  131  20  نعم  انثى  10    

    22  نعم  انثى  1  14  الیوم الخامس

    0  ال  انثى  2    

    0  ال  رجل  3    

    22  نعم  انثى  4    

    0  ال  رجل  5    

    0  ال  رجل  6    

    0  ال  انثى  7    

    0  ال  انثى  8    

    8  نعم  رجل  9    

    20  نعم  انثى  10    

    19  نعم  انثى  11    

    21  نعم  ثىان  12    
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    19  نعم  انثى  13    

  131  0  ال  انثى  14    

  

  لایر.  143لایر أي دخلھا الیومي في المتوسط  715ایام جمعت المتسولة  5في نھایة 

لایر). 148.5تمرین: أحسب القیمة النظریة (اإلجابة 
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  الفصل الثالث:

  المحاكاة بإستخدام صفحات النشر:

  : Excelم المعاینة من توزیع إحتمالي بإستخدا

  لمعاینة أزمنة مابین الوصول التي لھا التوزیع التالي: Excelسوف نستخدم 

Time between arrivals     1          2          3          4          5          6          7          8 

Probability                       0.125   0.125   0.125   0.125   0.125   0.125   0.125   0.125 

  

  ثم أدخل البیانات كما في الصفحة التالیة: CDFكون دالة التوزیع اإلحتمالي 

 

في العمود األول والقیم الممكنة للمتغیر  CDFیجب أن تكون قیم دالة التوزیع اإلحتمالي  -1

  العشوائي في العمود الثاني.

  ) مباشرة. 1.00) وتنتھي بالقیمة التي تسبق (  0إلحتمالي من الصفر ( تبدأ قیم دالة التوزیع ا -2

  ) C2في العمود المراد تولید قیم للمتغیر العشوائي ندخل التالي في الخلیة المناسبة ( مثال  -3

= VLOOKUP( RAND(), RANGE OF SAMPLING TABLE, 2) 

جدول المعاینة وفي مثالنا المجال الذي أدخلنا فیھ  RANGE OF SAMPLING TABLEحیث   

)التي تولد  ()RAND. الحظ إستخدامنا للدالة A$2:$B$9$ھذا المجال ھو  )0,1U .  

  لتولید اي عدد لحجم عینة مطلوب. C2نسحب (ننسخ) الخلیة  -4
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  مثال آخر:

  تولید أزمنة خدمة حسب التوزیع

Service Times          1          2          3          4          5          6 

Probability               0.01     0.020   0.30      0.25    0.10     0.05 

 

  كون دالة التوزیع اإلحتمالي ثم أدخل البیانات كما في الصفحة التالیة:

 

  كررالخطوات كما في المثال السابق.

  نظریة: المعاینة من توزیعات

  المعاینة من التوزیع الطبیعي: -1

سم وإنحراف معیاري  165لنفرض ان أطوال طالب جامعة الملك سعود موزعة طبیعیا بمتوسط 

  سم. نرید تولید عینة من أطوال الطالب مقاسة ألقرب سم. 5

  في صفحة نشر ندخل التالي:

  

  دوال: 3ھنا استخدمنا 

بدقة  number. وھذه الدالة تقرب العدد ROUND( number, num_digits)الدالة  -1

num_digits.  
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. وھذه الدالة تعطي مشاھدة NORMINV(probability,mean,standard_dev)الدالة  -2

. الحظ standard_devوإنحراف معیاري  meanمن متغیر عشوائي لھ توزیع طبیعي بمتوسط 

  .()RANDتولد من الدالة  probabilityان 

)والتي تعطي  ( )RANDالدالة  -3 )0,1U.  

  بنسخ الخلیة نستطیع تولید العدد المراد من المشاھدات للمتغیر العشوائي المعین.

  

  المعاینة من التوزیع الطبیعي (طریقة اخرى): -2

 Dataو  Toolsفي صفحة نشر حدد الخلیة التي یراد تولید قیمة للمتغیر العشوائي بھا، ثم اختار 

Analysis كالتالي  
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  فتظھر النافذة

  

  . فتظھر النافذةRandom Number Generationنختار 
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  نستطیع إختیار أي توزیع من القائمة

  

  وبحسب التوزیع المختار تتغیر نوافذ المدخالت فمثال للتوزیع الطبیعي تكون النافذة 
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لعدد المشاھدات المطلوبة  20و لعدد المتغیرات (أو األعمدة) التي یراد تولیدھا،  1حیث أدخلنا 

 1للمتوسط و  0) وھي Defaultابقینا على القیمة المقترحة ( Parametersوفي المعالم 

كما أخترنا بدایة خلیة  Random Seedلإلنحراف المعیاري. لم ندخل شیئا للنواة العشوائیة 

  وینتج التالي: A$2$اإلدخال 
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  توزیع متغیر عشوائي نستخدم النافذةلتولید أي عدد من المشاھدات التي تتبع 

  

توزیعات. في الفصل الخامس سوف ندرس بعض الطرق لتولید  7والتي تعطینا اإلختیار بین 

  مشاھدات ألي متغیر عشوائي.
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   Excelأمثلة للمحاكاة بإستخدام 

  : محاكاة ماكنة بیع أوتوماتیكي:1مثال 

ة تحدید عدد العلب التي تضعھا في المكینة بحیث ترید احد شركات مكائن بیع العلك االوتوماتیكی

 80التبدو خالیة لكي توحي للزبائن ان العلك یغیر دوریا وھو طازج تماما. المكینة تستوعب 

علبة. بعد تجمیع بیانات عن  40علبة علك ولھذا فإن على الشركة تعبئة المكینة كلما نقصت عن 

  لعلكالمكینة كون التوزیع التالي للطلب الیومي ل

Demand         0             1             2             3              4              5       

 Probability    0.1          0.15        0.20        0.30         0.20         0.05                    

    

  لمحاكاة ھذا النظام Excelسوف نستخدم  

  وأدخل التالي في الخالیا الموضحة: Excelن أفتح صفحة م

1)  A1 => Number of Days to sell 40 items 

2)  A4 => Day 

3)  B4 => Demand 

4)  C3 => Cumulative 

5)  C4 => Demand 

6)  A5 = 1 

7)  E4 => CDF 

8)  F4 => x 

9)  E5:E10 = 0 , 0.1 , 0.25 , 0.45 , 0.75 , 0.95 

10)  F5:F10 = 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 

11)  B5 = VLOOKUP(RAND( ),$E$5:$F$10,2) 

12)  C5 = B5 

13)  A6 = IF(C5<40,A5+1,” ”) 

14)  B6 = IF(C5<40,VLOOKUP(RAND(),$E$5:$F$10,2),” ”) 

15)  C6 = IF(C5<40,B6+C5,” ”) 

16)  A7:A45 = A6     

17)  B7:B45 = B6          

18)  C7:C45 = C6    

19)  D1= MAX(A5:A45) 
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تي بجانب السھم ونسخھا حتى آخر مالحظة: السھم المؤشر لألسفل یعني إختیار الخلیة ال

  المجال.

  فتنتج الصفحة التالیة

 

  

 D1وكذلك الخلیة  Cو  Bو  Aفتتغیر القیم في األعمدة   (F9)واضغط على المفتاح  D1اختار 

 21لعدد  D1علبة علك. سجل القیم الناتجة في الخلیة  40واألخیرة تعطي عدد األیام الالزمة لبیع 

  .%95بة وأوجد المتوسط والتباین لھذه العینة وأوجد حدود ثقة تجر

 

  : Excelتحلیل مخرجات المحاكاة بإستخدام 

بإعادة حساب صفحة العمل وینتج عن ھذا إجراء جدید  Excelیقوم   (F9)بضغط  المفتاح 

  للمحاكاة في كل مرة.

النموذج عدد من المرات وھذا  بعد التأكد من عمل نموذج المحاكاة بالشكل المطلوب، نقوم بإجراء

العدد یعتمد على حجم العینة المطلوب لكل مقیاس من مقاییس اإلداء، وحیث أن المحاكاة تجرى 

  على حاسب فإنھ باإلمكان أخذ أحجام عینات كبیرة  تبلغ المئات بل اآلالف من المفردات.

ات من المرات وتسجیل نتائج الخطوة التالیة في عملیة المحاكاة ھي تكرار إجراء النموذج عدة مئ

تكرارا للنموذج  150الخالیا التي تحوى مقاییس اإلداء المراد تحلیلھا، ولنفترض اننا نرید 
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ولنسمیھا  Workbookجدیدة من دفتر العمل  Worksheetوتخزین النتائج المطلوبة على صفحة 

Simulation:نقوم بالتالي لتسمیة الصفحة  .  

  .insert. نضغط على 1

  أضاف صفحة جدیدة لدفتر العمل. Excelنالحظ أن  Worksheetمن القائمة الظاھرة نختار . 2

  .Format. نضغط 3

  .Worksheet. في القائمة الظاھرة نضغط 4

  .Rename. وفي القائمة نضغط 5

  بدل اإلسم األصلي. Simulation. نالحظ ان اسم الورقة اصبح مختارا فنكتب 6

  .Enter. نضغط 7

  .3حالة وجود صفحة خالیة في دفتر العمل نعید تسمیتھا فقط ونبدأ من الخطوة  مالحظة: في

مبتدئین من الخلیة  150إلى  1ندخل األرقام من  Simulationفي الصفحة الجدیدة التي سمیناھا 

A3 :كما في الشكل التالي  

 
  

  ذاتیا كالتالي: 150إلى  1ویمكن ملئ الخالیا من 

  .Enterواضغط  A3) في الخلیة 1. أكتب القیمة األولیة (1

  .A3. اختار الخلیة 2

  .Seriesثم من القائمة  Fillثم في القائمة  Edit. اضغط على 3



 65

  .150القیمة  Stop valueوادخل قیمة  Series in Columns. في الصندوق الظاھر اختار 4

  .OK. اضغط 5

  .150باألرقام حتى  A3ذاتیا الخالیا تحت  Excelسیملئ 

  :المعاینة

بالطریقة التي شرحناھا سابقا. نرید معاینة عدد  Demandنسمي الصفحة التي تحوي النموذج 

لھذا نفعل  Demandفي الصفحة المسماة  D1قطعة أي القیمة التي في الخلیة  40األیام لبیع 

  التالي:

   B3.  ندخل الصیغة التالیة في الخلیة 1

=’Demand’!D1 

  .B152وحتى  A3. اختار المجال 2

  .Data. اضغط 3

 كالتالي .Data Tableثم   What-If-Analysis. في القائمة الظاھرة اضغط 4

  

 .Column input cellفي  A1. في النافذة الظاھرة ادخل 5

  

  .OK. اضغط 6

  إلعادة حساب الصفحة. F9. اضغط 7

یعاد حساب الصفحة ولكي نثبت القیم لغرض تحلیل البیانات نفعل  F9نالحظ اننا كل ما نضغط 

  التالي:

  .B152ى وحت B3. اختار المجال 1

  .Edit. اضغط 2

  .Copy. اضغط 3
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  .Edit. اضغط 4

  .Paste Special. اضغط 5

  .Values. اضغط 6

  .OK. اضغط 7

  .Enter. اضغط 8

  

  

  ارقام ثابتة التتغر بإعادة حساب الصفحة. Bوھكذا تصبح القیم في العمود 

  مالحظة: ھناك طریقة اخرى لتثبیت البیانات كالتالي:

  .Tools. اضغط 1

  .Optionsالقائمة الظاھرة اضغط  . في2

  .Calculation. في النافذة الظاھرة اضغط على 3

  .Automatic Except Tables. اختار 4

  .OK. اضغط 5

  وتنتج الصفحة التالیة: 
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 نعمل التالي: Daysلكي نحسب الصفات اإلحصائیة للمتغیر 

  

 

 

  فتظھر نافذة اإلختیارات التالیة:
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  فتظھر النافذة Descriptive Statisticsنختار 

 

  

  عبئ الفراغات كما ھو مبین فینتج التالي:
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16µعلبة علك ھي  40نختبر اآلن الفرضیة أن متوسط عدد األیام االزمة لبیع    أي =

0

1

: 16

: 16

H

H

µ

µ

=

≠

 

)إلختبار ھذه الفرضیة نوجد اإلحصائة  ) ( )0
ˆ ˆt seµ µ µ=   ونعمل ذلك كالتالي: −

1) C19 => t 

2) C20 => p-value 

3) D19 = (E3-16)/E4 

4) D20 = TDIST(D19,20,2) 

  كمافي النافذة التالیة:
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  فتنتج النافذة التالیة: OKاضغط 

 

 

)أي أن  0.7368تساوي  value-pن الـ الحظ ا )0.34075 0.7368P t ≥ أو بمعنى آخر بما ان  =

0.05αأكبر من  value-pقیمة الـ  0.05αفإننا النرفض الفرضیة الصفریة عند  = =.  

  

دام بإستخ Single Channel Queue: محاكاة طابور الصف الواحد 2مثال 

Excel :  

  وأدخل البیانات كما ھو موضح Excelافتح صفحة جدیدة في 
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  تنتج الصفحة التالیة F9بعد إدخال البیانات السابقة وبالضغط على مفتاح 
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تعاد حساب الصفحة وتتكرر المحاكاة وتنتج في كل مرة نتائج  F9مفتاح بالضغط المتكرر على 

  مختلفة.

 إجراء وأختبر فرضیات كما في المثال السابق. 21سجل مقاییس األداء للنظام لعدد 

  

  :Excel: محاكاة أحمد وبكر للخدمة السریعة بإستخدام 3مثال 

  كما ھو موضح في الشكل: A1:F6وأدخل البیانات في الخالیا  Excelأفتح صفحة جدیدة في 

 

  

  ثم ادخل البیانات التالیة كماھو موضح: 1:104األرقام  G1:G104أدخل في الخالیا 

H3=>  =VLOOKUP(RAND(),$A$3:$B$6,2) 

I3=>  =H3 



 73

I4=>  =I3+H4 

J3=>  =I3 

J4=>  =IF(L3<=I4,I4,"") 

J5=>  

=IF(AND(MAX(L$3:L4)<=MAX(O$3:O4),MAX(L$3:L4)>=I5),MAX(L$3:L4),IF(MAX(L$3:L4)<=I

5,I5,"")) 

K3=>  =VLOOKUP(RAND(),$C$3:$D$6,2) 

K4=>  =IF(J4="","",VLOOKUP(RAND(),$C$3:$D$6,2)) 

L3=>  =J3+K3 

L4=>  =IF(J4="","",K4+J4) 

M4=>  =IF(J4="",I4,"") 

M5=>  

=IF(J5<>"","",IF(AND(MAX(L$3:L4)>MAX(O$3:O4),MAX(O$3:O4)>=I5),MAX(O$3:O4),IF(MAX

(L$3:L4)>I5,I5,""))) 

N4=>  =IF(M4="","",VLOOKUP(RAND(),$E$3:$F$6,2)) 

O4=>  =IF(M4="","",M4+N4) 

P3=>  =IF(J3<>"",J3-I3,M3-I3) 

E10=> =SUM(K3:K102) 

E11=> =SUM(N3:N102) 

E12=> =SUM(P3:P102) 

E14=> =E10/MAX(L3:L102) 

E15=> =E11/MAX(O3:O102) 

E16=> =E12/MAX(G3:G102) 

 فتنتج االشكال التالیة 
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  تنتج الصفحة التالیة: F9بالضغط على مفتاح 
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  مشاھدة اخرى:

 

 
 

  تمرین: أوجد مقاییس األداء لھذا النموذج وأختبر فرضیات كما في المثال السابق.

  :Excel: مشكلة بائع الصحف بإستخدام 4 مثال

  أدخل البیانات كما ھو موضح في األشكال التالیة:
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  فتظھر النتائج التالیة:

 

 

    

  تمارین:

 100ة یومیا وحتى صحیف 40غیر عدد الصحف التي یشتریھا بائع الصحف یومیا من  )1

صحف كل مرة ) وحدد العدد األمثل لعدد الصحف التي  10صحیفة یومیا ( بزیادة 

  یشتریھا بائع الصحف یومیا.

مرة وأوجد التوزیع اإلحتمالي  50في كل محاولة من المحاوالت السابقة أجري المحاكاة  )2

 .Net Profitللربح الصافي 

 أجري تجارب إستكشافیة علي النموذج.غیر في التوزیعات اإلحتمالیة السابقة، و )3

  

  :  Excelبإستخدام  (M,N):  محاكاة نظام تخزین 5مثال 

  Excelبواسطة  6األشكال التالیة توضح طریقة محاكاة نظام التخزین المذكور في مثال 
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  كم یكسب المتسول: :6مثال 

تمر أحد المتسوالت على المنازل تستجدي مبلغا من المال. من خبرتھا السابقة تقدر أن من 

من الرجال. كما انھا تقدر أن  20منھم من النساء و % 80یخاطبھا من خلف الباب یشكل %

جال من الر 40من النساء الآلتي یخاطبنھا یقمن بإعطائھا مبلغ من المال ولكن فقط % %70

الذین یخاطبونھا یفعلون ذلك. أیضا من خبرتھا السابقة تقدر أن المبلغ الذي یعطیھ النساء یتبع 

لایر بینما ذلك للرجال یتبع ایضا توزیع  3لایر وإنحراف معیاري  20توزیع طبیعي بمتوسط 

 إلى 10لایر. (إذا علمت أن المتسولة تغطي بین  2لایر وإنحراف معیاري  10طبیعي بمتوسط 

  منزل.) 200منزال یومیا بنفس اإلحتمال)  فقدر متوسط دخلھا (الیومي) (في زیارة لعدد  15

  الحل:

  أدخل التالي في صفحة نشر

  

  ونسجل النتائج  200نجري المحكاة 
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  . 95لایر یومیا وبإحتمال % 242و  233من نتیجة المحاكاة نجد أن المتسولة تجمع مابین 

  تمارین:

 Maximum Inventoryق بتغیر كمیة مستوى المخزون األعظم أجري المثال الساب )1

Level  والكمیة المعاد طلبھاReorder Quantity   

في كل إجراء أوجد متوسط الوحدات الباقیة من المخزون وعدد األیام التي حدث فیھا  )2

 نقص وعدد الوحدات الناقصة.

السابقة وأختبر الفرضیات ) 2أوجد التوزیعات اإلحتمالیة للكمیات المطلوبة في الفقرة ( )3

 المناسبة.
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  الفصل الرابع:

  تولید أرقام عشوائیة:

في ھذا الفصل سوف نستعرض وبشكل سریع ألحد الطرق المستخدمة لتولید أرقام عشوائیة 

وذلك ألن تولید األرقام العشوائیة كما رأینا في الفصول السابقة مھم جدا في إجراء المحاكاة. 

د األرقام العشوائیة ھنا ھو فقط إلعطاء فكرة عن الطرق المستخدمة في عرضنا السریع لتولی

الحاسبات الیدویة والحاسبات اآللیة والتي تستخدم طرق متطورة جدا وخوارزمات معقدة لتولید 

األرقام والمتغیرات العشوائیة والتي اصبحت عالیة الجودة وتعطي أعداد ومتغیرات عشوائیة 

  ذات موثوقیة كبیرة.

  األرقام العشوائیة: خواص

أي متتابعة من األرقام العشوائیة 
1 2
, ,...,R R  یجب ان تحقق خاصیتین إحصائیة مھمة وھي

التوزیع المتساوي واإلستقرار. كل رقم عشوائي 
i

R  ھو عبارة عن عینة مستقلة مسحوبة من

  دالة الكثافة اإلحتمالیة لھ تتبع الصیغة: أي ان 1و  0توزیع متساوي مستقل بین 

( )
1, 0 1

0,

x
f x

otherwise

≤ ≤
= 


 

  والتي لھا الشكل التالي:

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

x

f(
x
)

 

 

القیمة المتوقعة لكل 
i

R ھي  

( )
1

2
1

0

0

1

2 2

x
E R xdx= = =∫  
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  وتباین

( ) ( )
1 23

1 2
2

0

0

1 1 1 1

3 2 3 4 12

x
V R x dx E R

 
= − = − = − =    

 
∫  

  توزیع المتساوي واإلستقالل ھي:من الخواص المھمة لل

فئة ذات أطوال متساویة فإن عدد المشاھدات المتوقعة في  n) إلى 0,1إذا قسمت الفترة ( )1

Nكل فئة ھي  n  حیثN .عدد المشاھدات الكلي  

 ینة مستقل عن قیمة القیم السابقة.إحتمال مشاھدة قیمة في فترة مع )2

  

  تولید أرقام شبھ عشوائیة :

ھي أرقام لھا خواص األرقام العشوائیة  Pseudo-Random Numbersاألرقام شبھ العشوائیة 

ولكنھا تولد بصیغ ریاضیة محددة إذ یمكن تولید نفس المتتابعة من األرقام كیف نشاء. لكي نولد 

على  9إلى  0إستخدام آلیة عشوائیة بحتة مثل كتابة األرقام من  أرقام عشوائیة حقیقیة البد من

أوراق او كرات وخلطھا جیدا وسحب ورقة او كرة منھا ویمكن تولید أرقام عشوائیة حقیقیة 

  كالتالي:

على أوراق وتوضع في وعاء وبعد الخلط الجید لألوراق نسحب ورقة  9إلى  0نكتب األرقام من 

ط األوراق مرة اخرى جیدا بعد إعادة الورقة المسحوبة ونسحب ورقة نخل 9ولیكن علیھا الرقم 

و  7وھكذا نسحب بنفس الطریقة ثالثة اوراق اخرى ولتكن  4اخرى ولیكن الرقم المكتوب علیھا 

وھكذا نستمر حتى نولد  0.94737على التوالي اآلن نكون الرقم العشوائي األول وھو  7و  3

وائیة. واضح جدا ان ھذه الطریقة غیر عملیة وتحتاج إلى وقت العدد المطلوب من األرقام العش

وجھد كبیر لتولید عدد بسیط من األرقام العشوائیة، لھذا كان من المھم جدا إیجاد طرق اخرى 

  سریعة یمكن برمجتھا على الحاسبات لتولید اعداد كبیرة من األرقام العشوائیة.

  أحد ھذه الطرق ھي:

   ear Congruential MethodLinطریقة التطابق الخطي  

ھذه الطریقة وتراكیبھا تعطي المتتابعة العددیة 
1 2
, ,...,X X  1بین الصفر وm حسب الصیغة  −

  التكراریة

( )1
mod , 0,1,2,...

i i
X aX c m i

+
= + =  

القیمة األولیة 
0

X  تسمى النواةSeed  والثابتa  یسمى ثابت التضاعف و الثابتc  یسمى

moda. الحظ أن  Modulusیسمى القیاس  mالزیادة و  b m=   یعني ان( )a b−  یقسمm 
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0cن باقي.  إذا كانت بدو 0cتسمى المعادلة السابقة طریقة التطابق المختلط وعندما تكون  ≠ = 

  تسمى طریقة التطابق التضاعفي.

إن إختیار القیم 
0

X  وa وc وm  یؤثر بشكل كبیر على الخواص اإلحصائیة لألرقام المتولدة

  والتي سنشرحھا الحقا. Cycle Lengthوكذلك على طول الدورة 

  ))4بالمرجع ( 8.1(مثال  مثال:

  سوف نستخدم طریقة التطابق الخطي لتولید متتابعة من األرقام العشوائیة بأخذ القیم

0
27, 17, 43, 100X a c m= = = =  

1( ألن 99و 0الحظ ان األرقام التي ستولد ستكون موزعة بالتساوي بین  99m − ) الحظ ایضا =

ان المتولد أعداد عشوائیة ولیست أرقام ولكي نولد من ھذه المتتابعة أرقام عشوائیة لھا توزیع 

  نوجد التالي: 1و  0متساوي بین 

, 1,2,...i

i

X
R i

m
= =  

  تحسب المتتابعة كالتالي:      

( )

( )

0

1

1

2

2

27

17 27 43 mod100 502 mod100 2

2
0.02

100

17 2 43 mod100 77 mod100 77

77
0.77

100

X

X

R

X

R

=

= × + = =

= =

= × + = =

= =

M

 

  وھكذا...

على األرقام شبھ العشوائیة المولدة بطریقة التطابق الخطى او غیرھا ان تحقق باإلضافة إلى 

والتي     Maximum Densityخاصیتي التوزیع المتساوي واإلستقالل خاصیة الكثافة العظمى 

,لقیم التي تأخذھا تعني ان ا 1, 2,...
i

R i ]التترك ثغرات كبیرة في الفترة  = . وخاصیة الدورة  0,1[

التي نفسرھا بمالحظة ان األرقام المولدة یمكن ان   Maximum Period or Cycleالعظمى 

1تأخذ القیم المحدودة  2 1
0, , ,...,

m

m m m

رر اي رقم فإن المتتابعة تتكرر من جدید فقط فإذا تك −

وللحصول على أعظم دورة یجب إختیار قیم   mولھذا فإن أعظم دورة للطریقة السابقة ھي 
0

X 

31على الشكل  mبعنایة شدیدة ولھذا تؤخذ قیم   mو cو aو 
2 1m = ومثل ھذه القیمة  −

0c(عندما  mو  cتستخدم في الحاسبات كما یجب ان تكون  ة لبعضھما (اي ) اولیین بالنسب≠
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التوجد عوامل مشتركة بینھما) وكذلك یجب ان تكون 
0

X  عدد فردي وa  تأخذ قیمة مثل

1 4 , 3 8 , 5 8a k a k a k= + = + = k...,0,1للرقم  + . سوف النتوسع كثیرا في موضوع تولید =

یة ونتطرق لبعض اإلختبارات التي تجرى علیھا للتأكد من انھا تحوى األرقام شبھ العشوائ

  الخواص اإلحصائیة المناسبة.

  إختبارات لألرقام العشوائیة:

ھناك عدد كبیر من اإلختبارات التي تجرى على األرقام العشوائیة للتأكد من خواصھا اإلحصائیة 

وعلیھ فإن  Independenceواإلستقالل  Uniformityوالتي ھي التوزیع المتساوي 

  اإلختبارات التي سوف نستعرضھا تنقسم إلى قسمین:

   Frequency Testالقسم األول إلختبار التوزیع المتساوي وھو إختبار التكرار 

وإختبار الترابط الذاتي  Runs Testالقسم الثاني إلختبار اإلستقالل ویتكون من إختبار الجري 

Autocorrelation Test .  

  توزیع المتساوي:إختبار ال

  سوف نختبر الفرضیة

[ ]

[ ]

0

1

: 0,1

: 0,1

i

i

H R distributed asU

H R is not distributed asU
 

-Kolmogrovسمیرنوف  –إلختبار ھذه الفرضیة نستخدم إما إختبار كولموجوروف 

Smirnov Test  أو إختبار مربع كايChi-square Test   

   Smirnov Test-Kolmogrovسمیرنوف  –إختبار كولموجوروف  - 1

)الة التوزیع التراكمي المستمرة ھذا اإلختبار یقارن بین د )F x  للتوزیع المتساوي ودالة

)للعینة  Empirical CDFالتوزیع التراكمي التجریبي  )N
S x  لعینة حجمھاN.  

  فمن التعریف نجد

( ) , 0 1F x x x= ≤ ≤  

ام العشوائیة المولدة ولعینة من األرق
1 2
, ,...,

N
R R R  فإن دالة التوزیع التراكمي التجریبي

)للعینة  )N
S x تعرف كالتالي  

( ) 1 2
, ,...,

N

N

number of R R R which are x
S x

N

≤
=  
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وإذا رتبت األرقام العشوائیة المولدة 
1 2
, ,...,

N
R R R  على الشكل

( ) ( ) ( )1 2
, ,...,

N
R R R  بحیث

( ) ( ) ( )1 2
...

N
R R R≤ ≤   فإن ≥

( )

( )

( ) ( )

( )

1

1

0,

, , 1,2,...,

1,

N k k

N

x R

k
S x R x R k N

N

x R

+


<




= ≤ < =



≥


 

)فإن  Nالحظ انھ كلما تكبر قیمة  )N
S x  تصبح اكثر تقریبا للدالة( )F x  على أساس صحة

 Step Functionمي التجریبي للعینة ھي دالة درجیة الفرضیة الصفریة. دالة التوزیع التراك

ذات قفزات عند كل قیمة مشاھدة (سوف نشرحھا بشكل مفصل في فصل تحلیل المدخالت) 

)ولھذا فإن اإلختبار یفحص القیمة المطلقة ألكبر إنحراف بین  )F x  و( )N
S x  أي اإلحصائة  

( ) ( )max
N

D F x S x= −  

معروف ومجدول ولكننا سوف نستخدم الصیغة التقاربیة  Dالتوزیع العیني لإلحصائة 

Asymptotic Formula   لإلحصائةD  35عندما تكونN ألن تولید عینة من االرقام  ≤

  ألي مولد غیر منصفة لھ. 35من العشوائیة اقل 

  Dسوف نستخدم القیم التالیة  لإلحصائة 

0.10 0.05 0.01
N D D D  

1.22 1.36 1.63
35

N N N

≥  

 

  إلجراء اإلختبار تحت فرضیة التوزیع المتساوي نستخدم الخوارزم التالي:

انت ) : رتب األرقام تصاعدیا. فإذا ك1خطوة (
( )i

R  ھي المشاھدة التي رتبتھاi  في الصغر فإن

الناتج یكون 
( ) ( ) ( )1 2 N

R R R≤ ≤ ≤L   

  ) : أحسب الكمیات2خطوة (

( )

( )

1

1

max

1
max

i
i N

i
i N

i
D R

N

i
D R

N

+

≤ ≤

−

≤ ≤

 
= − 

 

− 
= − 

 

 

)) : أحسب الكمیة 3خطوة ( )max ,D D D
+ −

=  
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Dالقیمة الحرجة ) : حدد 4خطوة (
α

وللحجم  αمن الجدول السابق لقیم معینة لمستوى المعنویة  

35Nالعینة   ≥  

Dاكبر من القیمة المجدولة  D) : إذا كانت القیمة المحسوبة لإلحصائة 5خطوة (
α

فإننا نرفض  

الفرضیة الصفریة بأن األرقام العشوائیة المولدة تتبع التوزیع المتساوي وإال فإننا نستنتج اننا لم 

}نكتشف فرق بین التوزیع الحقیقي لألرقام   }1 2
, ,...,

N
R R R .والتوزیع المتساوي  

بإستخدام  mirnov TestS-Kolmogrovسمیرنوف  –إختبار كولموجوروف 

Excel :  

(في الحقیقة ھذا إختبار لمولد األرقام العشوائیة  Excelسوف نستعرض ھذا اإلختبار مستخدمین 

  أدخل التالي: Excel) في صفحة جدیدة من  Excelفي 
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 الي:فتنتج األرقام شبھ العشوائیة كالت

 

  

 نرتب األرقام الناتجة كالتالي:
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  أدخل الصیغ كماھو موضح في الشكل التالي:

  

 

 

  ونحصل على النتائج التالیة:

 

 

  

لألرقام   اننا لم نكتشف فرق بین التوزیع الحقیقيالحظ ان نتیجة اإلختبار موجبة أي 

{ }1 2 1000
, ,...,R R R .والتوزیع المتساوي  

  بإستخدام الصیغ K-Sیمكن حساب قیم اإلحتمال الفعلیة إلختبار 

( )

( ) ( )
2 21 2

1

0.11
0.12 , 2

2 1

obs

j j

j

P D D Q N D N
N

Q e
λ

λ

∞

−
−

=

  
> = + + ≥  

  

= −∑

 

  كالتالي: Excelوالتي نحسبھا بإستخدام 
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نحصل  D4في الخلیة  obsDوالقیمة المحسوبة   D3في الخلیة  Nبوضع قیم لدرجات الحریة 

  كالتالي: D6في الخلیة   p-valueعلى قیم اإلحتمال الفعلیة 

  

  square Test-Chiإختبار مربع كاي  - 2

  إختبار مربع كاي یستخدم اإلحصائة

( )
2

2

0

1

n

i i

i i

O E

E
χ

=

−

=∑  

i
O   ھو عدد البیانات المشاھدة في الفئةi  و

i
E  ھو عدد البیانات المتوقعة في الفئةi  و

n  عدد الفئآت. للتوزیع المتساوي العدد المتوقع من البیانات التي تقع في الفئةi  ھو

i
E N n=  حیثN  2حجم العینة. اإلحصائة

0
χ  توزع تقریبا كتوزیع مربع كاي

1nبدرجات حریة  −.  
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  :Excelمثال: إختبار مربع كاي بإستخدام 

  Excelأدخل المشاھدات التالیة في صفحة من 
R 

   0.34   0.83   0.96   0.47   0.79   0.99   0.37   0.72   0.06   0.18 

   0.9    0.76   0.99   0.3    0.71   0.17   0.51   0.43   0.39   0.26 

   0.25   0.79   0.77   0.17   0.23   0.99   0.54   0.56   0.84   0.97 

   0.89   0.64   0.67   0.82   0.19   0.46   0.01   0.97   0.24   0.88 

   0.87   0.7    0.56   0.56   0.82   0.05   0.81   0.3    0.4    0.64 

   0.44   0.81   0.41   0.05   0.93   0.66   0.28   0.94   0.64   0.47 

   0.12   0.94   0.52   0.45   0.65   0.1    0.69   0.96   0.4    0.6  

   0.21   0.74   0.73   0.31   0.37   0.42   0.34   0.58   0.19   0.11 

   0.46   0.22   0.99   0.78   0.39   0.18   0.75   0.73   0.79   0.29 

   0.67   0.74   0.02   0.05   0.42   0.49   0.49   0.05   0.62   0.78 

  

  ثم عبئ البیانات كالتالي:

 

  (0.9,1.0] ,… ,(0.1,0.2] ,(0,0.1]ي  فترات كالتال 10إلى  (0,1]من تقسیم الفترة  Cتعبأ 

   C2:C11في المجال  1.0 ,…, ,0.2 ,0.1وتدخل القیم العلیا للفئات 

  وعبئ الفراغات كالتالي: Tools => Data Analysis => Histogramأختار 
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100أدخل القیمة  F2:F11في المجال  10 10
i

E N n= =  G1:G4مافي ثم أدخل الصیغ ك =

  من صیغة التعریف السابقة). CHITESTلحساب  I(المدخالت في العمود 

  النتائج:

  

 

  

 16.92اقل من القیمة الجدولیة   9بدرجات حریة  3.4نالحظ ان القیمة المحسوبة لمربع كاي 

0.05αعند مستوى معنویة  اننا لم نكتشف فرق بین موجبة أي  وبھذا فإن نتیجة اإلختبار =

}التوزیع الحقیقي لألرقام   }1 2 100
, ,...,R R R .والتوزیع المتساوي  



 91

  إختبارات اإلستقالل:

  سوف نختبر الفرضیة

0

1

:

:

i

i

H R distributed independently

H R is not distributed independently
 

  أحدھا: Runs Testsإلختبار ھذه الفرضیة ھناك عدة إختبارات تسمى بإختبارات الجري 

  :Runs Up and Runs Downعلى والجري ألسفل الجري أل

  وسوف نشرحھ بالمثال التالي: Nonparametric Testوھو إختبار المعلمي  

  : Excelالجري ألعلى والجري ألسفل بإستخدام 

  Excelأدخل البیانات التالیة في صفحة 
R 

   0.41   0.68   0.89   0.94   0.74   0.91   0.55   0.62   0.36   0.27 

   0.19   0.72   0.75   0.08   0.54   0.02   0.01   0.36   0.16   0.28 

   0.18   0.01   0.95   0.69   0.18   0.47   0.23   0.32   0.82   0.53 

   0.31   0.42   0.73   0.04   0.83   0.45   0.13   0.57   0.63   0.29 

  

  

 

 

  ثم بقیة الخالیا كاآلتي: A2:A41ل في الخالیا الحظ ان األرقام تدخ

 B2=IF(A2<A3,"+",IF(A3="","","-"))  

 ثم تنسخ حتى نھایة المجال 

C2 = 1  

 ثم

 C3=IF(B3="","",IF(B3=B2,C2,C2+1))  

 وتنسخ حتى بقیة المجال

 D2 =MAX(C:C) 

E2 =COUNT(A:A) 

F2 =(2*E2-1)/3 

G2 =SQRT((16*E2-29)/90)  

G4 =(D2-F2)/G2 

G6 =NORMSDIST(G4) 
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  فنحصل على النتیجة

 

  الشرح:

جري  26یعرف الجري على انھ متتابعة من اإلشارات المتشابھھ ففي المثال السابق یوجد 

  كالتالي:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Run Mark

+ + +

−

+

−

+

− −−

+ +

−

+

− −

+

−

+

− −

+

− −

+

−

+ +

− −

+ +

−

+

− −

+ +

−

 

من األرقام العشوائیة الحقیقیة فإن متوسط ھو العدد الكلي للجري في متتابعة  aفإذا فرضنا أن 

  تعطى بالعالقات aوتباین 

2

2 1

3

16 29

90

a

a

N

N

µ

σ

−

=

−

=

 

20Nحجم العینة. فإذا كانت  Nحیث  )یكون لھا تقریبا توزیع  aفإن  < )2,

a a
N µ σ  ونختبر

فرضیة إستقالل األرقام العشوائیة بإختبار الجري بحساب اإلحصائة 
0

a

a

a
Z

µ

σ

−

التي لھا  =
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تقریبا توزیع طبیعي قیاسي تحت الفرضیة الصفریة. بعد حساب 
0

Z  وعند مستوى معنویةα 

نقارنھا بالقیم الجدولیة فإذا كانت  
2 0 2

z Z z
α α

− ≤   فإننا النرفض الفرضیة الصفریة. ≥

  القرار : یترك كتمرین للطالب .

  : Runs above and below the meanالجري فوق وتحت المتوسط 

المشاھدات نجد  إذا نظرنا بتمعن لألرقام العشوائیة في المثال السابق وقارنا كل مشاھدة بمتوسط

مشاھدة األولى ) كلھا أعلى من المتوسط وجمیع المشاھدات  20ان نصف المشاھدات األول (الـ 

في النصف اآلخر أقل من المتوسط وحدوث مثل ھذا النمط في مشاھدات عشوائیة تماما غیر 

ام محتمل لھذا یقترح إجراء إختبار للجري فوق وتحت المتوسط للتأكد من إستقاللیة األرق

  العشوائیة المولدة.

إختبار الجري فوق وتحت المتوسط یجرى بنفس طریقة اإلختبار السابق وذلك بمقارنة كل 

مشاھدة بمتوسط المشاھدات فإذا كانت فوق المتوسط نضع + أما إذا كانت تحت المتوسط فنضع 

  ثم نحسب عدد الجري الكلي. ونجري اإلختبار كالتالي:   -

إذا كانت 
1
n  عدد المشاھدات التي ھي فوق المتوسط و

2
n  عدد المشاھدات التي ھي تحت

عدد الجري الكلي (الحظ أن  bالمتوسط و 
1 2

1 b n n N≤ ≤ + تعطى  b) فإن متوسط وتباین =

  ت:بالعالقا

( )

( )

1 2

1 2 1 22

2

2 1

2

2 2

1

b

b

n n

N

n n n n N

N N

µ

σ

= +

−

=

−

 

فإذا كانت اي من 
1
n  و

2
n  فإن  20أكبر منb  تحت الفرضیة الصفریة یكون لھا تقریبا توزیع

طبیعي وإلجراء اإلختبار نكون اإلحصائة 
0

b

b

b
Z

µ

σ

−

نقارنھا بالقیم  αعند مستوى معنویة و =

الجدولیة فإذا كانت   
2 0 2

z Z z
α α

− ≤   فإننا النرفض الفرضیة الصفریة. ≥

 Runs above and below the meanمثال: الجري فوق وتحت المتوسط 

  :Excelبإستخدام 

رقام العشوائیة في المثال السابق. أدخل سوف نوجد إختبار الجري فوق وتحت المتوسط لأل

  كالتالي: Excelالمشاھدات السابقة في صفحة جدیدة من 
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  فنحصل على النتائج التالیة
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  القرار : یترك كتمرین للطالب .

  إختبار الترابط الذاتي:

األرقام العشوائیة ویختبر اإلعتماد أو اإلرتباط بین متتابعة من وھذا إختبار آخر إلستقاللیة 

األعداد. سوف نتطرق إلى طریقة اإلختبار فقط ألن النظریة خلف ھذا اإلختبار تتطلب خلفیة 

بحث (طرق التنبؤ اإلحصائي). أنظر  221اعلى من مستوى ھذا الكتاب وسوف تدرس في مادة 

  )3ول تألیف د. عدنان ماجد بري. (كتاب طرق التنبؤ اإلحصائي الجزء األ

 مثال: 

(مالحظة: في ھذا المثال سوف نستخدم صیغة لحساب الترابط الذاتي أعم من الصیغ الموجودة 

  في الكتاب المقرر وھذه الصیغة أكثر إنتشارا وإستخداما في كتب اإلحصاء)

ط الذاتي لمتتابعة في المثال السابق سوف نختبر فرضیة اإلستقالل وذلك بإختبار قیم التراب

المشاھدات. فإذا فرضنا أن 
i
ρ  ھو الترابط الذاتي من الدرجةi والذي یعطى بالعالقة  

( )( )

( )
1

2

1

, 0,1, 2,...

N i

t t it

i N

tt

R R R R
i

R R

ρ

−

+=

=

− −

= =

−

∑

∑
 

اإلحصائة 
i
ρ لخواص اإلحصائیة التالیة:لمتتابعة من األرقام العشوائیة الحقیقیة لھا ا  

( )

( )

( )

0, 1, 2,...

1
, 1,2,...

0,1

i

i

Approx

i

E i

V i
N

N N

ρ

ρ

ρ

= =

= =

�

 

  إلختبار اإلستقالل فإن الفرضیة ھي:

0

1

: 0

: 0

i

i

H

H

ρ

ρ

=

≠

 

  :Excelإختبار الترابط الذاتي بإستخدام 

    Excelأدخل التالي في صفحة من  Excelإلختبار ھذه الفرضیة بإستخدام 
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  فتظھر النتائج التالیة
 

 

  

,لالحظ أن قیم  1,2,...,5
i

iρ )كلھا تقع داخل الفترة  = وھذا یؤید الفرضیة  −0.3099,0.3099(

  الصفریة.
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  الفصل الخامس:

  تولید متغیرات عشوائیة:

س المحاكاة إذ یمكننا تولید أحداث عشوائیة إن تولید متغیرات عشوائیة تتبع توزیعا معینا ھي أسا

تحاكي أي نظام حقیقي وذلك بمعاینة توزیعات إحتمالیة تنطبق على أحداث و خواص ھذا النظام. 

فمثال أزمنة مابین الوصول في أنظمة الطوابیر وھي أحداث عشوائیة  تنمذج غالبا بالتوزیع 

  األسي.

وائیة من توزیع معین وسوف نستعرض اھمھا ھناك عدة طرق وخوارزمات لتولید متغیرات عش

وأكثرھا إنتشارا وذلك لغرض اإللمام بھذه الطرق فقط ولیس إلستخدامھا  إذ في الحقیقة أن 

الخوارزمات المستخدمة في برامج الحاسب اكثر تطورا وتعطي نتائج عالیة الموثوقیة وقد تم 

  وثقة في مجالت البحث العلمي.فحصھا وإختبارھا من قبل الكثیر من الباحثین في أبحاث م

لكي نولد مشاھدات 
1 2
, ,...x x  لمتغیرعشوائيX  یتبع التوزیع  

  ( ) ( ) ,X
F x P X x x= ≤ −∞ < < ∞   

فإننا نستخدم متتابعة من األرقام العشوائیة 
1 2
, ,...R R  حیث كل

i
R لھا دالة كثافة إحتمالیة  

( )
1, 0 1

0,
R

x
f x

otherwise

≤ ≤
= 


 

  ودالة توزیع تراكمي

( )

0, 0

, 0 1

1, 1

R

x

F x x x

x

<


= ≤ ≤
 >

 

)ویقال أن  )0,1
i

R U�  لجمیع قیمi.  

   ueInverse Transform Techniqطریقة التحویل العكسي 

)وھي الطریقة األكثر إستخداما وخاصة للتوزیعات اإلحتمالیة التي یمكن إیجاد  )1

X
F x

لھا  −

  وتقوم على التطابق Empirical Distributionsوكذلك للتوزیعات التجریبیة 

( )X
F X R=  

  وسوف نشرحھا بالتفصیل للتوزیع األسي.

اإلحتمالیة المذكورة في ھذا الفصل والتي سنولد منھا مشاھدات مشروحة  مالحظة: التوزیعات

  بالتفصیل في الفصل السادس عن نمذجة المدخالت.
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  تولید مشاھدات من متغیر عشوائي یتبع التوزیع األسي:

  ة لھ ھي:یتبع التوزیع األسي إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالی Xالمتغیر العشوائي 

( )
, 0

0, 0

x

X

e x
f x

x

λ
λ

− ≥
= 

<
 

  ودالة توزیع تراكمي

( ) ( )
1 , 0

0, 0

x

x e x
F x f t dt

x

λ−

−∞

 − ≥
= = 

<
∫  

یفسر على أنة متوسط عدد الحدوث في وحدة زمنیة. فمثال لو كان ألزمنة مابین  λالمعلم 

الوصول 
1 2
, ,...X X  توزیع أسي بمعدلλ  فإنλ  تفسر على انھا متوسط عدد الوصول لوحدة

  فإن iزمنیة أو معدل الوصول. الحظ انھ ألي قیمة 

( )
1

i
E X

λ
=  

1وھكذا فإن  λ .ھو متوسط زمن مابین الوصول  

مشاھدات من المتغیرات العشوائیة  سوف نولد 
1 2
, ,...X X  والتي لھا توزیع أسي بإستخدام

  طریقة التحویل العكسي بالخوارزم التالي:

  .X): أوجد دالة التوزیع التراكمي للمتغبر العشوائي 1خطوة (

)اكمي ھي للتوزیع األسي دالة التوزیع التر               ) 1 , 0
x

F x e x
λ−

= − ≥  

)ضع  X): على مجال 2خطوة ( )F X R=  

1للتوزیع األسي                
X

e R
λ−

− 0xعلى المجال   = ≥ .  

)): حل المعادلة  3خطوة ( )F X R= بالنسبة للمتغیرX  بداللةR.  

1للتوزیع األسي نحل المعادلة               
X

e R
λ−

−   كالتالي: Rبداللة  Xللمتغیر =

   ( )

( )

1

1

1

1
1

X

X

e R

e R

X n R

X n R

λ

λ

λ

λ

−

−

− =

= −

− = −

−

= −

l

l
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)المعادلة  )
1

1X n R
λ

−

= −l  تسمى مولد متغیر عشوائي للتوزیع األسي وھي على الشكل

( )1
X F R

−

=.  

): ولد العدد المطلوب من األرقام العشوائیة 4خطوة (
1 2
, ,...R R     ومن ثم احسب المشاھدات من  

)حسب الصیغة   Xعشوائي المتغیر ال              )1

i i
X F R

−

=.  

للتوزیع األسي معطى األرقام العشوائیة          
1 2
, ,...R R  نحسب

1 2
, ,...X X كالتالي  

( )
1

1 , 1,2,3,...
i i

X n R i
λ

−

= − =l  

1مالحظة: یمكن تبسیط ھذه الصیغة إلى 
, 1,2,3,...

i i
X nR i

λ

−

= =l (لماذا؟)  

  :Excel) تولید مشاھدات من التوزیع األسي بإستخدام 1(  مثال

1λالذي یتبع التوزیع األسي  Xمشاھدة من المتغیر العشوائي  1000ولد  =.  

  وضحوأدخل البیانات كما ھو م Excelأفتح صفحة جدیدة في 
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  فتحسب النتائج التالیة F9بعد إدخال البیانات اضغط على المفتاح 

 

  

الشكل على الیسار مضلع تكراري لألرقام العشوائیة بینما الشكل األیمن مضلع تكراري 

ھو مقدر تقریبي  Histogramلتكراري للمشاھدات المولدة للتوزیع األسي ، الحظ أن المضلع ا

  لدالة الكثافة اإلحتمالیة.

  : (a,b)) تولید مشاھدات من التوزیع المتساوي بین 2مثال (

)إذا كان  )~ ,X U a b فإن دالة الكثافة اإلحتمالیة لھا تعطى بالعالقة  

( )
1

,

0,

a x b
f x b a

otherwise


≤ ≤

= −


 

)لكي نشتق مولد للمتغیر العشوائي  )~ ,X U a b :نتبع خطوات الخوارزم التالي  

  ): نوجد دالة التوزیع التراكمي1الخطوة (

( )

0,

,

1,

x a

x a
F x a x b

b a

x b


<


−

= ≤ ≤
−


>



 

)): نضع 2الخطوة ( ) ( ) ( )F X X a b a R= − − aعلى المجال  = x b≤ ≤.  
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)): نحل العالقة  3الخطوة ( ) ( ) ( )F X X a b a R= − − فینتج  Rبداللة  Xبالنسبة للمتغیر  =

( )X a b a R= + −.  

)مشاھدة من امتغیر العشوائي  1000تمرین: ولد  )~ 0,10X U.  

  : Weibull) تولید مشاھدات من توزیع ویبل 3مثال (

  یتبع توزیع ویبل إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة لھ ھي: Xالمتغیر العشوائي 

( )

1

, 0

0,

x

x
e x

f x

otherwise

β
β

αβ

α α

−  
− 
 

   ≥ =   



 

0αحیث  0βو  < 0νھي معالم الحجم والشكل للتوزیع ( معلم الموقع  <   .في ھذه الصیغة) =

  لتولید مشاھدات من توزیع ویبل نتبع الخطوات التالیة:

  ): من دالة الكثافة اإلحتمالیة نجد ان دالة التوزیع التراكمي ھي1الخطوة (

( ) 1 , 0

x

F x e x

β

α

 
− 
 

= − ≥  

)): ضع  2الخطوة ( ) 1

x

F x e R

β

α

 
− 
 

= − =  

)فینتج  Rبداللة  X): أوجد3الخطوة ( )
1

1X n R
β

α= − −  l  

  : Excelبإستخدام  Weibullتولید مشاھدات من توزیع ویبل 

1مشاھدة من توزیع ویبل لقیم  1000سوف نولد 

2
α 2βو  =  كالتالي: Excelبإستخدام  =
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الشكل على الیسار مضلع تكراري لألرقام العشوائیة بینما الشكل األیمن مضلع تكراري 

  للمشاھدات المولدة لتوزیع ویبل.

  : Triangular Distribution) تولید مشاھدات من التوزیع المثلثي 4مثال (

]  یكون لھ توزیع مثلثي Xالمتغیر العشوائي  ], ,Tri a b c :إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة لھ ھي  

( )

( )

( )( )

( )

( )( )

2
,

2
,

0,

x a
a x b

b a c a

c x
f x b x c

c b c a

elsewhere

 −
≤ ≤

− −
 −

= < ≤
− −





 

aحیث  b c≤   ودالة توزیع تراكمي: ≥

( )

( )

( )( )

( )

( )( )

2

2

0,

,

1 ,

1,

x a

x a
a x b

b a c a
F x

c x
b x c

c b c a

x c


≤




− < ≤ − −
= 

−
− < ≤ − −



 >
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]  وزیع مثلثيالذي لھ ت Xسوف نولد مشاھدات عشوائیة للمتغیر العشوائي  ]0,1,2Tri  بدالة

  كثافة إحتمالیة:

( )

, 0 1

2 , 1 2

0,

x x

f x x x

elsewhere

≤ ≤


= − < ≤



 

  وتوزیع تراكمي:

( )
( )

2

2

0, 0

, 0 1
2

2
1 , 1 2

2

1, 2

x

x
x

F x

x
x

x


≤



 < ≤


= 
−

− < ≤



>


 

  من دالة التوزیع التراكمي نالحظ:

0عندما  1X≤ فإن  ≥
2

2

X
R 1ھو  Rویكون مجال  =

0
2

R≤ 2Xوعندھا یكون  ≥ R=  

1وعندما  2X≤ فإن  ≥
( )

2

2
1

2

X
R

−

= 1ھو  Rویكون مجال  −
1

2
R≤ وعندھا یكون   ≥

( )2 2 1X R= −   یعطى بالعالقة Xوھكذا فإن مولد مشاھدات عشوائیة للمتغیر العشوائي  −

( )

1
2 , 0

2

1
2 2 1 , 1

2

R R

X

R R


≤ ≤

= 
 − − < ≤


 

بإستخدام  Triangular Distributionتولید مشاھدات من التوزیع المثلثي 

Excel  

 كالتالي: Excelبإستخدام  Xمشاھدة من المتغیر العشوائي  1000سوف نولد 
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الشكل على الیسار مضلع تكراري لألرقام العشوائیة بینما الشكل األیمن مضلع تكراري 

للمشاھدات المولدة للتوزیع المثلثي. 
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أو توزیعات  Empirical Distributionsالتوزیعات التجریبیة 

   ampling DistributionsSالمعاینة 

تستخدم التوزیعات التجریبیة أو توزیعات المعاینة في حالة عدم وجود توزیع معلمي ینطبق على 

البیانات المجمعة من نظام یراد نمذجتھ ومحاكاتھ. وھذا ینطبق على معظم البیانات المجمعة من 

انت لدینا عینة من المشاھدات انظمة حقیقیة ویندر ما تنطبق البیانات على توزیع معلمي. فإذا ك

1 2
, ,...,

n
x x x  :فإن دالة التوزیع التجریبي أو دالة التوزیع للعینة تحسب كالتالي  

رتب المشاھدات
1 2
, ,...,

n
x x x  على الشكل

( ) ( ) ( )1 2
, ,...,

n
x x x  بحیث

( ) ( ) ( )1 2
...

n
x x x≤ ≤ أحسب  ≥

  بي من العالقة:دالة التوزیع التجری

( )

( )

( ) ( )

( )

1

1

0,

, , 1,2,...,

1,

n k k

n

x x

k
S x x x x k n

n

x x

+


<




= ≤ < =



≥


 

  

على حسب البیانات فإن التوزیعات التجریبیة تكون إما مستمرة او متقطعة ( منفصلة ) وسوف 

  نستعرض كالھما بمثال.

  :Excelمثال على التوزیع التجریبي المنفصل بإستخدام 

ن شخص واحد إلى ثمانیة یصل الزبائن إلى أحد المطاعم وقت الغذاء في مجموعات تتراوح م

مجموعة. فكانت البیانات  300أشخاص. جمعت بیانات عن ھذا النظام حتى إستكمال وصول 

  كالتالي:
   4   8   6   2   2   4   3   1   8   5   1   4   2   4   3   3   4   2 

   5   3   2   4   3   4   4   4   2   2   3   2   8   4   2   2   8   3 

   1   6   1   1   2   2   1   3   3   1   5   4   2   5   3   3   6   8 

   2   4   2   2   7   2   1   2   3   5   3   5   4   3   2   1   4   4 

   2   2   3   4   1   4   7   2   2   2   1   5   8   4   1   1   3   4 

   3   2   2   2   2   4   7   4   2   4   2   1   8   4   2   1   1   4 

   2   4   3   3   2   3   1   3   2   5   2   2   6   2   6   4   1   2 

   4   4   4   1   4   4   6   2   3   1   8   4   4   4   4   4   7   4 

   3   4   2   7   2   1   4   2   2   2   6   2   2   7   2   2   3   2 

   2   1   2   8   6   2   2   1   4   1   3   3   6   4   3   4   2   2 

   3   1   2   4   2   2   2   2   4   3   3   2   4   2   2   2   8   2 

   3   4   3   2   4   1   7   2   4   4   2   1   4   2   4   4   4   1 

   2   7   4   3   2   1   3   4   6   1   2   2   2   4   5   2   4   3 

   3   3   8   1   8   6   2   2   2   2   2   4   4   2   2   2   2   1 

   2   2   4   8   2   2   2   3   6   2   2   1   4   2   3   5   3   1 

   6   3   5   2   3   1   5   5   4   2   2   1   1   4   2   2   4   3 
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   2   1   3   4   7   4   2   2   6   1   1   1 

 المطلوب إیجاد دالة التوزیع التراكمي التجریبي

 
 

 

 

  الشكل األیسر یعطي المضلع التكراري النسبي وھو مقدر لدالة الكتلة اإلحتمالیة. 

  ة التوزیع التجریبي.الشكل األیمن یعطي المدرج التكراري النسبي وھو دال

  : Excelمثال على التوزیع التجریبي المستمر بإستخدام 

  كجزء من وقت اإلمتحان  طالب في إمتحان مادة ما 500البیانات التالیة لألزمنة التي یستغرقھا 
0.6   0.6   0.7   0.6   0.6   0.4   0.5   0.7   0.6   0.5   0.4   0.6   0.4   0.6   

0.5   0.2   0.5   0.5   0.5   0.6   0.6   0.6   0.5   0.5   0.5   0.5   0.6   0.2   

0.4   0.3   0.4   0.7   0.8   0.2   0.5   0.8   0.6   0.8   0.5   0.6   0.7   0.4   

0.6   0.6   0.5   0.5   0.9   0.5   0.6   0.5   0.9   0.5   0.4   0.5   0.9   0.6   

0.5   0.6   0.7   0.5   0.4   0.6   0.5   0.6   0.4   0.5   0.7   0.4   0.4   0.4   

0.5   0.4   0.5   0.7   0.3   0.7   0.8   0.3   0.5   0.6   0.4   0.3   1.0   0.4 

0.5   0.3   0.5   0.6   0.4   0.4   0.6   0.4   0.6   0.4   0.4   0.6   0.7   0.4   
0.4   0.8   0.5   0.4   0.6   1.0   0.5   0.5   0.4   0.4   0.5   0.5   0.5   0.5   
0.6   0.6   0.5   0.6   0.6   0.6   0.6   0.5   0.6   0.4   0.4   0.6   0.5   0.5   
0.3   0.6   0.6   0.4   0.5   0.4   0.4   0.8   0.5   0.7   0.6   0.7   0.6   0.6   
0.5   0.6   0.6   0.6   0.7   0.6   0.5   0.5   0.8   0.4   0.6   0.7   0.3   0.6   
0.5   0.5   0.4   0.6   0.5   0.7   0.4   0.4   0.4   0.5   0.6   0.6   0.3   0.4 
0.4   0.6   0.6   0.6   0.6   0.4   0.2   0.6   0.6   0.6   0.5   1.0   0.4   0.7   
0.4   0.6   0.7   0.5   0.5   0.5   0.6   0.4   0.4   0.6   0.6   0.3   0.5   0.4   
0.6   0.6   0.6   0.4   0.5   0.6   0.8   0.5   0.6   0.5   0.4   0.4   0.5   0.4   
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0.5   0.5   0.4   0.5   0.6   0.6   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   0.5   0.4   0.6   
0.6   0.4   0.4   0.4   0.6   0.7   0.6   0.4   0.6   0.7   0.7   0.4   0.5   0.6   
0.5   0.5   0.4   0.6   0.6   0.5   0.6   0.3   0.5   0.7   0.7   0.6   0.4   0.4 
0.3   0.7   0.4   0.5   0.9   0.4   0.4   0.8   0.5   0.6   0.6   0.7   0.6   0.6   
0.7   0.5   0.6   0.5   0.3   0.4   0.6   0.6   0.5   0.4   0.7   0.8   0.6   0.5   
0.7   0.6   0.6   0.4   0.5   0.6   0.5   0.5   0.6   0.3   0.3   0.5   0.4   0.5   
0.5   0.6   0.8   0.4   0.5   0.7   0.6   0.4   0.4   0.5   0.8   0.8   0.6   0.6   
0.4   0.7   0.5   0.5   0.1   0.6   0.7   0.6   0.6   0.6   0.4   0.6   0.7   0.7   
0.6   0.5   0.6   0.3   0.5   0.5   0.4   0.3   0.6   0.4   0.2   0.4   0.5   0.6 
0.6   0.8   1.0   0.4   0.8   0.7   0.4   0.9   0.5   0.6   0.4   0.6   0.6   0.4   
0.8   0.9   0.5   0.6   0.6   0.4   0.6   0.7   0.4   0.7   0.5   0.4   0.1   0.9   
0.5   0.6   0.5   0.3   0.4   0.1   0.4   0.3   0.8   0.5   0.6   0.5   0.2   0.8   
0.6   0.4   0.5   0.6   0.8   0.5   0.7   0.4   0.6   0.4   0.4   0.5   0.5   0.6   
0.4   0.5   0.7   0.4   0.6   0.9   0.6   0.5   0.2   0.5   0.4   0.5   0.5   0.4   
0.4   0.5   0.5   0.4   0.6   0.5   0.4   0.4   0.5   0.7   0.6   0.7   0.5   0.5 
0.7   0.5   0.4   0.4   0.6   0.6   0.5   0.7   0.4   0.6   0.6   0.3   0.3   0.7   
0.3   0.9   0.8   0.5   0.6   0.2   0.4   0.7   0.5   0.5   0.5   0.7   0.5   0.6   
0.6   0.5   0.6   0.5   0.8   0.6   0.6   0.4   0.2   0.6   0.7   0.6   0.2   0.6   
0.3   0.3   0.6   0.6   0.6   0.4   0.6   0.4   0.5   0.5   0.4   0.1   0.6   0.2   
0.7   0.6   0.4   0.2   0.6   0.6   0.6   0.7   0.5   0.4   0.5   0.6   0.7   0.5   
0.5   0.5   0.7   0.5   0.6   0.6   0.6   0.4   0.7   0.6 
 

  المطلوب إیجاد دالة التوزیع التراكمي التجریبي

  كالمثال السابق

 
 

  الشكل األیسر یعطي المضلع التكراري النسبي وھو مقدر لدالة الكتلة اإلحتمالیة. 

  الشكل األیمن یعطي المدرج التكراري النسبي وھو دالة التوزیع التجریبي.

  یع التجریبي المنفصل:) تولید مشاھدات من التوز5مثال (

لقد سبق وأن تطرقنا إلى معاینة التوزیع التجریبي المنفصل في أول الفصل الثالث تحت عنوان 

  .Excelالمعاینة من توزیع إحتمالي بإستخدام 

  :Excel) تولید مشاھدات من التوزیع التجریبي المتصل بإستخدام 6مثال ( 

  سوف نعاین من التوزیع المتصل التالي:

Interval          CDF 
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0.25 0.50 0.31

0.50 1.00 0.41

1.00 1.50 0.66

1.50 2.00 1.00

x

x

x

x

≤ ≤

< ≤

< ≤

< ≤

 

 

  وأدخل البیانات كما ھو موضح: Excelأفتح صفحة في 

 

 

 

  

  فنحصل على النتائج التالیة:
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  ) تولید مشاھدات من التوزیع التجریبي المتصل:7مثال (

  ع المتصل التالي:سوف نعاین من التوزی

Interval            CDF 

0.00 0.80 0.2

0.80 1.24 0.4

1.24 1.45 0.6

1.45.0 1.83 0.8

1.83 2.76 1.0

x

x

x

x

x

< ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< ≤

 

 

  وأدخل البیانات كما ھو موضح: Excelأفتح صفحة في 

 

  أدخل التالي: F1في العمود  Observationsتحت 

=IF(A2<=$C$3,$D$2+$E$2*(A2- C$2),IF(A2<=$C$4,$D$3+$E$3*(A2-$3),IF(A2<=$C$5, 
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$D$4+$E$4*(A2-C$4),IF(A2<=$C$6,$D$5+$E$5*(A2-$C$5),IF(A2<=$C$7,$D$6+$E$6*(A2-

$C$6),2))))) 

  فتظھر النتائج التالیة

 

 وسوف نشرح كیفیة عمل البرنامجین المعطاة في المثالین السابقین كالتالي:

  متصل.الشكل التالي لدالة توزیع تراكمي تجریبي لمتغیر عشوائي 

(0.80,0.20)

(0,0)

(1.24,0.40)

(1.45,0.60)

(1.83,0.80)

(2.76,1.0)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
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 Linearلكي نولد مشاھدات متصلة من ھذا المتغیر العشوائي نستخدم اإلستكمال الخطي 

Interpolation  فلكي نوجد قیمة للمتغیرx  بداللةy  تقع بین النقطتین( ) ( )1 1
, 0,0x y و  =

( ) ( )2 2
, = 0.8,0.2  x y  ولتكن إحداثیاتھا مثال( ),x y نعوض في العالقة  

( ) 2 1

1 1

2 1

x x
x x y y

y y

 −
= + −  

− 
 

0.18yفمثال إذا كانت    فإن  =

 ( )
0.8 0

0 0.18 0 0.72
0.2 0

x

− 
= + − == 

− 
 

فإذا كانت  Rفلكي نولد مشاھدات من التوزیع التراكمي نوجد قیمة 
1i i

y R y
+

<   فإن  ≥

 ( ) 1

1

i i

i i

i i

x x
X x R y

y y

+

+

 −
= + −  

− 
 

0.71Rفمثال لو كانت  0.6أي  = 0.8R<   فإن  >

( )
1.83 1.45

1.45 0.71 0.6 1.659
0.8 0.6

X
− 

= + − = 
− 

 

)وھكذا بالتعویض في ھذه المعادلة بقیم من  )~ 0,1R U  وبمعرفة النقاط

( ), , 1,2,...,
i i
x y i Number of Classes of CDF=  نستطیع تولید العدد المطلوب من

  المشاھدات.

  مشاھدات من التوزیع السابق. 10تمرین: ولد یدویا 

  : Direct Transformationطریقة التحویل المباشر للتوزیع الطبیعي 

القیاسي بدون ان نتطرق للخلفیة  سوف نستعرض خوارزم لتولید مشاھدات من التوزیع الطبیعي

  الریاضیة لھ.

)معطى رقمین عشوائیین  )1
~ 0,1R U  و( )2

~ 0,1R U  الصیغ التالیة تعطي مشاھدتین من

)متغیر عشوائي  )~ 0,1Z N   

( ) ( )

( ) ( )

1 2

1 1 2

1 2

1 1 2

2 cos 2

2 sin 2

Z n R R

Z nR R

π

π

= −

= −

l

l

 

)لتولید  )2~ ,X N µ σ  نجري التحویلX Zµ σ= +.  
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  طرق اخرى:

ھناك الكثیر من الطرق لتولید مشاھدات من متغیر عشوائي معطى الیمكن تغطیتھا ھنا كما انھ 

الیلزم تغطیتھا ألن الكثیر من المولدات لمشاھدات من متغیر عشوائي مبرمجة في معظم حزم 

صفحات النشر وھي عالیة الجودة والموثوقیة وقد تم  برامج اإلحصاء وبحوث العملیات وبرامج

إختبارھا من قبل الكثیر من الباحثین. كما ان بعض الطرق المذكورة في الكتب الكالسیكیة 

وطریقة القبول والرفض  Convolution Methodللمحاكاة مثل طریقة اإللتفاف 

Acceptance-Rejection Method  ھي طرق غیر فاعلةUnefficient ن الناحیة م

  الخوارزمیة ولھذا لم نتطرق لھا.

  تمرین:

)مشاھدة من   1000ولد  )~ 160,9X N  بإستخدامExcel .  
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  الفصل السادس:

  : Input Modelingنمذجة المدخالت 

في ھذا الفصل سوف نقوم بدراسة نمذجة وتحلیل المدخالت، وھي من اھم الخطوات العملیة التي 

  اء النموذج الذي سوف نجري علیھ التجارب أثناء المحاكاة.تتخذ لبن

نمذجة وتحلیل المدخالت تشمل تصمیم وأخذ عینات من النظام المراد نمذجتة ثم تقدیر التوزیعات 

اإلحتمالیة التي تتحكم في تصرف النظام وتطبیق توزیعات نظریة على البیانات المشاھدة إذا 

 Sensitivity Analysisیة ھو إمكانیة إجراء تحلیل حساسیة أمكن ذلك، فائدة التوزیعات النظر

للنظام ولكن إذا تعذر تقدیرھا أي لم نتمكن من إیجاد توزیع نظري ینطبق على المشاھدات 

فإنھ یمكن في ھذه الحالة إستخدام  Goodness of Fit Testsویجتاز إختبارات حسن التطبیق 

إستخدام التوزیعات التجریبیة أصال ألنھا تمثل النظام التوزیعات التجریبیة، بعض الباحثین یفضل 

  الحقیقي أفضل وخاصة إذا جمعت العینات بعنایة.

سوف النتطرق إلى تصمیم وأخذ العینات ألن ھذا موضوع یشمل دراسة طرق المعاینة وھو 

موضوع مادة كاملة تدرس ضمن علم اإلحصاء، سوف نفترض في ھذا المقرر أنھ یوجد لدینا 

ت جاھزة وقد تمت معاینتھا ( أي مشروع في بحوث العملیات البد ان یقوم بھ فریق یشمل مشاھدا

متخصصین في مجاالت بحوث العملیات واإلحصاء والحاسب وأي تخصص ضروري لھ عالقة 

بالنظام الحقیقي فإذا كان النظام إقتصادي مثال فیجب ان یكون في الفریق أحد المتخصصین في 

  اإلقتصاد ).

  على التوزیع من المشاھدات:التعرف 

إذا كانت لدینا مشاھدات فإن اول خطوة نقوم بھا ھي إیجاد توزیع مناسب ینطبق علیھا وذلك 

بتقدیر معالم التوزیع، ولكن قبل أن نقوم بذلك علینا التعرف على شكل التوزیع وذلك بإیجاد 

ا اولي لدالة الكتلة والذي یعتبر مقدر Histogramالتوزیع التكراري أو المضلع التكراري 

اإلحتمالیة لمشاھدات من متغیر منفصل او دالة الكثافة اإلحتمالیة لمشاھدات من متغیر متصل. 

  ونقوم بإنشاء التوزیع التكراري كالتالي:

  قسم مجال المشاھدات إلى فترات متساویة ذات عدد مناسب. )1

 مثل ھذه الفترات على المحور األفقي. )2

 فترة.عین التكرارالنسبي في كل  )3

 قسم إحداثیات المحور الرأسي بشكل یمثل التكرارات النسبیة. )4
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 أرسم التكرارات النسبیة لكل فترة. )5

عدد الفترات یعتمد على حجم العینة وعلى إنتشار المشاھدات، فإذا كانت الفترات عریضة 

وقلیلة فإن التوزیع التكراري سیبدو غیر مفصل و على شكل بلوكات وبھذا فإن شكلھ 

لھ لن تكون واضحة، أما إذا كانت الفترات ضیقة جدا وكثیرة فإن التوزیع التكراري وتفاصی

سیبدو خشن كثیر التفاصیل ولن یمھد المشاھدات. ھناك قاعدة تقریبیة ألحجام العینة بین 

المتوسطة والكبیرة وھو أخذ عدد الفترات یساوي الجذر التربیعي لحجم المشاھدات. المثال 

  دد الفترات على شكل التوزیع التكراري.التالي یبین أثر ع

  مثال: تأثیر عدد الفئات على شكل التوزیع التكراري:

 األشكال التالیة تبین أثر عدد الفئات على شكل التوزیع التكراري للمشاھدات المتصلة:
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 دد الفترات على شكل التوزیع التكراري للمشاھدات المنفصلة:الشكل التالي یبین أثر ع
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المشاھدات المنفصلة التعاني من مشاكل عدد الفترات خاصة إذا كانت القیم الممكنة لمتغیر 

  العشوائي المنفصل قلیلة.

  

  التعرف على وإختیار التوزیع من المشاھدات:

ري الناتج للتعرف المبدئي على شكل التوزیع النظري المقترح یمكن مقارنة شكل التوزیع التكرا

ومن ثم تطبیق التوزیع المقترح على المشاھدات او التوزیع التكراري وإختبار حسن التطابق 

  سمیرنوف أو إختبار مربع كاي. –بواسطة أحد اإلختبارات مثل إختبار كولموجوروف 

التي تطبق عادة على البیانات المشاھدة ومن أھم  ھناك الكثیر من التوزیعات اإلحتمالیة النظریة

  ھذه التوزیعات وأكثرھا إستخداما التالیة:

محاولة على شرط  nوینمذج عدد مرات النجاح في  : Binomialتوزیع ذات الحدین  )1

نفصل ان تكون المحاوالت مستقلة ولھا نفس اإلحتمال. ونقول ان المتغیر العشوائي الم

X :لھ توزیع ذات الحدین إذا كانت دالة الكتلة اإلحتمالیة لھ ھي 

( ) ( )
( )1 , 0,1, 2,..., ; 0 1, 1,2,...

0,

n x
x

n
p p x n p n

P X x p x x

otherwise

−
 

− = ≤ ≤ = = = =  



 

n,معالم التوزیع ھي  p ولھ قیمة متوقعة (متوسط) وتباین  

( ) ( ) ( ), 1E X np V X np p= = −  
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  وشكل دالة الكتلة لھ ھي

Binomial pmf

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

 

وتشمل التوزیع الھندسي  : Negative Binomialتوزیع ذات الحدین السالب  )2

Geometric Distribution  كحالة خاصة وتنمذج عدد المحاوالت المبذولة للحصول

1kنجاح (  للتوزیع الھندسي  kعلي عدد  المتغیر العشوائي المنفصل  ). ونقول ان =

X :لھ توزیع ذات الحدین السالبة إذا كانت دالة الكتلة اإلحتمالیة لھ ھي 

( )
( )

1
1 , 0,1,...; 0 1, 1, 2,...

0,

xk
x k

p p x p k
p x x

otherwise

 + − 
− = ≤ ≤ = =  




 

k,معالم التوزیع ھي  p التوقع والتباین ھما  

( )
( )

( )
( )

2

1 1
,

k p k p
E X V X

p p

− −

= =  

Negative B inomial pmf with k=5

0

0.05

0.1
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0.25

0.3

 

1kكحالة خاصة من ھذا التوزیع ھي التوزیع الھندسي عندما  =   
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( )
( )

1

1 , 0,1,...; 0 1

0,

x

p p x p
p x

otherwise

− − = ≤ ≤
= 


 

  

Geometric pmf

0

0.1

0.2

0.3
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0.5

0.6
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0.8

 

وینمذج عدد األحداث المستقلة التي تحدث في فترة زمنیة  : Poissonتوزیع بواسون  )3

لھ توزیع بواسون  Xونقول ان المتغیر العشوائي المنفصل ثابتة أو فسحة مكانیة ثابتة. 

 إذا كانت دالة الكتلة اإلحتمالیة لھ ھي:

( )
, 0,1,...; 0

!

0,

x

e x
p x x

otherwise

α
α

α
−


= >

= 



 

0αمعلم التوزیع ھو    ، التوقع والتباین ھما <

( ) ( )E X V X α= =  

  تمالیة لھ لھا الشكل التاليودالة الكتلة اإلح

Poisson pmf

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25
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وینمذج توزیع عملیة یمكن إعتبارھا كمجموع لعملیات  : Normalالتوزیع الطبیعي  )4

جزئیة. فمثال الزمن المستغرق لصنع سیارة ھو مجموع األزمنة التي یستغرقھا تصنیع 
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البة والتي ھي مستحیلة للزمن كل قطعة فیھا. الحظ ان التوزیع الطبیعي قد یعطي قیم س

لھ توزیع طبیعي إذا  Xالمستغرق لصنع سیارة. نقول ان المتغیر العشوائي المتصل 

 كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة لھ ھي:

( )
( )

2

2

1

22

2

1
, ; , 0

2

x

f x e x
µ

σ µ σ

πσ

− −

= −∞ < < ∞ −∞ < < ∞ >  

2معالم النموذج ھما 
, 0µ σ−∞ < < ∞ )، ولھ توقع وتباین < ) ( ) 2

,E X V Xµ σ= =  

2حالة خاصة ھي التوزیع الطبیعي القیاسي عندما تكون 
0, 1µ σ= =. 

  ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ لھا الشكل:

N (0,1)

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

0.0035

0.004

0.0045

 

وینمذج توزیع عملیة یمكن إعتبارھا  : Lognormalالتوزیع الطبیعي اللوغارثمي  )5

ات جزئیة. فمثال معدل الدخل من إستثمار عندما یركب الربح ھو حاصل كتضاعف لعملی

لھ توزیع  Xضرب الدخول علي عدد من الفترات. نقول ان المتغیر العشوائي المتصل 

 طبیعي لوغارثمي إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة لھ ھي:

( )
( )

2

2

1
log

22

2

1
, 0 ; 0, 0

2

x

f x e x
x

µ

σ µ σ

πσ

− −

= > > >  

2وذج ھما معالم النم
0, 0µ σ>   ، ولھ توقع وتباین<

 ( ) ( )
( ) ( )2 2 2

1
2 2

2
,E X e V X e e

µ σ µ σ µ σ+ + +

= = −  

 ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ لھا الشكل:



 121

Lognormal
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وینمذج أزمنة بین أحداث مستقلة. نقول ان المتغیر  : Exponentialالتوزیع األسي  )6

لھ توزیع اسي إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة ودالة التوزیع لھ  Xالعشوائي المتصل 

 ھما:

( )
, 0; 0

0,

xe x
f x

otherwise

λ
λ λ

− ≥ >
= 


  

( )
0, 0

1 , 0
x

x
F x

e x
λ−

<
= 

− ≥
 

0λمعلم التوزیع ھو    ، ولھ توقع وتباین<

( ) ( )
2

1 1
,E X V X

λ λ
= =   

  لھا الشكل:ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ 

Exponential

0

0.5

1

1.5

2

2.5

 

وھو توزیع مرن جدا ینمذج اي متغیر عشوائي غیر سالب.  : Gammaتوزیع جاما  )7

لھ توزیع جاما إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة ودالة  Xالمتغیر العشوائي المتصل 

 التوزیع لھ ھما:
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( ) ( )
( )

1

, 0; 0, 0

0,

xx e x
f x

otherwise

β βθβθ
βθ β θ

β

−
−

> > >Γ= 



 

( ) ( )
( )

1

1 , 0

0,

t

x

t e dt x
F x

otherwise

β βθβθ
βθ

β

∞
−

−
− > Γ= 




∫  

)الدالة  ) 1

0

x

x e dx
β

β
∞

− −

Γ = عدد صحیح فإن  βتسمى دالة جاما وفي الحالة عندما تكون  ∫

( ) ( )1 !β βΓ = ,0، معالم التوزیع ھي  − 0β θ>   ، ولھ توقع وتباین <

( ) ( )
2

1 1
,E X V X

θ βθ
= =  

  ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ لھا الشكل:  یمكن إزاحة التوزیع عن الصفر بإضافة ثابت.

Gamma

 

وھو توزیع مرن جدا ینمذج اي متغیر عشوائي محدود ( أي لھ  : Betaتوزیع بیتا  )8

لھ توزیع بیتا إذا كانت دالة  Xحدود علیا ودنیا ثابتة ). المتغیر العشوائي المتصل 

 الكثافة اإلحتمالیة لھ ھي:

( ) ( )
( )

111
1 , 0 1; , 1,2,...

,

0,

x x x
f x

otherwise

βα
α β

α β

−
−

− < < =Β= 



 

)الدالة  )
( ) ( )

( )
,

α β
α β

α β

Γ Γ
Β =

Γ +
و  αموجبة وصحیحة، معالم التوزیع ھي   βو  αلقیم  

βالتوقع والتباین ھما ،  

 ( ) ( )
( ) ( )

2
,

1
E X V X

α αβ

α β α β α β
= =

+ + + +
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]یمكن إزاحة التوزیع عن الصفر بإضافة ثابت كما یمكن توسیع مجالھا من  بالضرب  0,1[

  بثابت. ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ لھا الشكل:

Beta

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

 

وینمذج عملیة یمكن إعتبارھا كمجموع لعدة عملیات كل منھا  : Erlangإرالنج توزیع  )9

حیث  kلھ توزیع إرالنج من الدرجة  Xلھ توزیع اسي. المتغیر العشوائي المتصل 

1,2,...k  ھ ھي:إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة ل =

( ) ( )
( )

1

, 0 ; 1,2,..., 0
1 !

0,

k k xk
k x e x k

kf x

otherwise

θθ
θ θ

−
−


> = > −= 




 

1kالحظ ان عندما  1فإن ھذا التوزیع یصبح اسي بمتوسط  =

θ
وھذا یعني أن توزیع إرالنج  

لعشوائیة من المتغیرات ا kیمكن إعتبارة توزیعا لمتغیر عشوائي ھو عبارة عن مجموع 

والتوقع والتباین  θو  kالمستقلة التي لكل واحد منھا توزیع اسي. معالم توزیع إرالنج ھما 

)ھما  ) ( )
2

1 1
,E X V X

kθ θ
=  . ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ لھا الشكل:=

Erlang

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 

وینمذج الزمن المستغرق حتى یحدث فشل لمركبة  :Weibullل توزیع ویب )10

Time-to-failure فمثال الزمن المستغرق حتي یتعطل جھاز التكییف. المتغیر .
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لھ توزیع ویبل إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة ودالة التوزیع لھ  Xالعشوائي المتصل 

 ھما:

( )

1

, ; , 0, 0

0,

x

x
e x

f x

otherwise

β
β ν

αβ ν
ν ν α β

α α

− − 
− 
 

 −  ≥ −∞ < < ∞ > > =   



 

( )
0,

1 ,

x

x

F x

e x

β
ν

α

ν

ν

− 
− 
 

<


= 
 − ≥

 

∞−νالمعالم الثالثة  < < 0αو  Location Parameterمعلم المكان  ∞ معلم القیاس  <

Scale Parameter  0وβ   . التوقع والتباین ھما Shape Parameterمعلم الشكل  <

( ) ( )
2

21 2 1
1 , 1 1E X V Xν α α

β β β

       
 = + Γ + = Γ + − Γ +      
        

 

  ودالة الكثافة اإلحتمالیة لھ ھي:

Weibull

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6
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2

 

 Discrete or Continuousالتوزیع المتساوي المتصل أو المنفصل  )11

Uniform :  .وینمذج عدم التأكد التام إذ ان جمیع القیم الممكنة لھا نفس اإلحتمال

لھ توزیع متساوي إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة ودالة  Xالمتغیر العشوائي المتصل 

 التوزیع لھ ھما:

( )
1

, ;

0,

a x b a b
f x b a

otherwise


≤ ≤ −∞ < < < ∞

= −
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( )

0,

,

1,

x a

x a
F x a x b

b a

x b


<


−

= ≤ ≤
−


≥



 

)، التوقع والتباین ھما  bو  aمعالم التوزیع ھي  ) ( )
( )

2

,
2 12

b aa b
E X V X

−+
= =. 

  والمنفصل  دالة الكثافة اإلحتمالیة للتوزیع المتساوي المتصل

Uniform
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  دالة الكتلة اإلحتمالیة للتوزیع المتساوي المنفصل

Uniform
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وینمذج عملیات النعرف عنھا غیر القیم  : Triangularالتوزیع المثلثي  )12

لھ  Xقیمة األكثر حدوثا (المنوال). المتغیر العشوائي المتصل الصغرى والكبرى وال

 توزیع متساوي إذا كانت دالة الكثافة اإلحتمالیة ودالة التوزیع لھ ھما:

( )

( )

( )( )

( )

( )( )

2
,

2
,

0,

x a
a x b

b a c a

c x
f x b x c

c b c a

otherwise

 −
≤ ≤

− −
 −

= < ≤
− −
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( )

( )

( )( )

( )

( )( )

2

2

0,

,

1 ,

1,

x a

x a
a x b

b a c a
F x

c x
b x c

c b c a

x c


≤




− < ≤ − −
= 

−
− < ≤ − −



 >


 

∞−aمعالم التوزیع  < < و المعلم  Xقل قیمة للمتغیر العشوائي یمثل ا ∞

b−∞ < < ∞−cو المعلم  Xیمثل اكبرقیمة للمتغیر العشوائي  ∞ < < یمثل  ∞

aحیث  Xالقیمة األكثر حدوثا للمتغیر العشوائي  b c≤   التوقع التباین ھما  ≥

( ) ( ) ( ) ( )2 2 219 7
,

3 18 9

a b c
E X V X a b c ab ac bc

+ +
= = + + + + +  

  وشكل دالة الكثافة لھ ھي:

Triangular
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إعادة المعاینة من نفس البیانات المجمعة  : Empiricalالتوزیع التجریبي  )13

ت. وقد تطرقنا لعدة أمثلة ویستخدم عادة عندما النجد توزیع نظري ینطبق على المشاھدا

 منھ في الفصول السابقة.

 

  : Parameters Estimationتقدیر المعالم 

  بعد التعرف على توزیع مقترح، نقوم بتقدیر معالم ھذا التوزیع بالطرق اإلحصائیة المعروفة.

 فمن المشاھدات المعطاة وبعد التعرف على شكل التوزیع بالطرق السابقة نقوم بتقدیر معالمھ،

  ومن أھم ھذه المعالم متوسط وتباین العینة والتي تعطى بالعالقات:
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}والتي نرمز لھا  Xمن متغیر عشوائي  nلعینة حجمھا  }1 2
, ,...,

n
x x x متوسط العینة ھو  

1

1 n

ii
x x

n
=

= ∑  

  وتباین العینة ھو

2 2 2

1

1

1

n

i

i

s x nx

n
=

 
= − −  

∑  

  ولمشاھدات مجمعة في فئات تكراریة فإن المتوسط ھو

1 1

1

k n

i i i ii i

k

ii

f x f x
x

nf

= =

=

= =

∑ ∑

∑
 

حیث 
i
f  تكرار الفئة رقمi  وk عدد الفئات، وتباین  

2 2 2

1

1

1

k

i i

i

s f x nx
n

=

 
= − −  

∑  

 

  المقدرات المقترحة لبعض التوزیعات:بعض 

 الجدول التالي یبین بعض التوزیعات المھمة ومعالمھا والمقدرات المقترحة لتلك المعالم:

Distribution                Parameters                Suggested Estimators 

ˆPoisson xα α =  

1
ˆExponential

x
λ λ =  

1

1ˆ, 0.105 0.504
1

1ˆ                                                                                               =

n

ii

Gamma

n x n x
n

x

β θ β

θ

=

 
 

= +  
 − 
 

∑l l
 

( )

( )

1ˆ

0,

n
Uniform b b Max x

n

on b

+

=

 

2 2 2ˆ ˆ, ,Normal x sµ σ µ σ= =  
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( )
( )

( )
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" 1
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β

α β α

β
ν β β β

β

β
β

=

−

−

−

=

=

=

 
= 
 

= = = −
′

= + −

∑

∑
∑

l
l

( )
( ) ( )

( )

1

2

2

1
1
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1
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n
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i iii ii
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n

ii ii
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  : Goodness of Fit Testsإختبارات حسن أو جودة التطابق 

  : Quantile Plots-Quantileالربیعات - اوال: رسومات الربیعات

)ر عشوائي لھ دالة توزیع تراكمي متغی Xإذا كان  ) ( ) ,F x P X x x= ≤ −∞ < < فإن الربیع  ∞

q  للمتغیر العشوائيX  ھو القیمةγ  بحیث( ) ( ) , 0 1F P X q qγ γ= ≤ = < إذا كان  >

)للتوزیع التراكمي مقلوب فإن  )1
F qγ

−

}. لیكن = }1 2
, ,...,

n
x x x  عینة منX:  

): رتب المشاھدات من األصغر لألكبر ولتكن بعد الترتیب 1الخطوة (
( ) ( ) ( ){ }1 2
, ,...,

n
y y y  حیث

( ) ( ) ( )1 2
...

n
y y y≤ ≤ 1jب أي ان رقم الترتی jلتكن   ≥ jیرمز لألصغر و = n= .ترمز لألكبر  

1): أحسب 2الخطوة ( 0.5j
F

n

−
− 

 
 

.  

): أرسم 3الخطوة (
j

y  1ضد 0.5j
F

n

−
− 

 
 

.  

 Xصحیح تقریبا فإننا نستنتج ان  1مستقیم لھ میل ): إذا كان الرسم الناتج تقریبا خط 4الخطوة (

)ینطبق علیھ التوزیع  )F x.  

   Excelبإستخدام  Quantile Plots-Quantileالربیعات - رسومات الربیعات

  : 2یعتقد ان المشاھدات التالیة تأتي من توزیع اسي بمتوسط 
  0.20692  0.39297  1.05554  4.30203  1.19646  1.09374  4.37080  0.89192 
  0.58793  1.49500  0.44567  2.49832  2.00545  1.97417  1.28729  0.75789 
  1.21450  2.44013  2.55631  5.17293  2.47376  0.16207  2.91489  1.37260 
  0.41281  1.92938  1.59807  3.51228  1.14820  0.67742  1.34904  0.94249 
  1.31682  0.15600  0.33593  0.22544  0.55138  6.34901  5.42604  2.39745 
  0.29661  5.91988  6.20755  6.50522  4.09509  3.61865  5.78524  3.28936 
  3.21539  2.58200  0.59653  1.90866  5.18077  5.66158  3.23956  0.83093 
  5.33858  1.09586  0.13079  0.45222  0.58391  0.37610  6.51468  0.73263 
  2.09976  4.20245  2.76867  0.06469  0.53511  0.67374  2.25422  1.53591 
  1.18708  1.09669  1.99443  0.50055  5.33081  0.59829  1.35675  1.38920 
  2.97769  5.00697  0.99720  2.48196  0.23273  0.01717  1.95070  1.45426 
  1.41334  0.39858  1.01247  2.09068  0.33408  1.41298  0.42152  0.76330 
  0.67564  2.92840  4.08498  0.33031 

 لتعضید او ضحد ھذا اإلعتقاد. q-qأستخدم رسم 
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  : Excelأدخل التالي في صفحة من  الحل:

  

 
  

  فینتج الرسم التالي:
  

 
 

  أن المشاھدات قد الیكون لھا توزیع اسي. q-qواضح من رسم  

نفردا بل یجب تطبیق أحد مالحظة: ھذا اإلختبار یعتمد على الرأي الشخصي والیؤخذ بھ م

  اإلختبارات التالیة.
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square Goodness of Fit -Chiثانیا:  إختبار مربع كاي لجودة التطابق 

Test :  

إختبار مربع كاي لجودة التطبیق یختبر الفرضیة أن مجموعة من المشاھدات تأتي من متغیر 

  عشوائي یتبع توزیع معین أي

( )

( )

0

1

:

:

H X is distributed with F x

H X is not distributed with F x
 

  أساس صحة الفرضیة الصفریة فإن اإلحصائة وعلى

( )
2

2

0

1

k

i i

i i

O E

E
χ

=

−

=∑  

1kیكون لھا توزیع مربع كاي بدرجات حریة   حیث  −
i

O  عدد المشاھدات التي تقع في الفئةi 

و 
i

E عدد المتوقع من المشاھدات الذي یقع في نفس الفئة محسوب من التوزیع المفروض.ال  

 square Goodness of Fit Test-Chiإختبار مربع كاي لجودة التطابق 

  : Excelبإستخدام 

   3المشاھدات التالیة یعتقد ان لھا توزیع بواسون بمتوسط 
   3   3   3   1   6   6   4   2   3   1   1   3   1   3   2   0   3   2 
   3   3   3   6   4   2   2   3   2   2   4   4   0   1   5   1   3   4 
   1   9   7   2   2   1   1   1   6   1   5   1   1   2   5   2   3   3 
   3   2   2   4   2   3   5   1   3   2   4   8   2   3   3   5   2   2 
   4   3   2   3   4   1   3   3   6   5   6   3   2   5   6   6   3   5 
   2   4   5   1   6   2   3   2   4   2 

   3أختبر جودة تطابق المشاھدات مع توزیع بواسون بمتوسط 
  

 الحل:
  تحسب القیم المتوقعة من العالقة

( ) , 0,1,2,...
i i i

E n P X x x= × = =  

فمثال لقیمة 
1

0x    فإن =

( )
0

3

1

3
100 0 100

0!
E P X e

−

= × = = ×  

   Excelلحساب ھذا أدخل التالي في صفحة 
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  فتنتج القیم التالیة:
  

 
 

 القرار: یترك للطالب كتمرین.

إختبار مربع كاي من اإلختبارات الضعیفة ولكي نحصل على نتائج موثوق بھا البد ان تكون 

 5ففي حالة وجود قیم متوقعة أقل من  5حجم العینة كبیر وتكون جمیع القیم المتوقعة أكبر من 

سمیرنوف أقوى من إختبار -ھذه القیم مع قیم الفئات المجاورة لھا. إختبار كولموجوروف تدمج

  مربع كاى وأكثر موثیقیة كما انھ یصلح ألحجام عینة صغیرة. 

S Goodness of -Kسمیرنوف لجودة التطابق  -ثانیا: إختبار كولموجوروف

Fit Test :  

)ائي لھ دالة توزیع تراكمي متغیر عشو Xإذا كان  ) ( ) ,F x P X x x= ≤ −∞ < < وكانت  ∞

}لدینا عینة من ھذا التوزیع  }1 2
, ,...,

n
x x x :فإن دالة التوزیع التراكمي التجریبي تعطى بالعالقة  



 132

( ) 1 2
, ,...,

n

n

number of x x x x
S x

n

≤
=  

وإذا رتبت المشاھدات
1 2
, ,...,

n
x x x  على الشكل

( ) ( ) ( )1 2
, ,...,

n
x x x  بحیث

( ) ( ) ( )1 2
...

n
x x x≤ ≤ ≤ 

  فإن

( )

( )

( ) ( )

( )

1

1

0,

, , 1,2,...,

1,

n k k

n

x x

k
S x x x x k n

n

x x

+


<




= ≤ < =



≥


 

)فلكي نختبر الفرضیة أن العینة تأتي من التوزیع التراكمي  )F x نحسب اإلحصائة  

( ) ( )max
n

D F x S x= −  

35nولقیم  1.36ة مع تقارن اإلحصائ ≤ n  0.05وذلك لمستوى معنویةα =.  

  

S Goodness of Fit -Kسمیرنوف لجودة التطابق  - إختبار كولموجوروف

Test  بإستخدامExcel :  

0.05αیعتقد أن المشاھدات التالیة من توزیع طبیعي قیاسي. أختبر ھذه الفرضیة عند   =.  

  ندخل المشاھدات كما ھو موضح في الشكل التالي مع الصیغ الموضحة:  

 

 ینتج من الصفحة السابقة بعد الحساب النتیجة التالیة:
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 القرار: یترك للطالب كتمرین.
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  الفصل السابع:

    ANalysis)SIMAN (SIMulationالمحاكاة بإستخدام لغة المحاكاة 

وإطار تجربة  MODEL FRAMEمن إطار نموذج  SIMANیتكون النموذج الكامل من 

EXPERIMENT FRAME   

إطار النموذج: یصف اإلنسیاب المنطقي لألحداث ضمن النظام. والعبارات في إطار النموذج 

   SM.MODكمثال  MODویعطى الملف اإلضافة  BLOCKSتسمي قوالب 

ط التجربة إلجراء النموذج. العبارات في إطار التجربة تسمى عناصر إطار التجربة: یعین شرو

ELEMENTS  ویعطى الملف اإلضافةEXP  كمثالSM.EXP   

  SIMANخطوات إجراء 

1- C:\SIMAN5\MODEL.EXE EXAMPLE.MOD ====> EXAMPLE.M 

2-  C:\SIMAN5\EXPMT.EXE EXAMPLE.EXP  ====> EXAMPLE.E 

3- C:\SIMAN5\LINKER.EXE EXAMPLE.M EXAMPLE.E ====> EXAMPLE.P 

4- C:\SIMAN5\SIMAN.EXE EXAMPLE.P ====> EXAMPLE.OUT 

  

Text File

*.MOD

Text File

*.EXP

*.M *.E

*.P

*.OUT

MODEL EXPMT

LINKER

SIMAN
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   SIMANأساسیات النمذجة في 

: أشیاء تنساب خالل النظام مثل الزبائن، قطع، شاحنات، نقود، معامالت  ENTITIESالكائنات  -

  الخ.

  طق إنتظار حیث تتوقف حركة الكائنات مؤقتا.: منا QUEUESطوابیر  -

: أجزاء النظام التي یستخدمھا الكائنات مثل اآلالت، عمال، صراف،  RESOURCESموارد  -

  طابعات الخ.

: وتمثل قیم خاصة بكل كائن مثل نوع الوظیفة، وقت الوصول، زمن  ATTRIBUTESصفات  -

  الخدمة الخ.

وتمثل قیم تصف حالة النظام مثل عدد الوظائف :  GLOBAL VARIABLESمتغیرات عامة  -

  في النظام، عدد اآلالت المتاحة الخ.

  

  : SIMANقواعد لغة 

  : MODEL BLOCKSقوالب النموذج 

BEGIN,  Model Listing, Model Name; 

CREATE, Batch Size, Offset Time: Interval, Maximum 

        Batches; ( CREATE: EXPONENTIAL(4.4) ) 

ASSIGN: Variable or Attribute = Value: repeats; 

QUEUE,  Queue ID, Capacity, Balk Label; 

SEIZE,  Priority: Resource ID, Number of Units:repeats;   

        (SEIZE,3:  Worker, 2;  /  SEIZE:  Machine:Worker) 

DELAY:  Duration, Storage ID; 

RELEASE: Resource ID, Quantity to Release: repeats; 

COUNT:  Counter ID, Counter Increment;                         

        (COUNT:   JobsDone; /  COUNT:   7, BatchSize) 

DISPOSE; 

MARK  (Attribute ID);  

       * A modifier that can be added to any block in the   

         model. 

       * It stores the time at which an entity  

         arrives at the block in an attribute of the   

         activating entity 
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TALLY: Tally ID, Value; 

       * Tally ID: specifies the tally register to which   

         the observations are added (Tally’s name or    

         number defined in TALLIES) 

       * Value: specifies the value recorded at each  

         entity’s arrival at the block.  It can be any  

         SIMAN defined or user defined variable or an  

         expression involving one or more variables 

       * Interval( Attribute ID): To record the elapsed   

         time (TNOW – Attribute Value) 

       * Between: To Record the time between successive  

         arrivals to the block.   (TNOW – Time of   

         Previous Arrival) 

BRANCH, Max Number of Branches:                                           

    WITH, Probability, Label:           

    IF, Condition, Label:          

        ELSE, Label:       

        ALWAYS, Label; 

        (BRANCH, 2: ALWAYS, Repeat:   

             IF, TNOW < 4, Go;) 

 

  : EXPERIMENT ELEMENTSعناصر التجربة 

PROJECT, Title, Analyst Name,Date,Summary Report; 

ATTRIBUTES: Number, Name(Index), Initial Values, 

…:repeats; 

QUEUES: Number, Name, Ranking Criterion: repeats;  {FIFO, 

LIFO, LVF(A ID), HVF(A ID)} 

RESOURCES: Number, Name, Capacity: repeats; 

COUNTERS: Number, Name, Limit, Initialize Option, Output   

          File: repeats; 

REPLICATE: Number of Replications, Beginning Time, 

           Replication Length, Initialize System,  

           Initialize Statistics, Warm-Up Period; 
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DSTATS: Number, Expression, Name, Output File: repeats; 

        * To record statistics about time-dependent  

          variables 

        * For sequences of values persisting over a 

period of time 

        * The statistics for the sequences of values are  

          weighed by the length of the period the value   

          persist 

TALLIES: Number, Name, Output File: repeats; 

         * To record statistics about observational data 

         * For sequences of values that are one-shot 

(non-persistent) 

         * The statistics for the sequences are based on  

           equally weighed  observations 

VARIABLES: Number, Name(Index), Initial Values, …: 

repeats; 

STORAGES: Number, Name: repeats; (Associated with DELAY 

block) 
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   The Single Machine Problem: مشكلة المكینة الواحدة 1مثال

ورشة تعتمد على ماكنة واحدة إلنتاج نوعین منفصلین من المنتجات. النوع األول تصل قطعھ كل 

دقائق للعمل علیھ بالماكنة. النوع الثاني من القطع یصل بعد خمسة  4دقائق ویحتاج إلى  10

دقائق وتحتاج القطعة  6ع األول ثم تصل قطعة متتابعة كل دقائق من وصول أول قطعة من النو

  دقائق عمل على الماكنة. 3منة 

  ساعات. 8حدد عدد القطع من كل نوع والتي یمكن إنتاجھا في 

  

Type 1 Arrivals

Type 2 Arrivals

Buffer
Machine

Out

 

 

  الحظ أن:

  القطع ھي الكائنات. -

  ھي صفات. ProcessTimeو زمن العمل على القطعة  JobTybe  نوع الوظیفة -

  . Bufferالطابور ھنا نرمز لة  -

  الماكنة ھي مورد. -

  إنسیاب المنطق:

- CREATE arriving jobs. 

-ASSIGN values to ProcessTime and JobType. 

- QUEUE the jobs for machine in the Buffer 

- SEIZE the machine. 

- DELAY by ProcessTime. 

- RELEASE the machine. 

- COUNT the JobType completed. 

- DISPOSE of the finished jobs. 
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   SM.EXPملف التجربة: 

BEGIN; 

;Single Machine job Shop 

 

PROJECT, Single Machine, OR241; 

ATTRIBUTES: 1, JobType: 

  2, ProcessTime; 

RESOURCES: 1, Machine, capacity(1); 

QUEUES:  1, Buffer; 

COUNTERS: 1, Type 1 Job Count: 

  2, Type 2 Job Count; 

REPLICATE, 1, 0, 480; 

 

END; 

 

   SM.MODملف النموذج: 

  

BEGIN; 

;Single machine job shop 

;Attributes: JobType, ProcwssTime 

;Resources: Machine 

;Queue: Buffer 

 

 CREATE: 10; Create type 1 jobs 

 ASSIGN: JobType=1: 

  ProcessTime=4: 

  NEXT(process); 

 CREATE, 1, 5: 6;      Create type 2 jobs 

 ASSIGN: JobType=2: 

  ProcessTime=3; 

processQUEUE, Buffer; 

 SEIZE, 1: machine, 1; 

 DELAY:    ProcessTime; 
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 RELEASE: machine; 

 COUNT: JobType; 

 DISPOSE; 

END; 

  ة نقوم بالتالي:بعد كتابة ملفات النموذج والتجرب

1- C:\SIMAN5\MODEL.EXE SM.MOD ====> SM.M 

2-  C:\SIMAN5\EXPMT.EXE SM.EXP  ====> SM.E 

3- C:\SIMAN5\LINKER.EXE SM.M SM.E ====> SM.P 

4- C:\SIMAN5\SIMAN.EXE SM.P ====> SM.OUT 

  فینتج:

   SM.OUTملف المخرجات: 

                          SIMAN V - License #6666666 

                          Systems Modeling Corporation           

 

                        Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Single Machine                       Run execution date :   7/28/2002 

Analyst:  OR241                                Model revision date:   7/28/2002 

 

Replication ended at time      : 480.0 

 

                                    COUNTERS 

 

                    Identifier                Count   Limit 

                    _________________________________________ 

 

                    Type 1 Job Count             48  Infinite 

                    Type 2 Job Count             79  Infinite 

 

Execution time: 0.00 minutes. 

Simulation run complete. 
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  : 2مثال 

ول یكون أسي سوف نطور النموذج السابق بحیث أن ازمنة مابین الوصول للقطع من النوع األ

دقائق، زمن الخدمة (العمل على  6دقائق وللقطع من النوع الثاني أسي بمتوسط  10بمتوسط 

  دقیقة. 4.5و  1.5دقائق وللنوع الثاني متساوي بین  6و  2القطعة) للنوع األول متساوي بین 

  اجمع اإلحصائیات التالیة:

  . Machine Utilizationفعالیة الماكنة  -1

  المتظرة في الطابور.عدد القطع  -2

  الزمن المستغرق في النظام للقطع. -3

  ازمنة ما بین الخروج. -4

  

Type 1 Arrivals

EXP(10)

Type 2 Arrivals

EXP(6)

Buffer
Machine

Out

Type 1 PT
U(2,6)

Type 2 PT

U(1.5,4.5)  

  

   SM2.EXPملف التجربة: 

BEGIN; 

;Modified Single Machine job Shop 

 

PROJECT, Single Machine, OR241; 

ATTRIBUTES: JobType: ProcessTime: ArrTime; 

RESOURCES: Machine; 

QUEUES:  Buffer; 

COUNTERS: Type 1 Job Count: 

  Type 2 Job Count; 

TALLIES:  Flowtime: 

  ExitPeriod; 



 142

DSTATS:  NQ(Buffer), Queue Length: 

  NR(Machine), Machine Utilization: 

REPLICATE, 1, 0, 480; 

 

END; 

 

   SM2.MODملف النموذج: 

BEGIN; 

;Modified Single machine job shop 

 

 

 CREATE: EXPO(10): MARK(ArrTime); 

 ASSIGN: JobType=1: 

  ProcessTime=UNIF(2,6): 

  NEXT(process); 

 CREATE, 1, 5: EXPO(6): MARK(ArrTime); 

 ASSIGN: JobType=2: 

  ProcessTime=UNIF(1.5,4.5); 

process QUEUE, Buffer; 

 SEIZE:   machine; 

 DELAY:    ProcessTime; 

 RELEASE: machine; 

 TALLY: 1, INTERVAL(ArrTime); 

 TALLY: 2, BETWEEN;  

 COUNT: JobType; 

 DISPOSE; 

END; 

  بعد كتابة ملفات النموذج والتجربة نقوم بالتالي:

1- C:\SIMAN5\MODEL.EXE SM2.MOD ====> SM2.M 

2-  C:\SIMAN5\EXPMT.EXE SM2.EXP  ====> SM2.E 

3- C:\SIMAN5\LINKER.EXE SM2.M SM2.E ====> SM2.P 

4- C:\SIMAN5\SIMAN.EXE SM2.P ====> SM2.OUT 

  فینتج:
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   SM2.OUTملف المخرجات: 

 

                          SIMAN V - License #6666666 

                          Systems Modeling Corporation           

 

                        Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Single Machine                       Run execution date :   

7/29/2002 

Analyst:  OR241                                Model revision date:   

7/29/2002 

 

Replication ended at time      : 480.0 

 

                                TALLY VARIABLES 

 

Identifier              Average   Variation   Minimum    Maximum   

Observations 

____________________________________________________________________________

___ 

 

Flowtime                7.6548     .56697     1.5939     18.865        116     

ExitPeriod              4.1137     .61447     1.5089     18.021        115     

 

                           DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier              Average   Variation   Minimum    Maximum   Final 

Value 

____________________________________________________________________________

___ 

 

Queue Length            1.0582     1.1846     .00000     5.0000     1.0000     

Machine Utilization     .80701     .48902     .00000     1.0000     1.0000     

 

                                    COUNTERS 

 

                    Identifier                Count   Limit 

                    _________________________________________ 

 

                    Type 1 Job Count             43  Infinite 

                    Type 2 Job Count             73  Infinite 

 

Execution time: 0.00 minutes. 

Simulation run complete. 
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  : 3مثال 

  : Two Job Types and Two Workstationنوعین من الوظائف ومحطتي عمل 

  

Depart

Buffer
Machine

Buffer
Inspector

Repair Reject

Good

 

القطع المراد تصنیعھا تدخل وتنتظر دورھا لكي یتم العمل علیھا بواسطة ماكنة واحدة. بعد إنتھاء 

تم فحصھا. عند محطة عملیة التصنیع على الماكنة فإن القطع تستمر إلى ماكنة ثانیة حیث ی

الفحص تصنف القطع المصنعة كجیدة او مرفوضة او یعاد تصنیعھا، القطع الجیدة والقطع 

المرفوضة تغادر النظام والقطع التي یعاد تصنیعھا ترجع مرة اخرى إلي الماكنة األولى حیث 

  یعاد العمل علیھا، انظر المخطط اعاله.

دقائق. یوجد نوعین من الوظائف التي تصل  9ط زمن مابین الوصول للقطع موزع اسیا بمتوس

منھا من النوع الثاني، القطع المنتظرة  70منھا من النوع األول و % 30بشكل عشوائي، %

للعمل علیھا ترتب عند كل من الماكنة ومحطة الفحص، وظائف النوع األول لھا افضلیة على 

الطابور یحوي النوع األول من  وظائف النوع الثاني ضمن الطابور الواحد، الجزء األول من

الوظائف مرتبة حسب زمن وصولھا فلى الطابور، والنوع الثاني من الوظائف یتبع النوع األول 

من الوظائف ویكون مرتب حسب الوصول ایضا. نظام األفضلیة غیر مفرغ بمعنى إذا كانت 

إن العمل یستمر على وظیفة من النوع الثاني یعمل علیھا أثناء وصول وظیفة من النوع األول ف

القطعة الثانیة والیقطع، القطع التي یعاد تصنیعھا تعود إلى طابور الماكنة بأقل افضلیة وكذلك لھا 

أقل أفضلیة في عملیة إعادة الفحص، وھكذا یوجد ثالث إصناف من األفضلیة تستخدم عند 

  الماكنة وعند محطة الفحص : نوع أول ونوع ثاني ونوع معاد تصنیعھ.

)  5,8,10الفحص لكل قطعة، بغض النظرعن نوعھا أو نوع العمل علیھا، لھ توزیع مثلثي (زمن 

 10منھا تصنف جیدة وتغادر النظام، % 80من الوظائف التي تفحص عند محطة الفحص %

منھا تصنف یعاد تصنیعھا وتعود إلى طابور  10منھا تصنف مرفوضة وتغادر النظام ایضا، %

بقة تنطبق على كل من النوعین من الوظائف بغض النظر عن حالة الماكنة، نفس النسب السا

  إعادة التصنیع، الحظ ان اي وظیفة یمكن إعادة العمل علیھا عدة مرات.
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زمن التحضیر والعمل على القطع من النوع األول والثاني والمعاد تصنیعھا لھ توزیع طبیعي 

  لتالي:بمتوسطات وإنحرافات معیاریة بالدقائق كما في الجدول ا

 Regular 

Mean                     Std 

Rework 

Mean                       Std 

Type 1 5                             2 4                               1 

Type 2 3                             1 2                               1 

  

دقیقة وتسجیل عدد القطع المنتھیة حسب نوع الوظیفة  480نظام لمدة ھدفنا ھو محاكاة ھذا ال

وكذلك العدد الكلي للقطع المرفوضة. نرید ایضا ان نجمع إحصائات عن طول كل طابور وفعالیة 

الموارد ( وتشمل فعالیة الفحص لكل نوع من انواع الوظائف ) والزمن الذي تستغرقھ القطع في 

  النظام.

  .EXPSM3ملف التجربة: 
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   SM3.MODملف النموذج: 

  

 

  بعد كتابة ملفات النموذج والتجربة نقوم بالتالي:

1- C:\SIMAN5\MODEL.EXE SM3.MOD ====> SM3.M 

2-  C:\SIMAN5\EXPMT.EXE SM3.EXP  ====> SM3.E 

3- C:\SIMAN5\LINKER.EXE SM3.M SM3.E ====> SM3.P 

4- C:\SIMAN5\SIMAN.EXE SM3.P ====> SM3.OUT 

  فینتج:
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   SM3.OUTملف المخرجات: 
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 تمارین: أدرس وفسر عمل البرامج التالیة:

1) MODEL FILE: SIMPLE QUEUEING EXAMPLE 

 BEGIN; 

  CREATE:  EXPO(4.4); 

  QUEUE,  BUFFER; 

  SEIZE: MACHINE; 

  DELAY:  TRIA(3.2,4.2,5.2); 

  RELEASE: MACHINE; 

  COUNT:  JOBSDONE; 

  DISPOSE; 

 END; 

 

   EXPERMINT FILE: SIMPLE QUEUEING EXAMPLE 

 BEGIN; 

  PROJECT, SAMPLE PROBLEM; 

  DISCRETE, 100; 

  QUEUES:  BUFFER; 

  RESOURCES: MACHINE; 

  COUNTERS: JOBSDONE; 

  REPLICATE, 1, 0, 480; 

 END; 
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2)  MODEL FILE:  Simple Processing System 

; 

; 

;     Model statements for module:  Arrive 1 

; 

 

42$           CREATE,        1:EXPO( 5.0):MARK(Time of Arrival); 

 

3$            STATION,       In Door; 

51$           TRACE,         -1,"-Arrived to system at station In Door\n":; 

6$            ASSIGN:        Picture=Default; 

27$           DELAY:         0.; 

55$           TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Server 1 

; 

 

0$            STATION,       Machine; 

158$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Machine\n":; 

121$          DELAY:         0.; 

165$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource Machine_R\n":; 

82$           QUEUE,         Machine_R_Q:MARK(QueueTime); 

83$           SEIZE,         1: 

                             Machine_R,1; 

192$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Machine_R).eq.2,193$,Yes: 

                             If,RTYP(Machine_R).eq.1,95$,Yes; 

193$          MOVE:          Machine_R,Machine; 

95$           TALLY:         Machine_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

202$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time TRIA( 1, 4, 8)\n":; 
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84$           DELAY:         TRIA( 1, 4, 8); 

166$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

85$           RELEASE:       Machine_R,1; 

149$          DELAY:         0.; 

172$          TRACE,         -1,"-Transferred to next module\n"::NEXT(2$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Depart 1 

; 

 

2$            STATION,       Out Door; 

233$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Out Door\n":; 

203$          DELAY:         0.; 

225$          COUNT:         Production,1; 

230$          TALLY:         Flowtime,Interval(Time of Arrival),1; 

240$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

232$          DISPOSE; 

 

 

 

EXPERMINT FILE: Simple Processing System 

PROJECT,      Simple Processing System,Desdemona Rocketship; 

 

ATTRIBUTES:   QueueTime: 

              Time of Arrival; 

 

QUEUES:       Machine_R_Q,FIFO; 

 

PICTURES:     Default; 

 

RESOURCES:    Machine_R,Capacity(1,),-,Stationary; 
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STATIONS:     In Door: 

              Out Door: 

              Machine; 

 

COUNTERS:     Production; 

 

TALLIES:      Machine_R_Q Queue Time: 

              Flowtime; 

 

DSTATS:       NR(Machine_R),Machine_R Busy: 

              NQ(Machine_R_Q),# in Machine_R_Q: 

              MR(Machine_R),Machine_R Available; 

 

REPLICATE,    1,0.0,15,Yes,Yes; 
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3)  MODEL FILE: Electronic Assembly and Test 

; 

; 

;     Model statements for module:  Arrive 1 

; 

 

50$           CREATE,        1:EXPO( 5 ):MARK(Arrival Time); 

51$           ASSIGN:        Sealer Time=TRIA( 1 , 3 , 4 ); 

 

11$           STATION,       Part A Arrive; 

59$           TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Part A Arrive\n":; 

14$           ASSIGN:        Picture=Default; 

35$           DELAY:         0.; 

64$           TRACE,         -1,"-Transferred to station Part A Prep\n":; 

37$           ROUTE:         2,Part A Prep; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Arrive 2 

; 

 

129$          CREATE,        4:EXPO( 30 ):MARK(Arrival Time); 

130$          ASSIGN:        Sealer Time=NORM( 2.4 , 0.5 ); 

 

90$           STATION,       Part B Arrive; 

138$          TRACE,         -1,"-Arrived to system at station Part B Arrive\n":; 

93$           ASSIGN:        Picture=Default; 

114$          DELAY:         0.; 

143$          TRACE,         -1,"-Transferred to station Part B Prep\n":; 

116$          ROUTE:         2,Part B Prep; 

 

 

; 
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; 

;     Model statements for module:  Server 1 

; 

 

0$            STATION,       Part A Prep; 

245$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Part A Prep\n":; 

208$          DELAY:         0.; 

252$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource Part A Prep_R\n":; 

169$          QUEUE,         Part A Prep_R_Q:MARK(QueueTime); 

170$          SEIZE,         1: 

                             Part A Prep_R,1; 

279$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Part A Prep_R).eq.2,280$,Yes: 

                             If,RTYP(Part A Prep_R).eq.1,182$,Yes; 

280$          MOVE:          Part A Prep_R,Part A Prep; 

182$          TALLY:         Part A Prep_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

289$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time TRIA( 1 , 4 , 8 )\n":; 

171$          DELAY:         TRIA( 1 , 4 , 8 ); 

253$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

172$          RELEASE:       Part A Prep_R,1; 

236$          DELAY:         0.; 

258$          TRACE,         -1,"-Transferred to station Sealer\n":; 

176$          ROUTE:         2,Sealer; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Server 2 

; 

 

2$            STATION,       Part B Prep; 

366$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Part B Prep\n":; 

329$          DELAY:         0.; 



 154

373$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource Part B Prep_R\n":; 

290$          QUEUE,         Part B Prep_R_Q:MARK(QueueTime); 

291$          SEIZE,         1: 

                             Part B Prep_R,1; 

400$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Part B Prep_R).eq.2,401$,Yes: 

                             If,RTYP(Part B Prep_R).eq.1,303$,Yes; 

401$          MOVE:          Part B Prep_R,Part B Prep; 

303$          TALLY:         Part B Prep_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

410$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time TRIA( 3 , 5 , 10 )\n":; 

292$          DELAY:         TRIA( 3 , 5 , 10 ); 

374$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

293$          RELEASE:       Part B Prep_R,1; 

357$          DELAY:         0.; 

379$          TRACE,         -1,"-Transferred to station Sealer\n":; 

297$          ROUTE:         2,Sealer; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Inspect 1 

; 

 

4$            STATION,       Sealer; 

523$          TRACE,         -1,"-Arrived to Inspect station Sealer\n":; 

464$          DELAY:         0.; 

411$          QUEUE,         Sealer_R_Q:MARK(QueueTime); 

412$          SEIZE,         1: 

                             Sealer_R,1; 

576$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Sealer_R)==2,577$,Yes: 

                             If,RTYP(Sealer_R)==1,425$,Yes; 

577$          MOVE:          Sealer_R,Sealer; 
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425$          TALLY:         Sealer_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

594$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time Sealer Time with failure 

probability 0.09\n 

 

":; 

413$          DELAY:         Sealer Time; 

420$          BRANCH,        1: 

                             With,0.09,531$,Yes: 

                             Else,530$,Yes; 

531$          TRACE,         -1,"-Entity failed inspection\n":; 

516$          DELAY:         0.0; 

475$          RELEASE:       Sealer_R,1; 

500$          DELAY:         0.; 

535$          TRACE,         -1,"-Transferred to station Rework\n":; 

419$          ROUTE:         2,Rework; 

 

530$          TRACE,         -1,"-Entity passed inspection\n":; 

515$          DELAY:         0.0; 

414$          RELEASE:       Sealer_R,1; 

499$          DELAY:         0.; 

541$          TRACE,         -1,"-Transferring to station Shipping\n":; 

418$          ROUTE:         2,Shipping; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Inspect 2 

; 

 

6$            STATION,       Rework; 

707$          TRACE,         -1,"-Arrived to Inspect station Rework\n":; 

648$          DELAY:         0.; 

595$          QUEUE,         Rework_R_Q:MARK(QueueTime); 
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596$          SEIZE,         1: 

                             Rework_R,1; 

760$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(Rework_R)==2,761$,Yes: 

                             If,RTYP(Rework_R)==1,609$,Yes; 

761$          MOVE:          Rework_R,Rework; 

609$          TALLY:         Rework_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

778$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time EXPO( 45 ) with failure 

probability .2\n":; 

597$          DELAY:         EXPO( 45 ); 

604$          BRANCH,        1: 

                             With,.2,715$,Yes: 

                             Else,714$,Yes; 

715$          TRACE,         -1,"-Entity failed inspection\n":; 

700$          DELAY:         0.0; 

659$          RELEASE:       Rework_R,1; 

684$          DELAY:         0.; 

719$          TRACE,         -1,"-Transferred to station Scrap\n":; 

603$          ROUTE:         2,Scrap; 

 

714$          TRACE,         -1,"-Entity passed inspection\n":; 

699$          DELAY:         0.0; 

598$          RELEASE:       Rework_R,1; 

683$          DELAY:         0.; 

725$          TRACE,         -1,"-Transferring to station Salvaged Parts\n":; 

602$          ROUTE:         2,Salvaged Parts; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Depart 1 

; 
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8$            STATION,       Shipping; 

809$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Shipping\n":; 

779$          DELAY:         0.; 

801$          COUNT:         Shipping_C,1; 

806$          TALLY:         Shipping_Ta,Interval(Arrival Time),1; 

816$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

808$          DISPOSE; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Depart 2 

; 

 

9$            STATION,       Salvaged Parts; 

848$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Salvaged Parts\n":; 

818$          DELAY:         0.; 

840$          COUNT:         Salvaged Parts_C,1; 

845$          TALLY:         Salvaged Parts_Ta,Interval(Arrival Time),1; 

855$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

847$          DISPOSE; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Depart 3 

; 

 

10$           STATION,       Scrap; 

887$          TRACE,         -1,"-Arrived to station Scrap\n":; 

857$          DELAY:         0.; 

879$          COUNT:         Scrap_C,1; 

884$          TALLY:         Scrap_Ta,Interval(Arrival Time),1; 

894$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 
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886$          DISPOSE; 

 

 

EXPERMINT FILE:  Electronic Assembly and Test 

 

PROJECT,      Electronic Assembly and Test,Mr. Munchkin; 

 

ATTRIBUTES:   Sealer Time: 

              Arrival Time: 

              QueueTime; 

 

QUEUES:       Part B Prep_R_Q,FIFO: 

              Rework_R_Q,FIFO: 

              Part A Prep_R_Q,FIFO: 

              Sealer_R_Q,FIFO; 

 

PICTURES:     Default; 

 

RESOURCES:    Sealer_R,Capacity(1,),-,Stationary: 

              Part A Prep_R,Capacity(1,),-,Stationary: 

              Rework_R,Capacity(1,),-,Stationary: 

              Part B Prep_R,Capacity(1,),-,Stationary; 

 

STATIONS:     Part B Arrive: 

              Shipping: 

              Rework: 

              Part B Prep: 

              Sealer: 

              Part A Prep: 

              Scrap: 

              Part A Arrive: 

              Salvaged Parts; 

 

COUNTERS:     Salvaged Parts_C: 
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              Scrap_C: 

              Shipping_C; 

 

TALLIES:      Salvaged Parts_Ta: 

              Rework_R_Q Queue Time: 

              Sealer_R_Q Queue Time: 

              Scrap_Ta: 

              Part B Prep_R_Q Queue Time: 

              Shipping_Ta: 

              Part A Prep_R_Q Queue Time; 

 

DSTATS:       NQ(Rework_R_Q),# in Rework_R_Q: 

              NR(Part A Prep_R),Part A Prep_R Busy: 

              NQ(Sealer_R_Q),# in Sealer_R_Q: 

              MR(Part B Prep_R),Part B Prep_R Available: 

              NQ(Part A Prep_R_Q),# in Part A Prep_R_Q: 

              MR(Sealer_R),Sealer_R Available: 

              MR(Part A Prep_R),Part A Prep_R Available: 

              MR(Rework_R),Rework_R Available: 

              NR(Sealer_R),Sealer_R Busy: 

              NR(Rework_R),Rework_R Busy: 

              NR(Part B Prep_R),Part B Prep_R Busy: 

              NQ(Part B Prep_R_Q),# in Part B Prep_R_Q; 

 

REPLICATE,    1,0.0,2000,Yes,Yes; 
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  الفصل الثامن:

  : ARENAالنمذجة والمحاكاة بإستخدام حزمة المحاكاة 

  مقدمة:

 Process Analysis,  Modeling andفي تحلیل و نمذجة ومحاكاة العملیات  Arenaتختص 

Simulation  لدعم قرارات األعمالBusiness Decision Support.  

من  Resourceھي أي إجراء أو عمل یتم على كائن في النظام بواسطة مورد  Processوالعملیة 

  موارد النظام. 

والكائنات ھي أشیاء حركیة تتفاعل مع مكونات النظام ومع بعضھا البعض وتقوم بإستخدام 

  ائنات في النظام الواحد.موارد النظام. وقد یكون ھناك أكثر من نوع واحد من الك

  بنمذجة العملیات وذلك بمتابعة كائنات تمر بمراحل من العملیات في النظام .  Arenaتقوم 

  

  :Arena مكونات

فتظھر نافذة النمذجة منظر مخطط اإلنسیاب  والتي یتم فیھ إدخال النموذج  Arenaشغل برنامج 

ر ویظھر فیھ خواص مكونات على شكل مخطط إنسیاب ونافذة النمذجة منظر صفحة النش

ویحوي على لوحة العملیات  Project Barالنموذج على شكل صفحة نشر  وعامود المشروع 

 Navigateونافذة التجوال  Reports Panelولوحة التقاریر  Basic Process Panelاألساسیة 

Panel ع فتظھر كمایمكن إضافة لوحات اخرى بالضغط بزر الفارة األیمن داخل عامود المشرو

فتظھر قائمة من الملفات تحوي لوحات متطورة مثل العملیات  ...Attachنافذة حوار أختار منھا 

  ولوحة العناصر Blocks Panelولوحة القوالب  Advanced Process Panelالمتطورة 

Elements Panel .وغیرھا  
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   SIMAN ( SIMulation ANalysis)لغة المحاكاة 

وإطار تجربة  MODEL FRAMEمن إطار نموذج  SIMANكامل من یتكون النموذج ال

EXPERIMENT FRAME   

یصف اإلنسیاب المنطقي لألحداث ضمن النظام. والعبارات في إطار النموذج  إطار النموذج:

   SM.MODكمثال  MODویعطى الملف اإلضافة  BLOCKSتسمي قوالب 

لعبارات في إطار التجربة تسمى عناصر یعین شروط التجربة إلجراء النموذج. ا إطار التجربة:

ELEMENTS  ویعطى الملف اإلضافةEXP  كمثالSM.EXP   

  

ھي من أقوى لغات المحاكاة وأقدمھا وتتبع اإلتجاه المنحى شیئي  SIMANولغة المحاكاة 

Object-Orientation  وقد أستخدمھا مطوري برنامجArena  كآلة العمل الخفیة التي تقوم بالعمل

. وقد جعلھا مطوري Arenaلبرنامج  GUIالتي تختفي تحت واجة المستخدم الصوریة الفعلي و

ایضا ) لكي یستطیع كتابة  VBAفي متناول المستخدم المتطور ( مع لغة البرمجة  Arenaبرنامج 

  وحدات جدیدة غیر متوفرة للمستخدم العادي.

وسوف نستعرضھا في األمثلة التالیة.
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  األساسیة:أوال: أمثلة على العملیات 

  :1مثال 

سوف نبدأ ببناء نموذج أولي بسیط ثم نزیده تفاصیل أكثر حتى نصل إلى إستعراض معظم 

 . Arenaمكونات 

لبناء نموذج نحتاج إلى تولید الكائنات التي تتفاعل في النظام ومن ثم نحتاج إلى التخلص من ھذه 

  الكائنات.

   Dispose Moduleص منھا نستخدم الوحدة وللتخل Create Moduleلتولید كائنات نستخدم وحدة 

  

   Module Createوحدة ولد (تولید) 

 

إسم الوحدة یكتب في داخلھا وفي الطرف األیمن  Module Createیتم تولید الكائنات بوحدة 

  ) . السفلي یوجد عدد التولید (ویظھر حالیا صفر) كما یوجد مخرج واحد من الوحدة ( 

والتي  Basic Processسحب أیقونتھا من نافذة العملیات األساسیة نحصل على ھذة الوحدة من 

وھذه النافذة تختص بالعملیات األساسیة والتي تعتبر أھم وأول العملیات  Arenaتوجد في برنامج 

  واألكثر شیوعا في معظم األنظمة. Arenaفي 

 Inter Creation Timeاو على ازمنة مابین تولید  Scheduleتتولد الكائنات بناء على موقت 

(ICT) وتتحرك الكائنات في النظام لتتم علیھا عملیة أو عملیات مختلفة. ویتحدد نوع الكائن أثناء .

  تولیده في ھذه الوحدة.

  

  غالبا كالتالي: Create  وتستخدم الوحدة

  كبدایة إلنتاج قطعة في خط تصنیع. -

  یة تجاریة.وصول وثیقة ( مثل طلب أو أمر صرف أو إستمارة الخ) لعمل -

  وصول زبون لعملیة خدمة (مثل مطعم أو بنك أو بقالة أو موظف إعالم الخ).  -
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ونضغط علیھا بالفارة مرتین فتظھر نافذة خواص  Createإلظھار نافذة خواصھا نسحب وحدة 

Create   التالیة  

  نافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب: 

  

  

  والتي نكبرھا في الشكل التالي:
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   Random(Expo)عشوائي  Typeذة حوار نوع ناف
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   Scheduleتوقیت (جدولة)  Typeنافذة حوار نوع 

  

   Constantثابت  Typeنافذة الحوار نوع 

  

  

   Expressionتعبیر  Typeنافذة حوار نوع 

  

 Expressionتعبیر  Expressionتعبیر  Typeنافذة حوار نوع 
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  نافذة الخواص في طور صفحة النشر:

  Random(expo)عشوائي  Typeنافذة حوار نوع 

  

  Scheduleتوقیت (جدولة)  Typeنافذة حوار نوع 

  

  Constantثابت  Typeنافذة الحوار نوع 
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  Expressionتعبیر  Typeنافذة حوار نوع 

  

  

  ونفصل نوافذ الخصائص كاآلتي:

  الوصف  المطلوب

د وحی Module Identifierوھو معرف للوحدة    Nameإسم 

  الیتكرر ویظھر على شكل الوحدة.

  إسم الكائن الذي سیولد.   Entity Typeنوع الكائن 

الذي  Arrival Streemنوع "سیل الوصول"    Typeنوع 

أو  Randomسیولد ویشمل "عشوائي" 

أو  Constantأو "ثابت"  Schedule"موقت" 

  .Expression"تعبیر" 

وع "عشوائي" ویستخدم فقط عندما یكون الن   Valueقیمة 

(فیعطي المتوسط) أو "ثابت" (وتعطى قیمة 

  .)20ثابتة مثل 

ویعرف "إسم التوقیت" الذي سیستخدم.    Schedule Nameإسم التوقیت 

"التوقیت" یعرف نمط وصول الكائنات للنظام. 

  ویستخدم فقط عندما یكون النوع "توقیت". 

ین التولید". أي توزیع أو قیمة تحدد "زمن ماب   Expressionتعبیر 

  ویستخدم فقط عندما یكون النوع "تعبیر".

وحدات الزمن المستخدمة لـ"مابین التولید"    Unitsوحدات 

 First Creation Timeأولـ"زمن أول تولید" 

  والیستخدم عندما یكون النوع "توقیت".

  تولید.عدد الكائنات التي ستدخل النظام عند كل    Entities per Arrivalكائن لكل وصول 

أقصى عدد للكائنات التي ستولد. وعندما یصل    Max Arrivalأقصى وصول 
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  عدد الكائنات المولدة لھذا الرقم یتوقف التولید.

زمن البدئ لتولید أول كائن یدخل النظام.    First Creationأول تولید 

  والیستخدم عندما یكون النوع "توقیت".

  

  

  : SIMANبلغة  Createوحدة تولید 

  لف التجربة:م

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Create 

1.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 

              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 
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              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     Entity 

1,Picture.Report,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Yes,,)

; 

  ملف النموذج:

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

0$            CREATE,        

1,HoursToBaseTime(0.0),Entity 

1:HoursToBaseTime(EXPO(1)):NEXT(1$); 

 

1$            ASSIGN:        Create 1.NumberOut=Create 

1.NumberOut + 1; 

 

 

   ose ModuleDispوحدة تخلص (إنھاء) 

 

  وتستخدم ھذه الوحدة إلنھاء وجود الكائن في النظام بعد إتمام مھامھ.

  ویستخدم غالبا:

 أجزاء مصنعة تغادر المصنع للسوق. -

  إنھاء عملیة تجاریة. -
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  زبائن یغادرو بقالة. -

  ونافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

  ونافذة الخواص في طور صفحة النشر:

  

  وتحوي:

  الوصف  لوبالمط

إسم وحید لتعریف الوحدة وتظھر على شكل   Nameإسم 

  الوحدة.

 Record Entityسجل إحصاءات الكائن 

Statistics   

وتحدد فیما إذا كانت إحصاءات الكائن القادم 

  تسجل أوال.

  

  : SIMANبلغة  Diposeوحدة تخلص 

  ملف التجربة:

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Dispose 

1.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ملف النموذج:

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 
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; 

0$            ASSIGN:        Dispose 1.NumberOut=Dispose 

1.NumberOut + 1; 

1$            DISPOSE:       Yes; 

 

  

  . لزبائن یصلو  ویغادرو Disposeو  Createسوف نقوم في ھذا المثال بإستعراض الوحدتین 

  

  بطور مخطط اإلنسیاب: Createننظر إلى نافذة خواص 

  

 Customerھو  Entity Typeونوع الكائن  Customers Arriveوحدة التولید  Nameالحظ إسم 

وقیمة متوسط  Random (Expo)ھو  Typeنوعھ  Time Between Arrivalsزمن مابین الوصول 

 Minutesھنا دقائق  Unitsووحدات الزمن  1ھي  Valueزمن مابین الوصول للتوزیع األسي 

ائنات وأقصى عدد للك 1ھنا  Entities per Arrivalعدد الكائنات التي تولد عند كل حدث وصول 

   0.0ھنا  First Creationوزمن أو تولید (وصول)  Infiniteھنا النھائي  Max Arrivalالتي تصل 

  بطور صفحة النشر: Createننظر إلى نافذة خواص 
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وحدات ھذا النموذج البسیط جدا الیحوي سوي كائنات تصل وتغادر. سوف ننظر إلى أحد 

  وھي Data Modules البیانات

   ity ModuleEntوحدة الكائن 

بالضغط على وحدة الكائن في عامود المشروع تحت نافذة العملیات األصلیة والذي لھ الشكل 

 یظھر في نافذة النموذج (منظر صفحة النشر) السطر التالي: 

 

  ولتوضیحھ نقسمھ إلى سطرین

  

  

القیمة  ووحدة الكائن تعرف مختلف أنواع الكائنات وصورھا األولیة وتكلفة تعطیلھا وتكلفة

المضافة األولیة وقیمة القیمة غیر المضافة األولیة وتكلفة اإلنتظار األولي وتكلفة اإلنتقال األولى 

  وأي تكالیف أولیة اخري كما نستطیع تحدید إذا أردنا تسجیل إحصاءات أم ال.

  ویستخدم عادة:

  قطع تنتج في مصنع. -

  مستندات في مكتب. -

  زبائن في بنك. -
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ویظھر في نافذة النمذجة   ط وحدة بیانات الكائن تختار بالضغط على للنموذج البسی

  (صفحة النشر) التالي (قسمت جزئین للتوضیح):

  

  

  

 Initialالحظ في ھذا الطور نستطیع إدخال بیانات عن الكائن المتولد مثل إعطائة صورة أولیة 

Picture  ھنا أخترنا صورة رجل)Picture Manتكلفة في الساعة للتعطیل ) كما یمكن إدخال ال

Holding Cost/Hour  والقیمة األولیة المضافةInitial VA Cost  والقیمة األولیة غیر المضافة

Initial NVA Cost  وتكلفة اإلنتظار األولیةInitial Waiting Cost  وتكلفة النقل األولیةInitial 

Tran Cost  وأي تكلفة أولیةInitial Other Cost ذة القیم یمكن أن تتغیر بواسطة (الحظ ان ھ

) وأخیر إذا أردنا إحصاءات Assign Moduleتعبیر أو متغیر أثناء المحاكاة أوبواسطة وحدة أسند 

  .Report Statisticsعن ھذه الوحدة نؤشر في 

  قبل إجراء النموذج البد أن نقوم بتجھیزه كالتالي:

   ...Setupثم  Runمن القائمة الرئیسة نختار 

  

  



 175

  ر نافذة حوار التجھیزفتظھ

  

  

وإسم محلل  Project Titleأدخلنا عنوان المشروع  Project Parametersفي معالم المشروع 

أخترنا "كائنات"  Statistics Collectionوفي اإلحصاءات المجمعة  Analyst Nameالنظام 

Entities جراء المحاكاة) (لیس لدینا سواھا في ھذا النموذج). في معالم التكرار (عدد مرات إ

Replication Parameters   
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 Warm-upفترة التحمیة (أو التسخین)  1ھنا  Number of Replicationsعدد مرات التكرار 

Period  ووحداتھا  0.0ھناTime Units  بالساعة (فترة التسخین ھو الزمن الذي نجري فیھ

التي یمر بھا  Transient Stateتقالیة المحاكاة بدون تسجیل أي إحصائیات وذلك تحسبا للفترة اإلن

ھنا  Replication Length). طول التكرار Steady Stateالنموذج حتى یصل إلى مرحلة التوازن 

ووحداتھ ساعة ( الغرض من ھذا    24ھنا  Hours Per Dayساعات. عدد الساعات في الیوم  10

 Base Timeة األساسیة للزمن ساعات). والوحد 8ھو تحدید ساعات یوم العمل مثال قد یكون 

Units  وھنا ساعةHours  بقیة القیم مثل السرعة .Speed  والتحكم بأإلجراءRun Control 

  .Defaultنبقیھا في قیمھا اإلفتراضیة   Reportsوالتقاریر 

  اإلجراء:

من  Runأو نختار  F4قبل إجراء المحاكاة نقوم بالتأكد من النموذج وذلك بالضغط على مفتاح 

   Check Modelالقائمة الرئیسة ثم 
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  إذا كان النموذج سلیم من الناحیة المنطقیة تظھر النافذة

  

  مع الرسالة " التوجد أخطاء أو تحذیرات في النموذج"

من قائمة األدوات القیاسیة  أو على  F5إلجراء النموذج إما نضغط مفتاح 

  Goثم  Runفي القائمة الرئیسة أو من   

  

   

  التقریر
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  تمرین: یترك للطالب تصفح التقریر وتفسیر النتائج.

   SIMANالمثال بلغة 

  ملف التجربة

PROJECT,      "First Example ( Create - Dispose )","Dr. 

A. Barry",,,No,Yes,No,No,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Customers 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Customers 

Leave.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 
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              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

REPLICATE,    

1,,HoursToBaseTime(10),Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     

Customer,Picture.Man,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Ye

s,,); 

  ملف النموذج

 

; 
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;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

1$            CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Customer:MinutesToBaseTime(EXPO(

1)):NEXT(2$); 

 

2$            ASSIGN:        Customers 

Arrive.NumberOut=Customers Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

0$            ASSIGN:        Customers 

Leave.NumberOut=Customers Leave.NumberOut + 1; 

5$            DISPOSE:       Yes; 
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 مثال 2:

لكائنات عند یستخدمھ ا Resourceسوف نطور النموذج السابق بحیث نجعل في النظام مورد 

والتي تقوم بعمل ما على أو  Process Moduleدخولھم النظام لھذا الغرض نستخدم وحدة العملیة 

  للكائنات ولھا التركیب التالي:

  

  :Process Moduleوحدة العملیة 

 

  

إسم الوحدة یكتب في داخلھا ومحتوى الوحدة یكتب في اسفلھا وھو حالیا صفر وللوحدة مدخل 

  ). رج واحد ( ) ومخواحد ( 

وھذة الوحدة تقوم بالمعالجة أو العمل في المحاكاة وتحوي خیارات إلمساك وترك الموارد 

وتحدید التسلسل المنطقي الذي  Submodelالمتاحة. كمایوجد بھا خیار إستخدام نموذج فرعي 

في  . زمن المعالجة یعطى للكائنHierarchical User-defined Logicیعطى بواسطة المستخدم 

( وھذا یعني أن العملیة تزید من قیمة  Value Addedھذه الوحدة ویمكن ان یكون "قیمة مضافة" 

أو  Non-value Added  أو ترفع من شأن أو تضیف شیئ إلى الكائن) أو "قیمة غیر مضافة"

. التكالیف المترتبة على العمل Otherأو اي "شیئ آخر"  Waitأو "إنتظار"   Transfer"إنتقال" 

  سوف تضاف للفئة المناسبة.
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  وإستخداماتھا تكون غالبا كالتالي:

  معالجة قطعة بآلة.   -

  مراجعة وثیقة.   -

  تحقیق طلبات.   -

  خدمة زبون. -

  نافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

  

  

  : Typeنافذة حوار نوع 
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  : Actionتصرف  Logicنافذة حوار المنطق 

  

  ) Triangular(توزیع مثلثي  Delay Typeنافذة حوار نوع التأخیر 
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  )Constant(ثابت  Delay Typeنافذة حوار نوع التأخیر 

  

  )Normal(طبیعي  Delay Typeنافذة حوار نوع التأخیر 
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  )Uniform(متساوي  Delay Typeنافذة حوار نوع التأخیر 

 

  )Expression(تعبیر  Delay Typeنافذة حوار نوع التأخیر 
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   Allocationوار التعیین نافذة ح

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  مع نافذة حوار نوع
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  نافذة حوار التصرف

  

  

  نافذة حوار نوع التأخر (في حالة تعبیر)

  

  نافذة حوار التعیین

  

  نافذة حوار تعبیر

  

  ونفصل نافذة الخصائص كاآلتي:

  الوصف  المطلوب

وحید  Module Identifierوھو معرف للوحدة   Nameإسم 

  الیتكرر ویظھر على شكل الوحدة.

طریقة تحدید المنطق داخل الوحدة. معالجة    Typeنوع 
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تحدد ان كل المنطق سوف  Standard"قیاسیة" 

یخزن داخل وحدة المعالجة ویعرف بواسطة 

 Submodelإجراء معین. "نموذج فرعي" 

یحدد أن المنطق سوف یعرف بشكل تسلسلي 

والذي قد یشمل أي عدد من  في نموذج فرعي

  وحدات المنطق.

نوع المعالجة التي ستحدث داخل الوحدة.    Actionإجراء 

یحدد ببساطة انھ سیحدث  Delay"تأخیر" 

تأخیر في العملیة بدون إعطاء لمورد. "إمساك 

یعني أن مورد سوف  Seize Delayتأخر" 

یعطى مع حدوث تأخر ولكن ترك المورد سیتم 

 Seize"إمساك تأخر ترك" عند وقت آخر. 

Delay Release  یعني أن مورد سوف یعطى

یتبع بعملیة تأخر ثم یتم ترك المورد. "تأخر 

یعني أن المورد قد  Delay Releaseترك" 

اعطي سابقا وأنھ سیحدث "تأخر" ثم "یترك" 

المورد. وھذا األخیر یطبق فقط عندما یكون 

  النوع "قیاسي". 

ألولیة للكائن الذي ینتظر عند ھذه الوحدة قیمة ا   Priorityأولیة 

للمورد المحدد. ویستخدم عندما یكون كائن أو 

أكثر من وحدة اخرى ینتظر نفس المورد. 

والیستخدم عندما یكون اإلجراء "تأخر" أو 

"تأخر ترك" أو عندما یكون النوع "نموذج 

  فرعي".

ویعدد الموارد أو مجموعة موارد والتي    Resourcesموارد 

تستخدم لمعالجة الكائن. التستخدم عندما یكون 

اإلجراء "تأخر" أو عندما یكون النوع "نموذج 

  فرعي".
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نوع التوزیع أو طریقة تحدید معالم التأخر.    Delay Typeنوع التأخر 

 Expression  و "تعبیر" Constant"ثابت" 

تحتاج قیمة واحدة بینما التوزیعات "طبیعي" 

Normal  "و "متساويUniform  "و"مثلثي

Triangular .تحتاج عدة معالم  

  وحدات الزمن لمعالم التأخر.   Units  وحدات

وتحدد كیفة تخصیص زمن العمل وتكلفة العمل    Allocationتخصیص 

للكائنات. والعمل یمكن ان نعتبره "قیمة 

 أو "قیمة غیر مضافة" Value Addedمضافة" 

 Non-value Added  "أو "إنتقالTransfer  أو

 Otherأو "غیر ذلك"  Wait"إنتظار"  

والتكلفة الحاصلة سوف تضاف للفئة المناسبة 

  للكائن والعملیة.

خانة المعلم لتحدید القیمة الصغرى للتوزیع    Minimumأصغر قیمة 

  "المتساوي" أو "المثلثي".

خانة المعلم لتحدید المتوسط للتوزیع "طبیعي"    Valueقیمة 

تأخیر زمني أو المنوال أو قیمة "ثابت" ل

  للتوزیع "مثلثي".

خانة المعلم لتحدید القیمة الكبرى للتوزیع    Maximumأكبر قیمة 

  "متساوي" أو "مثلثي".

خانة المعلم لتحدید اإلنحراف المعیاري للتوزیع    Std Devاإلنحراف المعیاري 

  "طبیعي".

قیمتھ بعد خانة المعلم لتحدید "تعبیر" تستخدم    Expressionتعبیر 

  تعینھا زمن "تأخر" العملیة. 

یحدد فیما إذا كانت المعلومات اإلحصائیة  Report Statisticsأعطي تقریر إحصائي 

  سوف تجمع ذاتیا أو ال.

  

   Process Module – Resources Dialogنافذة حوار الموارد لوحدة العملیة 

  وارد للتالي:یتغیر شكل نافذة الم Seize Delay Releaseعند إختیار 
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  تظھر نافذة حوار الموارد: …Addویجب إضافة نوع المورد فبالضغط على 

  

 

  وتحوي:

  الوصف  المطلوب

تحدید مورد معین أو إختیار مورد من مجموعة  Typeنوع 
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  .Resource Setموارد 

إسم المورد المطلوب إمساكھ و/أو تركھ.    Resource Nameإسم المورد 

  ا یكون النوع "مورد".ویستخدم فقط عندم

إسم مجموعة موارد والتي منھا سیتم إمساك    Set Name إسم المجموعة

و/أو ترك "مورد". یستخدم فقط عندما یكون 

  .Setالنوع "مجموعة" 

عدد الموارد ذات إسم محدد أو من مجموعة    Quantityكمیة 

محددة والتي سیتم إمساكھا و/أو تركھا. 

تعین عدد الموارد  وللمجموعات، ھذه القیمة

المختارة والتي سیتم إمساكھا و/أو تركھا طبقا 

لسعة المورد ولیس عدد افراد المجموعة التي 

  سوف تمسك/تترك.

طریقة اإلختیار بین الموارد المتاحة في    Selection Ruleقاعدة اإلختیار 

ویتم اإلختیار  Cyclicalمجموعة. "دوري" 

. بشكل دوري بین األعضاء المتاحین

ویتم اإلختیار عشوائیا  Random"عشوائي" 

من بین األعضاء. "ترتیب األفضل" 

Preferred Order  ویتم إختیار اول عضو متاح

األول ثم الثاني وھكذا. "عضو محدد" 

Specific Member  وھذا اإلختیار یحتاج إدخال

(والتي تكون قد  Attribute Value"قیمة صفة" 

 Saveخزنت في "مجال خزن صفة" 

Attribute Field  لتحدید أي عضو من (

المجموعة مطلوب. "أكبر سعة متبقیة" 

Largest Remaining Capacity  و "اقل عدد

تستخدم  Smallest Number Busy مشغول"

لموارد ذات سعات متعددة وتستخدم فقط عندما 

  یكون النوع "مجموعة".



 192

رقم اإلسناد في إسم الصفة المستخدمة لحفظ    Save Attributeخزن صفة 

مجموعة األعضاء التي اختیرت.ھذه الصفة 

یمكن ان تستدعى بواسطة قاعدة اإلختیار 

. التستخدم Specific Member"عضو محدد" 

عندما تكون قاعدة اإلختیار "عضو محدد". إذا 

عین النشاط على انھ "تأخیر ترك" فإن القیمة 

المحددة تعین أي من اعضاء المجموعة سیتم 

إذا لم تحدد صفة فإن الكائن سوف تركھ. و

  یترك عضو المجموعة الذي أمسك في اآلخر. 

في مجموعة  Index Number"رقم اإلسناد"    Set Indexسند المجموعة 

األعضاء المطلوبین. وتستخدم فقط عندما تكون 

قاعدة اإلختیار ھي "عضو محدد". إذا حدد 

النشاط على انھ "تأخیر ترك" فإن القیمة 

ة تعرف أي عضو (رقم اإلسناد) من المحدد

  المجموعة الذي سیتم تركھ.

  

  ھي: Data Modulesسوف نقدم وحدتین من وحدات البیانات 

  Resource Moduleوحدة المورد 

  وعند الضغط علیھا یظھر السطر في صفحة النشر ولھا الشكل التالي 

  

نوع السعة ومقدار السعة وتكلفة ویعرف الموارد في النظام وتشمل معلومات عن توفر الموارد و

المورد عند إشغالھ لوحدة زمن وتكلفة فراغة وتكلفة كل إستخدام وإسم مجموعة الحالة وفشل 

  المورد وإعطاء إحصاءات.

   Queue Moduleوحدة الطابور 
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  ویظھر السطر التالي  ولھا الشكل التالي 

  

ییر نظام الطابور وإذا ماكان الطابور ووحدة الطابور تستخدم لتعریف الطوابیر في النظام ولتغ

 Serviceمشترك وھل یسجل إحصاءات. الحظ في الشكل السابق یوجد طابورین 

Station.Queue  وFile.Queue.  

   SIMANبلغة  Process Moduleوحدة عملیة 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Process 

1.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Process 

1.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Process 

1.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ملف النموذج

;     Model statements for module:  Process 1 

; 

0$            ASSIGN:        Process 1.NumberIn=Process 

1.NumberIn + 1: 

                             Process 1.WIP=Process 

1.WIP+1; 

2$            DELAY:         Triangular(.5,1,1.5),,VA; 

49$           ASSIGN:        Process 1.NumberOut=Process 

1.NumberOut + 1: 
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                             Process 1.WIP=Process 1.WIP-

1; 



 195

نطور المثال السابق وذلك بوصول زبائن إلى نظام ویلتحقو بطابور وتجرى لھم خدمة معینة ثم 

  ینصرفو من النظام

  

  تاليكال Createقمنا بتعدیل خواص 

  

   Processنافذة خواص 

  

ترك"  -تأخیر  - "إمساك  Actionاإلجراء  Standardنوعھا  Customers Serviceإسم العملیة 

Seize Delay Release  األفضلیةPriority  2متوسطة أو Medium(2)   المواردResources :  
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. وبالعودة 1ھنا  Quantityكمیتھا  Serverھنا خادم  Resource Nameالنوع "مورد" إسم المورد 

وإنحراف  5موزع طبیعیا بمتوسط  Delay Typeلنافذة خواص العملیة أخترنا نوع التأخیر 

  الوحدات الزمنیة دقائق والتخصیص "قیمة غیر مضافة". 1معیاري 

  نستطیع أن نشاھد نفس المعلومات من نافذة الخواص لصفحة النشر

  

  

  لتي نحصل علیھا بالضغط على ننظر إلى نافذة بیانات الطوابیر وا

  

"من یدخل أوال  Typeاضیف ذاتیا نوع الطابور  Customer Service Queueالحظ إسم الطابور 

  بقیة القیم تركت بقیمھا اإلفتراضیة. FIFOأو  First In First Outیخرج أوال" 

  ننظر إلى نافذة بیانات الموارد والتي نحصل علیھا بالضغط على 

  



 197

  

 Serverالمورد  Nameقسمنا جزئین لتوضیح الشكل. كما ھو موضح في الشكل إسم  كالسابق

 Busy/Hourتكلفة عملة بالساعة  Capacity 1وسعتھ  Fixed Capacity"سعة ثابتة"  Typeنوعھ 

وبقیة القیم  Per Use  0.0تكلفتھ لإلستخدام الواحد  Idle/Hour 0.0تكلفة فراغھ بالساعة  0.0

  إفتراضیة.

  جراء النموذج نضیف شیئ من الرسوم المتحركة:قبل إ

في نافذة العملیات  Entityلكي نظھر صور الزبائن وھم یمرو بالنظام نضغط على أیقونة 

  األساسیة من عمود المشروع فیظھر

  

  

  . Picture Manنختار صورة رجل  Initial Picture(جزئناھا لإلیضاح) من نافذة الإلسقاط تحت 

والتي    Resourceرسوم متحركة تمثل الخادم وذلك بالضغط على أیقونة كما یمكن إضافة 

فتظھر نافذة إختیار القوائم أختار  ...Toolbarsثم  Viewیمكن إیجادھا من القائمة الرئیسة بإختیار 

Animate إن لم تكن مختارة فتظھر قائمة أدوات الرسوم المتحركة  

  

  نافذة رسوم الموارد تظھر   Resourceعند الضغط على أیقونة 
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أي وضع الفراغ للخادم ثم من نافذة الرسوم نختار الرسم المناسب مثال   نختار 

  فیصبح الشكل  ونضغط على   

  

وھذا سیمثل الخادم في  Idleالوضع  Stateومن  Serverالمورد  Identifierالحظ أننا أخترنا من 

  ختیار الشكل المناسب فیصبحنقوم بإ Busyوضع الفراغ. بالمثل لوضع مشغول 
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  ألننا لن نستخدمھم ھنا. Defaultنترك الوضعین اآلخرین في الوضع اإلفتراضي 

تختفي نافذة رسوم الموارد ویصبح شكل المؤشر +  OKثم  Seize Areaو  Auto Scaleنختار 

  أضغط في المكان المناسب فتظھر صورة الخادم شكل حجمھا كیفما تشاء فیصبح الشكل

  

  جھیز اإلجراء:ت
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فنجد أنھ الیوجد أخطاء أو تحذیرات ثم نجري المحاكاة  F4نتحقق من النموذج بالضغط على 

   F5بالضغط على 
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  التقریر:

  

  تمرین: تصفح التقریر وأستخرج النتائج.

ذلك تقویم سوف نضیف بعض التحسینات للنموذج وذلك بإضافة ساعة لتبین زمن المحاكاة وك

لزبائن خ وعددات لعدد الزبائن المغادرین والقادمین رسم المدرج التكراري لعدد اإلعطاء التاری

 اللذین أكملو الخدمة ورسم لعدد الزبائن الداخلین. من قائمة الرسوم المتحركة
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تظھر نافذة حوار التقویم   تظھر نافذة حوار الساعة بالضغط على   بالضغط على 

  لمتغیرتظھر نافذة حوار ا  بالضغط على 

  

  ومنھا نختار التعبیر من نافذة اإلسقاط

  

  من قائمة الرسوم  إلضافة نصوص مفسرة نضغط على 

  

  فتظھر نافذة إدخال النصوص
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فیصبح مؤشر الفارة + ونضغط في الفراغ المناسب فیظھر  OKبعد كتابة النص المراد نضغط 

طلوبة وكذلك للرسم نضغط ندخل البیانات الم النص. إلضافة المدرج التكراري نضغط 

  ندخل البیانات المطلوبة   

  الشكل التالي یبین النموذج بعد إدخال ھذه التحسینات.
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   SIMANالمثال بلغة 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Unnamed 

Project","amb",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Service 

Station.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Service 

Station.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Service 

Station.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Customers 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Finish 

Service.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

QUEUES:       Service 

Station.Queue,FIFO,Shared,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 

              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 



 205

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

RESOURCES:    

Server,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources

),,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

REPLICATE,    

10,,MinutesToBaseTime(480),Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     

Customer,Picture.Man,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Ye

s,,); 

  ملف التجربة

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

2$            CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Customer: 

                             

MinutesToBaseTime(DISC(0.125,1,0.25,2,0.375,3,0.5,4,0.625

,5,0.75,6,0.875,7,1.0,8)):NEXT(3$); 

 

3$            ASSIGN:        Customers 

Arrive.NumberOut=Customers Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 
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; 

; 

;     Model statements for module:  Process 1 

; 

0$            ASSIGN:        Service 

Station.NumberIn=Service Station.NumberIn + 1: 

                             Service Station.WIP=Service 

Station.WIP+1; 

9$            QUEUE,         Service Station.Queue; 

8$            SEIZE,         2,VA: 

                             Server,1:NEXT(7$); 

 

7$            DELAY:         MinutesToBaseTime(DISC( 

0.1,1,0.3,2,0.6,3,0.85,4,0.95,5,1.0,6 )),,VA; 

6$            RELEASE:       Server,1; 

54$           ASSIGN:        Service 

Station.NumberOut=Service Station.NumberOut + 1: 

                             Service Station.WIP=Service 

Station.WIP-1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

1$            ASSIGN:        Finish 

Service.NumberOut=Finish Service.NumberOut + 1; 

57$           DISPOSE:       Yes; 

 مثال 3:

سوف نطور النموذج السابق بحیث یكون في اإلمكان إتخاذ قرار على مرور الكائنات في النظام 

  تبعا لصدفة أو نسبة أو إحتمال وعلى شرط. یقوم بھذا وحدة القرار التي لھا التركیب التالي:
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   Decide Moduleوحدة القرار 

 

  

) واآلخر للقرار  ار الصح () ومخرجین أحدھما للقر ولھذة الوحدة مدخل واحد ( 

  ) الحظ عدد القرارات عند كل فرع حالیا مساویا للصفر. الخطأ (

ھذه الوحدة تمكن من عملیات أخذ قرار في النظام. وتشمل عدة خیارات ألخذ قرار إعتمادا على 

 صح 75شرط أو أكثر (مثل: إذا كان نوع الكائن بطاقة ذھبیة) أو على إحتمال أو أكثر (مثل: %

خطأ). ویمكن ان تعتمد الشروط على قیم صفات (مثل: األولیة) أو قیم متغیر (مثل:  25، %

  العدد المرفوض) أو نوع الكائن أو التعبیر.

یوجد مخرجین من وحدة القرار عندما یكون نوعھا المحدد، إما طریقین إحتمال او طریقین 

حد للكائنات التي تحقق "خطأ " وواTrueشرط، ویوجد مخرج واحد للكائنات التي تحقق "صح 

False عندما یحدد عدة طرق إحتمال ."N-way Chance  أو شروط فسیكون ھناك عدة مخارج

. عدد الكائنات التي تخرج من كل نوع Elseلكل إحتمال أو شرط ومخرج واحد لغیر ذلك 

  (صح/خطأ) تظھر للطریقین فقط.

  إستخدامات وحدة القرار المعتادة:

  ر صالحة إلعادة العمل علیھا.إرسال قطعة غی -

  إرسال الشیكات المقبولة لجھة والغیر مقبولة لجھة اخرى. -

  إرسال زبائن لھم أفضلیة إلى خدمة خاصة. -

  نافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب:
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  نافذة حوار نوع

  

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  مع نافذة الحوار نوع

  

  وتحوي:

  الوصف  المطلوب
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إسم وحید لتعریف الوحدة وتظھر على شكل    Nameإسم 

  الوحدة.

وتبین فیما إذا كان القرار یعتمد على "شرط"    Typeنوع 

) أو على "إحتمال" أو "نسبة" IF X>Y(مثل: 

) ویمكن تحدید yes; 40%, no ,%60(مثل:

النوع كطریقین أو عدة طرق. "طریقین" یسمح 

فة لمخرج تعیین شرط واحد أو إحتمال (باإلضا

False عدة طرق" یسمح لتعیین عدة شروط" (

  .  Elseأو إحتماالت باإلضافة لمخرج 

تعرف شرط أو اكثر یستخدم لتوجیھ الكائنات    Conditionsشروط 

إلى وحدات مختلفة. ویستخدم فقط عندما یكون 

  النوع "عدة طرق بالشرط".

توجیھ الكائنات وتحدد نسبة أو أكثر تستخدم ل   Percentagesنسب مئویة 

إلى وحدات مختلفة. وتستخدم فقط عندما یكون 

  النوع "عدة طرق بإحتمال".

وتحدد قیمة لتعیین نسبة الكائنات التي تخرج    Percent Trueنسبة صح 

  من مخرج "صح" معطى.

  أنواع الشروط المتاحة للتقییم.   IFإذا 

تحدد إما "إسم متغیر" أو "صفة" أو "نوع    Namedمسمى 

ائن" والذي سیقدر عندما یدخل الكائن الوحدة. ك

  والتستخدم عنما یكون النوع "تعبیر". 

مقدر للشرط. ویستخدم فقط عندما یكون "شرط    ISھل 

  صفة" أو "متغیر".

تعبیر والذي قد یقارن بصفة أو متغیر أو الذي    Valueقیمة 

سیقدر كتعبیر واحد لتحدید إذا كان "صح" أو 

لنوع "كائن شرطي". إذا  "خطأ". الیستخدم

كان النوع "تعبیر" فإن ھذه القیمة البد ان 

  ).Color<>Redتشمل المقدر (مثل: 
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   SIMANبلغة  Decide Moduleوحدة قرار 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Decide 1.NumberOut 

True,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Decide 1.NumberOut 

False,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ملف النموذج

;     Model statements for module:  Decide 1 

; 

0$            BRANCH,        1: 

                             With,50/100,1$,Yes: 

                             Else,2$,Yes; 

1$            ASSIGN:        Decide 1.NumberOut 

True=Decide 1.NumberOut True + 1; 

2$            ASSIGN:        Decide 1.NumberOut 

False=Decide 1.NumberOut False + 1; 

 

في ھذا المثال سوف نحاكي محل للحالقة یعمل فیھ حالقین أحدھم یقوم بقص الشعر فقط واآلخر 

یغسل الشعر ویقصھ. یصل الزبائن إلى المحل بشكل عشوائي بحیث أن زمن مابین الوصول لھ 

من الزبائن یریدو قص شعر فقط. الحالق الذي  25زبائن في الدقیقة. % 4توزیھ اسي بمعدل 

 1دقائق وإنحراف معیاري  3قوم بذلك في زمن یكون لھ توزیع طبیعي بمتوسط یقص الشعر ی

دقیقة.  2دقائق وإنحراف معیاري  5دقیقة. حالق الغسل والقص یقوم بذلك بزمن طبیعي بمتوسط 

  المطلوب محاكاة ھذا النظام وقیاس أداؤه.

  النموذج:



 211

  

  في طور مخطط اإلنسیاب Createنافذة خواص 

  

  في طور صفحة النشر Createنافذة خواص 

  

  

  في طور مخطط اإلنسیاب Decideنافذة خواص 
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  في طور صفحة النشر Decideنافذة خواص 

  

  لحالقة الشعر فقط بطور مخطط اإلنسیاب Processنافذة خواص 

  

  نافذة حوار المورد لحالق الشعر فقط

  

  لحالقة الشعر فقط بطور صفحة النشر Processنافذة خواص 
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  لغسل وحالقة الشعر طور مخطط اإلنسیاب Processافذة حوار ن

  

   لغسل وحالقة الشعر طور مخطط اإلنسیاب نافذة حوار المورد
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  لحالقة الشعر ولغسیل وحالقة الشعر بطور صفحة النشر Processنافذة حوارخواص 

  

  

  

  الحظ في ھذا الطور نستطیع تحریر العملیتین معا.

  

   Disposeصائص وأخیرا نوافذ حوار خ

  

  

  نافذة وحدة البیانات للكائنات

  

  

  

  نافذة حوار وحدة البیانات للطوابیر
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  ونافذة حوار وحدة البیانات للموارد

  

  

  نضیف بعض الرسومات

  

  

  

من قائمة الرسوم المتحركة  (میزان لقیاس اإلمتالء)  Levelالحظ ھنا أضفنا شاقول افقي 

 لیبین مقدار إمتالء وشغول  

  المورد.

  وأخیرا قبل إجراء المحاكاة نجھز النموذج
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  .F5ثم نجري المحاكاة باضغط على  F4نتحقق من النموذج بالضغط على 
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  التقریر

  

  

  صفحة والصفحة المبینة في الشكل تعطي فعالیة الحالقان. 14التقریر یتكون من 

  تمرین: تصفح التقریر واستخرج مقاییس األداء المطلوبة.

   SIMANلغة المثال ب

  ملف التجربة

PROJECT,      "Barber Shop","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,Yes; 

 

VARIABLES:    Hair Cut Only?.NumberOut 

False,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair 

Cut.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 
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              Customers 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair 

Cut.NVATime,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair 

Cut.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.VATime,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair 

Cut.WaitTime,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Customer 

Finish.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Hair 

Cut.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.WaitTime,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Hair Cut Only?.NumberOut 

True,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

QUEUES:       Hair Cut and 

Shampoo.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,): 

              Hair Cut.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 

              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 
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              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

RESOURCES:    

Shampoo,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resource

s),,AUTOSTATS(Yes,,): 

              Hair Cut 

Server,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources

),,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

TALLIES:      Hair 

Cut.TotalTimePerEntity,,DATABASE(,"Total 

Time","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.VATimePerEntity,,DATABASE(,"VA 

Time","Process","Hair Cut and Shampoo"): 
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              Hair Cut.NVATimePerEntity,,DATABASE(,"NVA 

Time","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut.WaitTimePerEntity,,DATABASE(,"Wait 

Time","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.WaitTimePerEntity,,DATABASE(,"Wait 

Time","Process","Hair Cut and Shampoo"): 

              Hair Cut and 

Shampoo.TotalTimePerEntity,,DATABASE(,"Total 

Time","Process","Hair Cut and Shampoo"); 

 

OUTPUTS:      Hair Cut.NVATime,,Hair Cut Accum NVA 

Time,DATABASE(,"Accum NVA Time","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut.NumberIn,,Hair Cut Number 

In,DATABASE(,"Number In","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut and Shampoo.VATime,,Hair Cut and 

Shampoo Accum VA Time,DATABASE(,"Accum VA 

Time","Process", 

              "Hair Cut and Shampoo"): 

              Hair Cut.WaitTime,,Hair Cut Accum Wait 

Time,DATABASE(,"Accum Wait Time","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut and Shampoo.NumberIn,,Hair Cut and 

Shampoo Number In,DATABASE(,"Number In","Process", 

              "Hair Cut and Shampoo"): 

              Hair Cut and Shampoo.NumberOut,,Hair Cut 

and Shampoo Number Out,DATABASE(,"Number Out","Process", 

              "Hair Cut and Shampoo"): 

              Hair Cut.NumberOut,,Hair Cut Number 

Out,DATABASE(,"Number Out","Process","Hair Cut"): 

              Hair Cut and Shampoo.WaitTime,,Hair Cut and 

Shampoo Accum Wait Time,DATABASE(,"Accum Wait 

Time","Process", 

              "Hair Cut and Shampoo"); 
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REPLICATE,    

1,,MinutesToBaseTime(200),Yes,Yes,,,,8,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     

Customer,Picture.Man,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Ye

s,,); 

  

  ملف التجربة

; 

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

4$            CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Customer:MinutesToBaseTime(EXPO(

4)):NEXT(5$); 

 

5$            ASSIGN:        Customers 

Arrive.NumberOut=Customers Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Decide 1 

; 

0$            BRANCH,        1: 

                             With,25/100,8$,Yes: 

                             Else,9$,Yes; 

8$            ASSIGN:        Hair Cut Only?.NumberOut 

True=Hair Cut Only?.NumberOut True + 1:NEXT(1$); 

 

9$            ASSIGN:        Hair Cut Only?.NumberOut 

False=Hair Cut Only?.NumberOut False + 1:NEXT(2$); 
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; 

; 

;     Model statements for module:  Process 1 

; 

1$            ASSIGN:        Hair Cut.NumberIn=Hair 

Cut.NumberIn + 1: 

                             Hair Cut.WIP=Hair Cut.WIP+1; 

39$           STACK,         1:Save:NEXT(13$); 

 

13$           QUEUE,         Hair Cut.Queue; 

12$           SEIZE,         2,NVA: 

                             Hair Cut Server,1:NEXT(11$); 

 

11$           DELAY:         

MinutesToBaseTime(Normal(3,1)),,NVA:NEXT(54$); 

 

54$           ASSIGN:        Hair Cut.WaitTime=Hair 

Cut.WaitTime + Diff.WaitTime; 

18$           TALLY:         Hair 

Cut.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 

20$           TALLY:         Hair 

Cut.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 

44$           ASSIGN:        Hair Cut.NVATime=Hair 

Cut.NVATime + Diff.NVATime; 

45$           TALLY:         Hair 

Cut.NVATimePerEntity,Diff.NVATime,1; 

10$           RELEASE:       Hair Cut Server,1; 

59$           STACK,         1:Destroy:NEXT(58$); 

 

58$           ASSIGN:        Hair Cut.NumberOut=Hair 

Cut.NumberOut + 1: 

                             Hair Cut.WIP=Hair Cut.WIP-

1:NEXT(3$); 
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; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

3$            ASSIGN:        Customer 

Finish.NumberOut=Customer Finish.NumberOut + 1; 

61$           DISPOSE:       Yes; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 2 

; 

2$            ASSIGN:        Hair Cut and 

Shampoo.NumberIn=Hair Cut and Shampoo.NumberIn + 1: 

                             Hair Cut and 

Shampoo.WIP=Hair Cut and Shampoo.WIP+1; 

91$           STACK,         1:Save:NEXT(65$); 

 

65$           QUEUE,         Hair Cut and Shampoo.Queue; 

64$           SEIZE,         2,VA: 

                             Shampoo,1:NEXT(63$); 

 

63$           DELAY:         

MinutesToBaseTime(Normal(5,2)),,VA:NEXT(106$); 

 

106$          ASSIGN:        Hair Cut and 

Shampoo.WaitTime=Hair Cut and Shampoo.WaitTime + 

Diff.WaitTime; 

70$           TALLY:         Hair Cut and 

Shampoo.WaitTimePerEntity,Diff.WaitTime,1; 
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72$           TALLY:         Hair Cut and 

Shampoo.TotalTimePerEntity,Diff.StartTime,1; 

96$           ASSIGN:        Hair Cut and 

Shampoo.VATime=Hair Cut and Shampoo.VATime + Diff.VATime; 

97$           TALLY:         Hair Cut and 

Shampoo.VATimePerEntity,Diff.VATime,1; 

62$           RELEASE:       Shampoo,1; 

111$          STACK,         1:Destroy:NEXT(110$); 

 

110$          ASSIGN:        Hair Cut and 

Shampoo.NumberOut=Hair Cut and Shampoo.NumberOut + 1: 

                             Hair Cut and 

Shampoo.WIP=Hair Cut and Shampoo.WIP-1:NEXT(3$); 
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 مثال 4:

  والتي لھا التركیب التالي: Assign Moduleفي ھذا المثال سوف نستعرض وحدة أسند 

   Assign Moduleوحدة أسند 

 

وتستخدم ھذه الوحدة إلسناد قیم جدیدة لمتغیرات أو كائنات أو صفات أو أنواع كائنات أو صور 

  واحدة. كائنات أو اي متغیرات نظام. ویمكن إسناد عدة أشیاء بوحدة إسناد

  اإلستخدامات العادیة:

  تراكم عدد أجزاء التجمیع المضافة لقطعة تصنع. -

  تغیر نوع كائن لیمثل نسخة العمیل لفاتورة. -

  إعطاء زبون أفضلیة. -

  ونافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

   Assignmentsنافذة حوار إسنادات 
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  نافذة حوار إسنادات للنوع

  

  ور صفحة النشر:نافذة الخصائص في ط

  

  نافذة الحوار لإلسنادات

  

  

  وتحوي:

  الوصف  المطلوب

إسم وحید لتعریف الوحدة وتظھر على شكل    Nameإسم 

  الوحدة.

ویحدد إسناد أو أكثر والذي سیعطى عندما    Assignmentإسناد 

  یدخل كائن الوحدة.

نوع اإلسناد الذي سیتم. النوع "غیرذلك"    Typeنوع 

Other ن تشمل متغیرات نظام مثل سعة یمكن أ

  المورد أو زمن إنتھاء المحاكاة.

إسم المتغیر الذي ستسند إلیھ قیمة جدیدة عند    Variable Nameإسم المتغیر 

دخول الكائن الوحدة. ویستخدم فقط عندما 

  یكون النوع "متغیر".
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دیدة إسم "صفة الكائن" التي ستسند إلیھا قیمة ج   Attribute Name  إسم الصفة

عند دخول الكائن الوحدة. وتستخدم فقط عندما 

  یكون النوع "صفة".

نوع الكائن الجدید الذي سیسند إلیھ عند دخولة    Entity Typeنوع الكائن 

الوحدة. ویستخدم فقط عندما یكون النوع "نوع 

  Entity Typeكائن" 

إلیھ  نوع "صورة كائن" الجدیدة والتي ستسند   Entity Pictureصورة كائن 

عند دخولھ الوحدة. وتستخدم فقط عندما یكون 

  النوع "صورة كائن".

وتعین متغیر النظام الخاص والذي سیسند إلیھ    Otherغیر ذلك 

قیمة جدیدة عند دخول الكائن الوحدة. ویستخدم 

  عندما یكون النوع "غیرذلك".

رذلك من قیمة اإلسناد للصفة أو المتغیر أو غی   New Valueالقیمة الجدیدة 

متغیرات النظام. الیستخدم عندما یكون النوع 

  "نوع كائن" أو "صورة كائن".

  

   SIMANبلغة  Assign Moduleوحدة أسند 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ذجملف النمو

; 

;     Model statements for module:  Assign 1 

; 

0$            ASSIGN; 
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ة للشاحنات ورشة تصلیح معدات ثقیلة. یعمل بھا عاملین أحدھم ماھر ویقوم بالتصلیحات السریع

زعة اسیا بمعدل الصغیرة ذات االفضلیة في التصلیح والتي تأتي للورشة بأزمنة مابین وصول مو

دقائق وإنحراف  5دقیقة ویستغرق في إصالحھا زمن موزع طبیعیا بمتوسط  15سیارة كل 

أزمنة مابین دقیقة. الشاحنات الكبیرة والتي تأتي لتصلیحات جانبیة تصل للورشة ب 1معیاري 

دقائق ویقوم بإصالحھا عامل غیر ماھر في زمن  10وصول موزعة اسیا بمعدل سیارة كل 

دقیقة. 1اف معیاري دقائق وإنحر 6موزع طبیعي بمتوسط   

  حاكي النظام وأوجد مقاییس اإلداء.

  النموذج:

  

  

  ونقسم الشكل للتوضیح
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  سوف نبین نوافذ الخصائص في طور صفحة النشر فقط

   Cteateنافذة خصائص 

  

  

   Assignنافذة خصائص 
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  الحظ ھنا أسندنا أفضلیة حسب نوع الصفة لكل نوع من أنواع الشاحنات.

   Decideئص نافذة خصا

  

  قامت بإستخدام صفة األفضلیة لكي ترسل الكائن (الشاحنة) إلى العامل المناسب. Decideوحدة 
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   Processنافذة خصائص 
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  التقریر

  

  تمرین: یترك للطالب إستخراج النتائج.

  SIMANالمثال بلغة 

   ملف التجربة

PROJECT,      "WorkShop","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

ATTRIBUTES:   Priority; 

 

VARIABLES:    Which Worker?.NumberOut 

True,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              

Skilled.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 
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              Not 

Skilled.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Normal 

Repair.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              

Skilled.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Not 

Skilled.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Not 

Skilled.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Finished 

Repair.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Which Worker?.NumberOut 

False,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Fast 

Repair.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              

Skilled.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"); 

 

QUEUES:       Skilled.Queue: 

              Not Skilled.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 

              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 
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              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

RESOURCES:    Skilled 

Worker,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources

),,AUTOSTATS(Yes,,): 

              Not Skilled 

Worker,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources

),,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

REPLICATE,    

1,,MinutesToBaseTime(480),Yes,Yes,,,,8,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     

Van,Picture.Van,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Yes,,): 

              

Truck,Picture.Truck,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Yes

,,); 

  

  ملف النموذج

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 
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6$            CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Truck:MinutesToBaseTime(EXPO(10)

):NEXT(7$); 

 

7$            ASSIGN:        Normal 

Repair.NumberOut=Normal Repair.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Assign 1 

; 

0$            ASSIGN:        Priority=2:NEXT(2$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Decide 1 

; 

2$            BRANCH,        1: 

                             If,Priority==1,10$,Yes: 

                             Else,11$,Yes; 

10$           ASSIGN:        Which Worker?.NumberOut 

True=Which Worker?.NumberOut True + 1:NEXT(3$); 

 

11$           ASSIGN:        Which Worker?.NumberOut 

False=Which Worker?.NumberOut False + 1:NEXT(4$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 1 

; 
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3$            ASSIGN:        

Skilled.NumberIn=Skilled.NumberIn + 1: 

                             Skilled.WIP=Skilled.WIP+1; 

15$           QUEUE,         Skilled.Queue; 

14$           SEIZE,         2,VA: 

                             Skilled Worker,1:NEXT(13$); 

 

13$           DELAY:         

MinutesToBaseTime(Normal(5,1)),,VA; 

12$           RELEASE:       Skilled Worker,1; 

60$           ASSIGN:        

Skilled.NumberOut=Skilled.NumberOut + 1: 

                             Skilled.WIP=Skilled.WIP-

1:NEXT(5$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

5$            ASSIGN:        Finished 

Repair.NumberOut=Finished Repair.NumberOut + 1; 

63$           DISPOSE:       Yes; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 2 

; 

4$            ASSIGN:        Not Skilled.NumberIn=Not 

Skilled.NumberIn + 1: 

                             Not Skilled.WIP=Not 

Skilled.WIP+1; 

67$           QUEUE,         Not Skilled.Queue; 
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66$           SEIZE,         2,VA: 

                             Not Skilled 

Worker,1:NEXT(65$); 

 

65$           DELAY:         

MinutesToBaseTime(Normal(6,1)),,VA; 

64$           RELEASE:       Not Skilled Worker,1; 

112$          ASSIGN:        Not Skilled.NumberOut=Not 

Skilled.NumberOut + 1: 

                             Not Skilled.WIP=Not 

Skilled.WIP-1:NEXT(5$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Create 2 

; 

 

115$          CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Van:MinutesToBaseTime(EXPO(15)):

NEXT(116$); 

 

116$          ASSIGN:        Fast Repair.NumberOut=Fast 

Repair.NumberOut + 1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Assign 2 

; 

1$            ASSIGN:        Priority=1:NEXT(2$); 
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 مثال 5:

وتقوم  Separate Moduleو  Batch Moduleحدتین حزم و فصل في ھذا المثال نستعرض الو

االولى بحزم أو جمع بعض الكائنات التي تحقق صفة أو شرط أو تعبیر معین مع بعضھا في 

شكل كائن جدید بشكل دائم أو مؤقت وفي حالة الحزم المؤقت تقوم وحدة فصل بفصلھم إلى 

  مكوناتھم األصلیة. ولھم التراكیب التالیة:

  Batch Moduleحزم  وحدة

 

  

وھذه الوحدة لھا مدخل واحد ومخرج واحد ویعطي الرقم في أسفل الوحدة عدد الكائنات التي 

  تحزم.

وتستخدم ھذه الوحدة كآلیة تجمیع داخل نموذج المحاكاة. الحزم یمكن ان تجمع بشكل أبدي أو 

. ”Separate Module“مؤقت. الحزم المؤقتة یجب ان تفرق أو تفصل بواسطة الوحدة فصل 

التحزیم یتم إما على عدد محدد من الكائنات التي تدخل الوحدة أو على كائنات تحقق صفة معینة. 

الكائنات التي تصل إلى وحدة حزم توضع في طابور حتى یتجمع العدد المطلوب منھا. وبعد 

  تجمیعھا یولد كائن جدید یمثلھا.

  اإلستخدامات العادیة:

  بل تصنیع جھاز.تجمیع عدد من القطع ق -

  إعادة تجمیع نسخ من صیغة سبق فصلھا. -

  جمع مریض مع ملفھ قبل دخولھ على طبیب. -

  نافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب:
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 نافذة الحوار للنوع

 

   Save Criterionنافذة الحوار لمعیار الحفظ 

 

 نافذة الحوار للقاعدة
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 نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

ة حوار النوعمع نافذ  

 

 نافذة حوار معیار الحفظ

 

 نافذة الحوار للقاعدة

 

  وتحوي:

  الوصف  المطلوب

إسم وحید لتعریف الوحدة وتظھر على شكل    Nameإسم 

  الوحدة.

  طریقة حزم الكائنات معا.  Typeنوع 

  عدد الكائنات التي ستحزم.   Batch Sizeحجم الحزمة 
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ة إسناد كائن یمثل المجموعة ومعرف طریق   Save Criterionمعیار الحفظ 

  بالمستخدم.

وتحدد كیفیة حزم الكائنات القادمة للوحدة. "أي    Ruleقاعدة 

سوف تأخذ أول "حجم  Any Entityوحدة" 

حزمة" من الكائنات القادمة وتحزمھا معا. 

تحزم معا "حجم  By Attribute"بالصفة" 

حزمة" كل الكائنات القادمة للنظام والتي لھا 

  فة معینة.ص

إسم الصفة التي یجب على كل الكائنات التي    Attribute Nameإسم الصفة 

ستحزم معا أن تشترك فیھا. وتستخدم عندما 

  تكون القاعدة "بالصفة"

  

   SIMANبلغة  Batch Moduleوحدة حزم 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Batch 

1.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

QUEUES:       Batch 1.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ملف النموذج

; 

;     Model statements for module:  Batch 1 

; 

0$            QUEUE,         Batch 1.Queue; 

1$            GROUP,         ,Permanent:2,Last:NEXT(2$); 
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2$            ASSIGN:        Batch 1.NumberOut=Batch 

1.NumberOut + 1; 

 

   Separate Moduleوحدة فصل 

 

ى ولھا مدخل ومخرجین للنسخ األصلیة ویعطي عددھا فوق المخرج وللنسخ المستخرجة ویعط

  عددھا اسفل الوحدة.

ھذه الوحدة یمكن ان تستخدم إما لنسخ كائن قادم إلى عدة نسخ من الكائنات أو لفصل كائنات تم 

حزمھا سابقا. كما تعطى قواعد تخصیص تكالیف وأزمنة للنسخ الناتجة. عند فصل حزم فإن 

ائنات الناتجة بشكل الممثل لتلك الحزم یتم التخلص منھ وتسترجع الكائنات األصلیة. وتتحرك الك

تتابعي حسب الترتیب الذي تم بھ تجمیعھا في الحزمة. عند نسخ كائنات فإن العدد المطلوب من 

  النسخ یتم عملھ وإرسالھ من الوحدة كما أن الكائن األصلي یغادر الوحدة.

  اإلستخدامات المعتادة:

  إرسال كائنات منفصلة تمثل صنادیق مستخرجة من حاویة. -

  ل إستمارة مع نسخھا لكي یعمل علیھا بالتوازي.إرسال أص -

  فصل مجموعة من المستندات جمعت سابقا. -

  نافذة الخواص في طور مخطط اإلنسیاب:
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  وھي في شكل حوار النوع عند نسخ األصل.

  نافذة حوار النوع
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  نافذة حوار النوع في حالة فصل حزمة

  

  

  نافذة الخواص في طور صفحة النشر:

  ذة حوار النوعمع ظھور ناف

  

حوار النوع في حالة فصل حزمة 

  

  وتحوي:

  الوصف  المطلوب

إسم وحید لتعریف الوحدة وتظھر على شكل   Nameإسم 

  الوحدة.

طریقة فصل الكائنات القادمة. "نسخ األصل"    Typeنوع 

Duplicate Original  ویتم نسخ عدد محدد من
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  الكائن األصلي. "قسم الحزمة الموجودة" 

Split Existing Batch  وھنا یتم فصل كائن في

شكل حزمة جمعت بواسطة الوحدة "حزم" إلى 

  الكائنات األصلیة. 

 Percent Cost toنسبة تكلفة النسخ 

Duplicates   

تعطي تكلفة وزمن الكائن القادم للنسخ الخارجة 

وھذه القیمة تحدد كنسبة من التكلفة األساسیة 

ذه النسبة ) وھ100-0للكائن األصلي (بین 

توزع بالتساوي بین النسخ الناتجة وما یتبقى من 

نسبة تظل للكائن األصلي. وتستعمل فقط عندما 

  یكون النوع "نسخ األصل".

عدد الكائنات الناتجة والتي ستغادر الوحدة    of Duplicates #عدد النسخ 

باإلضافة إلى الكائن األصلي. تستعمل فقط 

  ".عندما یكون النوع "نسخ األصل

طریقة تعیین كیفیة إسناد قیم صفات الكائن  Member Attributesصفات العضو 

الممثل للمجموعة إلى الكائنات األصلیة. ھذه 

من الصفات الخاصة  6اإلختیارات تعود إلى 

)Entity.Type, Entity.Picture, 

Entity.Station, Entity.Sequence, 

Entity.HoldCostRate, and Entity.Jobstep  (

ولكل الصفات المعرفة بالمستخدم. وتستخدم 

  عندما یكون النوع "قسم الحزمة المجمعة".

إسم صفة أو صفات الكائن الممثل والتي كانت    Attribute Name إسم الصفة 

مسندة للكائنات األصلیة في الحزمة ویستخدم 

 Take“فقط عندما یكون "صفات العضو" ھي 

Specific Representative Value”  

  

   SIMANبلغة  Separate Moduleوحدة فصل 

  ملف التجربة
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PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    Separate 1.NumberOut 

Dup,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Separate 1.NumberOut 

Orig,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"); 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ملف النموذج

;     Model statements for module:  Separate 1 

; 

0$            DUPLICATE,     100 - 50: 

                             1,3$,50:NEXT(2$); 

 

2$            ASSIGN:        Separate 1.NumberOut 

Orig=Separate 1.NumberOut Orig + 1; 

3$            ASSIGN:        Separate 1.NumberOut 

Dup=Separate 1.NumberOut Dup + 1; 
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  ونستعرضھم في المثال التالي:

ركاب فقط. تقوم ھذه الشركة برحالت  10شركة طیران خاصة تمتلك طائرات صغیرة تحمل 

لدمام والمدینة. الركاب المغادرون إلى جده یصلو بأزمنة مابین وصول تتبع التوزیع إلى جدة وا

ركاب في الدقیقة وركاب الدمام یصلو بأزمنة مابین وصول تتبع التوزیع االسي  7االسي بمعدل 

ركاب في الدقیقة و وركاب المدینة یصلو بأزمنة مابین وصول تتبع التوزیع االسي  6بمعدل 

في الدقیقة. الطائرة التقلع حتى یكتمل عدد الركاب. زمن الرحلة لجدة لھ توزیع  ركاب 8بمعدل 

ساعة وللمدینة  1.1و  0.9ساعة وللدمام لھ ایضا توزیع متساوي بین  2.2و  1.9متساوي بین 

  ساعة. حاكي النظام وأوجد مقاییس األداء. 1.25و  1.15ایضا توزیع متساوي بین 

  النموذج:

  

  

  

  یحونقسمھ للتوض
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  نكتفي بعرض خصائص الوحدات بطور صفحة النشر

    Createخصائص 

  

  

   Batchخصائص 

  

(سعة الطائرة)  10ھو  Batch Size. حجم الحزمة Temporaryمؤقت  Typeالحظ أن نوع الحزم 

والقاعدة (للحفظ)   كائن (راكب) یصل Lastھو آخر  Save Criterionو معیار حفظ الحزمة 

Rule بالصفة By Attribute  وإسم الصفةAttribute Name  ھو نوع الكائنEntity.Type   

   Decideخصائص 

  

   Processخصائص 
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  نوافذ خصائص الموارد

  

  

  

   Separateخواص 

  

وصفة األعضاء  Split Existing Batchھو فصل الحزمة الموجودة  Typeالحظ ھنا نوع الفصل 

Member Attribute ى قیم الكائنات األصلیة ھو اإلبقاء علRetain Original Entity Values.  

  .Disposeأخیرا خواص 
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  التقریر

  

  تمرین: یترك للطالب إستخراج النتائج.

   SIMANالمثال بلغة 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Private 

Air","amb",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    To 

Madina.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To 

Jedda.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 
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              To 

Dammam.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To Madina 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To 

Jedda.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To Dammam 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Fly 

To.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Dispose 

1.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To 

Madina.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To Jedda 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To 

Jedda.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              To 

Dammam.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To 

Madina.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Arrival Terminal.NumberOut 

Orig,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              To 

Dammam.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"); 

 

QUEUES:       Fly To.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,): 

              To Dammam.Queue: 

              To Jedda.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,): 

              To Madina.Queue; 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 

              Picture.Green Ball: 
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              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

RESOURCES:    Flight 

Three,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources)

,,AUTOSTATS(Yes,,): 

              Flight 

One,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources),,

AUTOSTATS(Yes,,): 

              Flight 

Two,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources),,

AUTOSTATS(Yes,,); 
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REPLICATE,    

1,,HoursToBaseTime(10),Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     To Dammam 

Passinger,Picture.Man,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Y

es,,): 

              To Madina 

Passinger,Picture.Man,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Y

es,,): 

              To Jedda 

Passinger,Picture.Man,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Y

es,,); 

  ملف النموذج

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

7$            CREATE,        1,MinutesToBaseTime(0.0),To 

Jedda Passinger:MinutesToBaseTime(EXPO(7)):NEXT(8$); 

 

8$            ASSIGN:        To Jedda Arrive.NumberOut=To 

Jedda Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Batch 1 

; 

0$            QUEUE,         Fly To.Queue; 

11$           GROUP,         

Entity.Type,Temporary:10,Last:NEXT(12$); 

 

12$           ASSIGN:        Fly To.NumberOut=Fly 

To.NumberOut + 1:NEXT(3$); 
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; 

; 

;     Model statements for module:  Decide 1 

; 

3$            BRANCH,        1: 

                             If,Entity.Type==To Jedda 

Passinger,6$,Yes: 

                             If,Entity.Type==To Dammam 

Passinger,4$,Yes: 

                             If,Entity.Type==To Madina 

Passinger,5$,Yes: 

                             Else,2$,Yes; 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

2$            ASSIGN:        Dispose 1.NumberOut=Dispose 

1.NumberOut + 1; 

15$           DISPOSE:       Yes; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 4 

; 

6$            ASSIGN:        To Jedda.NumberIn=To 

Jedda.NumberIn + 1: 

                             To Jedda.WIP=To Jedda.WIP+1; 

19$           QUEUE,         To Jedda.Queue; 

18$           SEIZE,         2,NVA: 

                             Flight One,1:NEXT(17$); 
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17$           DELAY:         Uniform(1.9,2.2),,NVA; 

16$           RELEASE:       Flight One,1; 

64$           ASSIGN:        To Jedda.NumberOut=To 

Jedda.NumberOut + 1: 

                             To Jedda.WIP=To Jedda.WIP-

1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Separate 1 

; 

1$            SPLIT::NEXT(67$); 

 

67$           ASSIGN:        Arrival Terminal.NumberOut 

Orig=Arrival Terminal.NumberOut Orig + 1:NEXT(2$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 2 

; 

4$            ASSIGN:        To Dammam.NumberIn=To 

Dammam.NumberIn + 1: 

                             To Dammam.WIP=To 

Dammam.WIP+1; 

73$           QUEUE,         To Dammam.Queue; 

72$           SEIZE,         2,NVA: 

                             Flight Two,1:NEXT(71$); 

 

71$           DELAY:         Uniform(0.9,1.1),,NVA; 

70$           RELEASE:       Flight Two,1; 



 257

118$          ASSIGN:        To Dammam.NumberOut=To 

Dammam.NumberOut + 1: 

                             To Dammam.WIP=To Dammam.WIP-

1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 3 

; 

5$            ASSIGN:        To Madina.NumberIn=To 

Madina.NumberIn + 1: 

                             To Madina.WIP=To 

Madina.WIP+1; 

124$          QUEUE,         To Madina.Queue; 

123$          SEIZE,         2,NVA: 

                             Flight Three,1:NEXT(122$); 

 

122$          DELAY:         Uniform(1.15,1.25),,NVA; 

121$          RELEASE:       Flight Three,1; 

169$          ASSIGN:        To Madina.NumberOut=To 

Madina.NumberOut + 1: 

                             To Madina.WIP=To Madina.WIP-

1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Create 4 

; 

 

172$          CREATE,        1,MinutesToBaseTime(0.0),To 

Dammam Passinger:MinutesToBaseTime(EXPO(6)):NEXT(173$); 
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173$          ASSIGN:        To Dammam 

Arrive.NumberOut=To Dammam Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Create 5 

; 

 

176$          CREATE,        1,MinutesToBaseTime(0.0),To 

Madina Passinger:MinutesToBaseTime(EXPO(8)):NEXT(177$); 

 

177$          ASSIGN:        To Madina 

Arrive.NumberOut=To Madina Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 
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  سوف نقدم بقیة الوحدات في لوحة الوحدات األساسیة وھي: Arenaإلكمال إستعراض مقدرات 

  Record Module وحدة تسجیل

 

  تستخدم ھذه الوحدة لجمع إحصائیات في نموذج المحاكاة.

  اإلستخدامات المعتادة:

  تجمیع عدد المھام التي اكملت كل ساعة. -

  عد كم طلب تأخر تحقیقھا. -

  سجل الزمن الذي قضاه زبون بأفضلیة في طابور الفحص األولي. -

  نافذة الخواص فطور مخطط اإلنسیاب:

 Countع عد وتظھر النو

  

  نافذة حوار نوع في حالة إحصائیات الكائن

  

  نافذة حوار نوع في حالة فترة زمنیة
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  نافذة حوار نوع في حالة الزمن بین

  

  

  نافذة حوار نوع في حالة تعبیر

  

  نافذة الخواص في طور صفحة النشر:

  مع نافذة حوار نوع ظاھرة
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  وتحوي:

  الوصف  المطلوب

لتعریف الوحدة وتظھر على شكل  إسم وحید   Nameإسم 

  الوحدة.

نوع اإلحصاءات مشاھدة أو عد والتي مطلوب    Typeنوع 

یزید أو ینقص قیمة  Countجمعھا. "عد" 

إحصائة مسماة بالقیمة المحددة. "إحصاءات 

یولد إحصاءات  Entity Statisticsالكائن" 

 Time Intervalعامة عن الكائن. "فترة زمن" 

رق بین قیمة صفة محددة یحسب ویسجل الف

 Timeوزمن المحاكاة الحالي. "زمن بین" 

Between  یتابع ویسجل الزمن بین الكائنات

تسجل  Expressionالتي تدخل الوحدة. "تعبیر" 

  قیمة التعبیر المعطى.  

إلسم الصفة التي ستستخدم قیمتھا إلحصائیات    Attribute Nameإسم الصفة 

  ان النوع "فترة".الفترة. وتستخدم فقط إذا ك

القیمة التي ستسجل لإلحصائة المشاھدة عندما    Valueقیمة 

یكون النوع "تعبیر" أو تضاف إلى التعداد 

  عندما یكون النوع "عد".

ھذه الخانة تعرف إسم رمز التسجیل والذي    Tally Nameإسم التسجیل 

ستسجل فیھ المشاھدات ویستخدم فقط عندما 

أو "زمن بین" أو  یكون النوع "فترة زمن"

  "تعبیر".
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ویعرف إسم الرمز للعداد الذي سیزاد أو    Counter Nameإسم العداد 

  ینقص. ویستخدم فقط إذا كان النوع "عداد".

ویختار صندوق التأكید لكي یحدد فیما إذا كان    Record into Setسجل في مجموعة 

سیستخدم أم ال مجموعة سجل أو مجموعة 

  عداد.

إسم مجموعة السجل الذي سیستخدم    Tally Set Nameسجل  إسم مجموعة

لإلحصائات من النوع المشاھد. ویستخدم عندما 

یكون النوع "فترة زمن" أو "زمن بین" أو 

  "تعبیر".

إسم مجموعة العداد التي ستستخدم لتسجیل نوع     Counter Set Nameإسم مجموعة عداد 

اإلحصائیات التي تعد وتستخدم عندمایكون 

  النوع "عد".

  مؤشر في مجموعة سجل او مجموعة عدد.   Set Indexمؤشر المجموعة 

  وكذلك وحدتین من وحدات البیانات ھي:

   Schedule Moduleوحدة توقیت 

  ویظھر السطر التالي ولھا الشكل 

  

ویستخدم مع وحدة مورد لتعریف توقیت تشغیل للمورد أو مع وحدة التولید لتعریف توقیت 

  وصول.

  إستخداماتھ:و

  توقیت شغل في مصنع ویشمل التعطیالت للعمال. -

  نمط تعطل اآلالت. -

  حجم الزبائن الواصلین لمتجر. -

  عناصر منحنى التعلیم للعمال الجدد. -

 Set Moduleوحدة المجموعة  



 263

  وسطره ولھ الشكل 

  

الكائنات وصور  ویعرف مختلف أنواع المجموعات بمافیھا الموارد والعدادات والسجالت وأنواع

الكائنات. كما ان مجامیع الموارد یمكن ان تستخدم في وحدة العملیة و والعدادات والسجالت یمكن 

  ان تستخدم في وحدة التسجیل.

  وإستخداماتھا:

  المكائن التي تقوم بنفس العملیة في مصنع ما. -

  المشرفین والصرافین في سوبرماركت. -

  الموظفین في مكتب. -

  ر عائدة لمجموعة من أنواع الكائنات.مجموعة صو -

   Variable Moduleوحدة متغیر 

  وسطرھا ولھا الشكل 

  

وقیمھ األولیة. ویمكن أن تسترجع في مختلف  Variable Dimensionویعرف أبعاد المتغیر 

الوحدات (مثل وحدة القرار) أو یعاد إسناد قیم لھا (مثل وحدة اسند) ویمكن ان تستخدم في أي 

  تعبیر.

  إستخداماتھا:

  عدد المستندات المكملة كل ساعة. -

  أرقام تسلسلیة تعطى لقطع من أجل التعریف. -

  الفراغ المتاح في تسھیلة. -

   SIMANوحدة تسجیل بلغة 

  ملف التجربة
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PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

COUNTERS:     Record 1,,,,DATABASE(,"Count","User 

Specified","Record 1"); 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

  ملف النموذج

; 

;     Model statements for module:  Record 1 

; 

0$            COUNT:         Record 1,1; 
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 Caseسوف نستعرض وحدات العملیات المتطورة و نستخدمھا في حاالت دراسة 

Studies.  

  العملیات المتطورة

 Flowchart Modules وحدات مخطط اإلنسیاب
   Delay Moduleوحدة تأخیر  -1

 

  وحدة التأخیر تقوم بتأخیر الكائن مقدار محدد من الزمن. وأمثلة على إستخدامھا 

  التحقق من شیك في بنك. -1

  تجھیز آلة للعمل. -2

  نقل مستند إلى قسم آخر. -3

  ئص في طور مخطط اإلنسیاب:نافذة الخصا

  

   Allocationأ) نافذة حوار التعیین 

  

   Delay Timeب) نافذة حوار وقت التأخیر 
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   Unitsج) نافذة حوار وحدات الزمن 

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  

   Allocationأ) نافذة حوار التعیین 

   

  

  Delay Timeب) نافذة حوار وقت التأخیر 
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  Unitsذة حوار وحدات الزمن ج) ناف

 

  

   SIMANالوحدة بلغة 

            DELAY:         0.0,,Other; 

   Dropoff Moduleوحدة إسقاط (إیداع) 

 

  وحدة اإلسقاط تقوم بإزالة عدد من الكائنات من مجموعة من الكائنات وترسلھم إلى وحدة اخرى

  ة على إستخداماتھا. وأمثلGraphical Connectionتحدد بتوصیلة مخططة 

  تحمیل أرفف ببضائع. -1

  فصل مستند من عدة صور لإلستخدام بواسطة عدة أقسام. -2

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:
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  نافذة حوار صفات العضو

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  ونظھر أیضا نافذة حوار صفات العضو

  

  SIMANالوحدة بلغة 

              DROPOFF,       1,1:, 
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                             *; 

   Hold Moduleوحدة إمساك (منع) 

 

ھذه الوحدة تقوم بإمساك كائن في طابور لینتظر إشارة (من وحدة اإلشارة في النموذج) أو 

لیتحقق شرط معین أو یمسك ألمد غیر محدد ( لكي یزال بعد ذلك بوحدة إزالة). وأمثلة على 

  ھ ھيإستخدامات

  إنتظار إشارة مرور لتتحول إلى اللون األخضر. -1

  مسك مستند حتى یأمر بفسحھ. -2

  فحص حالة آلة أو عامل حتى تكمل التشغیل. -3

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

   Typeنافذة حوار نوع 
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   Queue Typeنافذة حوار نوع الطابور 

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  ھر أیضا نافذة حوار نوعونظ

  

  نافذة حوار نوع الطابور
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  SIMANالوحدة بلغة 

              QUEUE,         Hold 1.Queue; 

              WAIT:          1; 

 

   Match Moduleوحدة تطابق  

 

في وحدة التطابق تجمع مع بعض عدد محدد من الكائنات المنتظرة في طوابیر مختلفة والتي تتفق 

طوابیر وذلك حسب النقطة التي  5صفة معینة. عند دخول كائن وحدة تطابق یوضع في واحد من 

دخل منھا الكائن إلى الوحدة وتبقى في الطابور حتى یحصل تطابق ومن ثم تغادر الكائنات التي 

  تم تطابقھا الوحدة. وأمثلة على إستخدامھا

  تجمیع قطعة في خط إنتاج. -1

  ت حسب طلب زبون.تجمیع عدة منتجا -2

  تجمع عدد من الركاب في محطة سیارات للسفر لجة معینة. -3

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:
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   Number of Matchنافذة حوار عدد التطابق 

  

   Typeنافذة حوار نوع 

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  وتظھر نافذة حوار عدد التطابق

  

  نافذة حوار النوع
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  SIMANالوحدة بلغة 

0$            QUEUE,         Match 

1.Queue1:DETACH; 

3$            QUEUE,         Match 

1.Queue2:DETACH; 

              MATCH:         0$: 

                             3$; 

 

   Pickup Moduleوحدة إلتقاط 

 

ات المتتابعة من طابور معطى مبتدا عند رتبة معینة في وتقوم ھذه الوحدة بإلتقاط عدد من الكائن

الطابور. الوحدات الملتقطة تضاف إلى نھایة مجموعة قادمة من الكائنات. وأمثلة على 

  إستخداماتھا

  تجمیع طلب من طوابیر في مواقع مختلفة. -1

  تجمیع صیغ منتھیة من مختلف األقسام. -2

  تجمیع التالمیذ بحافلة مدرسة خاصة. -3

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:
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  SIMANالوحدة بلغة 

              PICKUP:        Queue 1,1,1; 

  

   ReadWrite Moduleوحدة قراءة وكتابة 

 

یرات أو وتستخدم ھذه الوحدة لقرائة بیانات من ملف إدخال أو من لوحة المفاتیح وإسناد القیم لمتغ

صفات (أو أي تعبیر آخر) وكذلك یستخدم لكتابة بیانات إما لملف إخراج أو إلى الشاشة. وأمثلة 

  على إستخدامھا

  قراءة معلومات وصول ومغادرة رحالت الطیران. -1

  الطلب من المستخدم إلدخال بیانات عن النموذج أثناء تشغیل المحاكاة. -2

  كتابة معلومات عن طلب في ملف. -3

  فذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:نا
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  نافذة حوار نوع

  

   ..Addنافذة إضافة 

  

  للنوع
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  وإلسم الصفة

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  مع إظھار نافذة حوار النوع

  

  نافذة حوارقراءة من لوحة المفاتیح

  

  نافذة حوار قراءة من ملف 

  

  

  SIMANالوحدة بلغة 

              READ:; 
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   Release Moduleوحدة إطالق (فك) 

 

وتستخدم ھذه الوحدة إلطالق وحدات من الموارد والتي كانت ممسكة بكائن. وقد یستخدم إلطالق 

موارد منفردة أو من مجموعة. لكل مورد یراد إطالقة تحدد إسمھ وعدد الوحدات المطلوب 

الذي أمسك بھ وأي كائن ینتظر في إطالقھا. عند دخول كائن ھذه الوحدة فإنة یترك المورد 

  طابور ھذا المورد یستطیع إمساكھ فورا. وأمثلة على إستخدامھ

  إنتھاء من طلب زبون ( یطلق الخادم). -1

  مغادرة المستشفى (یطلق األطباء والممرضین وغرفة العالج). -2

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

   ...Addنافذة حوار إضافة 
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  حوار نوعنافذة 

  

  في حالة نوع صفة

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  مع نافذة حوار نوع صفة

  

   SIMANالوحدة بلغة 

   RELEASE; 
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   Remove Moduleوحدة إزالة 

 

ویقوم بإزالة كائن واحد من موقع محدد في طابور وإرسالھ إلى وحدة معینة. وأمثلة على 

  إستخدامھ

  یختص بھا قسم إلى قسم آخر.إزالة طلب لخدمة ال -1

  إستدعاء مریض في حجرة اإلنتظار لعیادة معینة. -2

  أخذ راكب من ركاب اإلنتظار على جمیع الرحالت للسفر. -3

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

 

  

   SIMANالوحدة بلغة 

              REMOVE:        1,Queue 1;  
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   Seize Moduleوحدة إمساك (أخذ) 

 

ویقوم بإعطاء الكائن وحدات من مورد أو أكثر تبعا لصفة أو تعبیر. عند دخول كائن ھذه الوحدة 

فإنھ ینتظر في طابور حتى تتوفر جمیع الموارد التي یتطلبھا مرة واحدة (معا) كما ان نوع 

  تھتخصیص إستخدام المورد یحدد ھنا. ومن أمثلة إستخدما

  بدایة طلب زبون (إمسك الخادم). -1

  دخول مستشفى (إمساك غرفة وطبیب الخ). -2

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:
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  نافذة حوار التعیین

  

  

   Priorityنافذة حوار األفضلیة 
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  نافذة حوار إضافة

  

  

  نافذة حوار إضافة نوع
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  نافذة حوار نوع الطابور

  

  في طور صفحة النشر: نافذة الخصائص

  مع إظھار نافذة خصائص التعین

  

  نافذة حوار الموارد
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  نافذة حوار نوع الطابور

  

  SIMANالوحدة بلغة 

              QUEUE,         Seize 1.Queue; 

              SEIZE,         2,Other; 

              DELAY:         0.0,,VA; 

  

   leSearch Moduوحدة بحث 

 

) یحقق  Jویقوم بالبحث في طابور أو مجموعة أو تعبیر لیجد رتبة الكائن أو قیمة متغیر عام ( 

  شرط بحث محدد. ویستخدم مثال في:

  البحث عن رقم رتبة معینة في طابور. -1

  البحث في مجموعة عن نوع معین من القطع. -2

  المورد (بالبحث في تعبیر). تحدید أي من العملیات یدخلھا الكائن إعتمادا على توفر -3

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:



 285

  

  

  نافذة حوار النوع

  

  نافذة الخصائص في طور صفحات النشر:

  مع نافذة حوار النوع

 

  

  SIMANالوحدة بلغة 

0$            SEARCH,        Queue 1; 
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1$            BRANCH,        1: 

                             If,J<>0,2$,Yes: 

                             Else,3$,Yes; 

2$            DELAY:         0.0,,VA; 

3$            DELAY:         0.0,,VA; 

 

   Signal Moduleوحدة اإلشارة 

 

(أنظر في القوالب  Wait Moduleویقوم بإرسال قیمة إشارة لكل وحدة إنتظار 

Blocks ویطلق اكبر عدد من الكائنات المحدد. ومن إستخداماتھ) في النموذج  

  تحلیل أنماط السیر عند تقاطع طرق ( یؤشر عندما یتحول الضوء لألخضر). -1

  التأشیر لعامل لكي یكمل طلب كان ینتظر قطعة غیار. -2

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة نشر:

  

  ANSIMالوحدة بلغة 

              SIGNAL:        1; 
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   Store Moduleوحدة تخزین 

 

ویضیف كائن إلى مخزن. كما انھ یستخدم لعرض صور متحركة للكائنات خالل العمل علیھا في 

  وحدات اخرى باإلضافة إلى جمع إحصائیات عن الكائنات. وأمثلة إستخدامھ

  عرض صور متحركة عن قطعة تمر بعدة عملیات. -1

  تتبع عدد الزبائن داخل بقالة. -2

  نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسیاب:
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  نافذة حوار نوع

  

  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

  

  SIMANالوحدة بلغة 

              STORE:         Storage 1; 

   Unstore Moduleوحدة إخرج مخزون 

 

ل الوحدة مخزن. ولھ عكس إستخدامات یقوم بإخراج كائن من مخزن سبق أن دخلھ من خال

  الوحدة مخزن.

  نافذة الخصائص لطور مخطط اإلنسیاب:

  

  نافذة حوار النوع
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  نافذة الخصائص في طور صفحة النشر:

 

  SIMANالوحدة بلغة 

              UNSTORE; 
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  وحدات البیانات المتطورة:

   Advanced Set Moduleوحدة المجموعات المتطورة 

 

وأي مجموعات  Storage Setsومجموعات المخازن  Queue Setsمجموعات الطوابیر ویحدد 

من  Groupتعرف مجموعة  Setاخرى كا أنھا تعرف أعضاء ھذة المجموعات. والمجموعة 

. مجموعات Set Indexالعناصر المتشابھة والتي تستدعى بإسم مشترك و مؤشر مجموعة 

أو أي وحدة من النوع الذي یتعامل مع المواد  Seizeك الطوابیر یمكن أن تعرف داخل الوحدة أمس

Material Handling Type Module مجموعات المخازن یمكن أن تعرف في وحدات تخزین .

Store  وإخراج مخزونUnstore  .  

   Expression Moduleوحدة تعبیر 

 

بیر في النموذج والقیم التابعة لھا. وتستدعى التعا Expressionsوھذه الوحدة تعرف تعابیر 

ذات بعد أو بعدین. ویمكن تشكیل  Arraysبإستخدام أسمائھا. یمكن تعریف التعابیر كصفوف 

التعبیر بإستخدام تراكیب من األعداد الصیحة واألعداد الحقیقیة وأسماء رموز وتوزیعات 

 ) وعملیات حسابیة (مثل + و*) وأقواس وعملیات منطقیة (مثل >NORM(10,2)إحصائیة (مثل 

) وصفات ومتغیرات. یمكن إستخدام تعبیر في تعبیر آخر ولكن الیسمح للتعبیر في .GT.و 

  إستخدام نفسھ.
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   Failure Moduleوحدة فشل 

 

ویستخدم مع الموارد. عند حدوث فشل فإن المورد كلھ یفشل. وھي مصممة لإلستخدام مع 

 تھا معا في نفس الوقت.الموارد أحادیة السعة أو متعددة السعة والتي تفشل كل مكونا

   File Moduleوحدة ملف 

 

. وھذه ReadWriteویجب أن یكون موجودا عندما یراد إستخدام ملف خارجي بواسطة الوحدة 

  الوحدة تحدد إسم الملف الخارجي وطریقة الوصول والتشكیل وخواص الملف االخرى.

   StateSet Moduleوحدة مجموعة حالة 

 

ورد أو عدد من الموارد. والحاالت یمكن أن تكون مرتبطة بحالة ذاتیة ویستخدم لتحدید حاالت م

Autostate  أو بحاالت جدیدة للمورد. وحدةResource  في العملیات األساسیة تستدعي مجموعة

  الحالة والتي سوف تستخدم بمورد معین.

   Statistic Moduleوحدة إحصاء 

 

 ناء المحاكاة.ویستخدم لتحدید إحصائیات إضافیة لكي تجمع اث

   Storage Moduleوحدة تخزین 

 

 ویعرف إسم مخزن. والمخازن یمكن ان تولد ذاتیا بأي وحدة تستدعیھا.

  

  :Advanced Modulesالوحدات المتقدمة 

والتي ھي  SIMANوحدات اخري (ھذة الوحدات في الحقیقة تراكیب لغة  Arenaیوجد ببرنامج 

   Advanced Transfer Modulesاإلنتقال المتقدمة )  مثل وحدات Arenaالمحرك الخفي في 
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  )SIMAN( من مكونات لغة  Blocksووحدات القوالب 

  

  )SIMAN( من مكونات لغة  Elementsووحدات العناصر 
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   Packagingووحدات الحزم 

  

  وغیرھا من الوحدات المتقدمة جدا. سوف نشرح أي وحدة نحتاجھا من ھذه الوحدات عند اللزوم.
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  :Case Studiesحاالت دراسة 

  

  طابور الصف الواحد:

  

محل بقالة صغیر لھ محاسب واحد. یصل الزبائن إلى نقطة الدفع بشكل عشوائي یفصل بینھما 

دقائق وھذه األزمنة مابین وصول لھا نفس  8و  1بین   Interarrival timesأزمنة مابین وصول 

  اإلحتمال كما في الجدول التالي:

  زمنة مابین الوصول:جدول توزیع أ

Time between 

Arrivals                                       Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    1                         0.125                0.125                            

    2                         0.125                0.250                            

    3                         0.125                0.375                            

    4                         0.125                0.500                            

    5                         0.125                0.625                            

    6                         0.125                0.750                            

    7                         0.125                0.875                            

    8                         0.125                1.000                            

         

  دقائق بإحتماالت كما في الجدول التالي: 6و  1تتراوح مابین  Sevice timesأزمنة الخدمة 
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  جدول توزیع أزمنة الخدمة:

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                     

    1                         0.10                  0.10                             

    2                         0.20                  0.30                             

    3                         0.30                  0.60                             

    4                         0.25                  0.85                             

    5                         0.10                  0.95                             

    6                         0.05                  1.00                             

 

  زبونا. 500المطلوب تحلیل النظام بمحاكاة وصول وخدمة 

  بناء النموذج:

  النموذج بسیط جدا، زبون یتجھ للصراف ویلتحق بطابور:

  الطابور خالي: -1

  ة مباشرة وینصرف بعد نھایة خدمتھ.الصراف خالي: یبدأ الخدم -أ

الصراف مشغول: ینتظر حتى خلو الخادم ثم یستلم الخادم ویبدأ الخدمة وینصرف بعد نھایة  -ب

  خدمتھ.

  الطابور غیر خالي: -2

یلتحق بنھایة الطابور وینتظر حتى یصبح األول في الطابور ویباشر الخدمة وینصرف بعد  -أ

  نھایة خدمتھ.

  در النظام إال من خالل نقطة نھایة خدمتھ.الیمكن أن یغا -ب

   Createأضغط على وأسحب أیقونة  Createنحتاج إلى تولید زبائن وذلك بإستخدام  
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   Processالخادم یمثل بإستخدام 

  

  الحظ الخط الواصل بینھما والذي یحدث تلقائیا (تأكد من أن التوصیل الذاتي مختار كالتالي:

  

  رات كماھو موضح في الشكل اعاله)وإال قم بجمیع اإلختیا

   Disposeثم ینصرف الزبون ویخرج من النظام من خالل 
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  اآلن ندخل المعلومات عن طریقة التولید والخدمة والخروج من النظام.

  وأضغط علیھا مرتین فتظھر نافذة خواصھا Createأختار 

  

  تعبئ البیانات كما في الشكل.

  وفي حوار "تعبیر" اخترنا  Expression"تعبیر"  أخترنا Typeالحظ في حوار "نوع" 

DISC(P1,V1,…) 

 P1,V1والتي تعني أن التوزیع ألزمنة مابین الوصول ھو توزیع منفصل معطى بجدول و الزوج 

ھو القیمة األولى لدالة التوزیع التراكمي والقیمة األولى الممكنة للمتغیر العشوائي "زمن مابین 

  الوصول" والمدخل ھو

DISC( ( ) ( ) ( )1 1 2 2
, , , ,..., ,

n n
F x x F x x F x x ) 

مختارة یظھر في صفحة النشر ھذه  Createالحظ بعد اإلنتھاء من إدخال المعلومات وعنما تكون 

  المعلومات
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  نستطیع من ھنا تغییر الخواص إذا أردنا.

  ونظھر نافذة خواصھا بالضغط مرتین Processنختار 

  

  فظھرت النافذة …Addضغطنا على  Resourcesالحظ في حوار "موارد" 

  

  .OKثم  OKوملئنا المعلومات كماھو موضح.ثم نضغط 

  الحظ نافذة صفحة النشر (قسمت جزئین للتوضیح)
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  نستطیع من ھنا تغییر أو تعدیل أي خاصیة نشاء.

  ونضغط علیھا مرتین فتظھر نافذة خواصھا Disposeوأخیرا نختار 

  

  وصفحة النشر

  

   Setupو  Runمن نافذة األدوات نختار اآلن النموذج جاھز لإلجراء. 

  

  فتظر نافذة حوار التجھیز
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 Number ofندخل عدد التكرارات  Replication Parametersمن نافذة معالم التكرار 

Replications  وطول التكرار   تكرارات 10وھنا أخترناReplication Length 480  دقیقة وعدد

ونبقي بقیة المعالم في النوافذ األخري كما ھي  0.0سخین ساعة ومدة الت 24الساعات في الیوم 

Default Values.  

  تجري المحاكاة حتى اإلنتھاء ویظھر Goثم  Runبإختیار 

  

   Yesلكي نشاھد التقریر نضغط على  
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  التقریر:

  صفحات ) وسوف نناقشة في المحاضرة 9مفصل ( یحوي ھنا  Arenaالتقریر الذي تظھره 

  

  یسر والذي یستخدم للتجوال في التقریر.الحظ العمود األ

  

  وھذة لقطة من المحاكاة
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  SIMANالمثال بلغة 

  ملف التجربة

PROJECT,      "mm1","amb",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

VARIABLES:    

FinishedService.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Excl

ude"): 

              

Customers.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              

Service.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              

Service.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Service.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-

Exclude"); 

 

QUEUES:       Service.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 
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              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

RESOURCES:    

service1,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resource

s),,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

REPLICATE,    

1,,MinutesToBaseTime(100),Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 
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ENTITIES:     

Arrival,Picture.Report,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Y

es,,); 

 

SETS:         Servers,service1; 

 ملف النوذج

; 

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

2$            CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Arrival:MinutesToBaseTime(EXPO(1

)),100:NEXT(3$); 

 

3$            ASSIGN:        

Customers.NumberOut=Customers.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 1 

; 

0$            ASSIGN:        

Service.NumberIn=Service.NumberIn + 1: 

                             Service.WIP=Service.WIP+1; 

9$            QUEUE,         Service.Queue; 

8$            SEIZE,         2,VA: 

                             SELECT(Servers,POR, 

),2:NEXT(7$); 

 

7$            DELAY:         

MinutesToBaseTime(Uniform(.5,1.5)),,VA; 

6$            RELEASE:       SELECT(Servers,LAST),2; 
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54$           ASSIGN:        

Service.NumberOut=Service.NumberOut + 1: 

                             Service.WIP=Service.WIP-

1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

1$            ASSIGN:        

FinishedService.NumberOut=FinishedService.NumberOut + 1; 

57$           DISPOSE:       Yes  
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  عةأحمد وبكر للخدمة السری

الغرض من ھذا المثال ھو عرض طریقة المحاكاة عند وجود اكثر من مسار او صف طابور. 

مطعم خدمة سریعة للسیارات یقوم على تلبیة الطلبات خادمین ألخذ وتوصیل الطلب للسیارات 

  الواصلة للمطعم. تصل السیارات إلى المطعم حسب توزیع ازمنة مابین الوصول التالیة:

  مابین الوصول: جدول توزیع أزمنة

Time between 

Arrivals                                       Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    1                         0.25                  0.25                                 

    2                         0.40                  0.65                                 

    3                         0.20                  0.85                                 

    4                         0.15                  1.00                                 

 

الخادمین یدعى احدھم احمد والثاني بكر، احمد اكثر قدرة وخبرة من بكر (ولذلك یفضلة اغلب 

الزبائن) كما انھ اسرع في خدمة الزبائن، توزیع ازمنة الخدمة لكل من احمد وبكر ھي على 

  التوالي:

  جدول توزیع أزمنة الخدمة ألحمد:

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    2                         0.30                 0.30                                 

    3                         0.28                 0.58                                 

    4                         0.25                 0.83                                 

    5                         0.17                 1.00                                 

 

  

  

  جدول توزیع أزمنة الخدمة لبكر:

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    3                         0.35                 0.35                                 

    4                         0.25                 0.60                                 
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    5                         0.20                 0.80                                 

    6                         0.20                 1.00                                 

  

  المطلوب محاكاة النظام لمعرفة أدائھ.

یمكن نمذجة ھذا النظام بعدة طرق. أآلتي نموذج مقترح وعلى الطالب ملئ البیانات المطلوبة في 

  نوافذ خصائص جمیع الوحدات

  

  ونجزئھ للتوضیح

  

  

  تمرین: حاول نمذجة ھذا النظام بعدة طرق اخرى وقارن بینھا.
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   SIMANالمثال بلغة 

  ملف التجربة

PROJECT,      "Unnamed 

Project","amb",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

ATTRIBUTES:   Ahmad Service.Busy; 

 

VARIABLES:    Wait 

Line.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Ahmad Available?.NumberOut 

True,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Bakur 

Service.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Customers 

Arrive.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Ahmad Available?.NumberOut 

False,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Customers 

Leave.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Ahmad 

Service.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Bakur 

Service.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Wait 

Line.NumberIn,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Wait 

Line.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Bakur 

Service.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"): 

              Ahmad 

Service.NumberOut,CLEAR(Statistics),CATEGORY("Exclude"): 

              Ahmad 

Service.WIP,CLEAR(System),CATEGORY("Exclude-Exclude"); 
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QUEUES:       Wait Line.Queue,FIFO,,AUTOSTATS(Yes,,); 

 

PICTURES:     Picture.Airplane: 

              Picture.Green Ball: 

              Picture.Blue Page: 

              Picture.Telephone: 

              Picture.Blue Ball: 

              Picture.Yellow Page: 

              Picture.EMail: 

              Picture.Yellow Ball: 

              Picture.Bike: 

              Picture.Report: 

              Picture.Van: 

              Picture.Widgets: 

              Picture.Envelope: 

              Picture.Fax: 

              Picture.Truck: 

              Picture.Letter: 

              Picture.Box: 

              Picture.Woman: 

              Picture.Package: 

              Picture.Man: 

              Picture.Diskette: 

              Picture.Boat: 

              Picture.Red Page: 

              Picture.Green Page: 

              Picture.Red Ball; 

 

RESOURCES:    

Ahmad,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources),

,AUTOSTATS(Yes,,): 

              

Bakur,Capacity(1),,,COST(0.0,0.0,0.0),CATEGORY(Resources),

,AUTOSTATS(Yes,,); 
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REPLICATE,    

1,,MinutesToBaseTime(480),Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

 

ENTITIES:     

Customr,Picture.Van,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,AUTOSTATS(Yes,

,); 

  ملف النموذج

; 

; 

;     Model statements for module:  Create 1 

; 

 

5$            CREATE,        

1,MinutesToBaseTime(0.0),Customr:MinutesToBaseTime(EXPO(3)

):NEXT(6$); 

 

6$            ASSIGN:        Customers 

Arrive.NumberOut=Customers Arrive.NumberOut + 1:NEXT(0$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 1 

; 

0$            ASSIGN:        Wait Line.NumberIn=Wait 

Line.NumberIn + 1: 

                             Wait Line.WIP=Wait 

Line.WIP+1; 

12$           QUEUE,         Wait Line.Queue; 

11$           SEIZE,         2,NVA: 

                             Ahmad,1: 

                             Bakur,1:NEXT(10$); 
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10$           DELAY:         0.016666666666667,,NVA; 

57$           ASSIGN:        Wait Line.NumberOut=Wait 

Line.NumberOut + 1: 

                             Wait Line.WIP=Wait Line.WIP-

1:NEXT(1$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Decide 1 

; 

1$            BRANCH,        1: 

                             If,Ahmad 

Service.Busy==0,60$,Yes: 

                             Else,61$,Yes; 

60$           ASSIGN:        Ahmad Available?.NumberOut 

True=Ahmad Available?.NumberOut True + 1:NEXT(2$); 

 

61$           ASSIGN:        Ahmad Available?.NumberOut 

False=Ahmad Available?.NumberOut False + 1:NEXT(3$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 2 

; 

2$            ASSIGN:        Ahmad Service.NumberIn=Ahmad 

Service.NumberIn + 1: 

                             Ahmad Service.WIP=Ahmad 

Service.WIP+1; 

63$           DELAY:         MinutesToBaseTime(NORM( 3 , 

0.5 )),,VA; 

62$           RELEASE:       Ahmad,1; 
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110$          ASSIGN:        Ahmad Service.NumberOut=Ahmad 

Service.NumberOut + 1: 

                             Ahmad Service.WIP=Ahmad 

Service.WIP-1:NEXT(4$); 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Dispose 1 

; 

4$            ASSIGN:        Customers 

Leave.NumberOut=Customers Leave.NumberOut + 1; 

113$          DISPOSE:       Yes; 

 

 

; 

; 

;     Model statements for module:  Process 3 

; 

3$            ASSIGN:        Bakur Service.NumberIn=Bakur 

Service.NumberIn + 1: 

                             Bakur Service.WIP=Bakur 

Service.WIP+1; 

115$          DELAY:         MinutesToBaseTime(NORM( 4 , 1 

)),,VA; 

114$          RELEASE:       Bakur,1; 

162$          ASSIGN:        Bakur Service.NumberOut=Bakur 

Service.NumberOut + 1: 

                             Bakur Service.WIP=Bakur 

Service.WIP-1:NEXT(4$); 
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  محاكاة بنك

  نموذج بسیط لبنك تتم فیھ ثالثة أنشطة ھي: سوف نستعرض

   ATM Transactionsمعامالت سحب نقد آلي  -1

   Teller Operationعملیات صرافة  -2

   Drive Thru" Transactions"معامالت من نافذة السیارة  -3

  تجمع إحصائیات عن عدد الزبائن المنتظرین الخدمة وزمن اإلنتظار لكل متعامل.

  عام النموذج: منظر

  

  جزء معامالت السیارات

  

  جزء عملیات الصرافة
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  جزء السحب اآللي

  

 Advanced Transfer Mdulesنالحظ في ھذا النموذج وحدتین جدیدة من وحدات النقل المتطورة 

  .Route Moduleو  Station Moduleھما 

  

  

   Station Moduleوحدة محطة 
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والتي تنمذج مكان مادي أو منطقي حیث تحدث  وھذه الوحدة تعرف محطة (أو مجموعة محطات)

  العملیة. وفي حالة تعریفھ لمجموعة من المحطات فھذا بدیھیا یعرف عدة أماكن للعملیات.

  ویستخدم غالبا في أمثلة كالتالي:

  منطقة آالت الخراطة. -1

  مجموعة نوافذ شراء تذاكر ملعب كرة قدم. -2

  منطقة مطاعم في سوق مركزي. -3

  اصھا:ونوافذ خو

  

  

  

   SIMANملف التجربة بلغة 

PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

STATIONS:     Station 1; 
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REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

   SIMANملف النموذج بلغة 

; 

;     Model statements for module:  Station 1 

; 

 

0$            STATION,       Station 1; 

3$            DELAY:         0.0,,VA; 

 

   Route Moduleوحدة مسار 

 

وتقوم بنقل كائن إلى محطة معینة أو الى المحطة التالیة في قائمة المحطات التي ستزار بالكائن. 

  ویمكن تحدید زمن تأخر لإلنتقال.

  وإستخداماتھا تكون مثال:

  ال قطعة في طور التصنیع إلى محطة عملیات تبعا لقسیمة المسار.إرس -1

  إرسال زبائن في مطعم لطاولة معینة. -2

  ونوافذ خواصھا

  

  

  SIMANملف التجربة بلغة 
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PROJECT,      "Unnamed Project","Dr. A. 

Barry",,,No,Yes,Yes,Yes,No,No,No; 

 

STATIONS:     Station 1; 

 

REPLICATE,    1,,,Yes,Yes,,,,24,Hours,No,No; 

 

   SIMANملف النموذج بلغة 

; 

;     Model statements for module:  Route 1 

; 

0$            ROUTE:         0.,Station 1; 
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  لمثال البنك نستعرض خواص الوحدات كاآلتي:

  نافذة خواصھا Createالنموذج یحوي ثالثة وحدات 

  

  

   Processوثالثة وحدات 

  

  

  

  وتفصیل مواردھا كاآلتي
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  (من العملیات المتطورة) نافذة خواصھا Station Moduleمحطات  8كما یوجد 

  

  (من العملیات المتطورة) نافذة خواصھا Route Moduleمسارات  6و یوجد 

  

  نافذة خواصھا Disposeووحدتین 
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   Arena تحلیل المدخالت في

( ولكن یعمل مستقال  Arenaوالذي یوجد مع  Input Analyserیستخدم برنامج تحلیل المدخالت 

عنھا) لتطبیق توزیعات إحتمالیة على بیانات خامة وذلك إلستخدامھا في النمذجة الكمیة 

Quatitative Modeling  وتسمى ایضا نمذجة البیانات المدخلة)Input-Data Modeling .(  

تفصل بین كل قیمة واخرى فراغ ویمكن  ASCII Fileتوضع البیانات الخامة في ملف نصي 

إدخال اي عدد من البیانات في السطر الواحد كما ان األسطر یمكن ان تكون غیر متساویة في 

أو من  Arenaوشغل برنامج تحلیل المدخالت من داخل  dst.*عدد بیاناتھا. خزن الملف بإمتداد 

   Arenaالمجلد الذي یحوي 

  

  فتظھر نافذة إدخال أو أضغط  Newثم  Fileمن القائمة الرئیسة أختار 
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   … Use Existingثم  Data Fileثم  Fileثم من القلئمة الرئیسة اختار 

  

  متظھر نافذة إختیار الملف 
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  فینتج Openثم اضغط  dstاختار الملف الذي یحوي البیانات والذي لھ اإلمتداد 

  

  فئة (ھذا ھو العدد اإلفتراضي). 31بعدد الحظ أن البرنامج شكل مدرج تكراري للبیانات ذاتیا 

   Fit Allمن القائمة الرئیسة ثم  Fitاضغط على 
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ھذا سیجعل البرنامج یطبق كل التوزیعات المناسبة ذاتیا ثم یختار التوزیع الذي یعطي أفضل 

  من: K-S Testیمكن إختیار  K-S Testو  Chi Square Testتطابق وذلك بإجراء إختباري 

  

  ثم

  

  یانات المدخلة كانت النتیجة ھي:للب

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Weibull       

Expression: WEIB(4.91, 1.03) 

Square Error: 0.000756 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 15 

  Degrees of freedom  = 12 
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  Test Statistic      = 14.4 

  Corresponding p-value = 0.284 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0176 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 1000 

Min Data Value        = 0.0022 

Max Data Value        = 38.5 

Sample Mean           = 4.92 

Sample Std Dev        = 5.01 

 

 Histogram Summary 

 

Histogram Range     = 0 to 39 

Number of Intervals = 31 

   SUMMARY.OUTوملف اإلختصار 

Fit All 

 

Document:  C:\Documents and Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

Data File: C:\Documents and Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

Function        Sq Error 

-------------------------------- 

Weibull         0.000756 

Gamma           0.000818 

Erlang          0.000846 

Exponential     0.000846 

Beta            0.00203 
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Lognormal       0.00625 

Normal          0.0391 

Triangular      0.0632 

Uniform         0.0957 

  الحظ أن توزیع ویبل ھو التوزیع األفضل تطبیق على البیانات.

سوف نستعرض تأثیر عدد فئات التوزیع التكراري على التطبیق. الحظ أن النتائج السابقة لعدد 

  . نغیر عدد الفئات من:31فئات 

  

  ثم

  

  فیعاد التطبیق ذاتیا وینتج OKثم  20وضعنا عدد الفئات 

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Exponential   

Expression: EXPO(4.92) 

Square Error: 0.000421 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 11 

  Degrees of freedom  = 9 

  Test Statistic      = 6.98 

  Corresponding p-value = 0.639 
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Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0192 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 1000 

Min Data Value        = 0.0022 

Max Data Value        = 38.5 

Sample Mean           = 4.92 

Sample Std Dev        = 5.01 

 

 Histogram Summary 

 

Histogram Range     = 0 to 39 

Number of Intervals = 20 

  الحظ أن التوزیع األسي اآلن ھو التوزیع األفضل تطبیق على البیانات.

Fit All 

 

Document:  C:\Documents and Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

Data File: C:\Documents and Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

 

 

 

 

Function        Sq Error 

---------------------------------- 

Erlang          0.000421 

Exponential     0.000421 

Gamma           0.000422 

Weibull         0.00048 
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Beta            0.00277 

Lognormal       0.00784 

Normal          0.06 

Triangular      0.101 

Uniform         0.148 

  سي ھو حالة خاصة من توزیع إرالنج.الحظ أن التوزیع األ

   10ماذا لو كان عدد الفئات 

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Exponential   

Expression: EXPO(4.92) 

Square Error: 0.000068 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 6 

  Degrees of freedom  = 4 

  Test Statistic      = 0.959 

  Corresponding p-value > 0.75 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0192 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 1000 

Min Data Value        = 0.0022 

Max Data Value        = 38.5 

Sample Mean           = 4.92 

Sample Std Dev        = 5.01 

 

 Histogram Summary 
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Histogram Range     = 0 to 39 

Number of Intervals = 10 

 

Fit All 

 

Document:  C:\Documents and Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

Data File: C:\Documents and Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

Function        Sq Error 

--------------------------------- 

Erlang          6.8e-005 

Exponential     6.8e-005 

Weibull         0.000107 

Gamma           0.000166 

Beta            0.00158 

Lognormal       0.00868 

Normal          0.0976 

Triangular      0.202 

Uniform         0.281 

مالحظة: التوزیع األسي ھو حالة خاصة من كل من التوزیعین إرالنج وویبول. راجع فصل 

  تحلیل المدخالت.
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   1ملحق 
 العمال 
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   2ملحق 

  الدوال الریاضیة
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   3ملحق 

   SIMANمتغیرات تراكیب 
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   4ملحق 

  جدول مختصر للمتغیرات
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 339

 



 340

 



 341

 



 342

 



 343

 



 344

 



 345

 



 346

 



 347
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   5ملحق 

  الرسومات مكتبة
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 355
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 358
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Arena 3 

  لحل المشكلة التالیة: ARENAسوف نستعرض طریقة النمذجة والمحاكاة بإستخدام 

ھذا النظام یمثل العملیات األخیرة إلنتاج نوعین مختلفین من الوحدات اإللكترونیة المغلقة 

Sealed :والذي یمثل في الشكل التالي  

Part A

EXPO(5)

Part B

Batch of 4

EXPO(30)

Arrivals

Part A Prep

TRIA(1,4,8)

Part BPrep

TRIA(3,5,10

Sealer

Part A

TRIA(1,3,4)

Part B

NORM(2.4,0.5)

9%

91%

Rework

EXPO(45)

Shipped

20%

80%

Scrapped

Salvaged

and

Shipped

  

  القطع الواصلة عبارة عن صنادیق معدنیة للوحدات التي تم صنعھا لتوضع داخلھا وتلحم.

تنتج في قسم آخر خارج حدود النموذج وتصل إلى نموذجنا  Part Aالوحدات األولى التي تسمى 

دقائق، عند وصول ھذه  5موزع اسیا بمتوسط  Interarrival Timesبزمن مابین وصول 

دقائق، في منطقة  2ویستغرق ھذا النقل  Part A Prepتنقل إلى منطقة التحضیر القطع 

التحضیر یتم برد وصقل وتنظیف ھذه الصنادیق لكي یكون اللحام جیدا وھذا التحضیر یستغرق 

 2ویستغرق النقل  Sealer)، ثم ینقل ھذا الجزء الى اللحام 1,4,8زمنا یتبع التوزیع المثلثي (

  دقائق.

تنتج في مبنى آخر خارج حدود النموذج وتجمع في وحدات  Part Bلثانیة التي تسمى الوحدات ا

والتى تصلھا بزمن مابین  Part B Prep) قطع قبل ان ترسل إلى وحدة التحضیر 4من اربع (

دقیقة، بعد وصول ھذه القطع یتم فصلھا عن بعضھا البعض  30وصول لھ توزیع اسي بمتوسط 

تتبع نفس الثالثة خطوات  Part B Prepالمعالجة في منطقة التحضیر  وتعالج كل قطعة بإنفراد،

) 3,5,10ماعدا ان زمن التحضیر یتبع التوزیع المثلثي ( Part A Prepكما في منطقة التحضیر 

دقائق للوصول. عملیة اللحام تتم بوضع القطع اإللكترونیة  2ثم ترسل القطع الى اللحام مستغرقة 

 Partلحمھا، زمن ھذه العملیة یعتمد على نوع القطعة، فللقطعة من نوع داخل الصنادیق ومن ثم 

A  ) وللقطعة من نوع 1,3,4یكون لھ توزیع مثلثي (Part B )2.4,0.5یكون لھ توزیع طبیعي.(  
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من القطع الملحومة تمر بمنطقة الفحص وترسل لقسم الشحن، القطع المرفوضة ترسل  %91

یتم تفكیكھا وإعادة صقلھا و تنظیفھا ولحمھا من جدید  حیث Reworkلمنطقة إعادة التصنیع 

من الوحدات تمر بالفحص وترسل إلى قسم الشحن و الباقي یعاد إلي  80ومن ھذه العملیة %

 45جھتھ األصلیة خارج النموذج. الزمن المستغرق إلعادة التصنیع یتبع التوزیع االسي بمتوسط 

  دقیقة. 2الخرى تستغرق دقیقة لكل القطع، أزمنة اإلنتقال من جھة 

 Resourceالمطلوب جمع إحصائیات عن كل مرحلة لمعرفة مدى إستخدام الموارد 

Utilization  عدد القطع في كل طابور ،Number in Queue  الزمن الذي تستغرقة القطعة ،

 Flowtimeأو  Cycletimeوزمن مكوث القطعة في النموذج   Time in Queueفي الطابور 

  ارسلت للشحن أو اعید تصنیعھا او ارسلت لمصدرھا األصلي.لكل قطعة 

  . Animationدقیقة وسوف نبني نموذج بصور متحركة  2000سوف نحاكي ھذا النظام لمدة 

  

  : بناء النموذج

   Common panelأختار   File > Newوأفتح ملف جدید  ARENAشغل برنامج 

 

  ومنھا أنسخ وألصق األجزاء التالیة:
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  تظھر النافذة التالیة Arrive 1أضغط بالفأرة مرتین علي اآلن 
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  أدخل البیانات كما ھو موضح بالتالي:

Enter Data 

      Station                                 Part A Arrive 

Arrival Data 

      Batch Size                           1 

      Time Between                     EXPO(5) 

      Mark Time Attribute           Arrival Time 

Leave Data  

      Station                                 Part A Prep 

      Route Time                         2 

Assignments 

     Attribute                             Sealer Time 

     Value                                  TRIA(1,3,4) 

  

 

  تظھر النافذة التالیة …Assignثم أضغط على  
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  فتظھر النافذة التالیة …Addأضغط على 

 

  

  

في النافذة امام كلمة  Sealer Timeإذا لم تكن مختارة ثم ادخل التالي  Attributeأختار 

Attribute: وTRIA(1,3,4)  في النافذة امامValue: ضغط ثم اOK .لقفل جمیع النوافذ  

  وأدخل البیانات كمایلي: Arrive 2أفعل نفس الشیئ مع 

  

  

Enter Data 



 367

      Station                                 Part B Arrive 

Arrival Data 

      Batch Size                           4 

      Time Between                     EXPO(30) 

      Mark Time Attribute           Arrival Time 

Leave Data  

      Station                                 Part B Prep 

      Route Time                         2 

Assignments 

     Attribute                             Sealer Time 

     Value                                  NORM(2.4,0.5) 

  

  

  اضغط مرتین وأدخل البیانات التالیة Server 1اآلن ننتقل إلى 

Enter Data 

      Station                                 Part A Prep 

Server Data 

      Resource                             Part A Prep_R 

      Capacity Type                    Capacity 

     Capacity                               1 

      Process Time                       TRIA(1,4,8) 

Leave Data  

      Station                                 Sealer 

      Route Time                         2 

 

  فتبدو كما في النافذة التالیة 
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  اضغط مرتین وأدخل البیانات التالیة  Server 2قل إلى اآلن ننت

Enter Data 

      Station                                 Part B Prep 

Server Data 

      Resource                             Part B Prep_R 

      Capacity Type                    Capacity 

     Capacity                               1 

      Process Time                       TRIA(3,5,10) 

Leave Data  

      Station                                 Sealer 

      Route Time                         2 

 

  فتبدو كما في النافذة التالیة
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  إضغط مرتین وأدخل البیانات كما یلي: Inspect 1ننتقل إلي 

  

Enter Data 

      Station                                 Sealer 

Server Data 

      Resource                             Sealer _R 

      Capacity Type                    Capacity 

     Capacity                               1 

      Process Time                       Sealer Time 

      Failure Probability               0.09 

Pass Inspection Leave Data  

      Station                                 Shipping 

       Route Time                         2 

Fail Inspection Leave Data  

      Station                                 Rework 

       Route Time                         2 
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  فتبدو كما في النافذة التالیة
 

 

 

 

  

  وأدخل البیانات كما یلي: Inspect 2وأفعل نفس الشیئ مع 

  

 

Enter Data 

      Station                                 Rework 

Server Data 

      Resource                             Rework _R 

      Capacity Type                    Capacity 

     Capacity                               1 

      Process Time                       EXPO(45) 

      Failure Probability               0.2 

Pass Inspection Leave Data  

      Station                                 Salvaged Parts 



 371

       Route Time                         2 

Fail Inspection Leave Data  

      Station                                 Scrap 

       Route Time                         2 

 

  

 

 

  

  

  وادخل البیانات التالیة  Depart 3اضغط مرتین على 

  

Enter Data 

      Station                                 Shipping 

Count 

      Counter                             Shipping_C 

       Increament                        1 

Tally 
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       Tally                                 Shipping_Ta 

 

Type of Statistics 

          Attribute                         Arrival Time  

                          

 

  فتبدو كما في النافذة التالیة
  

 

 

  

  

  

  وادخل البیانات التالیة  Depart 2اضغط مرتین على 

  

Enter Data 

      Station                                 Salvaged Parts 

Count 

      Counter                             Salvaged Parts _C 

       Increament                        1 
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Tally 

       Tally                                 Salvaged Parts _Ta 

 

Type of Statistics 

          Attribute                         Arrival Time  

                          

 

  فتبدو كما في النافذة التالیة
  

  

 

  وادخل البیانات التالیة  Depart 1اضغط مرتین على 

  

Enter Data 

      Station                                 Scrap 

Count 

      Counter                             Scrap _C 

       Increament                        1 

Tally 

       Tally                                 Scrap _Ta 
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Type of Statistics 

          Attribute                         Arrival Time  

                          

 

  فتبدو كما في النافذة التالیة

 

 

  

  أدخل التالي:و Simulateوأخیرا إضغط مرتین على 

 

Replicate 

        Number of Replications                       1 

        Beginning Time                                    0.0 

        Length of Replication                           2000  
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 من الجدول األیمن   موذج وذلك بإختیار مفتاح المسار أآلن نحدد مسارات األجزاء في الن

 

 

  فتظھر النافذة التالیة

 

  

  فیتحول المؤشر الى + ووصل مختلف األجزاء كالتالي OKاضغط 
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ف تبدأ المحاكاة وسوف ترى سو RUN > GOاآلن نجري المحاكاة وذلك بالضغط على 

  الوحدات وھي تنتقل في األجزاء المختلفة من النموذج وحینما تنتھي المحاكاة ینتج التقریر التالي:

  نتیجة المحاكاة والتقریر
 

                            ARENA Simulation Results 

                             amb - License #9400000 

 

                        Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Electronics Assembly                Run execution date :30/31/2001 

Analyst:  Dr.Adnan Barry                    Model revision date:   3/11/2001 

 

Replication ended at time      : 2000.0 

 

                               

 

 

TALLY VARIABLES 

 

Identifier           Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

____________________________________________________________________________ 

 

Salvaged Parts_Ta       540.48     (Insuf)    101.91     874.90         31     

Shipping_Ta             35.911     (Corr)     9.7800     117.85        548     

Scrap_Ta                334.79     (Insuf)    76.343     821.27          4     

Rework_R_Q Queue Time   429.95     (Insuf)    .00000     782.19         36     

Part A Prep_R_Q Queue   6.0259     (Corr)     .00000     28.804        365     

Sealer_R_Q Queue Time   1.9247     (Corr)     .00000     12.850        603     

Part B Prep_R_Q Queue   42.308     (Insuf)    .00000     105.34        240     
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                           DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier            Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

____________________________________________________________________________ 

 

Rework_R Available      1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Sealer_R Available      1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Part A Prep_R Availabl  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Part B Prep_R Busy      .72774     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     

Part A Prep_R Busy      .79647     (Corr)     .00000     1.0000     1.0000     

# in Rework_R_Q         11.615     (Insuf)    .00000     22.000     19.000     

# in Part B Prep_R_Q    5.0770     (Insuf)    .00000     19.000     .00000     

# in Sealer_R_Q         .58031     (Corr)     .00000     4.0000     .00000     

Sealer_R Busy           .77139     (Corr)     .00000     1.0000     .00000     

# in Part A Prep_R_Q    1.0999     (Corr)     .00000     6.0000     2.0000     

Rework_R Busy           .99029     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     

Part B Prep_R Availabl  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

 

                                   COUNTERS 

 

                    Identifier                Count   Limit 

                    _________________________________________ 

 

                    Scrap_C                       4  Infinite 

                    Shipping_C                  548  Infinite 

                    Salvaged Parts_C             31  Infinite 

 

 

Simulation run time: 5.48 minutes. 

Simulation run complete. 

  

  سوف نناقش ھذا التقریر في المحاضرة.

  إدخال تحسینات على النموذج
تعمل  Reworkسوف نضیف بعض التغییرات على النموذج، لنفترض ان محطة إعادة اللحام 

دقیقة)  480ساعات ( 8الدوریة األولى یعمل فیھا عامل واحد لمدة  Shiftعلى دوریتین 

ساعات ایضا، لنمذجة ھذه اإلضافات بالبرنامج  8یھا عاملین لمدة والدوریة الثانیة یعمل ف

ARENA :نعمل التالي  

  فتظر النافذة التالیة والتي ندخل فیھا البیانات التالیة Reworkاضغط مرتین علي محطة الفحص 

Enter Data 

      Station                                 Rework 
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Server Data 

      Resource                             Rework _R 

      Capacity Type                    Scedule 

     Scedule                               Rework Schedule     Ignore 

      Process Time                       EXPO(45) 

      Failure Probability               0.2 

Pass Inspection Leave Data  

      Station                                 Salvaged Parts 

       Route Time                         2 

Fail Inspection Leave Data  

      Station                                 Scrap 

       Route Time                         2 

 

  (اسفل النافذة من الیسار) تظھر لك النافذة التالیة Scheduleإضغط على 
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  فتظھر نافذة اخرى …Addإضغط على 

 

 

  ثم كرر العملیة مرة اخرى كالتالي OKإضغط 

 

 

 

  وتنتج النافذة النھائیة
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دقیقة وسعة  480الذي عملناه ھو نمذجة دوریتین سعة األولى عامل واحد وتستغرق الدوریة 

  دقیقة. 480الثانیة عاملین وتستغرق ایضا 

تصاب بإعطال من وقت آلخر فإذا كان توزیع   Sealerلنفترض أیضا ان مكینة محطة اللحام 

دقیقة وزمن تصلیح وإعادة  120ط ھو اسي بمتوس Uptimeالزمن الذي تعمل فیة المكینة 

دقائق. لنمذجة ھذا إضغط على  4لھ ایضا توزیع اسي بمتوسط  Downtimeتشغیل ویطلق علیھ 

  مرتین لتظھر النافذة Sealerمحطة الفحص 
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  فتظھر النافذة إضغط على 
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  فتظھر النافذة وعبئ البیانات التالیھ …Addإضغط على  Failuresفي الجزء تحت 

Failure                                  Sealer Failure 

Failure Based On                  Time 

Fai When                              Wait 

Uptime                                  EXPO(120) 

Downtime                             EXPO(4) 

 

 

  

سنضیف إلى نموذجنا مركبة إحصائیة لجمع بعض اإلحصائات لتحلیلھا الحقا لذلك أختار من 

   Commonلوحة 

ثم أختار منطقة خالیة في محرر النموذج وألصق  Statisticsوھو المكتوب علیھ   الزر 

  المركبة 
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  فتظر النافذة Statisticsإضغط مرتین على 

 

 

  فتظر النافذة …Addأضغط  Time-Persistentفي الجزء تحت 
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  ثم أملئ البیانات التالیة

  

Data Object 

 Queue     select 

 Queue Name    Part B Prep_R_Q 

Save Observation to a File   check 

OS File Name in Double Quotes  “Prep B_Q.dat” 

 

 

  كرر السابق للتالي:

Data Object 

 Queue     select 

 Queue Name    Sealer_R_Q 

Save Observation to a File   check 

OS File Name in Double Quotes  “Sealer_Q.dat” 
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Data Object 

 Queue     select 

 Queue Name    Rework_R_Q 

Save Observation to a File   check 

OS File Name in Double Quotes  “Rework_Q.dat” 

 

  فتظر النافذة التالیة  …Addأضغط على  Talliesتحت 

 

 

  أدخل البیانات التالیة

Tally Name     Shipping_Ta 

Save Observations to a File   check 

OS File Name in Double Quotes  “Ship.dat” 

  

  وأدخل البیانات التالیة …Addأضغط  Frequenciesأخیرا تحت 

Expression     NQ(Rework_R_Q) 

Constant or Range    Constant 

Value      0 

Constant or Range    Range 

Value      0 

High Value     10 

Constant or Range    Range 

Value      10 

High Value     20 
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Constant or Range    Range 

Value      20 

High Value     30 

… 

  فتنتج النافذة

 

  النافذة اإلحصائیة سوف تبدو كالتالي:
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  حتى تعود الى نافذة تحریر النموذج. OKأضغط 

  التقریر التالي:أجري المحاكاة كالسابق وأطبع 

  نتیجة المحاكاة والتقریر
  

                            ARENA Simulation Results 

                             amb - License #9400000 

 

                        Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Electronics Asse                  Run execution date :  11/ 1/2001 

Analyst:  Dr.Adnan Barry                    Model revision date:   3/11/2001 

 

Replication ended at time      : 50000.0 

 

                                 TALLY VARIABLES 

 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   

Observations 

____________________________________________________________________________ 

 

Salvaged Parts_Ta       302.17     (Corr)     19.439     1229.2       1199     

Rework_R_Q Queue Time   193.93     48.888     .00000     674.58       1467     

Sealer_R_Q Queue Time   6.2386     1.5828     .00000     50.795      16499     

Scrap_Ta                285.39     (Insuf)    25.366     1159.2        267     

Part B Prep_R_Q Queue   70.972     (Corr)     .00000     541.65       6624     

Shipping_Ta             57.472     (Corr)     9.0197     564.91      15031     

Part A Prep_R_Q Queue   15.183     2.5646     .00000     99.536       9876     

 

                           DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final 

Value 

____________________________________________________________________________ 

 

Part A Prep_R Busy      .85391     .02036     .00000     1.0000     1.0000     

# in Rework_R_Q         5.6899     1.6284     .00000     28.000     .00000     

# in Sealer_R_Q         2.0586     .59611     .00000     21.000     .00000     

Part B Prep_R Availabl  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

# in Part A Prep_R_Q    2.9990     .61504     .00000     24.000     1.0000     

Sealer_R Available      1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Part A Prep_R Availabl  1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

Rework_R Available      1.4992     (Insuf)    1.0000     2.0000     1.0000     

Sealer_R Busy           .84177     .02003     .00000     1.0000     .00000     

Rework_R Busy           1.3732     .06088     .00000     2.0000     1.0000     
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Part B Prep_R Busy      .79305     .04708     .00000     1.0000     .00000     

# in Part B Prep_R_Q    9.4023     (Corr)     .00000     88.000     .00000     

 

                                   COUNTERS 

 

                    Identifier                Count   Limit 

                    _________________________________________ 

 

                    Salvaged Parts_C           1199  Infinite 

                    Scrap_C                     267  Infinite 

                    Shipping_C                15031  Infinite 

 

                                 FREQUENCIES 

 

                                        --Occurrences--    Standard  

Restricted 

Identifier             Category         Number  AvgTime    Percent   Percent 

____________________________________________________________________________ 

 

Value(NQ(REWORK_R_Q))  Constant(0,)     112     81.559       18.27     18.27 

                       Range(0,10)      163     197.97       64.54     64.54 

                       Range(10,20)     63      120.45       15.18     15.18 

                       Range(20,30)     11      91.559        2.01      2.01 

 

STATE(Sealer_R)        BUSY             3635    11.578       84.18     84.18 

                       IDLE             3339    1.9188       12.81     12.81 

                       FAILED           387     3.8871        3.01      3.01 

 

 

 

Simulation run time: 1.97 minutes. 

Simulation run complete. 

  ي المحاضرة.سوف نناقش ھذا التقریر ف

  : Output Analysisتحلیل المخرجات 

بحث محاكاة  342سوف نتطرق بالتفصیل إلى موضوع تحلیل المخرجات في المحكاة في المقرر 

والذي یأتي مع برنامج  Output Analyser. في ھذا المستوى سوف نستخدم برنامج  2

ARENA ة في الموضوع السابق.لتحلیل بسیط للبیانات التي جمعناھا بالمركبة اإلحصائی  

او من ایقونتة ألن البرنامج یعمل  ARENAإما من داخل  Output Analyserإبدأ بتشغیل 

  لكي یعمل، بعد التشغیل تظھر النافذة ARENAبذاتة والیحتاج 
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  فتظھر النافذة File > Newأضغط علي 

 

  

  الملفاتفیظھر مجلد  …Addأضغط علي 
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   Data Group Filesأختار الملفات التي خزنت سابقا كمجموعة ملفات بیانات 

 

  

فتظھر  Graph > Plot، أختار  Prep B_Qاآلن لنرسم التغیر في طابور تحضیر القطع الثانیة 

  النافذة



 391

 

   OKثم  Prep B_Q.datواختار  …Addاضغط 

  

 

  

  وھو رسم لعدد الوحدات في طابور تحضیر القطع الثانیة

  لنرسم رسم آخر لبیانات طابور إعادة التصنیع
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  فنحصل على الرسم
  

 

  وأخیرا لننظر الى المدرج التكراري لطابور إعادة التصنیع
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  والذي یعطي الرسم التالي 
  

 

  

سوف نستعرض بعضھا  Output Analyserتوجد طرق تحلیل إحصائي كثیرة في برنامج 

  بشكل سریع في المحاضرة.

  

  

  

  

  

  

 
  



 394

  الفصل التاسع:

  باألمثلة: GPSS Worldنظام المحاكاة 

  1مثال

في النظام وكیفیة  Transactionsو متفاعلین في ھذا المثال سوف نستعرض كیفیة تولید متعاملین ا

  أو مھامھم. فھمائالتخلص منھم أو إخراجھم من النظام بعد إنتھاء وظ

  لتولید متعاملین للدخول في النظام ولھ التركیب GENERATEیستخدم القالب 

The GENERATE Block: 

 

          GENERATE A,B,C,D,E 

 

  

   Operandsحیث العمال 

A     زمن مابین التولید ، وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ (متوسطNull او إسم (

)Name) أو رقم (Number) او حروف (String أو تعبیر بین أقواس (

)Parenthesized Expression) أو صفة عددیة للنظام مباشرة (Direct SNA (

  والیمكن إستخدام معالم متعاملین

  

B  معدل دالة ، وھو إختیاري ویمكن ان یكون  نصف مجال زمن مابین التولید أو

) أو تعبیر String) او حروف (Number) أو رقم (Name) او إسم (Nullالشیئ (

 Direct) أو صفة عددیة للنظام مباشرة (Parenthesized Expressionبین أقواس (

SNAوالیمكن إستخدام معالم متعاملین (  

C  أول متعامل ، وھو إختیاري ویمكن ان  بدایة زمن التأخیر وھو زمن تأخیر تولید

) أو String) او حروف (Number) أو رقم (Name) او إسم (Nullیكون الشیئ (

) أو صفة عددیة للنظام مباشرة Parenthesized Expressionتعبیر بین أقواس (

)Direct SNAوالیمكن إستخدام معالم متعاملین (  
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D  تعاملین الذین یتم تولیدھم ، والقیمة اإلفتراضیة حد التولید أو العدد األقصى لعدد الم

) Name) او إسم (Nullلھذا المعلم النھایة ، وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ (

 Parenthesized) أو تعبیر بین أقواس (String) او حروف (Numberأو رقم (

Expression) أو صفة عددیة للنظام مباشرة (Direct SNAوالیمكن إستخدام ( 

  معالم متعاملین

E   ویمكن ان    یكون الشیئ  0مستوى األفضلیة ، وھو إختیاري وقیمتھ اإلفتراضیة

)Null) او إسم (Name) أو رقم (Number) او حروف (String أو تعبیر بین (

 Direct) أو صفة عددیة للنظام مباشرة (Parenthesized Expressionأقواس (

SNAاملین) والیمكن إستخدام معالم متع  

  

    

  

    

للتخلص من المتعاملین وإخراجھم من النظام وإنقاص عداد  TERMINATEیستخدم القالب 

 اإلنھاء ولھ التركیب التالي

The TERMINATE Block: 

 

                TERMINATE  A 

 

 

  حیث العامل

A     وھو إختیاري ویمكن ان 0مقدار إنقاص عداد اإلنھاء والقیمة اإلفتراضیة لھ 

) أو PosInteger) أو رقم صحیح موجب (Name) او إسم (Nullیكون الشیئ (

) أو SNA) أو صفة عددیة للنظام (Parenthesized Expressionتعبیر بین أقواس (

  )SNA*Parameterصفة عددیة لمعلم (

  

Example 1: 

              

              GENERATE 1 
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  TERMINATE 1 

  

   GPSSة نموذج في أدخل السابق في صفح

  

  

   Create Simulationثم  Commandمن القائمة الرئیسة اختار 
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  صحیح فینتج GPSSإذا كان التركیب اللغوي للغة 

  

  

  

تعني أن البرنامج صحیح من ناحیة التركیب اللغوي ولكن الیضمن صحتھ من  Readyكلمة 

ھ المنطقیة) قبل إجراء البرنامج من الناحیة المنطقیة (طبعا البرنامج الحالي بسیط وواضح صحت

ثم  Windowاألفضل مراقبة نافذة القوالب والتي نحصل علیھا من القائمة الرئیسة بالضغط على 

  كالتالي  Blocks Windowومنھا نختار  Simulation Windowإختیار 

  

  

 

 فتظھر نافذة القوالب
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   STARTثم  Command اآلن نجري المحاكاة وذلك بإختیار من القائمة الرئیسة

  

  فتظھر نافذة الحوار 
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 TERMINATEلعداد اإلنھاء وھذا یعني إجراء المحاكاة حتى یكمل القلب  100أدخلنا القیمة 

والذي یولد بشكل غیرعشوائي متعامل یمر  GENERATEمتعامل تم تولیدھم بالقالب  100إنھاء 

ى المحاكاة ونرى تفاعلیا في تجر OK. عندما نضغط TERMINATEفي النظام وینتھي عند 

  متعامل بالنظام ویظھر التقریر 100نافذة القوالب كیف یتم ذلك وتنتھي المحاكاة بإنتھاء مرور 

  

  

  الحظ نافذة القوالب وكذلك نافذة التقریر ودون مالحظاتك.

   2مثال 
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رار أو الذي ینمذج تأخیراإلستم ADVANCEسوف نطور المثال السابق قلیال وذلك بإضافة قالب 

المكوث في جزء من النظام للمتعامل لفترة معینة قد تكون زمن خدمة أو زمن إستعمال تسھیلة أو 

مخزن في النظام أو فقط مرور فترة زمنیة تمثل زمن اإلنتقال من جزء لجزء آخر في النظام ولھا 

 التركیب التالي

The ADVANCE Block: 

 

       ADVANCE A,B 

 

  

  حیث العمال:

A    زیادة في متوسط الزمن ، وھي ضروریة ویمكن ان یكون إسم (الName أو (

 Parenthesized) أو تعبیر بین أقواس (String) او حروف (Numberرقم (

Expression) أو صفة عددیة للنظام (SNA أو صفة عددیة لمعلم (

)SNA*Parameter(  

B    دالة ، وھو إختیاري نصف مجال الزمن او في حالة إستخدام دالة فیكون مغیر ال

) او حروف Number) أو رقم (Name) او إسم (Nullویمكن ان یكون الشیئ (

)String) أو تعبیر بین أقواس (Parenthesized Expression أو صفة عددیة (

  )SNA*Parameter) أو صفة عددیة لمعلم (SNAللنظام (

  

  

 

Example 2:              

  

              GENERATE 1 

       ADVANCE    5 

              TERMINATE 1 

 

  

  ندخل ھذا في البرنامج السابق
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  ثم

  

  

  

  وتتم ترجمة النموذج 

  

  

  ینتج START 100الننسى نافذة القوالب وبإجراء المحاكاة بوضع 
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. ADVANCEالزالو متأخرین عند القالب  5متعامل مرو بالنظام منھم  105الحظ أنھ تم تولید 

  الشكل السابق بتمعن ودون مالحظاتك. أدرس
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  3مثال 

وذلك عن  ADVANCEسوف نطور المثال السابق بحیث نظھر إستخدام المتعاملین للقالب 

 ADVANCEوتعني أستلم أو امسك أو أشغل التسھیلة المتمثلة بالقالب  SEIZEطریق القالبین 

لة المتمثلة بالقالب والذي یعني أترك أو أفرغ أو غادر التسھی RELEASEوالقالب و 

ADVANCE :ولھم التركیب التالي 

The SEIZE Block: 

 

      SEIZE A 

 

  

  حیث العامل:

A   رقم او إسم التسھیلةFacility )     وھو ضروري  ویمكن ان یكون إسمName أو (

 Parenthesized) أو تعبیر بین أقواس (PosIntegerرقم صحیح موجب (

Expression للنظام () أو صفة عددیةSNA أو صفة عددیة لمعلم (

)SNA*Parameter(  

  

   The RELEASE Block: 

 

    RELEASE   A 

 

  

  

  حیث العامل:

A      رقم او إسم التسھیلةFacility ) وھو ضروري  ویمكن ان یكون إسمName أو (

 Parenthesized) أو تعبیر بین أقواس (PosIntegerرقم صحیح موجب (

Expressionة عددیة للنظام () أو صفSNA أو صفة عددیة لمعلم (

)SNA*Parameter(  
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تأتي متزاوجة مع بعضھا والیمكن إستخدام  RELEASEو  SEIZEالحظ أن  مالحظة ھامة:

كما  ADVANCEالقالب الذي یمثل التسھیلة أي  SEIZEأحدھا دون اآلخر كما انھ یجب ان تسبق 

  ADVANCE التسھیلة أي یجب أن تتبع القالب الذي یمثل  RELEASEان 

Example 3:              

 

              GENERATE 1 

              SEIZE                Server 

       ADVANCE         5 

              RELEASE          Server 

              TERMINATE 1 

 

  

  ندخل القوالب اإلضافیة

   

  

  

  ذة القوالبنترجم البرنامج ونظھر ناف
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  وینتج START 100نجري المحاكاة كالسابق 
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حتى  GENERATE  منع دخول المتعاملین المولدین بواسطة القالب    SEIZEالحظ أن القالب 

من أي متعامل یستخدمھ مما سبب تزاحم شدید عند القالب  ADVANCEیتم إفراغ القالب 

GENERATE سار من قالب (الحظ عالمة الطابور األحمر إلى الیGENERATE  في نافذة

متعامل في اإلنتظار) ایضا الحظ ان القالب  400یوجد بھ  GENERATEالقوالب كما أن القالب 

SEIZE  .یوجد بھ متعامل واحد یقوم بإستالم التسھیلة  

بقیم أصغر من القیمة الحالیة وقارن  ADVANCEفي القالب  Aغیر من قیمة العامل  تمرین:

  النتائج.
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  4ل مثا

نالحظ في المثال السابق تكون طابور أو خط إنتظار للتسھیلة ، فما ھي الوسیلة لجمع إحصائیات 

و الذي یبدأ بتسجیل  QUEUEعن ھذا الطابور؟ لھذا الغرض یوجد قالبین متزاوجین ھما 

و الذي ینھي تسجیل   DEPARTاإلحصائیات عند دخول متعامل إلى طابور اإلنتظار والقالب 

 ات عند خروج متعامل من طابور اإلنتظار ولھما التركیب التالياإلحصائی

The QUEUE Block: 

 

    QUEUE  A,B 

 

  

  حیث العمال:

A    )     رقم أو إسم الطابور ، وھو ضروري  ویمكن ان یكون إسمName أو رقم (

) أو Parenthesized Expression) أو تعبیر بین أقواس (PosIntegerصحیح موجب (

  )SNA*Parameter) أو صفة عددیة لمعلم (SNAدیة للنظام (صفة عد

B   وھو    إختیاري  1عدد الوحدات التي یزید بھا طول الطابور وقیمتھ اإلفتراضیة

) PosInteger) أو رقم صحیح موجب (Name) او إسم (Nullویمكن ان یكون الشیئ (

) SNAددیة للنظام () أو صفة ع   Parenthesized Expressionأو تعبیر بین أقواس (

  )SNA*Parameterأو صفة عددیة لمعلم (

  

   

The DEPART Block: 

 

      DEPART A,B 

 

  

  حیث العمال:

A    )     رقم أو إسم الطابور ، وھو ضروري  ویمكن ان یكون إسمName أو رقم (

) Parenthesized Expression) أو تعبیر بین أقواس (PosIntegerصحیح موجب (

  )SNA*Parameter) أو صفة عددیة لمعلم (SNAعددیة للنظام ( أو صفة
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B   وھو    إختیاري  1عدد الوحدات التي ینقص بھا طول الطابور وقیمتھ اإلفتراضیة

) أو رقم صحیح موجب Name) او إسم (Nullویمكن ان یكون الشیئ (

)PosInteger) أو تعبیر بین أقواس (Parenthesized Expression   ة ) أو صف

  )SNA*Parameter) أو صفة عددیة لمعلم (SNAعددیة للنظام (

  

تأتي متزاوجة مع بعضھا والیمكن إستخدام  DEPARTو  QUEUEالحظ أن  مالحظة ھامة:

 SEIZEالقالب الذي یمثل إستالم التسھیلة أي  QUEUEأحدھا دون اآلخر كما انھ یجب ان تسبق 

یحدد النقطة التي یتوقف  DEPARTوضع القالب یجب أن تتبعھ، في الحقیقة م DEPARTكما ان 

ویعتمد موقعھا على المطلوب من  QUEUEفیھا تسجیل زمن اإلنتظار من لحظة دخول القالب 

  النموذج أو النظام.

  التالي تطویر للبرنامج السابق یمكننا من جمع معلومالت عن الطابور

  

نافذة التسھیلة ونحصل علیھا كنافذة نترجم ونجري البرنامج ولكن سوف نقدم نافذة جدیدة تسمى 

  القوالب تماما

  

  فتظھر
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 START 100الحظ انھ الیظھر أي شیئ في نافذة التسھیلة قبل إجراء المحاكاة فعال، اآلن نختار 

  فینتج

  نافذة القوالب:

  

  نافذة التسھیالت:

  

  نافذة التقریر:
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 400ة والطابور یحوي على وانتھت المحاكا QUEUEالحظ أن الطابور تشكل عند القالب 

وھي عالیة جدا وتعكس مدي إنشغال التسھیلة كما   0.998متعامل الحظ ان فعالیة التسھیلة ھي 

متعامل. أنظر إلى التقریر ونافذتي القوالب  402أن الطابور وصل طولھ األقصى إلى 

 والتسھیالت و سجل مالحظاتك، أجري تجارب على النموذج وذلك بتغییر معلم قالب

ADVANCE .والحظ ماذا یحدث  
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  5مثال 

نطور المثال السابق بإدخال عشوائیة على النظام وذلك بجعل أزمنة مابین التولید تتبع التوزیع 

)أو  7و  3المتساوي بین  )3,7U  ویرمز لھا في تركیبGPSS  5كالتالي  5حیث  2±

  نصف مجال زمن مابین التولید ویكتب قالب التولید كالتالي 2تولید و متوسط زمن مابین ال

  GENERATE  5,2 

4أیضا سنجعل زمن التأخیر عشوائي یتبع التوزیع المتساوي    ویصبح القالب  1±

  ADVANCE  4,1 

  نجري ھذا التعدیل على البرنامج السابق

  

لقوالب والتسھیالت كما نقدم نافذة جدیدة ھي نافذة الطوابیر نترجم البرنامج ونظھر نوافذ ا

  ونحصل علیھا كما حصلنا على النوافذ السابقة

  

  ونجري المحاكاة فینتج 

  نافذة القوالب:
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  نافذة التسھیالت:

  

  نافذة الطوابیر:

  

  نافذة التقریر:

  

  یترك للطالب تفسیر النتائج. تمرین:
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  6مثال 

  بحیث نكون جدول توزیع تكراري ألحد صفات النظام ویتم ذلك باألمرلنطور المثال السابق 

The TABLE Command: 

 

     NAME        TABLE       A,B,C,D 

 

  

  عالمة او إسم للجدول وضروري وجوده ویجب أن یكون إسم NAMEحیث 

  العوامل:

A      ضروري      حجة الجدول وھو إسم أو رمز لقیم البیانات التي یراد جدولتھا وھو

) أو تعبیر بین String) او حروف (Number) أو رقم (Nameویمكن ان یكون إسم (

  )SNA) أو صفة عددیة للنظام (Parenthesized Expressionأقواس (

B    الحد األعلى للفئة االولى وھو ضروري ویجب ان یكون رقم  

C    حجم الفئات وھو ضروري ویجب ان یكون رقم  

D    وھو ضروري ویجب ان یكون رقم صحیح موجب عدد الفئآت  

  

الذي یقوم فعلیا بجمع البیانات الالزمة وجدولتھا  TABULATEالقالب  TABLEیأتي مع األمر 

یعطي فقط كیفیة شكل وتكوین الجدول ولیس لھ عالقة بجمعھا. القالب  TABLEحیث األمر 

TABULATE لھ التركیب  

 

 

The TABULATE Block: 

 

                       TABULATE       A,B 

 

  

  حیث العمال:

A    ) إسم الجدول أو رقمھ وھو ضروري ویمكن ان یكون إسمName أو رقم صحیح (

) أو صفة    Parenthesized Expression) أو تعبیر بین أقواس (PosIntegerموجب (
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  )SNA*Parameter) أو صفة عددیة لمعلم (SNAعددیة للنظام (

B   ن  ویمكن ان یكون الشیئ (عامل الوزNull) او إسم (Name) أو رقم (Number أو (

) أو SNA) أو صفة عددیة للنظام (   Parenthesized Expressionتعبیر بین أقواس(

  )SNA*Parameterصفة عددیة لمعلم (

  

و وھ Transit Timeأو زمن اإلنتقال   M1لنوجد اآلن التوزیع التكراري لزمن المكوث في النظام 

  صفة عددیة للنظام توجد لھا قیمة لكل متعامل

  

  

نتبع المعتاد إلجراء ھذا البرنامج فقط سوف نقدم نافذة جدیدة تسمى نافذة الجدول ونحصل علیھا 

  كبقیة النوافذ 

  

  

  

  عدى ان ھذه النافذة تعطیك في خیارھا قائمة بأسماء الجداول الممكن إختیارھا
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  وھو الذي یتم إختیاره طبعا فتظھر النافذة TTimeھو  الحظ انھ یوجد جدول واحد فقط

  

  الحظ انھا نافذة رسم

  فینتج START 500نجري المحاكاة مع 

  نافذة القوالب: 
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  نافذة التسھیالت:

  

  

  نافذة الطوابیر:

  

  نافذة الجداول:

  

  الحظ انھ نتج مدرج تكراري لزمن المرور بالنظام.

  التقریر
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FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 SERVER             500    0.798       3.991  1        0    0    0     0      
0 
 
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 LINE                1    0    500    366     0.048      0.239      0.892   
0 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TTIME             4.231    0.772                           0 
                                   3.000  -        4.000           202    
40.40 
                                   4.000  -        5.000           243    
89.00 
                                   5.000  -        6.000            45    
98.00 
                                   6.000  -        7.000             9    
99.80 
                                   7.000  -        8.000             1   
100.00 
 

 

  تمرین: یترك للطالب تفسیر النتائج.
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  7مثال 

والذي یجدول التوزیع التكراري ألزمنة الطابور ولھ  QTABLEسوف نقدم في ھذا المثال األمر 

 التركیب

The QTABLE Command: 

 

        NAME         QTABLE        A,B,C,D 

 

  

  إسمعالمة او إسم للجدول وضروري وجوده ویجب أن یكون  NAMEحیث 

  العوامل:

A     ) إسم الطابور وھو ضروري ویمكن ان یكون إسمName أو رقم صحیح (

)PosInteger(  

B    الحد األعلى للفئة االولى وھو ضروري ویجب ان یكون رقم  

C    حجم الفئات وھو ضروري ویجب ان یكون رقم  

D    عدد الفئآت وھو ضروري ویجب ان یكون رقم صحیح موجب  

  األمر في مثالنا السابق سوف نجرب ھذا

TTime TABLE  M1,1,1,10 
QTime QTABLE  Line,1,1,10 
 GENERATE 5,2 
 QUEUE  Line 
 SEIZE  Server 
 DEPART  Line 
 ADVANCE 4,1 
 RELEASE Server 
 TABULATE TTime 
 TERMINATE 1 

  

  انظر لنافذة جدول الطابور كالتالي



 419

  

  ثم من نافذة الحوار

  

 Qtimeالنافذة تعطى إمكانیة إختیار أي جدول وعندما نختار الحظ ان ھذه 

  تظھر النافذة

  

  START 500أدخل ھذا البرنامج وأجره بـ 
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  جمیع المخراجات االخرى ھي كما في المثال السابق ویظھر جدول الطابور

  

  

  

  والتقریر
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 SERVER             500    0.798       3.991  1        0    0    0     0      
0 
 
 
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 LINE                1    0    500    366     0.048      0.239      0.892   
0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TTIME             4.231    0.772                           0 
                                   3.000  -        4.000           202    
40.40 
                                   4.000  -        5.000           243    
89.00 
                                   5.000  -        6.000            45    
98.00 
                                   6.000  -        7.000             9    
99.80 
                                   7.000  -        8.000             1   
100.00 
 QTIME             0.239    0.524                           0 
                                       _  -        1.000           454    
90.80 
                                   1.000  -        2.000            35    
97.80 
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                                   2.000  -        3.000            10    
99.80 
                                   3.000  -        4.000             1   
100.00 

 

  تمرین: یترك للطالب تفسیر النتائج.
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  8مثال 

في جدول  والذي یعرف طریقة البحث FUNCTIONسوف نستعرض في ھذا المثال األمر 

  وتستخدم للمعاینة من توزیع عیني معطى على شكل جدول ولھا التركیب 

The FUNCTION Command: 

 

        NAME           FUNCTION       A,B 

 

  

  حیث العمال

A ) حجة الدالة وھي ضروریة ویمكن ان یكون إسمName أو رقم صحیح موجب (

)PosInteger) أو نص (Stringأقواس ( ) أوتعبیر بینParenthesized Expression 

  )SNA*Parameter) أو صفة عددیة لمعلم (SNA) أو صفة عددیة للنظام (  

B   نوع الدالة (حرف واحد) یتبع على الفور بعدد أزواج البیانات في الدالة وھو

  ضروري

  أنواع الدوال:

C )Continuous ویعرف دالة من نوع مستمر (  

D  )Discreteة من نوع متقطع) ویعرف دال  

E  )Discrete Attributeیعرف دالة وصفیة (  

L  )Listدالة من نوع قائمة (  

M )List Attribueدالة من نوع قائمة صفات (  

  وسوف نشرح كل نوع عند التطرق لھا بمثال.

 

   Single Channel Queueطابور الصف الواحد 

الدفع بشكل عشوائي یفصل بینھما  محل بقالة صغیر لھ محاسب واحد. یصل الزبائن إلى نقطة

دقائق وھذه األزمنة مابین وصول لھا نفس  8و  1بین   Interarrival timesأزمنة مابین وصول 

  اإلحتمال كما في الجدول التالي:

  جدول توزیع أزمنة مابین الوصول:

Time between 



 423

Arrivals                                       Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    1                         0.125                0.125                            

    2                         0.125                0.250                            

    3                         0.125                0.375                            

    4                         0.125                0.500                            

    5                         0.125                0.625                            

    6                         0.125                0.750                            

    7                         0.125                0.875                            

    8                         0.125                1.000                            

         

  دقائق بإحتماالت كما في الجدول التالي: 6و  1تتراوح مابین  Sevice timesمنة الخدمة أز
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  جدول توزیع أزمنة الخدمة:

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                     

    1                         0.10                  0.10                             

    2                         0.20                  0.30                             

    3                         0.30                  0.60                             

    4                         0.25                  0.85                             

    5                         0.10                  0.95                             

    6                         0.05                  1.00                             

 

  زبونا. 500المطلوب تحلیل النظام بمحاكاة وصول وخدمة 

  سوف نضع جدول توزیع أزمنة مابین الوصول على شكل دالة

  

IAT  FUNCTION RN1,D8 

0.125,1/0.25,2/0.375,3/0.5,4/0.625,5/0.75,6/0.875,7/1.0,8 

  

  الحظ:

   IAT)  إسم الدالة ھو 1

مولدا  16یحوي  GPSS(الحظ ان  GPSSول في )  حجة الدالة ھو مولد األرقام العشوائیة األ2

  ) RN16وحتى  RN1لألرقام العشوائیة من 

  أزواج من البیانات 8) نوع الدالة متقطع ویحوي 3

 ) تدخل األزواج في سطر منفصل وبدون ترك فراغ في اول السطر وترتب على الشكل 4

 n),xn/…/F(x2),x2/F(x1),x1F(x  حیثF(x) تراكمي عند قیمة المتغیر قیمة دالة التوزیع ال

    X=xالعشوائي 

  

  بالمثل نضع جدول توزیع أزمنة الخدمة على شكل دالة

  

STime FUNCTION RN1,D6 

0.1,1/0.3,2/0.6,3/0.85,4/0.95,5/1.0,6 
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  ونطور البرنامج السابق

 

TTime TABLE  M1,1,1,10 
QTime QTABLE  Line,1,1,10 
IAT FUNCTION RN1,D8 
0.125,1/0.25,2/0.375,3/0.5,4/0.625,5/0.75,6/0.875,7/1.0,8 
STime FUNCTION RN1,D6 
0.1,1/0.3,2/0.6,3/0.85,4/0.95,5/1.0,6 
 
 GENERATE FN$IAT 
 QUEUE  Line 
 SEIZE  Server 
 DEPART  Line 
 ADVANCE FN$STime 
 RELEASE Server 
 TABULATE TTime 
 TERMINATE 1 

  
  في تولید أزمنة مابین وصولالحظ كیف استخدمنا الدالتین 

 GENERATE FN$IAT 

وكذلك فعلنا نفس الشیئ ألزمنة الخدمة في قالب   $FN وسبقناه برمز الدالة IATاخذنا إسم الدالة 

ADVANCE  مرة 500ندخل البرنامج ونجریھ  

  

  

  

  والنتائج:

  نافذة القوالب

  

  نافذة التسھیالت
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  نافذة الطوابیر

  

  نافذة جدول الطابور

  

  لتقریرا
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 SERVER             501    0.749       3.232  1      501    0    0     0      
0 
 
 
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 LINE                6    1    501    229     0.509      2.196      4.044   
0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TTIME             5.438    3.513                           0 
                                       _  -        1.000            30     
6.00 
                                   1.000  -        2.000            48    
15.60 
                                   2.000  -        3.000            76    
30.80 
                                   3.000  -        4.000            85    
47.80 
                                   4.000  -        5.000            68    
61.40 
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                                   5.000  -        6.000            52    
71.80 
                                   6.000  -        7.000            43    
80.40 
                                   7.000  -        8.000            30    
86.40 
                                   8.000  -        9.000            13    
89.00 
                                   9.000  -  _                      55   
100.00 
 QTIME             2.200    3.227                           0 
                                       _  -        1.000           284    
56.80 
                                   1.000  -        2.000            51    
67.00 
                                   2.000  -        3.000            46    
76.20 
                                   3.000  -        4.000            37    
83.60 
                                   4.000  -        5.000            24    
88.40 
                                   5.000  -        6.000            17    
91.80 
                                   6.000  -        7.000             9    
93.60 
                                   7.000  -        8.000             6    
94.80 
                                   8.000  -        9.000             8    
96.40 
                                   9.000  -  _                      18   
100.00 

 

  تمرین:

  یترك للطالب إستخراج مقاییس األداء من المخرجات
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  9مثال 

في ھذا المثال سوف نستعرض كیفیة التشعب واإلنتقال من قالب إلى قالب آخر بشكل غیر 

والذي یسبب للمتعامل النشط اإلنتقال إلى قالب  TRANSFERمتسلسل، سوف نستعرض القالب 

  ة ولھ التركیبآخر الیتبع القالب الحالي تحت شروط معین

The TRANSFER Block: 

 

            TRANSFER      A,B,C,D 

 

  

  حیث العمال

A  طور قالب اإلنتقال وسوف نصفھ الحقا وھو إختیاري ویجب ان یكونBOTH  او

ALL  اوPICK  اوFN  او P  اوSBR  او كسرfraction  أو إسمName  او عدد صحیح

او صفة عددیة  ParenthesizedExpressionس او تعبیر بین أقوا PosIntegerموجب 

   SNA*Parameterاو صفة عددیة لمعلم  SNAللنظام 

B   رقم قالب أو مكان أو مقدار الزیادة في دالة أو الطورP  وھو إختیاري ویجب ان یكون

او تعبیر بین أقواس  PosIntegerاو عدد صحیح موجب  Nameاو إسم  Null إما خالى

ParenthesizedExpression  او صفة عددیة للنظامSNA  او صفة عددیة لمعلم

SNA*Parameter  

C   رقم قالب أو مكان أو مقدار الزیادة في دالة أو الطورP  وھو إختیاري ویجب ان یكون

او تعبیر بین أقواس  PosIntegerاو عدد صحیح موجب  Nameاو إسم  Null إما خالى

ParenthesizedExpression نظام او صفة عددیة للSNA  او صفة عددیة لمعلم

SNA*Parameter  

D   رقم قالب أو مكان للطورALL  وھو إختیاري ویجب ان یكون  1وقیمتھ اإلفتراضیة

او تعبیر بین أقواس  PosIntegerاو عدد صحیح موجب  Nameاو إسم  Null إما خالى

ParenthesizedExpression  او صفة عددیة للنظامSNA او صفة عددیة لمعلم 

SNA*Parameter  

   TRANSFERأطوار القالب 

وذلك  Bویمكن من اإلنتقال غیر المشروط إلى قالب محدد بالعامل   الطور غیر الشرطي

  مثل Aبإغفال العامل 
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     TRANSFER     ,NewPlace 

غیر أساسي فإن ھذا القالب یعمل في طور  Aعندما یكون المعامل   الطور الكسري

  الكسر فمثال

     TRANSFER   0.75,,NewPlace 

من  75%فإن المتعامل النشط الذي یدخل ھذا القالب یذھب في 

   NewPlaceالحاالت إلى القالب المعلم بالرمز 

فإن المتعامل النشط  BOTHھو الكلمة  Aعندما یكون المعامل    BOTHطور 

فإن لم  Bیحاول الدخول إلى القالب الذي یوجد رمزه في المعامل 

حاول الدخول إلى القالب الذي یوجد رمزه في المعامل یستطع ذلك ی

C  فإن لم یستطع ذلك یعید المحاولة مع ھذین القالبین حتى یتمكن من

دخول احدھا وفي حالة كون كال من القالبین یمكن دخولھا یدخل 

  مثل Bالقالب الذي رمزه في العامل 

       TRANSFER  BOTH,FirstPlace,SecondPlace  

 FirstPlaceل المتعامل النشط الدخول إلى القالب المرمز وھذا یجع

فإن  SecondPlaceفإن لم یتمكن یحاول الدخول إلى القالب المرمز 

لم یتمكن یعید المحاولة للدخول للقالب األول وھكذا وفي حالة تمكنھ 

    FirstPlaceللدخول ألي منھم تكون األفضلیة للقالب المرمز 

یتم إختبار عدد كبیر من القوالب إلمكانیة إنتقال  في ھذا الطور   ALLطور 

المتعامل النشط إلیھا ویرمز أول ھذه القوالب برمز وكذلك آخرھا 

ویتم اإلنتقال بینھا حتى یسمح أحد ھذه القوالب بالدخول إلیھ وتكون 

  األفضلیة حسب الترتیب التتابعي للقوالب فمثال

       TRANSFER  ALL,FirstPlace,LastPlace,2  

فإن تعزر دخولھ یفحص  FirstPlaceیتم إختبار القالب المرمز 

) وھكذا حتى Dفي مكان العامل  2القالب الذي یتلیھ بقالبین (الحظ 

وبعد فحص إمكانیة الدخول  LastPlaceنصل القالب المرمز بالرمز 

  الیھ أم ال یعاد الفحص والمحاولة من القالب األول وھكذا

طور یتم إختبار عدد كبیر من القوالب إلمكانیة إنتقال في ھذا ال   PICKطور 

المتعامل النشط الیھا ویرمز أول ھذه القوالب برمز وكذلك آخرھا 

ویتم اإلختیار بینھا بشكل عشوائي حتى یسمح أحد ھذه القوالب 
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  بالدخول إلیھ وتكون األفضلیة ألول قالب تم إختیاره عشوائیا فمثال

       TRANSFER  PICK,FirstPlace,LastPlace  

والقالب  FirstPlaceیتم إختبار قالب عشوائیا بین القالب المرمز 

  ویتم دخول اول قالب یسمح بذلك  LastPlaceالمرمز 

في ھذا الطور یتم اإلنتقال إلى قالب یختار من تقییم دالة تحدد    FNطور الدالة 

  مثالف Cوإضافة مقدار زیادة إختیاري یحدد بالعامل  Bبالعامل 

       TRANSFER  FN,Function1,5  

  لتحدید القالب الذي ینتقل إلیھ 5ویضاف إلیھا  Function1تقدر الدالة 

في ھذا الطور ینتقل المتعامل النشط إلى قالب یحدد موقعھ بجمع   Pطور المعلم 

ینتقل إلى  Cوإذا لم یحدد  Cقیمة معلم والقیمة المحددة بالعامل 

  ة المعلمالموقع المحدد بقیم

  سوف النتطرق لھذا الطور في المرحلة الحالیة  طور البرنامج الفرعي

  سوف النتطرق لھذا الطور في المرحلة الحالیة  طور التزامن

  في المثال التالي TRANSFERسوف نستخدم القالب 
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  أحمد وبكر للخدمة السریعة

مسار او صف طابور.  الغرض من ھذا المثال ھو عرض طریقة المحاكاة عند وجود اكثر من

مطعم خدمة سریعة للسیارات یقوم على تلبیة الطلبات خادمین ألخذ وتوصیل الطلب للسیارات 

  الواصلة للمطعم. تصل السیارات إلى المطعم حسب توزیع ازمنة مابین الوصول التالیة:

  جدول توزیع أزمنة مابین الوصول:

Time between 

Arrivals                                       Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    1                         0.25                  0.25                                 

    2                         0.40                  0.65                                 

    3                         0.20                  0.85                                 

    4                         0.15                  1.00                                 

 

الخادمین یدعى احدھم احمد والثاني بكر، احمد اكثر قدرة وخبرة من بكر (ولذلك یفضلة اغلب 

الزبائن) كما انھ اسرع في خدمة الزبائن، توزیع ازمنة الخدمة لكل من احمد وبكر ھي على 

  التوالي:

  جدول توزیع أزمنة الخدمة ألحمد:

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    2                         0.30                 0.30                                 

    3                         0.28                 0.58                                 

    4                         0.25                 0.83                                 

    5                         0.17                 1.00                                 

 

  

  

  جدول توزیع أزمنة الخدمة لبكر:

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    3                         0.35                 0.35                                 

    4                         0.25                 0.60                                 
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    5                         0.20                 0.80                                 

    6                         0.20                 1.00                                 

  

  المطلوب محاكاة النظام لمعرفة أدائھ.

  AHMDوزمن الخدمة ألحمد ونسمیھ  IATسوف نكون دوال أزمنة مابین الوصول ونسمیھا 

 BKRولبكر ونسمیھ 

IAT FUNCTION RN1,D4 

0.25,1/0.65,2/0.85,3/1.0,4 

 

AHMD FUNCTION RN1,D4 

0.3,2/0.58,3/0.83,4/1.0,5 

 

BKR FUNCTION RN1,D4 

0.35,3/0.6,4/0.8,5/1.0,6 

  ویكون البرنامج

 
IAT FUNCTION RN1,D4 
0.25,1/0.65,2/0.85,3/1.0,4 
AHMD FUNCTION RN1,D4 
0.3,2/0.58,3/0.83,4/1.0,5 
BKR FUNCTION RN1,D4 
0.35,3/0.6,4/0.8,5/1.0,6 
TTime TABLE M1,1,1,10 
QTime QTABLE Line,1,1,10 
 
 GENERATE FN$IAT 
 QUEUE Line 
 TRANSFER BOTH,,BAKUR 
 
  SEIZE  AHMAD 
 DEPART  Line 
 ADVANCE FN$AHMD 
 RELEASE AHMAD 
 TRANSFER ,FIN 
 
BAKUR SEIZE  BAKR 
 DEPART  Line 
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 ADVANCE FN$BKR 
 RELEASE BAKR 
FIN TABULATE TTime 
 TERMINATE 1 
 
 

لثانیة لكي نعطي األفضلیة ألحمد وا BOTHاألولى استخدمناھا في طور  TRANSFERالحظ 

استخدمناھا في الطور غیر الشرطي لكي نمنع الزبون الذي تتم خدمتھ بواسطة أحمد من ان تعاد 

وبعد ترجمتھ والتأكد من صحة تركیبھ اللغوي  GPSSخدمتھ بواسطة بكر. أدخل ھذا البرنامج في 

  والمنطقي أظھر نافذة القوالب 

  

  یا وذلك بالضغط على زر نجرى المحاكاة یدو TRANSFERلكى نشاھد عمل القوالب 

والموجود في القائمة الرئیسة من نافذة القوالب. ھذا سیمكننا من مشاھدة   Stepوالمكتوب تحتھ 

  المحاكاة خطوة خطوة. الحظ التالي

1-  
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   GENERATEتولد متعامل عند القالب  Stepعندما ضغطنا على 

2-  

  

  

  اتجھ المتعامل إلى الطابور المشترك للخادمین

3-  

  

  

بما أن كل من أحمد وبكر خالي وبما أن األفضلیة ألحمد فإن المتعامل یتحرك إلى الطابور الذي 

  یؤدي لإلمساك بأحمد و یستلم المتعامل احمد 

4-  
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سمح بدخول المتعامل ولھذا فإن مدة مكوثھ في  SEIZEوذلك بمغادرة الطابور (الحظ ان القالب 

  ) 0الطابور 

   

5-  

  

  

  دمة المتعامل یبدأ أحمد خ

6-  
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  GENERATEیدخل متعامل جدید إلى النظام بواسطة القالب 

  

  

  

7-  

  

  یدخل الطابور المشترك

8-  
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ینقل الزبون الثاني إلى  TRANSFERبما ان احمد مشغول في خدمة الزبون األول فإن قالب 

  وذلك لكي یبدأ بكر بخدمتھ. BAKURالمعلم بالرمز  SEIZEقالب 

  محاكاة حتى نھایتھا (أكمل المحاكاة اوتوماتیكیا).وھكذا تستمر ال

  

  

  نافذة القوالب:

  

  

  نافذة التسھیالت:

  

  نافذة الطوابیر:
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  نافذة جدول الطابور:

  

  نافذة جدول زمن المكوث في النظام:

  

  التقریر:

 
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 AHMAD              299    0.860       3.344  1        0    0    0     0      
0 
 BAKR               202    0.727       4.183  1      501    0    0     0      
0 
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QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 LINE                4    0    501    343     0.352      0.816      2.589   
0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TTIME             4.508    1.951                           0 
                                   1.000  -        2.000            58    
11.60 
                                   2.000  -        3.000           112    
34.00 
                                   3.000  -        4.000           114    
56.80 
                                   4.000  -        5.000           101    
77.00 
                                   5.000  -        6.000            53    
87.60 
                                   6.000  -        7.000            20    
91.60 
                                   7.000  -        8.000            17    
95.00 
                                   8.000  -        9.000            14    
97.80 
                                   9.000  -  _                      11   
100.00 
 QTIME             0.816    1.591                           0 
                                       _  -        1.000           403    
80.44 
                                   1.000  -        2.000            33    
87.03 
                                   2.000  -        3.000            25    
92.02 
                                   3.000  -        4.000            20    
96.01 
                                   4.000  -        5.000             8    
97.60 
                                   5.000  -        6.000             3    
98.20 
                                   6.000  -        7.000             5    
99.20 
                                   7.000  -        8.000             2    
99.60 
                                   8.000  -        9.000             1    
99.80 
                                   9.000  -  _                       1   
100.00 
 
 

 

  

  من التقریر نجد مقاییس األداء التالیة:

   59.8%زبون أي  500زبون من  299عدد اللذین خدمھم احمد = 

   40.4%زبون أي  202عدد اللذین خدمھم بكر = 

   86%فعالیة احمد = 

   72.7%فعالیة بكر = 
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  دقیقة  3.344متوسط زمن الخدمة الحمد = 

  دقیقة 4.183متوسط زمن الخدمة لبكر = 

  زبائن 4للطابور =  أعظم طول

  زبون 343عدد الزبائن الذین لم ینتظرو = 

  31.4%=  )343/500( – 1إحتمال ان الزبون ینتظر = 

  زبون 0.352متوسط طول الطابور = 

  دقیقة 0.816متوسط زمن اإلنتظار في الطابور = 

  دقیقة 2.589متوسط زمن اإلنتظار في الطابور لمن إنتظر فعال = 

  دقیقة 4.508في النظام = متوسط زمن المكوث 

  من جدول زمن اإلنتظار في الطابور نجد ان ھناك

  دقائق 1و  0زبون انتظرو في الطابور بین  403 

  دقائق 2و  1زبون بین  33و 

  دقائق 3و  2زبون بین  25و 

  دقائق 4و  3زبون بین  20و 

  وھكذا

  وبنفس الطریقة یمكن تفسیر جدول زمن المكوث في النظام.
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  10مثال 

و  RETURNو  PREEMPTوالقوالب  RMULTو  EQUفي ھذا المثال سوف نقدم األمرین 

PRIORITY   

The EQU Command: 

 

   NAME      EQU      X 

 

  

قیمة مسماة لكي تأخذ القیمة   NAME  ھذا األمر یقدر عبارة (جبریة) ویسندھا إلى إسم حیث

تعبیر جبري وھو ضروري   Xن إسم المقدرة بالعبارة الجبریة وھو ضروري ویحب أن یكو

  ویجب أن یكون تعبیر جبري

  مثال:

  Price EQU 10 

في البرنامج فإن  Priceوھكذا أین مایوجد اإلسم  10ویعطیھ القیمة  Priceوھذا یعرف اإلسم   

GPSS  10سیعطیھ القیمة   

The RMULT Command: 

 

            RMULT     A,B,C,D,E,F,G 

 

  

   GPSSي قیمة لنواة مولدات األرقام العشوائیة السبعة في ھذا األمر یعط

  

  العمال

A  نواة مولد األرقام العشوائیة األولRN1  وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  عدد صحیح موجب

B  نواة مولد األرقام العشوائیة الثانيRN2   وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  عدد صحیح موجب

C  ألرقام العشوائیة الثالث نواة مولد ا RN3 وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  عدد صحیح موجب
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D   نواة مولد األرقام العشوائیة الرابع RN4 وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  عدد صحیح موجب

E   نواة مولد األرقام العشوائیة الخامس RN5 وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  جبعدد صحیح مو

F   نواة مولد األرقام العشوائیة السادس RN6 وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  عدد صحیح موجب

G   نواة مولد األرقام العشوائیة السابع RN7 وھو إختیاري ویمكن ان یكون الشیئ أو

  عدد صحیح موجب

The PREEMPT Block: 

 

         PREEMPT       A,B,C,D,E 

 

  

  الذي یشغل تسھیلة بإخالئھا مؤقتا لمتعامل آخر أعلى منھ أفضلیةیجبر المتعامل 

  

  العمال

A رقم أو إسم التسھیلة وھو ضروري ویجب ان یكون إسم أو عدد صحیح موجب  

B   طور األفضلیة ویرمز لھاPR  أو طور المقاطعة إذا اغفلت األفضلیة وھو إختیاري

 Nullأو الشیئ  PRویجب ان یكون 

C  لقالب الذي ینتقل إلیھ المتعامل المزاح من التسھیلة وھو إختیاري ویجب إسم او رقم  ا

أن یكون الشیئ او إسم او عدد صحیح موجب او تعبیر بین أقواس او صفة عددیة 

  للنظام أو صفة عددیة لمعلم 

D  رقم المعلم وھو المعلم الذي یوضع فیھ الزمن الضائع للمتعامل المزاح  

E   طور اإلبعادRE  المتعامل عن ھذه التسھیلة لألبد وذلك بإرسالھا لتسھیلة بدیلة ویبعد

  ضروري  Cوعندھا یكون المعلم  Cیجب ان یعطى رمزھا في المعلم 

The RETURN Block: 

 

         RETURN     A 
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إلى التسھیلة التي كان یشغلھا مرة  PRفي طور  PREEMPTویعید المتعامل المزاح بواسطة 

  ء خدمة المتعامل الذي لھ افضلیة أعلىاخرى بعد إنتھا

  العامل 

A  رقم أو إسم التسھیلة وھو ضروري ویجب أن یكون إسم او عدد صحیح موجب او

  تعبیر بین أقواس او صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم

  

The PRIORITY Block: 

 

       PRIORITY       A,B 

 

  

  یحدد او یعطي أفضلیة للمتعامل النشط.

  العمال:

A  قیمة األفضلیة الجدیدة وھي ضروریة ویجب ان یكون إما إسم أو عدد صحیح أو نص

  أو تعبیر بین أقواس أو صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم

B   خیار الذاكرة المؤقتة ویضع المتعامل النشط خلف المتعاملین اللذین لھم نفس مستوى

  او الشیئ BUاألفضلیة وھو إختیاري ویجب ان یكون 

  مثال:

  PRIORITY 10 

  لكل متعامل یدخل إلیھ. 10ھذا القالب یعطي مستوى أفضلیة 

  محاكاة ورشة تصلیح تلفزیون 

تستخدم ورشة إصالح اجھزة تلفزیون عامل إصالح واحد للصیانة 
ألجھزة الورشة المؤجرة ولصیانة اجھزة الزبائن   Overhaul الدوریة 

حینھا. الصیانة الدوریة ألجھزة الورشة تبدأ  وللقیام بإصالحات سریعة في
ساعة إلكمالھا. اإلصالحات  1±10 ساعة وتستغرق    8±40 كل 

 10±90السریعة مثل تغییر فیوز او تعدیل قنوات تجري فوریا وتصل كل 

دقیقة. أجھزة الزبائن التي تحتاج إصالح  5±15 دقیقة وتستغرق   
دقیقة   30±120 غرق ساعة وتست  1±5 وصیانة عادیة تصل كل 
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إلنتھائھا. أجھزة الزبائن لھا األفضلیة في التصلیح عن الصیانة الدوریة 
  ألجھزة الورشة.

 یوم.  50 حاكى عمل الورشة لمدة  -1

 حدد فعالیة عامل التصلیح والتأخیر في خدمة الزبائن. -2

  البرنامج:

Rseed  EQU   39941 

  RMULT  Rseed 

Overhaul  QTABLE       Overhaul,10,10,20 

Spot      QTABLE       Spot,10,10,20 

Service   QTABLE       Service,10,10,20 

Alljobs   QTABLE       Alljobs,10,10,20 

 

           GENERATE    2400,480,,,1 

           QUEUE        Overhaul 

           QUEUE        Alljobs 

           SEIZE        Maintenance 

           DEPART       Overhaul 

           DEPART       Alljobs 

           ADVANCE      600,60 

           RELEASE      Maintenance 

           TERMINATE 

 

           GENERATE    90,10,,,3 

           QUEUE        Spot 

           QUEUE        Alljobs 

           PREEMPT      Maintenance,PR 

           DEPART       Spot 

           DEPART       Alljobs 

           ADVANCE      15,5 

           RETURN       Maintenance 

  TERMINATE 
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           GENERATE    300,60,,,2 

           QUEUE        Service 

           QUEUE        Alljobs 

           PREEMPT      Maintenance,PR 

           DEPART       Service 

           DEPART       Alljobs 

           ADVANCE      120,30 

           RETURN       Maintenance 

           TERMINATE 

 

           GENERATE    480 

           TERMINATE   1         

  النتائج:

  نافذة القوالب

  

  نافذة التسھیالت
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  نافذة الطوابیر

  

  نافذة جدول طابور جمیع الوظائف

  

  نافذة طابور طابور الصیانة الدوریة
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  نافذة طابور تصلیح أجھزة الزبائن

  

  نافذة طابور التصلیحات السریعة

  

  التقریر

 
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 MAINTENANCE        353    0.796      54.138  1      401    0    0     0      
0 
 
 
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 OVERHAUL            1    0      9      0     0.032     86.413     86.413   
0 
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 SPOT                1    0    265    265     0.000      0.000      0.000   
0 
 SERVICE             2    0     79     67     0.033     10.019     65.960   
0 
 ALLJOBS             2    0    353    332     0.065      4.445     74.726   
0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 OVERHAUL         86.413   60.070                           0 
                                       _  -       10.000             1    
11.11 
                                  10.000  -       20.000             2    
33.33 
                                  20.000  -       30.000             0    
33.33 
                                  30.000  -       40.000             0    
33.33 
                                  40.000  -       50.000             0    
33.33 
                                  50.000  -       60.000             0    
33.33 
                                  60.000  -       70.000             0    
33.33 
                                  70.000  -       80.000             0    
33.33 
                                  80.000  -       90.000             0    
33.33 
                                  90.000  -      100.000             0    
33.33 
                                 100.000  -      110.000             2    
55.56 
                                 110.000  -      120.000             2    
77.78 
                                 120.000  -      130.000             0    
77.78 
                                 130.000  -      140.000             1    
88.89 
                                 140.000  -      150.000             0    
88.89 
                                 150.000  -      160.000             0    
88.89 
                                 160.000  -      170.000             1   
100.00 
 SPOT              0.000    0.000                           0 
                                       _  -       10.000           265   
100.00 
 SERVICE          10.019   59.251                           0 
                                       _  -       10.000            73    
92.41 
                                  10.000  -       20.000             3    
96.20 
                                  20.000  -       30.000             0    
96.20 
                                  30.000  -       40.000             0    
96.20 
                                  40.000  -       50.000             0    
96.20 
                                  50.000  -       60.000             1    
97.47 
                                  60.000  -       70.000             0    
97.47 
                                  70.000  -       80.000             0    
97.47 
                                  80.000  -       90.000             0    
97.47 
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                                  90.000  -      100.000             0    
97.47 
                                 100.000  -      110.000             0    
97.47 
                                 110.000  -      120.000             0    
97.47 
                                 120.000  -      130.000             0    
97.47 
                                 130.000  -      140.000             0    
97.47 
                                 140.000  -      150.000             0    
97.47 
                                 150.000  -      160.000             1    
98.73 
                                 160.000  -      170.000             0    
98.73 
                                 170.000  -      180.000             0    
98.73 
                                 180.000  -      190.000             0    
98.73 
                                 190.000  -  _                       1   
100.00 
 ALLJOBS           4.445   32.459                           0 
                                       _  -       10.000           339    
96.03 
                                  10.000  -       20.000             5    
97.45 
                                  20.000  -       30.000             0    
97.45 
                                  30.000  -       40.000             0    
97.45 
                                  40.000  -       50.000             0    
97.45 
                                  50.000  -       60.000             1    
97.73 
                                  60.000  -       70.000             0    
97.73 
                                  70.000  -       80.000             0    
97.73 
                                  80.000  -       90.000             0    
97.73 
                                  90.000  -      100.000             0    
97.73 
                                 100.000  -      110.000             2    
98.30 
                                 110.000  -      120.000             2    
98.87 
                                 120.000  -      130.000             0    
98.87 
                                 130.000  -      140.000             1    
99.15 
                                 140.000  -      150.000             0    
99.15 
                                 150.000  -      160.000             1    
99.43 
                                 160.000  -      170.000             1    
99.72 
                                 170.000  -      180.000             0    
99.72 
                                 180.000  -      190.000             0    
99.72 
                                 190.000  -  _                       1   
100.00 
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تمرین: یترك للطالب إستخراج وتفسیر النتائج.
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  :11مثال 

ھي أي مورد في النظام تشغل أو تستخدم بمتعامل واحد فقط في أي وقت  Facilityالتسھیلة 

  ویرفض أي متعامل آخر عندما یكون مشغوال . مثل كرسي الحالقة في دكان حالق واحد.

ر من متعامل في وقت واحد ولھ سعة ھو أي مورد في النظام یستوعب أكث  Storageوالمخزن

معینة ویرفض المتعاملین عنما تشغل كامل سعتھ. مثل مقاعد اإلنتظار في دكان للحالقة. 

  (مالحظة: نستطیع ان ننظر للمخزن على انھ عدد من التسھیالت التي تعمل معا).

في حالة  RELEASEو  SEIZEسبق أن قدمنا كیفیة إشغال وإخالء التسھیلة بواسطة القوالب 

  المخزن نحتاج إلى أمر لتعریف سعتھ وقالبین لدخول والخروج من المخزن.

  یعرف او یحدد سعة مخزن ولھ التركیب STORAGEاألمر 

The STORAGE Command: 

  

 

       NAME          STORAGE      A 

 

   

  إلعطاء إسم للمخزن وھي ضروریة ویجب ان یكون إسم NAMEحیث 

  العمال

A  الكلیة للمخزن وھي ضروریة ویجب ان یكون عدد صحیح موجب السعة  

یستخدمان متزاوجین لشغر أو إخالء وحدة من وحدات المخزن  LEAVEو  ENTERالقالبین 

  ولھم التركیبات

The ENTER Block: 

 

        ENTER      A,B 

 

  

  یتسبب في أخذ أو إنتظار عدد محدد من وحدات المخزن.

  العمال:

A سم المخزن وھو ضروري ویجب أن یكون إما إسم إو رقم صحیح موجب رقم أو إ

  أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم.
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B   عدد وحدات المخزن المطلوب إشغارھا والتي یتم إنقاصھا من سعة المخزون

وھي إختیاریة وقد تكون الشیئ أو إسم أو عدد صحیح  1وقیمتھا اإلفتراضیة 

  جب او تعبیر بین قوسین او صفھ عددیة للنظام او صفة عددیة لمعلم.مو

The LEAVE Block: 

 

           LEAVE        A,B 

 

  

یتسبب في إخالء عدد من وحدات المخزن ورفع سعة المخزن بقدر عدد الوحدات التي تم 

  إخالئھا.

  العمال:

A  إو رقم صحیح موجب رقم أو إسم المخزن وھو ضروري ویجب أن یكون إما إسم

  أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم.

B   عدد وحدات المخزن المطلوب إشغارھا والتي یتم إنقاصھا من سعة المخزون

وھي إختیاریة وقد تكون الشیئ أو إسم أو عدد صحیح  1وقیمتھا اإلفتراضیة 

  او صفة عددیة لمعلم. موجب او تعبیر بین قوسین او صفھ عددیة للنظام

  Single Channel Queue with two بخادمین  طابور الصف الواحد

servers   

محل بقالة صغیر لھ محاسبین وطابور واحد. یصل الزبائن إلى نقطة الدفع بشكل عشوائي یفصل 

لھا دقائق وھذه األزمنة مابین وصول  8و  1بین   Interarrival timesبینھما أزمنة مابین وصول 

  نفس اإلحتمال كما في الجدول التالي:

  جدول توزیع أزمنة مابین الوصول:

Time between 

Arrivals                                       Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    1                         0.125                0.125                            

    2                         0.125                0.250                            

    3                         0.125                0.375                            
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    4                         0.125                0.500                            

    5                         0.125                0.625                            

    6                         0.125                0.750                            

    7                         0.125                0.875                            

    8                         0.125                1.000                            

         

دقائق لكل من الخادمین بإحتماالت كما في  6و  1تتراوح مابین  Sevice timesأزمنة الخدمة 

  الجدول التالي:

  أزمنة الخدمة:جدول توزیع 

Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                     

    1                         0.10                  0.10                             

    2                         0.20                  0.30                             

    3                         0.30                  0.60                             

    4                         0.25                  0.85                             

    5                         0.10                  0.95                             

    6                         0.05                  1.00                             

 

  زبونا. 500المطلوب تحلیل النظام بمحاكاة وصول وخدمة 

  كالتالي:  8نطور البرنامج في مثال 
  

TTime TABLE  M1,1,1,10 
QTime QTABLE  Line,1,1,10 
IAT FUNCTION RN1,D8 
0.125,1/0.25,2/0.375,3/0.5,4/0.625,5/0.75,6/0.875,7/1.0,8 
STime FUNCTION RN1,D6 
0.1,1/0.3,2/0.6,3/0.85,4/0.95,5/1.0,6 
Server STORAGE 2 
 
 GENERATE FN$IAT 
 QUEUE  Line 
 ENTER  Server 
 DEPART  Line 
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 ADVANCE FN$STime 
 LEAVE  Server 
 TABULATE TTime 
 TERMINATE 1 

  

  نقدم نافذة جدیدة ھي نافذة المخازن ونحصل علیھا كالسابق كالتالي

  

  

  

  فتظھر نافذة المخازن

  

  مرة 500مج ونجریھ ندخل البرنا

  

  النتائج:
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  نافذة القوالب:

  

  

  نافذة المخازن:

  

  نافذة الطوابیر:

  

  

  نافذة جداول الطابور:

  

  

  نافذة جدول زمن المكوث في النظام:
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  والتقریر:
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 LINE                2    0    500    487     0.007      0.034      1.308   
0 
 
 
STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY 
DELAY 
 SERVER              2    2   0     2      500   1    0.689  0.345    0    0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TTIME             3.176    1.336                           0 
                                       _  -        1.000            57    
11.40 
                                   1.000  -        2.000           106    
32.60 
                                   2.000  -        3.000           133    
59.20 
                                   3.000  -        4.000           127    
84.60 
                                   4.000  -        5.000            51    
94.80 
                                   5.000  -        6.000            25    
99.80 
                                   6.000  -        7.000             1   
100.00 
 QTIME             0.034    0.221                           0 
                                       _  -        1.000           496    
99.20 
                                   1.000  -        2.000             4   
100.00 

 
 

  .8تمرین: قارن بین ھذه النتائج ونتائج مثال 
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   12مثال 

  في ھذا المثال سوف نقدم بعض األوامر التي تعرف متغیرات في المحاكاة.

The BVARIABLE Command: 

 

     NAME       BVARIABLE      X 

 

  

  .Booleanیعرف متغیر منطقي 

  تعرف رمز او إسم المتغیر وھو ضروري ویجب ان یكون إسم. NAMEحیث 

X  .تعبیر جبري وھو ضروري ویجب أن یكون تعبیر  

  مثال

AC  BVARIABLE (BV$A’AND’BV$C) 

  قیمةھذا األمر یفحص النتیجة المنطقیة بین األقواس ویعید ال

BV$A1C = 1 “TRUE” IF  BV$A = “TRUE” AND BV$C = “TRUE” 

               = 0 “FALSE”  OTHERWISE 

 

The FVARIABLE Command: 

 

     NAME       FVARIABLE      X 

 

  

  .Floating Pointویعرف متغیر جبري حقیقي 

  .تعرف رمز او إسم المتغیر وھو ضروري ویجب ان یكون إسم NAMEحیث 

X  .تعبیر جبري وھو ضروري ویجب أن یكون تعبیر  

  مثال

VarX  FVARIABLE 5*LOG(Q$Line) 

  ھذا األمر یعطي 

FV$VarX = 5*LOG(Q$Line) 

  .Lineمحتوى الطابور  Q$Lineحیث 

The VARIABLE Command: 



 458

 

     NAME       VARIABLE      X 

 

  

  ویعرف متغیر جبري عددي.

  م المتغیر وھو ضروري ویجب ان یكون إسم.تعرف رمز او إس NAMEحیث 

X  .تعبیر جبري وھو ضروري ویجب أن یكون تعبیر  

  مثال

VarX  VARIABLE 5*LOG(Q$Line) 

  ھذا األمر یعطي 

V$VarX = 5*LOG(Q$Line) 

  .Lineمحتوى الطابور  Q$Lineحیث 
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   13مثال 

  لھم التراكیب التالیة:اللذین  TESTو  SAVEVALUEو  ASSIGNفي ھذا المثال نقدم القوالب 

The ASSIGN Block: 

 

        ASSIGN    A,B,C 

 

  

  ویستخدم إلعطاء أو تعدیل قیمة معلم المتعامل النشط (أي المتعامل الذي یدخل القالب).

  العمال:

A  رقم معلم المتعامل النشط وھو ضروري ویجب أن یكون إسما أو عدد صحیح موجب

أو  –دیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم وتتبع بـ + أو أو تعبیر بین قوسین أو صفة عد

  الشیئ.

B   قیمة وھي ضروریة ویجب أن یكون إسما أو عدد أو نص أو تعبیر بین قوسین أو صفة

  عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم.

C   رقم دالة وھو إختیاري ویجب أن یكون الشیئ أو إسما أو عدد صحیح موجب أو تعبیر

  فة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم.بین قوسین أو ص

 

The SAVEVALUE Block: 

 

        SAVEVALUE    A,B 

 

یعرف ویغیر من قیمة "قیمة محفوظة" وھذا القالب یستخدم إلجراء عملیات جبریة على معالم 

  ومتغیرات النظام.

  العمال:

A  ع او طرح قیم لجم  -إسم أو رقم القیمة المحفوظة وھو ضروري وقد تتبع بـ + أو

اخرى للقیمة الحالیة ویجب أن یكون إسما أو عدد صحیح موجب أو تعبیر بین قوسین 

  أو صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم.

B   القیمة المطلوب تخزینھا أو إضافتھا أو طرحھا وھي ضروریة ویجب أن یكون إسما

  ددیة لمعلم.أو عدد أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة للنظام أو صفة ع
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The TEST Block: 

 

       TEST  O     A,B,C 

 

  

یقوم ھذا القالب بمقارنة قیمتین، غالبا ماتكون صفات عددیة للنظام، ویسیطر على مقصد أو 

  الجھة التي ینتقل إلیھا المتعامل النشط نتیجة لھذه المقارنة.

  العمال:

O  عامل منطقي أو عالقة العاملA  بالعاملB ن اإلختبار صحیح وھو لكي یكو

(اكبر  GE(اقل من) أو  Lأو   (اكبر من) G(یساوي) أو  Eضروري ویجب أن یكون 

  (الیساوي). NE(اقل من أو یساوي) أو  LEأو   من أو یساوي)

A   قیمة اإلختبار (القیمة المختبرة) وھي ضروریة ویجب أن یكون إسم أو عدد أو نص

  نظام أو صفة عددیة لمعلم.أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة لل

B   قیمة اإلسناد (القیمة التي تقارن بھا قیمة اإلختبار) وھي ضروریة ویجب أن یكون

  إسم أو عدد أو نص أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم.

C   رقم أو إسم قالب المقصد وھو إختیاري ویجب أن یكون إسم أو عدد صحیح موجب أو

  شیئ أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة للنظام أو صفة عددیة لمعلم. ال

  وسوف نستعرض إستخدامھم في المثال التالي:

  مشكلة بائع الصحف:

ھذه مشكلة تقلیدیة في نظام المخزون وتتعلق بشراء وبیع صحف. بائع الصحف یشتري الصحیفة 

بقیة نھایة الیوم تباع لمصنع قراطیس ھللة، الصحف المت 200ھللة ویبیعھا بـ  150الواحدة بـ 

 10ھللة للصحیفة الواحدة. یشتري البائع الصحف من الموزع في حزم تتكون من  10بسعر 

وھكذا... صحیفة في كل مرة). الطلب على الصحف  30او  20او  10صحف (أي یمكنھ شراء 

متوسط ویوم أخبار یعتمد على نوع األخبار في ذلك الیوم فھناك یوم أخبار جید ویوم أخبار 

توزیع الطلب على الصحف لكل یوم  0.20و  0.45و  0.35ضعیف بإحتماالت على التوالي 

  حسب نوع  أألخبار ھو في الجدول التالي:
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                                    Demand Probability Distribution 

                                     __________________________ 

Demand                        Good              Fair                 Poor 

   40                                0.03              0.10                  0.44 

   50                                0.05              0.18                  0.22 

   60                                0.15              0.40                  0.16 

   70                                0.20              0.20                  0.12 

   80                                0.35              0.08                  0.06 

   90                                0.15              0.04                  0.00 

 100                                0.07              0.00                  0.00  

    

  المطلوب تحدید العدد األمثل لعدد الصحف التي یشتریھا بائع الصحف.

  الیومي والذي یحسب من العالقة: یوما ونحدد الربح 100سوف نحاكي النظام لمدة 

Revenue Cost of Lost profit from Salvage from sale
Profit

From Sales newspapers excess demand of scrap papers

       
= − − +       
       

  

  أي:

الربح الضائع من زیادة الطلب + المستنقذ كمباع  –سعرالصحف  –الربح = صافي البیع     

  للقراطیس

  من شرح المشكلة نجد ان:

  * عدد الصحف المباعة 200صافي البیع = 

  * عدد الصحف المشتراة 150سعر الصحف  = 

عدد الصحف المشتراة) على  –* (عدد الصحف المطلوبة  50الضائع من زیادة الطلب =  الربح

  ان تكون عدد الصحف المطلوبة اكبر من عدد الصحف المشتراة

عدد الصحف المطلوبة)  على ان  –* ( عدد الصحف المشتراة  10المستنقذ كمباع للقراطیس = 

  مطلوبة.تكون عدد الصحف المشتراة اكبر من عدد الصحف ال

لحل ھذه المشكلة بالمحاكاة یجب علینا تبني سیاسة شراء عدد معین من الصحف یومیا ثم محاكاة 

یوما وتحدید الربح الیومي، السیاسة (وھي عدد الصحف  100الطلب على الصحف لمدة 
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المشتراة) ھذه تغیر حتى نحصل على عدد الصحف المشتراة التي یكون الربح عندھا اكبر ما 

  یمكن.

  

  الجداول التالیة لتوزیع نوع یوم األخبار:

                                                                Cumulative       

Type of Newsday          Probability          Probability       

      Good                          0.35                     0.35                

      Fair                            0.45                      0.80                

      Poor                           0.20                      1.00                

 

  كالتالي GPSSوالذي نمثلة في 

NDay FUNCTION RN1,D3 

0.35,GOOD/0.8,FAIR/1.0,POOR 

  

  والجدول التالي لتوزیع الطلب على الصحف حسب نوع یوم األخبار:

              Cumulative Probability         

                _____________________ 

Demand      Good      Fair      Poor         

  40               0.03       0.10     0.44          

  50               0.08       0.28     0.66          

  60               0.23       0.68     0.82          

  70               0.43       0.88     0.94        

  80               0.78       0.96     1.00        

  90               0.93       1.00     1.00        

100               1.00       1.00     1.00        

 

  كالتالي GPSSوالذي نمثلة في 
  

GOOD FUNCTION RN1,D7 
0.03,40/0.08,50/0.23,60/0.43,70/0.78,80/0.93,90/1.0,100 
FAIR FUNCTION RN1,D6 
0.1,40/0.28,50/0.68,60/0.88,70/0.96,80/1.0,90 
POOR FUNCTION RN1,D5 
0.44,40/0.66,50/0.82,60/0.94,70/1.0,8 
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  والبرنامج:
Npaper EQU       30 
 
NewsDay FUNCTION      RN1,D3 
0.35,GOOD/0.8,FAIR/1.0,POOR 
 
GOODF FUNCTION      RN1,D7 
0.03,40/0.08,50/0.23,60/0.43,70/0.78,80/0.93,90/1.0,100 
 
FAIRF FUNCTION      RN1,D6 
0.1,40/0.28,50/0.68,60/0.88,70/0.96,80/1.0,90 
 
POORF FUNCTION      RN1,D5 
0.44,40/0.66,50/0.82,60/0.94,70/1.0,8 
 
 GENERATE     1 
 TRANSFER      FN,NewsDay 
 
GOOD ASSIGN        1,FN$GOODF 
 TRANSFER      ,Clcprft 
 
FAIR ASSIGN        1,FN$FAIRF 
 TRANSFER       ,Clcprft 
 
POOR ASSIGN        1,FN$POORF 
 
Clcprft SAVEVALUE    PapersToBuy,(Npaper) 
 TEST GE        (Npaper-P1),0,LostP 
 SAVEVALUE    TotalProfit+,(2.0#P1-1.5#Npaper+0.1#(Npaper-P1)) 
 TRANSFER       ,FINS 
 
LostP SAVEVALUE     TotalProfit+,(2.0#Npaper-1.5#Npaper-0.5#(P1-
Npaper)) 
 
FINS SAVEVALUE      AverageProfit,(X$TotalProfit/100) 
 TERMINATE      1 
 START          100 
 
 

  مالحظات على البرنامج:

في الطور الدالي لكي نعین الطلب في  TRANSFERاستخدمت مع القالب  NewsDayالدالة  -1

  أي حالة من حاالت یوم األخبار.

 TRANSFER FN,NewsDay 

في المتعامل النشط (والذي یمثل الیوم) قیمة  (P1) 1استخدم إلعطاء المعلم  ASSIGNالقالب  -2

  تمد على نوع الیوم األخباري.للطلب العشوائي یع
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الثالثة استخدم األول لحفظ الطلب الیومي والثاني (قالبین) لحساب  SAVEVALUEالقوالب  -3

  یوم. )100(وحفظ األرباح الكلیة (بالریال) و الثالث لحساب وحفظ متوسط الربح لمئة 

  قام بتحدید الصیغة المناسبة لحساب الربح. TESTالقالب  -4

ج ونترجمھ، سوف نقدم نافذة القیم المحفوظة والتي نحصل علیھا كما حصلنا على ندخل البرنام

  النوافذ السابقة

  

  فتظھر النافذة
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وضع ضمنا في البرنامج وذلك ألننا برمجنا قیم القیم المحفوظة لكي  START 100الحظ األمر 

  یوم. 100توجد متوسط الربح على مدى 

ونغیر  Npaperیشتریھا بائع الصحف یومیا بشكل متغیر الحظ أننا أدخلنا عدد الصحف التي 

  .EQUقیمتھ إلختبار كل اإلختیارات عن طریق األمر 

  یوم  100صحیفة یومیا لمدة  30نبدأ بشراء 

  

  صحیفة 40

  

  صحیفة 50

  

  صحیفة 60
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  صحیفة 70

  

  صحیفة 80

  

  صحیفة 90

  

  ونلخص النتائج في جدول

  یوم (بالریال) 100الربح لـ  متوسط  عدد الصحف المشتراة یومیا

30  -2.10 
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40  7.90  

50  15.02  

60  18.78  

70  15.34  

80  7.34  

90  -4.50  

  

صحیفة یومیا فإنھ یحقق أعلى متوسط ربح على أن تبقى شروط بناء  60یالحظ أنھ بشراء 

  النموذج ثابتة التتغیر.

  

   14مثال 

قیمة أولیة للمتغیرات ولقیم الحفظ ولھا  والذي یعطي INITIALفي ھذا المثال سوف نقدم األمر 

  التركیب التالي:

The INITIAL Command: 

 

         INITIAL     A,B 

 

  

  العمال:

A  المتغیر المراد إستھاللھ ویبدأ بالحرفX وھو ضروري ویجب أن یكون على الشكل 

XPosInteger  أوX$Name.  

B  ویمكن أن یكون الشیئ أو عدد أو 1ضیة القیمة المسندة وھي إختیاریة وقیمتھا اإلفترا .

  نص أو إسم.

  

  مشكلة في التخزین:

  طلب الشراء الیومي على منتج معین یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:

Daily Demand              0                  1                2                      3                        4 
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Probability                    0.33             0.25           0.20                 0.12                   0.10 

  

وحدات یتم طلب  6یفحص المخزون من ھذا المنتج كل سبعة ایام فإذا وجد انھ اقل من او یساوي 

ي تحقق بعد وحدات. أي طلبیة تحقق بقدرالمخزون الموجود والتؤخذ طلبیات تعویضیة (أ 10

(وھو الزمن المقطوع من حین وضع الطلب  Lead Timeوصول مخزون جدید). زمن التقدم 

  حتى وصولھ) یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:

Lead Time (Days)              1                                     2                                  3 

Probability                          0.3                                  0.5                              0.2 

  

وحدة والتوجد طلبیات لرفع المخزون بعد  12مبتدا من اول األسبوع إذا كان المخزون البدائي  

نسبة أسبوع لھذا النظام . حدد نسبة األیام التي حدث فیھا نقص في تحقیق طلبیة و 52فحاكي 

  الوحدات التي طلبت ولم تحقق و متوسط عدد الوحدات المطلوبة للشراء اسبوعیا. 

  الحل:

  نكون الدوال التالیة:

  دالة معاینة الطلب الیومي:

  

DailyDemand   FUNCTION RN1,D5 

0.33,0/0.58,1/0.78,2/0.9,3/1.0,4 

  

  دالة معاینة زمن التقدم:

LeadTime  FUNCTION RN1,D3 

0.3,1/0.8,2/1.0,3 

  ویكون البرنامج:

 

DailyDemand FUNCTION RN1,D5 
0.33,0/0.58,1/0.78,2/0.9,3/1.0,4 
LeadTime  FUNCTION RN1,D3 
0.3,1/0.8,2/1.0,3 
 
            INITIAL     X$EOQ,10 
            INITIAL     X$Point,6 
            INITIAL     X$Stock,12 
Inventory   TABLE       X$Stock,0,5,10 
Sales       TABLE       P$Demand,1,2,10 
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            GENERATE    ,,,1 
Again       TEST L      X$Stock,X$Point 
            ADVANCE     FN$LeadTime 
            SAVEVALUE   Stock+,X$EOQ 
            TRANSFER    ,Again 
         
            GENERATE    1 
           ASSIGN      Demand,FN$DailyDemand 
            TABULATE    Inventory 
            TEST GE     X$Stock,P$Demand 
            SAVEVALUE   Stock-,P$Demand 
            SAVEVALUE   Sold,P$Demand 
            TABULATE    Sales 
            TERMINATE   1 

  
  التي تسند قیم أولیة للمتغیرات. INITIALالحظ مجموعة األوامر 

  أدخل ھذا البرنامج وترجمھ ثم أظھر نافذة القیم المحفوظة

  

أجر البرنامج  INITIALالحظ أن القیم المحفوظة بدأت بالقیم التي اسندت لھا بواسطة األوامر 

START 52   

  النتائج:

  نافذة القیم المحفوظة:

  

  قریر:والت

 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 INVENTORY         9.519    3.358                           0 
                                   0.000  -        5.000             7    
13.46 
                                   5.000  -       10.000            21    
53.85 
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                                  10.000  -       15.000            24   
100.00 
 SALES             1.327    1.150                           0 
                                       _  -        1.000            32    
61.54 
                                   1.000  -        3.000            17    
94.23 
                                   3.000  -        5.000             3   
100.00 
 
 
SAVEVALUE               RETRY       VALUE 
 EOQ                      0         10.000                             
 POINT                    1          6.000                             
 STOCK                    1          3.000                             
 SOLD                     0          4.000                             

 

  ن: یترك للطالب إستخراج المطلوب وتفسیر النتائج.تمری
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   15مثال 

والذي یغیر سیر متعامل إعتمادا على أو بإختبار  GATEفي ھذا المثال سوف نقدم القالب 

  وفحص حالة كائن. ولھ التركیب

The GATE Block: 

 

       GATE  O     A,B 

 

   

  العمال:

O ان یحققھ. وھو ضروري ویجب ان  عامل شرطي وھو الشرط المطلوب من الكائن

 ,FNV, FV, I, LS, LR, M, NI, NM, NU, SE, SF, SNE,SNFیكون أحد التالي: 

SNV, SV, U .وسوف نشرح مانحتاج إلیھ في المثال  

A   إسم الكائن أو رقمھ الذي یختبر حیث نوعیة الكائن تعطى ضمنا في العامل الشرطي

یح موجب أو تعبیر بین قوسین أو وھو ضروري ویجب ان یكون إسم أو عدد صح

  صفة عددیة للنظام او صفة عددیة لمعلم

B   رقم او رمز القالب الذي یتجھ إلیھ المتعامل عند فشل الشرط وھو إختیاري ویجب أن

یكون الشیئ أو إسم أو عدد صحیح موجب أو تعبیر بین قوسین أو صفة عددیة للنظام 

  او صفة عددیة لمعلم

  

  :Oالعامل 

FNV تسھیلة المعینة ضمنیا في العامل الA  یجب ان تكون في حالة غیر متوفرة لنجاح

  الشرط.

FV   التسھیلة المعینة ضمنیا في العاملA .یجب ان تكون في حالة متوفرة لنجاح الشرط  

NU   التسھیلة المعینة ضمنیا في العاملA  یجب ان تكون في حالة عدم إستخدام لنجاح

  الشرط.

SE  ن ضمنیا في العامل المخزن المعیA  یجب ان یكون في حالة فارغ لنجاح الشرط أي

  أن جمیع وحدات المخزن تكون خالیة.
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SF   المخزن المعین ضمنیا في العاملA  یجب ان یكون في حالة ممتلئ لنجاح الشرط أي

  أن جمیع وحدات المخزن تكون مشغولة.

SNE   المخزن المعین ضمنیا في العاملA  حالة غیر فارغ لنجاح الشرط یجب ان یكون في

  أي أن على األقل وحدة واحدة من المخزن تكون غیر خالیة.

SNF   المخزن المعین ضمنیا في العاملA  یجب ان یكون في حالة غیر ممتلئ لنجاح

  الشرط أي أن على األقل وحدة واحدة من المخزن یمكن إستخدامھا.

SNV   المخزن المعین ضمنیا في العاملA كون في حالة غیر متوفر لنجاح یجب ان ی

  الشرط.

SV   المخزن المعین ضمنیا في العاملA .یجب ان یكون في حالة متوفر لنجاح الشرط  

U   التسھیلة المعینة ضمنیا في العاملA .یجب ان تكون في حالة إستخدام لنجاح الشرط  

  

  محاكاة نظام ھاتف بسیط

         ي تأتي من الخارج تصل كل نظام ھاتف بسیط یتكون من خطین. المكالمات الت

 2 دقیقة.    1±5ة. إذا كان الخط مشغوال فإن الطالب یعید الطلب بعد مرور دقیق   1±

دقیقة. المطلوب جدولة توزیع الزمن الالزم الذي یستغرقة الطالب    1±3تستغرق المكالمة 

  مكالمة؟  200ب إلكمال إلكمال مكالمة ناجحة. كم طول الوقت المطلو

  البرنامج:

 

Lines       STORAGE     2  

TimeInsYS  TABLE       M1,.5,1,20 

            GENERATE    2,1 

TryAgain    GATE SNF    Lines,Busy   

            ENTER       Lines 

            ADVANCE     3,1   

            LEAVE       Lines 

            TABULATE    TimeInSys 

            TERMINATE   1 

Busy        ADVANCE     5,1 
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            TRANSFER    ,TryAgain 

  

یجب  Aأي المخزن المعین ضمنیا في العامل  SNFمع العامل الشرطي  GATEالحظ إستخدام 

من خطوط الھاتف یمكن ان یكون في حالة غیر ممتلئ لنجاح الشرط أي أن على األقل خط واحد 

  إستخدامھا.
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  النتائج:

  نافذة القوالب

  

  

  نافذة المخازن

  

  

  نافذة الجداول

  

  

  

  التقریر
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                    1    GENERATE           204             0       0 
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TRYAGAIN            2    GATE               295             0       0 
                    3    ENTER              200             0       0 
                    4    ADVANCE            200             0       0 
                    5    LEAVE              200             0       0 
                    6    TABULATE           200             0       0 
                    7    TERMINATE          200             0       0 
BUSY                8    ADVANCE             95             4       0 
                    9    TRANSFER            91             0       0 
 
 
STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY 
DELAY 
 LINES               2    2   0     2      200   1    1.428  0.714    0    0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TIMEINSYS         5.040    4.550                           0 
                                   1.500  -        2.500            38    
19.00 
                                   2.500  -        3.500            73    
55.50 
                                   3.500  -        4.500            40    
75.50 
                                   4.500  -        5.500             0    
75.50 
                                   5.500  -        6.500             0    
75.50 
                                   6.500  -        7.500             7    
79.00 
                                   7.500  -        8.500            15    
86.50 
                                   8.500  -        9.500             9    
91.00 
                                   9.500  -       10.500             0    
91.00 
                                  10.500  -       11.500             3    
92.50 
                                  11.500  -       12.500             1    
93.00 
                                  12.500  -       13.500             2    
94.00 
                                  13.500  -       14.500             1    
94.50 
                                  14.500  -       15.500             2    
95.50 
                                  15.500  -       16.500             0    
95.50 
                                  16.500  -       17.500             0    
95.50 
                                  17.500  -       18.500             3    
97.00 
                                  18.500  -  _                       6   
100.00 
 

  

  لطالب إستخراج وتفسیر النتائج.تمرین: یترك ل
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   16مثال 

  كم یكسب المتسول:

تمر أحد المتسوالت على المنازل تستجدي مبلغا من المال. من خبرتھا السابقة تقدر أن من 

من الرجال. كما انھا تقدر أن  20%منھم من النساء و  80%یخاطبھا من خلف الباب یشكل 

من الرجال  40%طائھا مبلغ من المال ولكن فقط من النساء الآلتي یخاطبنھا یقمن بإع %70

الذین یخاطبونھا یفعلون ذلك. أیضا من خبرتھا السابقة تقدر أن المبلغ الذي یعطیھ النساء یتبع 

 10و  7لایر بینما ذلك للرجال یتبع ایضا توزیع متساوي بین  22و 18توزیع متساوي بین  

منزال یومیا بنفس اإلحتمال فقدر متوسط  15 إلى 10لایر . إذا علمت أن المتسولة تغطي بین 

  أیام تسول. 100دخلھا الیومي لعدد 

  الحل:

  لمعاینة من یخاطب المتسولة نستخدم الدالة

WhoAnswer FUNCTION RN1,D2 

0.8,Female/1.0,Male 

  لمعاینة ھل تعطیھا أنثى مال 

FDonate  FUNCTION RN1,D2 

0.7,FYes/1.0,FNo 

  ل ماللمعاینة ھل یعطیھا رج

MDonate  FUNCTION RN1,D2 

0.4,MYes/1.0,MNo 

  لمعاینة المبلغ الذي تدفعھ األنثى

FGive  VARIABLE RN1@5+18 

  لمعاینة المبلغ الذي یدفعھ الرجل

MGive  VARIABLE RN1@4+7 

  ویكون البرنامج

WhoAnswer FUNCTION RN1,D2 
0.8,Female/1.0,Male 
FDonate  FUNCTION RN1,D2 
0.7,FYes/1.0,FNo 
MDonate  FUNCTION RN1,D2 
0.4,MYes/1.0,MNo 
FGive  VARIABLE RN1@5+18 
MGive  VARIABLE RN1@4+7 
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  GENERATE 1 
  SAVEVALUE NumberOfHouses+,1 
  TRANSFER FN,WhoAnswer 
Female  TRANSFER FN,FDonate 
FYes  ASSIGN Donation,V$FGive 
  TRANSFER ,Fin1 
FNo  TRANSFER ,Fin2 
Male  TRANSFER FN,MDonate 
MYes  ASSIGN Donation,V$MGive 
  TRANSFER ,Fin1 
MNo  TRANSFER ,Fin2 
Fin1  SAVEVALUE Total+,P$Donation 
Fin2  TERMINATE 
 
  GENERATE 12.5,2.5 
  SAVEVALUE NumberOfDays+,1 
  TERMINATE 1 
 

  النتائج:

  نافذة القوالب

  

  نافذة القیم المحفوظة

  

  نافذة التقریر

 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT 
RETRY 
                    1    GENERATE          1232             0       0 
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                    2    SAVEVALUE         1232             0       0 
                    3    TRANSFER          1232             0       0 
FEMALE              4    TRANSFER           991             0       0 
FYES                5    ASSIGN             695             0       0 
                    6    TRANSFER           695             0       0 
FNO                 7    TRANSFER           296             0       0 
MALE                8    TRANSFER           241             0       0 
MYES                9    ASSIGN             100             0       0 
                   10    TRANSFER           100             0       0 
MNO                11    TRANSFER           141             0       0 
FIN1               12    SAVEVALUE          795             0       0 
FIN2               13    TERMINATE         1232             0       0 
                   14    GENERATE           100             0       0 
                   15    SAVEVALUE          100             0       0 
                   16    TERMINATE          100             0       0 
 
 
SAVEVALUE               RETRY       VALUE 
 NUMBEROFHOUSES           0       1232.000                             
 TOTAL                    0      14826.000                             
 NUMBEROFDAYS             0        100.000                             
 

  من النتائج نجد:

لایر  148.26لایر أي متوسط دخلھا الیومي ھو  14826یوم جمعت المتسولة  100في  -1

  لایر ). 148.5( القیمة النظریة 

  .80.044أي نسبة % 1232من  991عدد النساء اآلتي أجبن  -2

   70.13دفعن للمتسولة أي نسبة % 695منھن  991عدد النساء اآلتي أجبن  -3
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   17مثال 

  مشكلة تحدید الطلب:

د أحد الخبازین تحدید متوسط عدد أرغفة ألخبز التي یعدھا یومیا. التوزیع أإلحتمالي لعدد یری

 الزبائن یومیا یعطى بالجدول:

  

Number of Customers/Day 8 10 12 14 

Probability 0.35 0.30 0.25 0.10 

 

  كل زبون یشتري عدد من األرغفة حسب التوزیع اإلحتمالي التالي:

  

Number of  Loafs/Customer 4 8 12 16 

Probability 0.4 0.3 0.2 0.1 

 

  حدد متوسط عدد األرغفة التي یعدھا الخباز یومیا.

  نكون دالة لمعاینة عدد الزبائن كل یوم

NCustmr FUNCTION RN1,D4 

0.35,8/0.65,10/0.9,12/1.0,14 

  نكون دالة لمعاینة عدد األرغفة لكل زبون

NLoaf FUNCTION RN1,D4 

0.4,4/0.7,8/0.9,12/1.0,16 

  البرنامج

 
NCustmr FUNCTION RN1,D4 
0.35,8/0.65,10/0.9,12/1.0,14 
NLoaf FUNCTION RN1,D4 
0.4,4/0.7,8/0.9,12/1.0,16 
 
 GENERATE 1 
 ASSIGN 1+,FN$NLoaf 
 ASSIGN 2,1 
 SAVEVALUE TotalCustomers+,P2 
 SAVEVALUE TotalLoafs+,P1 
 TERMINATE 
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 GENERATE 1,FN$NCustmr 
 ASSIGN 1,1 
 SAVEVALUE TotalDays+,P1 
 TERMINATE 1  

  الحل

  
  زبون) 10.2زبون (نظریا  10.17=  1017/100متوسط عدد الزبائن = 

رغیف أو  81.6رغیف. ( القیمة النظریة ھي  82.28=  8228/100متوسط عدد األرغفة = 

رغیف).  82تقریبا 
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   18مثال 

فیة إستخدام توزیعات نظریة مثل التوزیع الطبیعي والتوزیع االسي في في ھذا المثال سنقدم كی

  المحاكاة.

دكان حالقة یعمل بھ عاملین، یصل الزبائن إلى المحل بأزمنة مابین وصول لھا توزیع اسي 

دقئق  8دقائق، العامل األول یقوم بخدمة الزبون حسب توزیع طبیعي بمتوسط  7بمتوسط 

دقائق  10العامل الثاني زمن خدمتھ ایضا طبیعي بمتوسط دقائق و 3وإنحراف معیاري 

  دقیقة. 2وإنحراف معیاري 

  زبون وأوجد مقاییس األداء المناسبة. 100المطلوب محاكاة ھذا النظام حتى تتم خدمة 

  دقائق كالتالي 7یولد الزبائن بأزمنة مابین وصول لھا توزیع اسي بمتوسط 

 GENERATE     (Exponential(1,0,7)) 

الرقم األول یدل على مولد األعداد العشوائیة وھنا أخترنا   Exponential(1,0,7)الحظ دلیل 

  ) الرقم الثاني معلم الموقع للتوزیع االسيRN1(أي  1المولد رقم 

( )
( )

( ) ( ) 21
, 0, ,

x

f x e E X V X

β

λ λ λ β λ
λ

−

−

= > = + =  

0βوھنا  7λوھنا  Scaleالرقم الثالث معلم القیاس  = =.  

  زمن الخدمة للعامل األول یولد كالتالي

 ADVANCE       (Normal(1,8,3)) 

 1الرقم األول یدل على مولد األعداد العشوائیة وھنا أخترنا المولد رقم   Normal(1,8,3)دلیل 

حراف ) الرقم الثاني المتوسط والرقم الثالث اإلنحراف المعیاري (الحظ أننا نستخدم اإلنRN1(أي 

  المعیاري ولیس التباین).

  وبالمثل للعامل الثاني

 ADVANCE (Normal(1,10,2)) 

  ویكون البرنامج

 
 GENERATE (Exponential(1,0,7)) 
 QUEUE  Line 
 TRANSFER BOTH,Barb1,Barb2 
Barb1 SEIZE  Barber1 
 DEPART  Line 
 ADVANCE  (Normal(1,8,3)) 



 482

 RELEASE  Barber1 
 TRANSFER ,Fin 
Barb2 SEIZE  Barber2 
 DEPART  Line 
 ADVANCE  (Normal(1,10,2)) 
 RELEASE  Barber2 
Fin TERMINATE 1 

  النتائج

  نافذة القوالب

  

  نافذة التسھیالت

  

  نافذة الطوابیر

  

  التقریر

 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                    1    GENERATE           100             0       0 
                    2    QUEUE              100             0       0 
                    3    TRANSFER           100             0       0 
BARB1               4    SEIZE               60             0       0 
                    5    DEPART              60             0       0 
                    6    ADVANCE             60             0       0 
                    7    RELEASE             60             0       0 
                    8    TRANSFER            60             0       0 
BARB2               9    SEIZE               40             0       0 
                   10    DEPART              40             0       0 
                   11    ADVANCE             40             0       0 
                   12    RELEASE             40             0       0 
FIN                13    TERMINATE          100             0       0 
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FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 BARBER1             60    0.679       7.945  1        0    0    0     0      
0 
 BARBER2             40    0.598      10.490  1        0    0    0     0      
0 
 
 
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 LINE                6    0    100     50     0.540      3.793      7.585   
0 

 

  تمرین: یترك للطالب إستخراج وتفسیر المطلوب.
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   19مثال 

 10 ± 15تتحرك سیارات إسعاف في مدینة كبیرة مستجیبة لنداءات نجدة بمعدل واحدة كل 

من النداءات تكون كاذبة (أو التستدعي خدمة إسعاف) ویستغرق اإلسعاف لتلبیتھا  %15دقائق. 

حدة من نوعین، النوع األول یصنف على انھ حالة دقیقة. بقیة النداءات جادة وتكون وا 2 ± 12

دقیقة إلكمالھا أما بقیة النداءات  5 ± 25من الحاالت الجادة وتستغرق  %15حرجة ویشكل 

دقیقة إلكمالھا. على فرض انھ یوجد عدد غیر محدود من سیارات  10 ± 20فإنھا تأخذ 

ن اي لحظة. حاكي النظام لتلبیة اإلسعاف وان اي عدد منھا یمكن ان یكون في تلبیة نداء ما ع

  نداء. 500

  البرنامج:

; Ambulance dispatch: Exersise 4.4  
; Discrete-Event System Simulation, 
; Banks,j et al 
; Version 2 
  GENERATE 15,10 
  QUEUE ALLQ 
  TRANSFER 0.85,,NFALARM 
  QUEUE FALARMQ 
  SEIZE FALARMS 
  DEPART FALARMQ 
  ADVANCE 12,2 
  RELEASE FALARMS 
  TRANSFER ,OUT 
NFALARM TRANSFER 0.15,,SERIOUS 
  QUEUE NORMALQ 
  SEIZE NORMALS 
  DEPART NORMALQ 
  ADVANCE 20,10 
  RELEASE NORMALS 
  TRANSFER ,OUT 
SERIOUS QUEUE SERIOUSQ 
  SEIZE SERIOUSS 
  DEPART SERIOUSQ 
  ADVANCE 25,5 
  RELEASE SERIOUSS 
OUT  DEPART ALLQ 
  TERMINATE 1 
 

  النتائج

  نافذة القوالب
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  نافذة التسھیالت

  

  نافذة الطوابیر

  

  التقریر
 
 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                    1    GENERATE           501             0       0 
                    2    QUEUE              501             0       0 
                    3    TRANSFER           501             0       0 
                    4    QUEUE               76             0       0 
                    5    SEIZE               76             0       0 
                    6    DEPART              76             0       0 
                    7    ADVANCE             76             0       0 
                    8    RELEASE             76             0       0 
                    9    TRANSFER            76             0       0 
NFALARM            10    TRANSFER           425             0       0 
                   11    QUEUE              359             0       0 
                   12    SEIZE              359             0       0 
                   13    DEPART             359             0       0 
                   14    ADVANCE            359             1       0 
                   15    RELEASE            358             0       0 
                   16    TRANSFER           358             0       0 
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SERIOUS            17    QUEUE               66             0       0 
                   18    SEIZE               66             0       0 
                   19    DEPART              66             0       0 
                   20    ADVANCE             66             0       0 
                   21    RELEASE             66             0       0 
OUT                22    DEPART             500             0       0 
                   23    TERMINATE          500             0       0 
 
 
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY 
DELAY 
 NORMALS            359    0.952      20.068  1      501    0    0     0      
0 
 SERIOUSS            66    0.222      25.475  1        0    0    0     0      
0 
 FALARMS             76    0.121      12.087  1        0    0    0     0      
0 
 
 
QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) 
RETRY 
 ALLQ               11    1    501      0     4.207     63.538     63.538   
0 
 NORMALQ             8    0    359     26     2.879     60.678     65.416   
0 
 SERIOUSQ            2    0     66     52     0.030      3.435     16.193   
0 
 FALARMQ             1    0     76     71     0.002      0.237      3.595   
0 
 

  تمرین: یترك للطالب إستخراج وتفسیر المطلوب من النتائج.
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   20مثال 

ء االمور لحضور إجتماع مجلس اآلباء بمدرسة الحي. اعطي ھذا تطوع أحد اآلباء لتذكیر اولیا

ثانیة لیجد  2 ± 5ولي أمر. یستغرق المتطوع  100المتطوع من إدارة المدرسة قائمة بتلفونات 

لتذكیره باإلجتماع.  5 ± 30ثانیة لطلب الرقم و   2 ± 7رقم ولي األمر التالي و یستغرق 

ي األمر لتذكیرة. فكم عدد اولیاء االمور الذین أستطاع ان یجد المتطوع ول %35ھناك إحتمال 

  التحدث معھم على اساس انھ یحاول المحادثة مرة واحدة فقط وكم من الوقت یستغرق ذلك؟

  البرنامج

; Parent Volunteer : Exersise 7.4  
; Discrete-Event System Simulation, 
; Banks,j et al 
; Version 1 
  
TTIME TABLE  M1,10,10,20 
 GENERATE 1,,,100 
 ADVANCE 5,2   ;FIND NUMBER 
 ADVANCE 7,2   ;DIAL NUMBER 
 TRANSFER 0.65,,NCALL 
 ADVANCE 30,5   ;PLACE CALL 
 ASSIGN 1,1 
NCALL TABULATE TTIME 
 SAVEVALUE TOT +,M1 
 TERMINATE 1 

  النتائج
  نافذة القوالب

  
  نافذة القیم المحفوظة

  
  داولنافذة الج
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  التقریر

 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                    1    GENERATE           100             0       0 
                    2    ADVANCE            100             0       0 
                    3    ADVANCE            100             0       0 
                    4    TRANSFER           100             0       0 
                    5    ADVANCE             36             0       0 
                    6    ASSIGN              36             0       0 
NOCALL              7    TABULATE           100             0       0 
                    8    SAVEVALUE          100             0       0 
                    9    TERMINATE          100             0       0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY 
CUM.% 
 TTIME            22.492   14.492                           0 
                                       _  -       10.000            10    
10.00 
                                  10.000  -       20.000            54    
64.00 
                                  20.000  -       30.000             0    
64.00 
                                  30.000  -       40.000            11    
75.00 
                                  40.000  -       50.000            25   
100.00 
 
 
SAVEVALUE               RETRY       VALUE 
 TOT                      0       2249.236                             
 

  تمرین: یترك للطالب إستخراج وتفسیر النتائج.
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  : GPSSالنمذجة والمحاكاة بإستخدام حزمة المحاكاة 

أو  General Purpose Simulation Systemفي ھذا الفصل سوف نستخدم حزمة المحاكاة 

GPSS  وھي حزمة محاكاة تعتمد على أوامرCommands  وقوالبBlocks  لمحاكاة أي

  نظام. 

  : GPSSأوامر 

• BVARIABLE  

  Booleanیعرف كائن متغیر من النوع 

• CLEAR  

  Transactionیصفر العدادات اإلحصائیة ویتخلص من المتعامل 

• CONDUCT  

  یجري تجربة

• CONTINUE  

  كاة ، یجعلھا تستمر بعد توقفیكمل المحا

• EQU  

  یعطي قیمة لمتغیر المستخدم

• EXIT  

  GPSSینھي جلسة او دورة 

• FUNCTION  

  تعرف كائن دالة

• FVARIABLE  

  (متغیر تسھیلة) Fvariableیعرف كائن من نوع 
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• HALT  

  Queued Commandsیوقف المحاكاة ویمحي كل األوامر المنتظرة التنفیذ 

• INCLUDE  

  یقرأ ویترجم ملف نموذج ثانوي

• INITIAL  

 Matrixأو كائن مصفوفي  Savevalueأو قیمة حفظ  Logicswitchیستھلل او یطور محول منطقي 

Entity   

• INTEGRATE  

  User Variableیكامل تلقائیا مشتقة زمنیة في متغیر المستخدم 

• MATRIX  

  یعرف كائن مصفوفي

• QTABLE  

  (جدول طابور) Qtableیعرف كائن من نوع 

• REPORT  

  یضع إسما لملف التقریر أو یستخدم لطلب تقریر فوري

• RESET  

  یصفر إحصائیات المحاكاة

• RMULT  

  یضع نواة المولدات السبعة االولى لألعداد العشوائیة

• SHOW  



 491

  Expressionالعبارات  displayو یعرض  evaluateیقدر 

• START  

  ویبدأ المحاكاة Termination Countء یعطي قیمة لعداد اإلنھا

• STEP  

  یجري المحاكاة خطوة بخطوة بتجربة عدد محدد من القوالب 

• STOP  

  یضع شرط توقف إعتمادا علي محاوالت دخول القالب

• STORAGE  

  Storage Entityیعرف كائن مخزن 

• TABLE  

  Table Entityیعرف كائن جدول 

• VARIABLE  

  Variable Entityیعرف كائن متغبر 

   GPSSعبارات قوالب 

The GPSS Block Statements  

ADOPT  

  Assembly Setیغیر مجموعة التجمیع 

ADVANCE  

  Future Events Chainعلي قائمة األحداث المستقبلیة  Transactionیضع متعامل 

ALTER  
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  Groupیختبر ویعدل المتعاملین في مجموعة 

ASSEMBLE  

  related Transactionsملین المرتبطین ینتظر وینھي المتعا

ASSIGN  

   Transaction Parameterیعدل معلم المتعامل 

BUFFER  

  Current Events Chainیضع المتعامل في نھایة قائمة األحداث الحالیة 

CLOSE  

  ینھي إدخال بیانات

COUNT  

  Transaction Parameterالكائنات في معلم المتعامل  countیضع تعداد 

DEPART  

  Queue Entityینقص من محتویات كائن طابور 

DISPLACE  

  للمتعامل Next Sequential Blockیغیر القالب المتسلسل التالي 

ENTER  

  Storage Entityامتلك او انتظر وحدات مخزن في كائن مخزن 

EXAMINE  

  groupیختبر إنتماء الى او عضویة مجموعة 

EXECUTE  
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  قالب آخریقوم بنشاط حدد بواسطة 

FAVAIL  

  "available"إلى " متوفرة "   Facility Entityكائن تسھیلة  statusیغیر من حالة 

FUNAVAIL  

  "not available"إلى " غیر متوفرة "   Facility Entityكائن تسھیلة  statusیغیر من حالة 

GATE  

  Transaction flowیختبر كائن ویعدل إنسیاب المتعامل 

GATHER  

  related Transactionsالمتعاملین المرتبطین  ینتظر

GENERATE  

  Future Events Chainویضعھ في قائمة األحداث المستقبلیة  Transactionمتعامل  Createیولد 

INDEX  

  Transaction Parameterیعدل معلم متعامل 

INTEGRATION  

  Offإلى   Onیحول تكامل دالة مستخدم من 

JOIN  

  Numeric or Transaction Groupوعة عددیة او مجموعة متعامل یضع عضوا في مجم

LEAVE  

  Storage Entityلكائن مخزن  storage unitsیترك او یحرر وحدات مخزن 

LINK  
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  Userchain Entityینقل او یحرك متعامل الى كائن قائمة مستخدم 

LOGIC  

  Logicswitch Entityیعدل كائن محول منطقي 

LOOP  

  ة معلم ویقفز الي قالب آخر إذا كانت النتیجة غیر صفریةینقص من قیم

MARK  

  Transaction Parameterیضع قیمة ساعة النظام في معلم المتعامل 

MATCH  

  المقترن MATCHینتظر المتعاملین المرتبطین لكي یصلوا إلي قالب 

MSAVEVALUE  

  Matrix Entityیعطي قیمة لعنصر كائن مصفوفة 

OPEN  

  ال بیاناتیستھلل إدخ

PLUS  

  ویحفظ النتیجة في معلم  PLUSیقدر او یحسب تعابیر 

PREEMPT  

  یزیح او یستولي على ملكیة التسھیلة

PRIORITY  

  یعدل افضلیة متعامل

QUEUE  
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  یزید محتویات كان طابور

READ  

  یحضر السطر التالي من ملف بیانات

RELEASE  

  Facility Entityحرر كائن التسھیلة 

REMOVE  

  Numeric or Transaction Groupخرج عضوا من مجموعة عددیة او مجموعة متعامل ی

RETURN  

  Facility Entityیحرر كائن التسھیلة 

  

SAVAIL  

  غیر حالة كائن المخزن إلى " متوفر "

SAVEVALUE  

  Savevalueضع قیمة لكائن 

SCAN  

  اختبر مجموعة متعاملین وضع القیمة في معلم

SEEK  

  لسطر في بیانات مدخلةغیر مؤشر ا

SEIZE  

  امتلك أو انتظر كائن تسھیلة
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SELECT  

  ضع رقم الكائن المختار في معلم المتفاعل

SPLIT  

  اخلق متفاعل مرتبط

SUNAVAIL  

  غیر حالة كائن المخزن إلى " غیر متوفر "

  

TABULATE  

  جدد كائن جدول

TERMINATE  

  انھي متعامل وانقص عداد اإلنھاء

TEST  

  وعدل إنسیاب المتعامل arithmetic conditionلشرط الحسابي اختبر ا

TRACE  

  Active Transactionللمتعامل النشط  Trace Indicatorضع مؤشر تعقب 

TRANSFER  

  حرك او انقل الى القالب المحدد

UNLINK  

  ازل المتعامل من كائن قائمة المستخدم

UNTRACE  
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  اغلق مؤشر التعقب للمتعامل النشط

WRITE  

  ارسل قیمة الي ملف البیانات

   GPSSالصفات العددیة للنظام المتوفرة في 

System Numerical Attributes (SNA) available in GPSS: 

• A1  

  للمتعامل النشط. قیمة صحیحة Assembly Setمجموعة التراكم 

• AC1  

  . قیمة حقیقیةCLEARقیمة ساعة النظام المطلقة. الوقت المحاكى من آخر 

• BVEntnum  

  . قیمة حقیقیة Entnumیسمى  Boolean Variable Entityنتیجة تقدیر كائن متغیر بولي 

• C1  

  . قیمة حقیقیةRESETقیمة ساعة النظام النسبیة. الوقت المحاكى من آخر 

• CAEntnum   

ئمة مستخدم تسمى متوسط محتوى قائمة المستخدم. المتوسط الموزون لعدد ازمنة المتعاملین المتسلسلین في قا

Entnum  .قیمة حقیقیة  

• CCEntnum  

.  Entnumعدد الدخول الكلي لقائمة مستخدم. تعداد كل المتعاملین المسلسلین إلى قائمة المستخدم المسماة 

  قیمة صحیحة

• CHEntnum  
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.  Entnumاة محتویات قائمة مستخدم حالیة. عدد المتعاملین الحالیین المسلسلین إلى قائمة المستخدم المسم

  قیمة صحیحة

• CMEntnum  

.  Entnumاعلى محتوى لقائمة مستخدم. اعلى عدد من المتعاملین المسلسلین إلى قائمة المستخدم المسماة 

  قیمة صحیحة

• CTEntnum  

قیمة .  Entnumمتوسط زمن المكوث في قائمة مستخدم. متوسط مكوث متعامل في قائمة المستخدم المسماة 

  حقیقیة

• FEntnum  

 0وإال ترجع  1ترجع   Fentnumمشغول حالیا،  Entnumتسھیلة مشغولة. إذا كان كائن التسھیلة المسماة 

  قیمة صحیحة

• FCEntnum  

كائن التسھیلة المسمي  PREEMPTاو افرغ  SEIZEتعداد شغل التسھیلة. عدد المرات التي امتلك 

Entnum بمتعامل. قیمة صحیحة  

• FIEntnum  

 1ترجع  FIEntnumافرغ حالیا،  Entnumقوطعت. إذا كان كائن التسھیلة  Entnumالمسماة التسھیلة 

  . قیمة صحیحة 0وإال ترجع 

• FNEntnum  

  . قیمة حقیقیة Entnumدالة. نتیجة تقییم كائن الدالة 

• FREntnum  

 1000مثل كجزء من مشغول. وی  Entnumفعالیة التسھیلة. الجزء من الزمن الذي  كان فیة كائن التسھیلة 

  إشتماال، وقد یكون غیر صحیح (یشمل جزء عشري) . قیمة حقیقیة 1000و  0جزء ولھذا یرجع قیمة بین 

• FTEntnum   
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  بمتعامل. قیمة حقیقیة  Entnumمتوسط زمن إمساك التسھیلة. متوسط الزمن الذى امتلك فیھ كائن التسھیلة 

• FVEntnum   

في حالة توفر (أي فارغة)  Entnumإذا كان كائن التسھیلة  1ترجع  FVEntnumتسھیلة في حالة توفر. 

  . قیمة صحیحة0وإال ترجع 

• GNEntum  

  . قیمة صحیحة Entnumترجع تعداد عضویة مجموعة عددیة  GNEntnumتعداد مجموعة عددیة. 

• GTEntnum  

  . قیمة صحیحة Entnumترجع تعداد عضویة مجموعة متعاملین  GTEntnumتعداد مجموعة متعاملین. 

• LSEntnum  

.  0إذا كان كائن المحول المنطقي في حالة " جاھز " وإال تعید  1تعید  LSEntnumمحول منطقي جاھز. 

  قیمة صحیحة

• MBEntnum  

والذي لھ نفس  Entnumإذا وجد متعامل عند قالب  1یعید  MBEntnumعند قالب.  Matchیوفق 

 1تعید  Active Transaction .MBEntnumلمتعامل النشط كا Assembly Setمجموعة التجمیع 

  . قیمة صحیحة 0وإال 

• MPParameter  

  . قیمة حقیقیة Parameterزمن اإلنتقال، معلم. قیمة ساعة النظام المطلقة الحالیة ناقصا قیمة المعلم 

• MXEntnum(m,n)  

   Entnumائن المصفوفي لك nوالعمود  mقیمة حفظ مصفوفي. یعید (یعطي) القیمة في السطر 

• M1  

  للمتعامل. قیمة حقیقیة "Mark Time"یعید ساعة النظام المطلقة ناقصا زمن التجھیز  M1الوقت اإلنتقالي. 
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• NEntnum  

  قیمة صیحة.  Entnumتعداد دخول قالب. یعاد عدد المتعاملین الكلي الذي دخل القالب 

• PParameter or *Parameter  

للمتعامل النشط. قیمة  Parameterیعید قیمة المعلم  Parameter*أو  Pparameterقیمة المعلم. 

  صحیحة او حقیقیة او حرفیة

• PR  

  افضلیة متعامل. قیمة افضلیة متعامل نشط. قیمة صحیحة

• QEntnum  

  . قیمة صحیحة Entnumمحتویات الطابور الحالي. تعداد قیمة محتوى كائن الطابور الحالي 

• QAEntnum  

  . قیمة حقیقیة Entnumمتوسط محتوي الطابور. المتوسط الزمني الموزون للعدد في كائن الطابور 

• QCEntnum  

  . قبمة صحیحة Entnumالعدد الكلي الداخل للطابور. جمع جمیع تعدادات الدخول إلي كائن طابور 

• QMEntnum  

  قیمة صحیحة.  Entnumأقصى محتوى للطابور. التعداد األقصى لكائن الطابور 

• QTEntnum   

  قیمة صحیحة.  Entnumمتوسط زمن المكوث في طابور. المتوسط الزمني الموزون للتعداد لكائن الطابور 

• QXEntnum  

متوسط زمن المكوث في طابور مع عدم إعتبار المدخالت الصفربة. المتوسط الزمني الموزون للتعداد لكائن 

  ین التي لھا ازمنة مكوث صفریة. قیمة حقیقیةمع عدم حساب الداخل Entnumالطابور 

• QZEntnum   
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التي لھا ازمنة مكوث صفریة. قیمة   Entnumتعداد الداخلین الصفریین للطابور. عدد الداخلین لكائن الطابور 

  صحیحة

• REntnum  

.  Entnumخزن متوسط سعة المخزن. محتویات المخزن المتاحة لإلستعمال بالمتعاملین الداخلین إلي كائن الم

  قیمة صحیحة

• RNEntnum  

 Entnumمن مولد االرقام العشوائیة  999-0یعید رقم  صحیح عشوائي بین   RNEntnumرقم عشوائي. 

  . قیمة صحیحة  

• SEntnum  

یعید مقدار محتویات المخزن المشغولة حالیا بالمتعاملین الداخلین كائن   SEntnumالتخزین المستخدم. 

  . قیمة صحیحة Entnum المخزن 

• SAEntnum  

یعید المتوسط الزمني الموزون لسعة المخزن المستعملة عند كائن  SAEntnumمتوسط التخزین المستخدم. 

  . قیمة حقیقیة Entnumالمخزن 

• SCEntnum  

  . قیمة صحیحة Entnumتعداد إستخدام المخزن. العدد الكلي لوحدات المخزن المشغولة من كائن المخزن 

• SEEntnum  

. قیمة  0متوفر بكاملھ وإال تعید  Entnumإذا كان كائن المخزن  1تعید  SEEntnumالمخزن فارغ. 

  صحیحة

• SFEntnum  

. قیمة  0ممتلئ بكاملھ وإال تعید  Entnumإذا كان كائن المخزن  1تعید  SFEntnumالمخزن ممتلئ. 

  صحیحة 

• SREntnum  
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.  Entnumلي متمثل بمتوسط المخزن المستخدم في كائن المخزن فعالیة المخزن. كسر من اإلستخدام الك

  حصریا وقد یأخذ قیمة كسریة. قیمة حقیقیة 1000-0ویعبر عنھ كجزء من الف جزء ویعید قیمة بین 

• SMEntnum  

  . قیمة صحیحة Entnumأقصى مخزون في اإلستعمال في كائن المخزن 

• STEntnum  

  . قیمة حقیقیة  Entnumائن المخزن متوسط زمن المكوث لكل وحدة في ك

• SVEntnum  

. قیمة  0في حالة توفر وإال تعید  Entnumإذا كان الكائن  1تعید  SVEntnumالمخزن في حالة التوفر. 

  صحیحة

• TBEntnum  

  . قیمة حقیقیة Entnumالمتوسط غیر الموزون للقیم في كائن الجدول 

• TCEntnum  

  . قیمة صحیحة Entnumونة في كائن الجدول تعداد قیم الجدول الغیر موز

• TDEntnum  

  . قیمة حقیقیة Entnumاإلنحراف المعیاري لقیم الجدول الغیر موزونة في كائن الجدول 

• TG1  

التي یكون فیھا  TERMINATEتعید العد الذي یتناقص بواسطة القوالب  TG1الباقي في عداد اإلنھاء. 

. قیمة  0وتبین إنتھاء المحاكاة عندما تكون قیمتة  STARTل بعبارة موجب ، وھي التي تستھ Aالمعلم 

  صحیحة

• VEntnum  

  . قیمة حقیقیة floating pointالحسابي او النقطة العائمة  Entnumنتیجة تقییم كائن المتغیر 
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• WEntnum  

  ة. قیمة صحیح Entnumتعداد القالب الحالي. عدد المتعاملین الحالیین في كائن القالب 

• XEntnum  

  . قیمة صحیحة او حقیقیة او حرفیة  Entnum. تعاد قیمة الكائن قیمة محفوظة  Savevalueقیمة محفوظة 

• XN1  

  رقم المتعامل النشط. یعاد رقم المتعامل للمتعامل النشط. قیمة صحیحة

• Z1  

  الذاكرة الحرة. قیمة تعاد بواسطة نظام التشغیل. قیمة صحیحة

  مالحظات:

. معرف القالب  22)  یعید عدد المتعاملین المنتظرین في القالب رقم SNA(صفة العددیة للنظام  W22رمز 

  ولكن یوجد اشكال اخرى للتعبیر نفسة وھي: 22في ھذه الحالة ھو الرقم 

• Wj  

  عدد صحیح موجب، رقم القالب في المحاكاة jحیث 

• W$Name  

  ھو موقع القالب المعني  Nameحیث 

• W*j  

عدد صحیح موجب، رقم معلم المتعامل النشط الذي یحوي رقم القالب المعني. وھذه عنونة غیر مباشرة  j حیث

indirect addressing  

• W*Name  

  ھو إسم معلم المتعامل النشط الذي یحوي رقم القالب المعني. وھذه عنونة غیر مباشرة Nameحیث 
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• W*$Name  

  الذي یحوي رقم القالب المعني. مكافئة لسابقتھا ھو إسم معلم المتعامل النشط Nameحیث 

• W*Parameter  

   W*$Name او  W*Name او  W*j وتبین إمكانیة إستخدام أي من 

  :GPSSالمستخدمة في  Operatorsالعمال 

^   

  .Bمرفوع للقوة  Aتعید  A^Bالرفع ألس. 

#   

   Bفي  Aتعید النتیجة العددیة لضرب  A # Bضرب. 

/   

   Bعلى  Aتعید نتیجة قسمة  A / Bقسمة. 

\   

   Bعلى  Aتعید نتیجة القسمة الصحیحة لـ  Integer Division .A \ Bالقسمة الصحیحة 

@  

   Bعلى  Aلـ  Modulo Divisionتعید باقي قسمة  Integer Remainder .A @ Bالمتبقي الصحیح 

-   

   Bو  Aتعید الفرق بین  A - Bطرح. 

+  

   Bو  Aع تعید مجمو A + Bجمع. 

>= ‘GE’   
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  غیر ذلك 0وإال تعید  Bاكبر أو تساوي عددیا   Aإذا كانت  1تعید  A >= Bأكبر من أو یساوي. 

<= ‘LE’   

  غیر ذلك 0وإال تعید  Bأقل أو تساوي عددیا   Aإذا كانت  1تعید  A <= Bأقل من أو یساوي. 

> ‘G’   

  غیر ذلك 0وإال تعید  Bأكبر عددیا من   Aإذا كانت  1تعید  A > Bأكبر من. 

< ‘L’   

  غیر ذلك 0وإال تعید  Bأقل عددیا من   Aإذا كانت  1تعید  A < Bأقل من. 

= ‘E’   

  غیر ذلك 0وإال تعید  Bمساوى عددیا من   Aإذا كانت  1تعید  A = Bمساوى. 

!= ‘NE’  

  ر ذلكغی 0وإال تعید  Bمختلفة عددیا من   Aإذا كانت  1تعید  A != Bلیس مساوى لـ . 

& ‘AND’   

  غیر ذلك 0غیر صفریة وإال تعید  Bو  Aإذا وفقط إذا كان كل من  1تعید  A & Bو المنطقیة. 

| ‘OR’   

  غیر ذلك 0أوكالھما غیر صفري وإال تعید  Bأو  Aإذا كان  1تعید  A ‘OR’ Bأو المنطقیة. 

  مالحظة:

  ھا:قبل أن یمكن إستخدام declaredالكائنات التالیة یجب إعالنھا 

 STORAGEكائنات المخزن یجب إعالنھا بعبارة  •

 VARIABLEیجب إعالنھا بعبارة المتغیرات الحسابیة  •

 FVARIABLEیجب إعالنھا بعبارة  Floating pointمتغیرات النقطة العائمة  •

 BVARIABLEیجب إعالنھا بعبارة  Booleanالمتغیرات البوولیة  •

 MATRIXالمصفوفات یجب إعالنھا بعبارة  •
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 TABLEول یجب إعالنھا بعبارة الجدا •

 QTABLEیجب إعالنھا بعبارة  Qtablesجداول الطابور  •

 وعبارة مایتبع الدالة FUNCTIONالدوال یجب إعالنھا بعبارة   •

 MARKو  ASSIGNیجب إعالنھا بعبارات  Transaction Parametersمعالم المتعاملین  •

  TRANSFER SUBو  COUNTو  SPLITو  SELECTو  READو 

  في األمثلة التالیة: GPSSف نستعرض حزمة المحاكاة سو



 507

  محاكاة شباك تذاكر عند مدخل ملعب كرة القدم. - 1

  عرض المشكلة:

ثانیة ویقفوا في طابور لشراء التذاكر.  7±7یصل المشجعون الى شباك تذاكر ملعب كرة قدم كل 

  ثانیة. 3±5یستغرق زمن شراء التذاكر والوصول الى داخل الملعب 

  مشجع الى داخل الملعب. 300لوب بناء نموذج لتحدید الزمن المطلوب لدخول المط

  : GPSSعرض البرنامج بلغة 

; GPSS World Sample File - TURNSTIL.GPS, by Gerard F. Cummings 

************************************************************** 

*                                                            * 

*    Turnstile Model                                         * 

*    Time is in seconds                                      * 

************************************************************** 

In_use EQU         5              ;Mean time 

Range  EQU         3              ;Half range          

       GENERATE    7,7            ;People arrive 

       QUEUE       Turn           ;Enter queue 

       SEIZE       Turn           ;Acquire turnstile 

       DEPART      Turn           ;Depart the queue 

       ADVANCE     In_use,Range   ;Use turnstile 

       RELEASE     Turn           ;Leave turnstile 

       TERMINATE   1              ;One spectator enters 

************************************************************** 

  وصف عمل النموذج:

GENERATE    

( ھنا المشجعین ) للوصول  Transactionsیسبب المتعاملین  GENERATE Blockلب القا

  ثانیة. 7±7عند شباك التذاكر كل 

QUEUE  
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یجمع إحصائیات عن طابور المشجعین الذین لم  DEPARTمع القالب  QUEUEالقالب 

بلغة  Queue Entityیدخلوا الملعب بعد والزالوا ینتظروا عند شباك التذاكر. كائن الطابور 

GPSS  سمى ھناTurn   

SEIZE  

یتم الدخول الیھ بمتعامل منتظر واحد بمجرد خلو شباك التذاكر من المتعامل  SEIZEالقالب 

السابق إذا وجد. وھذا یسبب في إنشغال الشباك مما یؤدي إلي منع اي متعامل من دخول قالب 

SEIZE   

DEPART 

المتمثلة بشباك التذاكر فإنھ یدخل قالب  Facilityالتسھیلة  SEIZEبمجرد ان متعامل یشغل 

DEPART  وذلك لجمع إحصائیات عن كائن الطابورTurn  الحظ ان زمن اإلنتظار الیشمل

  الزمن المستغرق عند شباك التذاكر. 

ADVANCE  

یتحكم في طول زمن المحاكاة الذي یستغرقھ متعامل في إستخدام التسھیلة  ADVANCEقالب 

ثانیة إلدخال   3±5تي قد تم شغلھا بھا وفي ھذه الحالة یأخذ شباك التذاكر (شباك التذاكر) وال

   وذلك لسھولة تغییر قیمة ADVANCEالمشجع. الحظ اننا أستخدمنا قیمة إسمیة في قالب 

     كما سنرى الحقا. Block operandsعامل القالب 

RELEASE  

التذاكر ) بحیث تكون متوفره یسبب للمتعامل في إفراغ التسھیلة ( شباك  RELEASEقالب 

  SEIZEلكي تشغل بمتعامل آخر وذلك بالدخول في قالب 

TERMINATE  

  ھي إزالة المتعامل من المحاكاة بعد مروره من شباك التذاكر. TERMINATEمھمة قالب 

  إجراء المحاكاة:

  نامج إختار الخطوات التالیة تجري المحاكاة وتولد تقریر معیاري، في النافذة الرئیسیة من البر
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File / Open 

  عند ظھور صندوق الحوار إختار 

TURNSTIL 

  ثم 

Open 

  إلجراء المحاكاة إختار 

Command / Create Simulation 

  ثم إختار 

Command / START 

 بـ  1في صندوق الحوار استبدل 

300 

  ثم إضغط 

OK 

مشجع  300ور وھذا یمثل مر TERMINATEمتعامل بقالب  300تنتھي المحاكاة عند مرور 

 defaultبكتابة تقریر إلي ملف التقریر التقلیدي  GPSSبشباك التذاكر. عند إنتھاء المحاكاة یقوم 

report file  المسميTurnstil.1.1  ویظھر التقریر بشكل ذاتي في نافذة التقاریر والتي یمكن

من  Reportختیار من النافذة الرئیسیة ثم إ File / Openمشاھدتھا في اي وقت وذلك بإختیار 

  . Files of typeصندوق اإلختیارات 

ثم لصقھا  clipboardبشكل خاص ولنقلھا یجب نسخھا إلي لوحة النسخ  GPSSتكتب تقاریر 

  word processorفي اي برنامج تنسیق كلمات 
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  مناقشة النتائج:

شجع رقم ثانیة مرت لدخول الم 2134.023في التقریر المعیاري نري أن  End Timeمن قیمة 

من خالل شباك التذاكر ( تكریر المحاكاة مرة اخري یعطي نتائج مختلفة قلیال وذلك  300

التطوق أو تحصر قالب  DEPARTو  QUEUEلعشوائیة الظاھرة) الحظ ان قوالب 

ADVANCE  وھذا یعني ان المتعاملین یسجل لھم زمن اإلنتظار في الطابور فقط ولیس الزمن

إذا نظرنا في التقریر إلي الجزء  Turnالمسمي  Queue Entity الكلي في كائن الطابور

نري ان اقصى عدد للمشجعین  QUEUE Turnوتحت   Queue Entityالخاص بـ  

  وھذا لیس سیئا. سوف نختبر بدائل اخرى الحقا. 3المنتظرین في الطابور ھو 

  داخل المحاكاة:

والذي ولد لنا  ending condition of the simulationلنستكشف حالة نھایة المحاكاة 

للنظر إلى بعض الصفات العددیة للنظام  SHOWالتقریر المعیاري لذلك سوف نستخدم األمر 

System Numeric Attributes )SNA حیث انھا سھلة اإلستخدام وسنري أي منھا متوفر (

  لنا في ھذة الحالة.

  اوال سننظر إلي ساعة النظام الحالیة ، إختار  

Command / SHOW 

في نافذة  status lineعلي خط الحالة  OKثم إضغط   AC1وفي صندوق الحوار أكتب 

   2134.023سترى ان ساعة النظام الحالیة ھي  Model Windowالنموذج 

والتي تعطي الجزء من الزمن الكلي إلنشغال الشباك ( كأجزاء  utilizationفعالیة شباك التذاكر 

 من الف) توجد بإختیار األمر 

Command / SHOW 

 689.67ھذا یعطي القیمة OK ثم إختار   FR$Turn وفي صندوق الحوار أكتب  

)Fractional Busy Time  وھو معطي كاجزاء من الف (  

 إلیجاد عدد المشجعین الواصلین لشباك التذاكر إختار 
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Command / SHOW 

  300 وكما ھو متوقع ستكون OK ثم  N1 وفي صندوق الحوار اكتب 

 ن لنفحص بعض الرسومات، إختار اآل

Window / Simulation Window / Facilities Window 

في نافذة التسھیالت ( كبر النافذة لتري كل محتویاتھا) نالحظ ان شباك التذاكر كان مشغوال 

) الحظ ان  idleمن الوقت وانھ في نھایة المحاكاة كان غیر مشغول ( عاطل  %70حوالي  

ة لشباك التذاكر غیر مشغولة ( لونھا رمادي أي غیر نشطة) وال یملكھا اي التسھیلة الممثل

  متعامل

 لنلقي نظرة علي این یوجد المتعاملین، إختار 

Window / Simulation Window / Blocks 

 Detailed View of the Blocks Windowوھذا یعطى المنظر المفصل لنافذة القوالب 

توا یحاول الدخول إلي  301او نشط وذلك ألن المتعامل رقم الحظ انة الیوجد متعامل فعال 

قد انتھى لحظیا من النظام. في المنظر المفصل تمكننا من ان   300المحاكاة وان المتعامل رقم 

نشاھد تاریخ الدخول الكلي للقوالب اثناء المحاكاة. النظر الى نافذة القوالب یبین العدد الكلي 

التحقق من ان المتعاملین یمروا في المحاكاة كما ھو متوقع. اآلن  لدخول القالب وھو یمكنا من

 اغلق نافذة القوالب.

اآلن سوف نعید إجراء المحاكاة لننظر إلیھا من خالل نوافذ اخرى. لنبدأ بتحضیر نافذة العبارات 

  إختار  Expressions Windowالجبریة 

Window / Simulation Window / Expressions Window 

  اكتب   Labelنافذة العبارات الجبریة وفي خانة في 

Number of people 

ھذا سیمكننا من مشاھدة عدد المشجعین N3 اكتب   Expression fieldوفي خانة العبارة 

انھ یمكن من جمع البیانات بكل سھولة إذ انھ یوفر  GPSSالمارین بشباك التذاكر.  من خواص 
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ثم علي   Viewصف حالة الكائنات. اآلن أضغط علي متغیر تلقائیا والتي ت 50اكثر من 

Memorize 

وھذا یمكننا من حفظ العبارات والتي یمكن إستخدامھا الحقا. ایضا بحفظ المحاكاة فإن ھذا 

  سیحفظ العبارات لإلستخدام مرة اخري.

ارات دعنا ننظر ایضا لعدد المشجعین الحالیین في طابور اإلنتظار لشباك التذاكر. في نافذة العب

  اكتب Labelالجبریة وفي حقل 

Q Content 

واخیرا لنضف قیمة   Memorizeو     View  ثم إضغط Q$Turnوفي خانة العبارة اكتب  

 اكتب  Label fieldثالثة لمشاھدة متوسط زمن اإلنتظار عند شباك التذاكر ففي خانة التمییز 

Avg Wait  وفي خانة العبارة اكتبQT$Turn  إضغط عليView   وMemorize   ثم 

OK  

 لنتخلص اآلن من المتعاملین  ونصفر اإلحصائیات المتراكمة وذلك بإختیار من القائمة الرئیسیة 

Command / Clear ثم OK و إختار األمر Command / START   وفي صندوق

 25 سوف تشاھد المحاكاة وھي تجري حتي یغادر المشجع OK وثم  NP,25بـ 1 الحوار بدل 

تذاكر. لنراقب التسھیلة التي تمثل شباك التذاكر ولكن اوال اقفل نافذة التعابیر الجبریة شباك ال

  ولننظر إلي نافذة التسھیالت ( إذا لم تكن مقفولة اصال)

 Window / Simulation Window / Facilities Window 

 مرة اخرى ونالحظ نافذة التسھیالت إختار   25 لنبدأ المحاكاة بإجرائھا 

Command / START 

عند إنتھاء المحاكاة اقفل نافذة التسھیالت OK ومن ثم NP,25 بـ 1 وفي صندوق الحوار بدل  

Facilities Window    



 513

ثانیة.  3±5ثانیة لخدمة المشجع بدال من   4±7 لنرى اآلن ماذا یحدث اذا اخذ شباك التذاكر 

التي عرفناھا سابقا في  لتغییر بعض اسماء القیمCustom Command سوف نستخدم األمر 

  النموذج. إختر 

Command / Custom 

ثم اضغط مفتاح اإلدخال In_use EQU 7 وفي صندوق الحوار اكتب في السطر األول  

  فتنتقل الي السطر التالي واكتب 

Range EQU 4 

ھا للتأكد من ان التغییرات التي قمنا ب  SHOW یمكننا إذا اردنا إستخدام األمر  OK ثم اضغط  

وفي  Command / SHOWقد حصلت فعال فلنختبر مثال احد القیم لنري كیف یتم ذلك إختر 

 Status في سطر الحالة   4یجب ان نشاھد القیمة  OK ثم   Range صندوق الحوار أكتب 

Line   للنافذة الرئیسیة وفي نافذة الجریدة Journal Window.أیضا  

 ثم   Command / Clearإختار  ADVANCE Blockلنرى ماذا حدث للقالب الجدید 

OK  ،اآلن لنصفر العددادات اإلحصائیة ونعید حالة المحاكاة إلى الشروط األولیة عندما بدأنا

بدال من الواحد الصحیح  300 وفي صندوق الحوار اكتب   Command / STARTإختار 

 إنتظر حتى تنتھي المحاكاة ثم افتح نافذة العبارات  OK ثم 

Window / Simulation Window / Expressions Window 

 Memorized Expressions box سوف نري كل العبارات الثالثة في صندوق التذكر 

الحظ ان أقصي طول  OKلكل عبارة اآلن إختر   Viewو علي     Expressionإضغط علي 

ان التباطؤ في للطابور اصبح اآلن اعلي من سابقھ، ایضا متوسط زمن الطابور اعلي وھذا یبین 

الخدمة قد یؤدي الي دخول جمیع المشجعین في الوقت المطلوب ولكن ھذا قد یسبب بعض التملل 

  من المشجعین.

یجب إثبات ان اإلختالف بین ھذه النتائج الیرجع الي الصدفة كما یجب إقصاء القیم المتأثرة 

كما یجب  RESET Commandبشروط البدایة من اإلحصائیات النھائیة وذلك بإستخدام األمر 

لمتوسط زمن الطابور في حالتي  ANOVAان نخطط إلجراء عدة تجارب والقیام بتحلیل تباین 

 زمني الخدمة المختلفة لشباك التذاكر.
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  محاكاة نظام ھاتف بسیط - 2

  عرض المشكلة:

 نظام ھاتف بسیط یتكون من خطین خارجیین. المكالمات التي تأتي من الخارج تصل كل 

دقیقة. تستغرق   1±5انیة. إذا كان الخط مشغوال فإن الطالب یعید الطلب بعد مرور ث 100±60

دقیقة. المطلوب جدولة توزیع الزمن الالزم الذي یستغرقة الطالب إلكمال مكالمة   1±3المكالمة 

  مكالمة؟  200ناجحة. كم طول الوقت المطلوب إلكمال 

 عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - TELEPHON.GPS, by Gerard F. Cummings 

**************************************************************  

*                                                            * 

*                                                            * 

*        Telephone System Model                              * 

*                                                            * 

**************************************************************  

*    Simple Telephone Simulation                             * 

*       Time Unit is one minute                              * 

Sets      STORAGE    2  

Transit   TABLE      M1,.5,1,20     ;Transit times 

          GENERATE   1.667,1        ;Calls arrive   

Again     GATE SNF   Sets,Occupied  ;Try for a line   

          ENTER      Sets           ;Connect call   

          ADVANCE    3,1            ;Speak for 3+/-1 min     

          LEAVE      Sets           ;Free a line 

          TABULATE   Transit        ;Tabulate transit time 

          TERMINATE  1              ;Remove a transaction  

Occupied  ADVANCE    5,1            ;Wait 5 minutes  

          TRANSFER   ,Again         ;Try again 

************************************************************** 
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  وصف النموذج :

STORAGE  

وضعت لتمثل خطین للتلفون  2وبسعة كلیة  Storage Entity Setsمجموعة كائنات المخزن 

 الخارجي.

TABLE 

عرف بحیث یعطي مضلع تكراري لزمن المكالمات والذي   Table Transitالجدول اإلنتقالي 

لـ " الزمن في  SNAیعرض تفاعلیا علي الشاشة. مباشرة قبل إنھاء المتعامل فإن القیمة العددیة 

تجدول وھي تمثل الوقت المستغرق للطالب من بدئھ في الطلب وحتي إنتھائھ من  M1النظام "  

  ث.التحد

GENERATE  

  ثانیة.  60±100متعامل یمثل مكالمة یولد كل 

GATE 

(مشغول) عندما تكون جمیع   Occupiedیرسل المتعامل الي قالب   GATE Blockقالب 

الخطوط مشغولة وھذا یحدث عندما تكون مجموعة كائنات المخزن ممتلئة وھي تمثل طالب 

 یجب علیھ اإلنتظار قبل إعادة الطلب.

ENTER  

 GATEمن وحدات المخزن في اإلستخدام فإن المتعامل یمر من خالل   1او   0كانت  إذا

Block  وإليENTER Block  وبھذا تستخدم وحدة تخزین اخرى اما إذا كانت جمیع وحدات

وبھذا فإن مرور اي   GATE Blockالتخزین مشغولة فلن یسمح بمرور اي متعامل من خالل 

 یمثل مكالمة تم ایصالھا بنجاح.  ENTER Blockمتعامل من خالل 

ADVANCE  
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والذي یمثل   ADVANCE Blockفي حالة مروره فإن المتعامل ( المكالمة) تدخل قالب 

 ثانیة ویستقر في القالب حتي یمر زمن المحاكاة.  60±180مكالمة تستغرق 

LEAVE  

ین فإن ھذا یجعل احد وحدات مجموعة التخز LEAVE Blockعند دخول متعامل قالب 

 متوفرة لمتعامل آخر أي انة یمثل توفر خط خارجي جدید.

TABULATE  

یضیف طول مكالمة الي المضلع التكراري ألزمنة المكالمات   TABULATE Blockقالب 

  Table Transitالمجمعة في 

TERMINATE  

 یزیل متعامل ( مكالمة) من المحاكاة بعد إكمال الطلب.  TERMINATE Blockقالب 

ADVANCE  

یكون قد حاول  Occupiedوالمعلم بالعالمة  ADVANCE Blockالمتعامل الذي یأتي الي 

 Storageوفشل في الحصول علي وحدة تخزین ( خط خارجي ) من مجموعة كائنات المخزن 

Entity Sets .وھي تمثل زمن اإلنتظار الذي یجب قضائة قبل ان یحاول الطلب مرة اخرى 

TRANSFER  

المعلم بالعالمة     GATE Block  یرسل كل متعامل الي قالب  TRANSFER Blockقالب 

 Again  حیث ھناك یحاول المتعامل في الحصول علي وحدة تخزین من مجموعة كائنات

المخزن بمعني آخر ان الطالب یعید طلب المكالمة. ھؤالء المتعاملین یمثلوا المكالمات التي بدأت 

والمعلم  GATE Blockالخطین مشغول فإن قالب  ولم تتم. إذا وجد طالب جدید كل من 

المعلم بالعالمة  ADVANCE Blockیرسلھ لإلنتظار في قالب   Againبالعالمة 

Occupied    دقائق تقریبا بعد ھذا التأخیر فإن المتعامل یقفذ عائدا قالب   5لمدةGATE 

Block   للمحاولة مرة اخرى الطلبات الناجحة تمر من قالبGATE Block  ویحدث لھا تأخیر

 2یمثل المكالمة ثم تغادر المحاكاة. آلحظ ان عدد خطوط الھاتف نمذجت ككائنات مخزن بسعة 
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الحقا سیكون من السھل إجراء تجارب علي األثر الذي یسببھ إضافة خطوط اخرى. إذا لم تتمكن 

كاة في القالب دقائق محا  5مكالمة من المرور فإن المتعاملین العائدین الیھا ینتظروا لمدة 

ADVANCE Block   المعلم بالعالمةOccupied  وعدد المتعاملین ھنا یمثل عدد المكالمات

  التي تنتظر إعادتھا.

سوف تنتج معلومات مفصلة عن طول المكالمات المحاولة   TABLE statementالعبارة 

ء مضلع تكراري مباشرة قبل إنھاء المتعاملین فإننا سنتمكن من بنا  M1 SNA وھكذا بجدولة 

  لكیفیة طول الوقت الذي یستغرقة طالب إلكمال مكالماتھم.

  إجراء المحاكاة:

 وفي صندوق الحوار اختار  File / Open إلجراء المحاكاة وتولید تقریر معیاري إختار 

TELEPHON  ثم اختار Open وبعد ھذا یجب خلق المحاكاة بإختیارCommand / 

Create Simulation 

 ثم اضغط 200 بـ 1 وفي صندوق الحوار استبدل Command / START ر ثم إختیا 

OK متعامل بقالب  200ستنتھي المحاكاة بعد مرورTERMINATE Block  وھذا یمثل

بكتابة تقریر لملف التقریر التقلیدي   GPSSمكالمة. عند نھایة المحاكاة سوف یقوم   200إكمال 

Telephon.1.1 افذة التقریر.والذي یظھر بشكل ذاتي في ن  

  مناقشة النتائج:

 دقیقة مرت إلنھاء المكالمة رقم  359.16 في التقریر المعیاري نري ان   End Timeمن قیمة 

طبعا إعادة المحاكاة مرات اخري سیعطي قیم مختلفة ولكن قریبة من ھذة النتائج وذلك 200

صلة عن كم طول الفترة یعطي معلومات مف Transit المسمي  Table للتغیر العشوائي الجدول 

دقیقة الى   9.5التي یأخذھا الطالب إلكمال مكالمتھ. برغم ان معظم المكالمات استغرقت اقل من 

  ان ھناك مكالمات استغرقت اوقات اكثر من ھذه بكثیر والتي قد تسبب عدم رضاء الزبائن.
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  داخل المحاكاة:

والذي ولد   the ending condition of the simulationلنتقصى اآلن شرط نھایة المحاكاة 

 Expressionsالتقریر التقلیدي السابق، اقفل نافذة التقریر ودعنا نستخدم نافذة العبارات الجبریة 

Window   لننظر الي بعض الصفات العددیة للنظامSystem Numeric Attributes  اوال

 تأكد من زمن نھایة المحاكاة، إختار 

Window / Simulation Window / Expressions Window 

في صندوق الحوار وفي خانة   Edit Expressions Windowتفتح نافذة تحریر العبارات 

Label field   اكتب Time وفي خانةExpression field  اكتب AC1 ھذا یدعنا ننظر الي

 nutilizatioاآلن لننظر إلي فعالیة   Memorizeو علي    Viewالزمن الحالي، اضغط علي  

بدل القیمة  Label fieldخطوط الھاتف (كأجزاء من ألف) في صندوق الحوار وفي خانة 

 استبدل القیمة الحالیة بـ  Expression field وفي خانة العبارات Util الحالیة بـ 

SR$Sets واضغط عليView   وعليMemorize   واخیرا دعنا نضیف متوسط الزمن الذي

 استبدل القیمة الحالیة بـ  Label fieldق الحوار وفي خانة یشغل فیة خط الھاتف، ففي صندو

Avg. Call Time  وفي خانة التعابیرExpression field   استبدل القیمة الحلیة بـ 

ST$Sets واضغط عليView  وعليMemorize    ثم اضغطOK  الفعالیة ھنا یعبر عنھا

رغم من وجود بعض الزمن الغیر وھكذا بال %83 كجزء من الف ونري ان الخطوط لھا فعالیة 

  مستخدم فإن التأخر في الطابور یعتبر غیر مقبول. لنغلق نافذة التعابیر.

 لنفتح بعض نوافذ الرسومات، إختار 

Window / Simulation Window / Storages Window 

الحظ اننا نري  Storages Window Detail Viewھذا یعطي منظر مفصل لنافذة التخزین 

 (Min and Max values) . من العالمات السفلى والعلیا  %83 الخطوط ھنا ایضا  فعالیة

من الخطوط   2 او  1و  0للمخزن المستخدم نري ان في المحاكاة كان ھناك اوقات كانت فیھا

مشغولة، إستخدم العمود المنزلق في اسفل النافذة لتشاھد القیم التي تناقش. إذا فتحنا نافذة الجدول 

Table Window  فسنرى المدرج التكراري ألزمنة تكملة المكالمات، إختار 

Window / Simulation Window / Table Window 
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في الصندوق  Transitوحیث انھ یوجد جدول واحد فقط في ھذه المحاكاة فإننا سنري الكلمة 

من تأكد من تكبیر النافذة حتي تري الجدول بشكل كامل، متوسط ز OK المتدلى، إختار 

 Expressions في نافذة التعابیر  ST SNAدقیقة كما ھو مبین بـ   2.99المكالمات ھو

Window دقیقة كما نشاھد في نافذة   14.27ولكن متوسط الزمن شامال إعادة المكالمة ھو

أي ان الطالبین یقضوا زمن طویل جدا إلعادة طلب المكالمة إذا ما  Table Windowالجدول 

  مشغولة وھذا غیر مقبول.  صدف وكانت الخطوط

 ، إختار   Transactionsلننظر اآلن اي ھم المتفاعلین 

Window / Simulation Window / Blocks Window 

زبون ینتظروا إعادة طلب   15الحظ انھ یوجد  Blocks Windowھذه نافذة القوالب 

   Entry Count مكالماتھم، انظر لتاریخ دخول القالب في عامود عدد الدخول 

    

Figure 2—1. Blocks Window Detailed View Showing TRANSFER Block. 

  

 ADVANCEالذین دخلوا قالب  Transactionما الذي یحدث ھنا؟ انظر الي عدد المتعاملین 

Block    (إلنتظار إعادة المكالمات ) مكالمة. لنالحظ  200 ولكن اجریت فقط    !561الثاني
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سوف نجري المحاكاة  Ctrl+Alt+1وبإستخدام مفاتیح   Blocks Windowنافذة القوالب 

مرة، ھل شاھدت مالذي یحدث؟ عدة طالبین   20او   15خطوة خطوة یدویا، إفعل ذلك 

للمكالمات والذین یعیدون الطلب یجدوا الخطوط مشغولة وعلیھم اإلنتظار و إعادة الطلب عدة 

خالل عدة نوافذ رسومیة. لنبدأ بقفل جمیع النوافذ مرات. سوف نقوم بإعادة إجراء ومشاھدتھا من 

   Model و  Journal و  Blocksماعدى نوافذ 

وبالقیم التي حفظناھا سابقا مع   Expressions Windowلنعید فتح نافذة العبارات الجبریة 

 Activeوالذي ھو ایضا رقم المتعامل النشط   call numberإضافة رقم المكالمة 

Transaction number  إختار ، 

Window / Simulation Window / Expressions Window 

وفي خانة  Call no  اكتب Label field في صندوق حوار تحریر العبارات وفي خانة 

وقبل   Memorizeوعلي  Viewاضغط علي  XN1اكتب   Expression fieldالتعابیر 

ي حفظناھا في المحاكاة االولى لھذا فلكل إقفال النافذة سنسترجع العبارات المحفوظة سابقا والت

أخیرا وبعد ظھور كل التعابیر   Viewثم علي    Expressionعبارة محفوظة إضغط علي 

ونصفرالعدادات اإلحصائیة.  Transactionsلنتخلص من كل المتعاملین  OK اضغط علي 

 إختار Main Menu فمن النافذة الرئیسیة 

Command / Clear 

حرك مؤشر الفارة فوق القالب األخیر في النموذج   Blocks Windowقوالب وفي نافذة ال

 Theوعلي   The TRANSFER Blockإضغط علي   TRANSFERوالذي ھو قالب 

Place Icon in the Debug Toolbar   ثم حرك النوافذ الثالثةBlocks  وJournal   و

Expressions  بحیث یمكنك مشاھدتھا بوضوح، إختر 

Command / START 

المحاكاة ستتوقف عند  OKوإضغط NP,1000 وفي صندوق الحوار بدل الواحد الصحیح بـ  

 Continue اول محاولة لدخول القالب وھذا یبین ان الطالب لم یجد خطا شاغرا. أكمل المحاكاة 

كرر ھذه العملیة عدة مرات في كل مرة تتوقف فیھا المحاكاة  Ctrl+Alt+Cوذلك بالضغط علي 

المحاكاة سوف تستمر في التوقف كل ما كان علي طالب  Stop Conditionشرط التوقف  تحت
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 Journalفي نافذة الجریدة  trace messages المكالمة ان ینتظر وسوف تشاھد رسائل التتبع 

Window   والتي تبین رقم المتعاملTransaction number   للمتعامل المتوقفStopped 

Transaction یوجد قالب تولید  ، حیث انھGENERATE Block   واحد فقط في النموذج

فیمكننا ان نري بواسطة رقم المتعامل كم مرة علي المكالمة ان تتوقف وفیما إذا كانت ھناك 

  مكالمات متوقفة للمرة الثانیة.

  Theإضغط علي    Blocks Windowدعنا اآلن نزیل شرط التوقیف ففي نافذة القوالب 

Transfer Block  وعليThe Remove Icon in the Debug Toolbar    ثم اقفل نوافذ 

Blocks  وExpressions   

  . Ctrl+Alt+Cاستمر في إجراء المحاكاة وذلك بالضغط علي 

-Storages Window Nonسوف نراقب المحاكاة وھي تجري وذلك من خالل نافذة 

Detailed View  إختر  

Window / Simulation Window / Storages Window 

 إختر Main Menu ومن النافذة الرئیسیة 

Edit / Entity Details 

   Non-Detailed Viewلتفعیل نافذة 

 لنشاھد اآلن المدرج التكراري للمكالمات المتأخرة وھو یبنى ، إختار 

Window / Simulation Window / Table Window 

 وق الحوار الظاھر لذلك اضغط علي وحیث انھ یوجد جدول واحد فقط وإسمھ موجود في صند

OK 

ماھو إال مدرج تكراري دینامیكي ویمكن النظر الیھ اي وقت شئنا،   Transit الجدول المسمى 

یتضح من الجدول ان عدید من الزبائن الیتحصل علي الخدمة مباشرة وطبعا ھذا یسبب لھم 

  الكثیر من اإلنزعاج.
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بدال من إثنان. إجعل نافذة التخزین فعالة باضغط  خطوط 4ماذا لو اضفنا خطوط اكثر؟ لنحاكي 

  ثم اختار  OKثم  Command / Clearثم اختار   The Storages Windowعلي 

Command /Custom  وفي صندوق الحوار اكتب  

Sets Storage 4  ثم OK   

وفي  Command / STARTھذا سیعدل عدد خطوط الھاتف. لنرى ماذا سیحدث، اختار 

  OK ثم إضغط 1000 ر استبدل الواحد الصحیح بـ  صندوق الحوا

فعالیة خطوط الھاتف اقل بكثیر من السابق، بالنظر الي المدرج التكراري لطول المكالمة نجد انھ 

افضل بكثیر، في الواقع لو نظرنا الي نافذة القوالب في شكلھا المفصل سنشاھد ان قالب 

TRANSFER Block  البین لم یحتاج إعادة الطلب. ویبدو ان لم یرتاد وذلك ألن اي من الط

اربعة خطوط ازالت كل المشاكل السابقة. في الحقیقة یجب برھنة ھذا بطریقة إحصائیة وذلك 

   ANOVA Command باألمر 

  تمرین: جرب ثالثة خطوط ھاتف وقارن النتائج.
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  محاكاة نظام تخزین بمراجعة دوریة  - 3

  عرض المشكلة:

وحدة.   1000بھ بواسطة مراجعة دوریة اسبوعیا. المخزون اإلبتدائي یتكون من  مخزون منتج نھائي یتحكم

وحدة، اي ان تعدیل   1000وحدة وبإحتمال متساوي. المخزون المستھدف ھو   63 و   40الطلب الیومي یتغیر بین 

وحدة او   800وحدة. فإذا كان المخزون الموجود ھو 1000 المخزون یتم بطلب الفرق بین المخزون الموجود و 

لتوصیل   lead timeاكثر فلن یعدل المخزون لذلك االسبوع. الشركة تعمل بنظام خمسة ایام لإلسبوع. زمن التقدم 

 یوم وتحق فیما إذا كان ھناك اي نقص للمخزون   200الطلبیة ھو اسبوع واحد. حاكي نظام المخزون لمدة 

stockouts   

 عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - PERIODIC.GPS, by Gerard F. Cummings 

******************************************************************* 

* 

*       Periodic Review Inventory Model                               

* 

*       Time units are in days                                        

* 

*********************************************************************          

*  Definitions of non block entities  

         RMULT      39941 

Stock    STORAGE    10000                ;Warehouse can hold 10000 

Stock    TABLE      S$Stock,100,100,20   ;Table for inventory amts  

Orderqty VARIABLE   Target-S$Stock       ;Order quantity 

Demand   VARIABLE   RN1@24+40            ;Daily demand 

Target   EQU        1000                 ;Initial stock level 

Reorder  EQU        800                  ;Reorder point  

********************************************************************* 

*  The reorder process  

         GENERATE   5,,,,1               ;Review xact, Priority=1 

         TEST L     S$Stock,Reorder,Skip ;Is stock < Reorderpt 

         ASSIGN     2,V$Orderqty         ;Parameter 2=Order quantity 

Custwait ADVANCE    5                    ;Lead time is 5 days 

         ENTER      Stock,P2             ;Stock increases by P2 

Skip     TERMINATE                       ;Ordering xact is finished 

********************************************************************* 
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*  The daily demand decrements quantity on hand 

         GENERATE   1                    ;Daily demand transaction 

         ASSIGN     1,V$Demand           ;Parameter 1(P1)=daily 

demand 

         TABULATE   Stock                ;Record daily stock 

         TEST GE    S$Stock,P1,Stockout  ;Can order be filled 

         LEAVE      Stock,P1             ;Remove demand from stock 

         TERMINATE  1                    ;Daily timer 

Stockout TERMINATE  1                    ;Daily timer 

********************************************************************* 

*  Initialize the inventory  

         GENERATE   ,,,1,10              ;Set initial stock 

         ENTER      Stock,Target         ;Set init stock level=target 

         TERMINATE                       ;Xact is terminated 

********************************************************************* 

 

  وصف النموذج :

RMULT  

ھذا األمر یضع نواة مولد االعداد العشوائیة. بتغییر النواة یمكننا قیاس تأثیر التغیر العشوائي 

   GPSSفي  ANOVAاألساس في إستخدام امر البحت، تكرار المحاكاة یشكل 

STORAGE 

وھي اعلى بكثیر  10000اعطیت لھ سعة   Storage Entity Stockكائن التخزین للمخزون  

حیث انھ یمكن لنا   warehouseمن مستوى التخزین العادي ویمثل السعة الكلیة للمخزن 

 Storageتوي المخزن السماح لمستوى المخزون بان یزید عن المخزون المستھدف. مح

المستخدم سوف نستخدمھ لیمثل مستوى المخزون الحالي. لھذا فإن مستوي المخزون الحالي 

  S$Stockتسمي  SNAسیتوفر خالل المحاكاة كصفة نظام عددیة 

TABLE 

  ووضع لتجمیع تاریخ مستوى المخزون الیومي Stockجدول یسمي 

ORDERQTY  
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 ناقص كمیة المخزون الموجودةTarget خزون المستھدف الكمیة المزمع طلبھا وھي مستوى الم

stock on hand  

DEMAND 

یرمز الى  @ وحدة وبإحتماالت متساویة. العامل   63 الي    40الطلب الیومي ویتغیر من 

إلي 999 و  0 فھو یحول الرقم العشوائي من المجال  modulo arithmetic الباقي بعد القسمة 

الرقم العشوائي الناتج نحصل علیة  40 علي النتیجة النھائیة بإضافة ونحصل 23 و   0 المجال 

  V$Demand المسماة  SNA من خالل الصفة العددیة للنظام 

TARGET  

 وقد وضع مساویا  Target ویسمي  target stock level مستوى المخزون المستھدف 

 ي طریقة إعادة الطلب إستخدام اسماء للقیم یجعل األمر اسھل عند إجراء تجارب عل 1000

reorder scheme  

REORDER  

كما ذكرنا  800 ووضعت مساویة لـ  Reorder وسمیناھا reorder point نقطة إعادة الطلب 

 سابقا إستخدام اسماء للقیم یجعل األمر اسھل عند إجراء تجارب علي طریقة إعادة الطلب 

reorder scheme  

عند   Transactionsلقوالب التي یدخلھا المتعاملین سننظر اآلن إلي العالقات التي تعرف ا

  إجراء المحاكاة.

GENERATE  

أیام محاكاة. من   5 مرة كل   Transaction یولد المتعاملین   GENERATE Block قالب 

اآلن فصاعدا یجب إستخدام الیوم كوحدة زمنیة لھذه المحاكاة. ھنا متعامل یغادر قالب 

GENERATE اكاة لغرض إختبار مستوى المخزون وإعادة الطلب عند كل خمسة ایام مح

 الحاجة فقط.

TEST  
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یحدد فیما إذا كان إعادة الطلب ضروري ام ال وھذا یحدث إذا كانت قیمة   TEST Block قالب 

 S$Stock   اقل من Reorder  وإال فإن المتعامل الداخل یقفز إلي Skip  و یتم إنھائھ بدون

  محاكاة إعادة طلب.

ASSIGN 

فإن   reorder condition ھي شرط إعادة طلب   TEST Blockإذا  كانت نتیجة قالب 

 parameter  2وھذا یعطي المعلم رقم  ASSIGN Block المتعامل یمر من خالل القالب 

number 2 .لھذا المتعامل الكمیة التي یعاد طلبھا  

ADVANCE  

یام محاكاة والتي تمثل زمن التقدم للطلب ا  5 المتعامل الذي یكتشف شرط إعادة الطلب ینتظر 

order lead time .الحظ ان المتعاملین اآلخرین الیمنعوا من الطلب  

ENTER  

ویضیف الي   ENTER Block عند وصول الطلب بعد خمسة ایام فإن المتعامل یدخل قالب 

  parameter number 2  2القیمة الموجودة في المعلم رقم   S$Stock قیمة 

TERMINATE  

( عداد  Termination Countبدون إنقاص عداد اإلنھاء   Transactions ینھى المتعاملون 

 اإلنھاء یستخدم لتعیین شرط نھایة المحاكاة) 

GENERATE  

  متعامل یمثل الطلب الیومي، تولد مرة كل یوم محاكاة

ASSIGN  

  للمتعامل  1الطلب الیومي یوضع في المعلم رقم 

TABULATE  
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یجدد المدرج التكراري للمستوى الیومي للمخزون قبل تحقیق   TABULATE Block قالب 

  اي طلبات

TEST  

فإذا وجد نقص فال یحقق الطلب  stockout یتحقق من نقص المخزون  TEST Block قالب 

   Stockoutویرسل المتعامل إلي القالب المعلم بـ 

LEAVE  

بمقدار الطلب الیومي ویقوم  S$Stock ص من إذا كان مستوى المخزون كاف فإن المتعامل ینق

 ) B   ) operand Bكالمعلم  1وتعیین المعلم رقم   LEAVE Blockبھذا بدخولھ قالب 

TERMINATE  

مؤشرا نھایة یوم 1 بمقدار   Termination Count ینھى المتعامل وینقص عداد اإلنھاء 

  محاكاة

TERMINATE  

یدخل فقط إذا شعر متعامل یومي   Stockout رمز المعلم بال  TERMINATE Block قالب 

  ان طلبة الیومي الیمكن تحقیقھ

GENERATE  

یولد متعامل واحد عند بدایة المحاكاة لبدء مستوى المخزون  GENERATE ھذا القالب الثالث 

  ولھ اعلى افضلیة لكي ال یبطل بالمتعاملین اآلخرین

ENTER  

لتغییر   ENTER Block یستخدم القالب   initializing Transaction المتعامل المبدئي 

  للمستوى المستھدف عند بدایة المحاكاة  S$Stock قیمة 

TERMINATE  
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  ینھي المتعامل المبدئي بدون إنقاص عداد اإلنھاء.

  مالحظات:

یسمح لعدة متعاملین بالتواجد في اماكن  GPSSعلي عكس لغات البرمجة ذات الطبع العام فإن 

لمحاكاة عند اي لحظة زمنیة. في ھذا النموذج یتولد المتعاملین عند كل من الثالثة مختلفة في ا

والتي تولد ثالثة انواع مختلفة من المتعاملین. ففي الجزء األعلى یتولد  GENERATEقوالب 

متعامل كل خمسة ایام عمل لمراجعة المخزون وإعادة الطلب إذا احتاج األمر. وبعد خمسة ایام 

یوضع مع المخزون. في الجزء األوسط المتعاملین ھنا یمثلوا الطلب الیومي و یصل الطلب و

یسببوا في إزاحة الوحدات من المخزون إذا كانت الكمیة كافیة، ولكن قبل تحقیق الطلبیة یجدول 

. المتعامل الوحید المتولد في الجزء األخیر یضع قیمة Stock مستوى المخزون في الجدول 

وحدة ویعطي لھ اعلي افضلیة حتي نتأكد انھ سیكون اول متعامل نشط  1000 المخزون البدائي لـ

 Active Transaction  

المسمى   Storage Entityوحدات الزمن ھنا ھي الیوم. المحتوى الحالي لكائن المخزن 

Stock  یمثل مستوى المخزون الحالي وھذه القیمة یتحصل علیھا منSNA  المسمىS$Stock 

 یجمع مدرج تكراري لمستوى المخزون الیومي. القیم المسماة  Stock الجدول المسمى 

Target  و Reorder   تمثل معلمین مھمین جدا لھذا النموذج فـ Target  تضع مستوى

تضع مستوى المخزون الذي یسبب إعادة الطلب. بإستخدام   Reorder المخزون المستھدف و 

  معالم لكي نستكشف بدائل اخرى.متغیرات إسمیة یمكننا بسھولة تغییر ھذه ال

  إجراء المحاكاة:

 وفي صندوق الحوار اختار   File / Open إلجراء المحاكاة وتولید التقریر المعیاري اختار 

PERIODIC   ثم اضغط Open  بعدئذن نولد المحاكاة ، اختار Command / Create 

Simulation   ثم اختار Command / START بالقیمة 1 دل  وفي صندوق الحوار ب 

طلب یومي، عند إنتھاء المحاكاة یولد   200 ستنتھي المحاكاة بعد تحقیق  OK ثم اضغط  200

  . ویعرض التقریر تلقائیا. Periodic.1.1 البرنامج تقریر في الملف 

  مناقشة النتائج:
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  یوضح ان نظام المخزون یحقق كل الطلبات الیومیة ولم یعاني من اي نقص  Stock الجدول 

outage  وھذا یبین ان عمل  300 كما نالحظ انھ التوجد اي قیمة مستوى یومي مجدولة اقل من

  النظام مرضى.

  داخل المحاكاة:

لنستكشف حالة نھایة المحاكاة والذي ولد التقریر المعیاري. اوال لنھيء نافذة العبارات لمشاھدت 

 قیمتین. اختار 

Window / Simulation Window / Expressions Window 

   اكتب   Label في نافذة تحریر العبارات وفي خانة الرمز 

No. Stockouts 

 اضغط على    stock outagesھذا سیجعلنا نشاھد   N$Stockoutوفي خانة العبارات اكتب 

View و على Memorize    لنضیف مستوي التخزین األقصيmaximum stock level  

وفي خانة التعابیر  Max Stock استبدل القیمة الحالیة بـ   Label ففي صندوق الحوار عند 

لنضیف   Memorizeو علي     Viewاضغط علي   SM$Stockاستبدل القیمة الحالیة بـ  

استبدل القیمة    Labelفي خانة    current stock level ایضا مستوي المخزون الحالي 

 وعلي       Viewاآلن اضغط علي   $StockSوخانة التعابیر تستبدل بـ    Stockالحالیة بـ  

Memorize    لنضیف اخیرا رقم الیوم، غیر خانة الرمز اليDay    وخانة العبارات الي 

AC1   ثم اضغط عليView   وعليMemorize     أخیرا اضغط عليOK  نظامنا ناجح في

المخزون  stockoutsكما نشاھد من قیمة عدد نقص المخزون   outagesمنع نقص المخزون 

یبین أقصي قیمة لمستوي المخزون خالل المحاكاة وھو اعلي مما كنا   Max Stockاألقصي 

  نتوقع.

 المدرج التكراري لمستوى المخزون الیومي نحصل علیھ بإختیار 

Window / Simulation Window / Table Window 

 OK وبما انھ یوجد جدول واحد إضغط  
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وھذا یمثل المال المعطل في البضائع المخزنة  785.45 ھو الحظ ان متوسط مستوى المخزون 

   Stock وھو مقیاس لتكلفة النظام، لنتابع المحاكاة مالحظین جدول 

ایضا سنراقب رقم الیوم ونحن نشاھد نافذة العبارات، سوف نبدأ المحاكاة ونجعلھا تجري لمدة 

 NP,100 بـ   1  وفي صندوق الحوار استبدل Command / START یوم. إختار   100

)NP  تعني التولد تقریر) ثم اختار OK سنشاھد البیانات وھي تتجمع خالل المئة یوم ،

اإلضافیة من التشغیل. العملیة الداخلیة للمحاكاة جدا بسیطة، عند البدایة المتعامل من الجزء 

في كل یوم . بعدئذن  Stockالمسمي   Storage Entity الثالث في النموذج یبدأ كائن المخزن 

متعامل طلب یتولد في الجزء األوسط من النموذج وكل خامس یوم متعامل إعادة طلب یتولد في 

 الجزء األعلى من النموذج. إعادة الطلب الیتحقق إال بعد خمسة ایام اخرى. اقفل نافذتي الجدول 

Tables   و العباراتExpressions  .  

 .ل، اختار لنفتح اآلن نافذة القوالب في المشھد المفص

Window / Simulation Window / Blocks Window 

 ھذا سیبین العدد الكلي لدخول المتعاملین 

 

  شكل نافذة القوالب في المشھد المفصل

 و اختار  OK ثم اختار   Command / Clear سوف نشاھد تاریخ جري المحاكاة ، اختار  

Command / START  100 بـ   1 وفي صندوق الحوار استبدل,NP  واضغط OK الحظ
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مختلف النشاطات في األجزاء المختلفة في المحاكاة ، كما تشاھد توجد ثالثة انواع مختلفة من 

 المتعاملین 

وحدة.   600وحدة  ونقطة الطلب إلي   800تمرین: جرب بتخفیض المخزون المستھدف إلي 

  قارن النتائج.
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  محاكاة ورشة تصلیح تلفزیون  - 4

  عرض المشكلة:

ألجھزة  overhaul ستخدم ورشة إصالح اجھزة تلفزیون عامل إصالح واحد للصیانة الدوریة ت

الورشة المؤجرة ولصیانة اجھزة الزبائن وللقیام بإصالحات سریعة في حینھا. الصیانة الدوریة 

ساعة إلكمالھا. اإلصالحات السریعة  1±10 ساعة وتستغرق   8±40 ألجھزة الورشة تبدأ كل 

 5±15 دقیقة وتستغرق    10±90فیوز او تعدیل قنوات تجري فوریا وتصل كل  مثل تغییر

 ساعة وتستغرق   1±5 دقیقة. أجھزة الزبائن التي تحتاج إصالح وصیانة عادیة تصل كل 

دقیقة إلنتھائھا. أجھزة الزبائن لھا األفضلیة في التصلیح عن الصیانة الدوریة ألجھزة  120±30

  الورشة.

 یوم.  50 ة لمدة حاكى عمل الورش -3

 حدد فعالیة عامل التصلیح والتأخیر في خدمة الزبائن. -4

  عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - TVREPAIR.GPS, by Gerard F. Cummings 

*****************************************************************        

*      Television Maintenance Man Model                         * 

***************************************************************** 

*      Repair of rented sets, one each week                     * 

*      Time unit is one minute                                  * 

*****************************************************************  

         GENERATE   2400,480,,,1    ;Overhaul of a rented set 

         QUEUE      Overhaul        ;Queue for service 

         QUEUE      Alljobs         ;Collect global statistics  

         SEIZE      Maintenance     ;Obtain TV repairman 

         DEPART     Overhaul        ;Leave queue for man 

         DEPART     Alljobs         ;Collect global statistics 

         ADVANCE    600,60          ;Complete job 10+/-1 hours 

         RELEASE    Maintenance     ;Free repairman 

         TERMINATE                  ;Remove one transaction 

*****************************************************************         

*  On the spot repairs         

         GENERATE   90,10,,,3       ;On-the-spot repairs  
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         QUEUE      Spot            ;Queue for spot repairs 

         QUEUE      Alljobs         ;Collect global statistics 

         PREEMPT    Maintenance,PR  ;Get the TV repairman 

         DEPART     Spot            ;Depart the 'spot' queue 

         DEPART     Alljobs         ;Collect global statistics 

         ADVANCE    15,5            ;Time for tuning/fuse/fault 

         RETURN     Maintenance     ;Free maintenance man 

         TERMINATE             

 **************************************************************** 

*  Normal repairs on customer owned sets 

         GENERATE   300,60,,,2      ;Normal TV Repairs 

         QUEUE      Service         ;Queue for service 

         QUEUE      Alljobs         ;Collect global statistics 

         PREEMPT    Maintenance,PR  ;Preempt maintenance man 

         DEPART     Service         ;Depart the 'service' queue 

         DEPART     Alljobs         ;Collect global statistics 

         ADVANCE    120,30          ;Normal service time 

         RETURN     Maintenance     ;Release the man 

         TERMINATE 

***************************************************************** 

         GENERATE   480             ;One xact each 8 hr. day 

         TERMINATE  1         

*  Day counter         

***************************************************************** 

*  Tables of queue statistics 

Overhaul QTABLE     Overhaul,10,10,20 

Spot     QTABLE     Spot,10,10,20 

Service  QTABLE     Service,10,10,20 

Alljobs  QTABLE     Alljobs,10,10,20 

***************************************************************** 

  وصف عمل النموذج:

GENERATE  

متعاملین والذین یمثلوا اجھزة الورشة التي تحتاج الي صیانة دوریة تولد في ھذا القالب في ال

ساعة. وحدة الزمن ستكون بالدقائق. ھذه اإلصالحات تعطي اقل اولویھ برتبة  40المتوسط كل 

1.  
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QUEUE  

 لكائن الطابور  QUEUE لجمع إحصائیات منفردة. قالب    QUEUEھنا تستخدم قالبین 

Queue Entity المسميOverhaul   .یجمع إحصائیات ازمنة البدء ألجھزة الصیانة الدوریة

یكرر في اماكن   Alljobsالمسمي  Queue Entityالثاني لكائن الطابور   QUEUEقالب 

 اخرى لكي یجمع إحصائیات لألنواع األخرى من التصلیحات كما لھذة.

SEIZE  

تحصل علي إھتمام عامل التصلیح تمثل بكائن التسھیلة إصالحات الصیانة الدوریة التي تنتظر و

Facility Entity   المسماةMaintenance  

DEPART  

عندما یحصل متعامل صیانة دوریة علي إنتباه تسھیلة عامل التصلیح ینتھي وقت إنتظاره. إثنان 

  مختلفة. Queue entitiesتسجل وقت اإلنتظار لكائنین طابور   DEPARTمن قوالب 

ADVANCE  

 دقیقة. 60± 600 ھذا القالب یحاكي زمن الصیانة الدوریة 

RELEASE  

عند إكمال صیانة دوریة فإن المتعامل الذي یمثلھا یخلي سبیل كائن التسھیلة المتمثل في عامل 

 التصلیح مما یسمح لصیانة اخرى في ان تبدأ.

TERMINATE  

 Terminationإنقاص عداد اإلنھاء  المتعامل الممثل لصیانة دوریة ینھى من المحاكاة وبون

Count   

GENERATE  
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 الممثلین لإلصالحات الفوریة تولد في ھذا القالب في المتوسط كل  Transactionsالمتعاملین 

 دقیقة ولھم أفضلیة أعلى من الصیانة الدوریة. 90

QUEUE  

 ابور لكائن الط QUEUE لجمع إحصائیات منفردة. قالب    QUEUEھنا تستخدم قالبین 

Queue EntityالمسميSpot   یجمع إحصائیات ازمنة البدء ألجھزة الصیانة الفوریة. قالب

QUEUE   الثاني لكائن الطابورQueue Entity  المسميAlljobs   یكرر في اماكن اخرى

 لكي یجمع إحصائیات لألنواع األخرى من التصلیحات كما لھذة.

PREEMPT  

انواع الصیانة االخرى فإن المتعاملین الممثلین للصیانة الفوریة  بما ان الصیانة الفوریة تقطع كل

لكي تتحصل علي عامل  PREEMPT Block تحاول الدخول في طور أولویة لقالب إخالء 

 التصلیح وھذا سیوقف بشكل مؤقت اي عملیة صیانة دوریة او عادیة.

DEPART  

تھي وقت إنتظاره. . إثنان من قوالب عند إمتالك متعامل صیانة فوریة لتسھیلة عامل التصلیح ین

DEPART   تسجل وقت اإلنتظار لكائنین طابورQueue entities .مختلفة  

ADVANCE  

  دقیقة. 5±15 یحاكي وقت التصلیح   ADVANCE Block قالب 

RELEASE  

عند إكمال صیانة فوریة فإن المتعامل الذي یمثلھا یخلي سبیل كائن التسھیلة المتمثل في عامل 

 تصلیح مما یسمح لصیانة اخرى في ان تبدأ.ال

TERMINATE  

 Terminationالمتعامل الممثل لصیانة فوریة ینھى من المحاكاة وبون إنقاص عداد اإلنھاء 

Count  
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GENERATE-TERMINATE  

ھذا الجزء من النموذج یعمل تماما كالجزء السابق مع فارق واحد، حیث ان الصیانة الفوریة 

ع الصیانة االخرى، اال ان الصیانة العادیة تقطع فقط الصیانة الدوریة ولھذا تقطع اي من انوا

( افضلیة تقع بین األفضلیتین  2فإننا نعطي المتعامل الذي یمثل صیانة عادیة افضلیة مساویة 

  االخرى)

GENERATE  

  ساعات محاكاة.  8متعامل یستخدم لعد إنقضاء یوم واحد یولد كل 

TERMINATE  

 من عداد اإلنھاء  1 ینتھى فوریا. ھذا ینقص  Counting Transaction د متعامل الع

Termination Count  مما یسمح لنا بالسیطرة علي طول المحاكاة بإستخدام العاملA  )

operand A  في امر (START Command  

QTABLE  

ور كل تعرف مدرجات تكراریة إلحصائیات الطابOverhaul التي تبدأ بـ   QTABLE عبارة 

والتي تعرض في التقریر المعیاري. الحظ ھنا اننا  Table Windowمنھا في نافذة جدول 

ألن اإلحصائیات  Qtables لجداول الطابور   TABULATE Blocksالنحتاج وضع قوالب 

  المعني. DEPART Block تسجل تلقائیا عند الدخول الي قالب 

تلف من المتعاملین. األجزاء الثالثة االولى النموذج منظم في عدة أجزاء. كل جزء لھ نوع مخ

تمثل الصیانة الدوریة والصیانة الفوریة والصیانة العادیة علي الترتیب. ھذة كلھا تتنافس علي 

والتي تمثل عامل التصلیح. Maintenance الوحیدة المسماة  Facility Entity التسھیلة  

  وظائف الصیانة الدوریة اعطیت اقل افضلیة.

السفلي من النموذج یوقت المحاكاة وذلك بتولید وإنھاء متعامل كل یوم عمل محاكى. قالب الجزء 

TERMINATE   ھنا ھو الوحید الذي یسبب لعداد اإلنھاء في التناقص والذي یعطى من خالل

 والذي یوقف المحاكاة عندما یصبح عداد اإلنھاء  START Commandاألمر 

Termination Count (TG1)  و أقل.صفرا أ  
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 Queue entities أوقات اإلنتظار لكل نوع من انواع الصیانة تتجمع بواسطة كائنات الطابور 

أوقات التأخر لجمیع الوظائف تتجمع بواسطة كائن Service و Spot و  Overhaulالمسماة 

  ھذه األوقات التشمل أوقات التصلیح فقط التأخر حتي یبدأ التصلیح. Alljobsالطابور 

وھذة طریقة سھلة  Queue Entityعرفناھا لكل كائن طابور   Qtable entitiesكائنات 

  للحصول علي مدرج تكراري تلقائي ألوقات اإلنتظار لكل نوع.

  إجراء المحاكاة:

 وفي صندوق الحوار نختار  File / Open إلجراء المحاكاة وتولید تقریر معیاري نختار 

TVREPAIR  ثم نختار Open  . المحاكاة بإختیار  آلبد من خلق Command / 

Create Simulation  ثم نختارCommand / START  وفي صندوق الحوار نستبدل

  OK وإضغط 50 الواحد الصحیح بـ 

وھذا  TERMINATE Blockبقالب  Transactions متعامل  50تنتھي المحاكاة بعد مرور 

  یوم عمل. 50یمثل 

. یعرض ھذا  TVRepair.1.1  یاري في الملف تقریر مع GPSS عند نھایة المحاكاة یكتب 

  التقریر تلقائیا في نافذة التقاریر.

  مناقشة النتائج:

. متوسط اوقات اإلنتظار  %78یالحظ ان عامل التصلیح كان مشغوال بشكل جید إذ كانت فعالیتھ 

ھناك اي دقیقة لصیانة األجھزة العادیة. لم یوجد  51دقیقة لصیانة األجھزة الدوریة و  25كانت 

دقیقة وھذا الیشمل  12تأخیر لوظائف الصیانة الفوریة. متوسط زمن اإلنتظار الكلي حوالي 

  DEPART Blocksاوقات الخدمة طبعا نظرا لوضع قوالب 

  داخل المحاكاة:

  لننظر إلي حالة نھایة المحاكاة عند تولید التقریر المعیاري.
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 نختار  Model Window ة في نافذة النموذج  اوال لنتأكد من فعالیة عامل التصلیح، من القائم

Command / SHOW  وفي صندوق الحوار أكتب FR$Maintenance  ثم اضغط 

OK .  

 في نافذة النموذج لھذه الصفة العددیة للنظام  Status line الفعالیة التي نشاھدھا في سطر 

SNA   78 معبر عنھا كأجزاء من الف والتي كانت%   

التي تمثل عامل التصلیح نفتح نافذة التسھیالت  Facilityة التسھیلة لكي ننظر إلي حال

Facilities Window  

نحن اآلن ننظر  Window / Simulation Window / Facilities Window لنختار 

  دقیقة. 52الي المنظر المفصل لھذه النافذة، متوسط زمن التصلیح حوالي 

سنرى المدرج التكراري Overhaul Table  لـ  Table Windowإذا فتحنا نافذة الجدول 

 Window / Simulation Window / Table ألزمنة إنتظار الوظائف. لنختار 

Window   وفي صندوق الحوار إضغط عليThe Down Arrow    و اختار 

OVERHAUL  ثم OK 

 

 .جدول الصیانات الدوریة
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في التقریر العیاري. لكي نشاھد  Overhaul Table ھذا یعطي نفس المعلومات كما في جدول  

 Qtable entities  االخرى، نكرر ما فعلناة سابقا ولكن نختار األسماء Service او Spot   أو

 Alljobs  .في صندوق الحوار. ویترك ھذا كتمرین  

  أقفل جمیع النوافذ البیانیة.

 Model   دقیقة. في نافذة النموذج 30لننظر اآلن لما یحدث عندما تصل الوظائف كل 

Window   لنبحث عن قالب GENERATE  الثالث (في الجزء الخاص بالصیانة العادیة من

 5یساوي  Bو  30یساوي   Aھذا القالب  operandsالنموذج). غیر ھذا بحیث تصبح عمال 

. لنجھز  Command / Retranslate . أعد ترجمة النموذج بإختیار    60و   300بدال من 

 Window / Simulation Window / Plotعادة إجراء المحاكاة، لنختار لرسم بیاني قبل إ

Window  ثم في نافذة تحریر الرسومات Edit Plot Window   أدخل البیانات كما في

  الرسم التالي، 

 

 نافذة تحریر الرسومات
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و علي   Plotسوف نرسم طابور الخدمة وفعالیة عامل التصلیح علي نفس الرسم، إضغط علي . 

emorizeM   ثم أدخل القیم التالیة التي یراد رسمھا، اكتبMaintenance Util   في خانة

 ثم   Memorizeو    Plotفي خانة العبارة ثم اضغط علي   FR$Maintenanceالرمز و 

OK . كبر قلیال النافذة بحیث یمكن مشاھدتھا بوضوح ثم اختار Command / START 

 OK ثم   5ة بالقیم 1وفي صندوق الحوار بدل 

 

 رسم لطابور الفعالیة

واضح ان الورشة اصبحت ملیئة باألجھزة والعامل یعمل بدون توقف. لننظر الي النافذة اخرى، 

 Window / Simulation Window أقفل نافذة الرسومات و افتح نافذة التسھیالت، اختار 

/ Facilities Window  رأیناھا توا و األیقونة  الحظ ان ھذه النافذة تؤكد الفعالیة والتي

)icon وظیفة، اختار  62) تبین طابور طویل للوظائف المنتظرة، حوالي Window / 

Simulation Window / Table Window   لكل جدول ترید ان تراه وأختار إسم الجدول

  من صندوق الحوار الذي یظھر.  Service أو   Spot أو Alljobs أو Overhaul المناسب، 

اھر ان عامل التصلیح في حاجة الي مساعدة إذا استمرت الوظائف تصل بھذا المعدل وإال من الظ

  فإن الورشة ستفقد الكثیر من الزبائن.
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  محاكاة نظام التحكم في جودة - 5

  عرض المشكلة:

تصنع قطعة عن طریق متتابعة من العملیات، كل منھا تتبع بدقیقتین للفحص. العملیة األولى 

و  %15من القطع لیعاد تصنیعھا. العملیتین الثانیة والثالثة تحتاج كل منھما إلى  %20تحتاج إلى 

من القطع المعاد تصنیعھا تكون تالفھ و تنبذ  %60من القطع لیعاد تصنیعھا على التوالي.  5%

scrapped  الباقیة تحتاج الي إعادة معالجة من العملیة التي تم منھا الرفض. %40، والـ  

دقیقة بتوزیع اسي. الزمن للعملیة االولى یعطى  30یدة یتم في المتوسط كل صناعة قطعة جد

  بالجدول التالي:

Time For First Process 

Frequency                .05 .13 .16 .22 .29 .15 

Process time (mins)  10  14  21  32  38  45 

دقیقة و  24لھ توزیع طبیعي بمتوسط دقائق وزمن العملیة األخیرة  6±15العملیة الثانیة تستغرق 

  دقائق. 4إنحراف معیاري 

  قطعة مكتملة. 100حاكي عملیات التصنیع لـ  -1

 عین الزمن اآلزم لذلك وعدد القطع المرفوضة. -2

  عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - QCONTROL.GPS, by Gerard F. Cummings 

*****************************************************************  

*                                                               * 

*           Quality Control Program                             * 

*           Time units are in minutes                           * 

*****************************************************************  

            RMULT        93211       

*  Definitions 

Transit     TABLE        M1,100,100,20        ;Transit Time 
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Process     FUNCTION     RN1,D7 

0,0/.05,10/.18,14/.34,21/.56,32/.85,38/1.0,45 

*****************************************************************         

            GENERATE     (Exponential(1,0,30)) 

            ASSIGN       1,FN$Process         ;Process time in P1 

Stage1      SEIZE        Machine1 

            ADVANCE      P1                   ;Process 1 

            RELEASE      Machine1 

            ADVANCE      2                    ;Inspection 

            TRANSFER     .200,,Rework1        ;20% Need rework 

***************************************************************** 

Stage2      SEIZE        Machine2 

            ADVANCE      15,6                 ;Process 2 

            RELEASE      Machine2 

            ADVANCE      2                    ;Inspection 

            TRANSFER     .150,,Rework2        ;15% Need rework 

***************************************************************** 

Stage3      SEIZE        Machine3 

            ADVANCE      (Normal(1,24,4))     ;Process 3 

            RELEASE      Machine3 

            ADVANCE      2                    ;Inspection 3 

            TRANSFER     .050,,Rework3        ;5% need rework 

            TABULATE     Transit              ;Record transit time 

            TERMINATE    1 

***************************************************************** 

Rework1     TRANSFER     .400,,Stage1 

            TERMINATE 

Rework2     TRANSFER     .400,,Stage2 

            TERMINATE 

Rework3     TRANSFER     .400,,Stage3 

            TERMINATE 

  وصف النموذج :

RMULT  

. عند الحاجة إلجراء تكرارات للمحاكاة فإننا نغیر نواة  1لبدء نواة مولد األرقام العشوائیة رقم 

  مولد األرقام العشوائیة فقط.
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TABLE  

سوف یجمع البیانات للمدرج التكراري والذي سیشاھد  Table Transit الجدول اإلنتقالي 

  تفاعلیا.

FUNCTION  

 ,21 ,14 ,10تعطي القیمة (إقرأ من الیسار للیمین)   PROCESS المسماه   GPSS دالة لغة 

یجب  GPSS Functionsبحسب اإلحتماالت المعطاة. الحظ انھ في دوال 45  ,38 ,32

لتعیین  Cumulative Distribution Functions اكمي إستخدام دالة التوزیع التر

  اإلحتماالت.

GENERATE  

دقیقة في المتوسط بتوزیع اسي. أستخدمنا التوزیع األسي الداخلي للغة  30تصنع قطع جدیدة كل 

GPSS.  

ASSIGN  

للمتعامل  parameter number 1زمن التصنیع للمرحلة االولى للعمل وضع في العامل األول 

Transaction  

SEIZE  

  Machine1المسمي  Facility Entityالعمل او الوظیفة تمتلك أو تنتظر كائن التسھیلة 

ADVANCE  

 parameter 1مشغولة بمقدار الزمن المخزن في العامل األول  Machine1تبقي الوظیفة 

  للمتعامل الممثل للوظیفة.

  

RELEASE  
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یمكن عندئذ إشغالھا بالمتعامل المنتظر إذا والتي  Machine1المتعامل الممثل للوظیفة یترك 

  وجد.

ADVANCE  

  یحاكي زمن الفحص. ADVANCE Block القالب 

TRANSFER  

من المتعاملین لیذھب إلى  %20سوف یختار بشكل عشوائي   TRANSFER Blockقالب 

من  %80. الـ  Stage1. ھذا یمثل فشل القطعة الناتجة من  Rework1القالب المرمز 

  ملین االخر یستمروا للمرحلة التالیة.المتعا

  

SEIZE  

  .Machine2المسماة  Facility Entityالمتعامل الذي مر من الفحص یتملك او ینتظر التسھیلة 

ADVANCE  

  .stage 2یحاكي زمن المرحلة الثانیة  ADVANCE Block القالب 

RELEASE  

ذ إشغالھا بالمتعامل المنتظر إذا والتي یمكن عندئ Machine2المتعامل الممثل للوظیفة یترك 

  وجد.

ADVANCE  

  یحاكي زمن الفحص. ADVANCE Block القالب 

TRANSFER  
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من المتعاملین لیذھب إلى   %15سوف یختار بشكل عشوائي   TRANSFER Blockقالب 

من   %85. الـ  Stage2. ھذا یمثل فشل القطعة الناتجة من  Rework2القالب المرمز 

  خر یستمروا للمرحلة التالیة.المتعاملین اال

  

SEIZE  

  .Machine3المسماة  Facility Entityالمتعامل الذي مر من الفحص یتملك او ینتظر التسھیلة 

  

ADVANCE  

. الزمن المستغرق موزع stage 3یحاكي زمن المرحلة الثانیة  ADVANCE Block القالب 

  طبیعیا.

  

RELEASE  

والتي یمكن عندئذ إشغالھا بالمتعامل المنتظر إذا  Machine3المتعامل الممثل للوظیفة یترك 

  وجد.

ADVANCE  

  یحاكي زمن الفحص. ADVANCE Block القالب 

TRANSFER  

من المتعاملین لیذھب إلى    %5سوف یختار بشكل عشوائي   TRANSFER Blockقالب 

من    %95لـ . ا stage 3. ھذا یمثل فشل القطعة الناتجة من  Rework3القالب المرمز 

  المتعاملین االخر یمثلوا القطع المكتملة.

TABULATE  
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یضیف زمن اإلكمال الى المدرج التكراري الخاص بالجدول  TABULATE Blockقالب 

، تكتب الجداول تلقائیا في التقریر المعیاري وتشاھد كمدرجات تكراریة في  Transitالمسمى 

  نوافذ الجداول كل علي حدة.

TERMINATE  

ینھي المتعامل وینقص عداد اإلنھاء. یمكننا محاكاة عدد معین  TERMINATE Blockلب قا

 START) من عبارة  A )operand Aمن القطع المكتملة بإستخدام عداد قطع في العامل 

statement.  

TRANSFER  

في ان یعاد  %40عندما یفشل متعامل (قطعة) فحص القطع في المرحلة االولى فإن لھ إحتمال 

  لى المرحلة االولى. وھذا یمثل قطعة یعاد تصنیعھا.إ

TERMINATE  

المتعاملین اآلخرین یتم إنھائھم من المحاكاة بدون إنقاص عداد القطع المكملة. وھذا یمثل نبذ 

scrapping .القطع  

TRANSFER  

عندما یفشل متعامل (قطعة) فحص القطع في المرحلة الثانیة ویرسل الى ھذا القالب 

TRANSFER Block  في ان یعاد الى المرحلة الثانیة. . وھذا یمثل  %40یكون لھ إحتمال

  قطعة یعاد تصنیعھا.

TERMINATE  

المتعاملین اآلخرین یتم إنھائھم من المحاكاة بدون إنقاص عداد القطع المكملة. وھذا یمثل نبذ 

scrapping .القطع  

TRANSFER  
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في ان یعاد إلى  %40مرحلة الثالثة فإن لھ إحتمال عندما یفشل متعامل (قطعة) فحص القطع في ال

  المرحلة الثالثة. وھذا یمثل قطعة یعاد تصنیعھا.

  

TERMINATE  

المتعاملین اآلخرین یتم إنھائھم من المحاكاة بدون إنقاص عداد القطع المكملة. وھذا یمثل نبذ 

scrapping .القطع  

ودالة عملیة  Transit Tableالي النموذج منظم في عدة أجزاء. بعد تعریف جدول إنتق

Process Function  نجد انھ یوجد ثالثة أجزاء للنموذج كل منھا یمثل عملیة تصنیع. كل

متعامل یمثل قطعة في احد مراحل التصنیع. وحدات الزمن ھي الدقائق. كل خطوة لھا إحتماالت 

 Rework2أو  Rework1 فشل، واللتي في ھذه الحالة یرسل المتعامل إلى أحد القوالب المرمزة

في ان تنبذ وإال تعید  %60على التوالي. القطع المعاد تصنیعھا لھا إحتمال  Rework3أو 

  خطوتھا األخیرة. 

  إجراء المحاكاة:

 ومن صندوق الحوار نختار File / Open في النافذة الرئیسیة نختار  

QCONTROL ونضغط علىOpen  ومن ثم یجب خلق المحاكاة بإختیار Command / 

Create Simulation  ثم نختارCommand / START   بـ  1في صندوق الحوار بدل

  OK ثم إضغط  100

 TERMINATE Blockقالب  Transactionsمتعامل  100تنتھي المحاكاة عندما یدخل 

 QControl.1.1قطعة مصنعة كاملة. كالمعتاد یكتب تقریر معیاري الى الملف  100وھذا یمثل 

  یر یظھر ایضا بشكل تلقائي في نافذة التقاریر.. ھذا التقر

  مناقشة النتائج:

دقائق أو حوالي  4153.8في التقریر المعیاري نرى انھ استغرق  End Timeمن زمن اإلنتھاء  

نستطیع إیجاد  Block entry countsقطعة. من تعداد دخول القوالب  100ساعة إلكمال  69
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 Rework3و  Rework2و  Rework1خول القوالب عدد القطع المرفوضة. العدد الكلي لد

قطع  4قطعة فشلت في المرحلة الثانیة و  14قطعة فشلت في المرحلة االولى و  22یبین ان ھناك 

  قطعة نبذت. (3+7+11) 21قطعة فاشلة منھا  40فشلت في المرحلة الثالثة. ھذا یشكل 

  داخل المحاكاة:

ندھا التقریر المعیاري السابق. لنستخدم األمر لنستكشف حالة نھایة المحاكاة التي تولد ع

SHOW Command  للنظر إلى بعض الصفات العددیة للنظامSystem Numeric 

Attributes اوال لنتأكد من زمن نھایة المحاكاة لنختار . Command / SHOW  وفي

 سنشاھد ان الزمن Status Lineفي سطر الحالة OK ثم اضغط  AC1 صندوق الحوار أكتب 

وفي  Command / SHOW الحالي مساویا زمن نھایة المحاكاة في التقریر السابق. لنختار 

ھو عدد القطع التي  (22)ھذه القیمة ،  OK ثم اضغط  N$Rework1 صندوق الحوار أكتب 

  فشلت في المرحلة االولى.

 لنشاھد بعض نوافذ الرسومات، لنختار 

Window / Simulation Window / Facilities Window 

عالیة جدا وانھ یوجد عدد كبیر من القطع  Machine1ھذه نافذة التسھیالت. الحظ ان فعالیة 

مثیر للقلق ألنھ یحمل ھذا المصدر المشغول  Machine1المنتظرة، یبدوا أن معدل الفشل عند 

  جدا اكثر مما یطیقھ.

  بإختیار ھو مدرج تكراري ألزمنة اإلكمال، لننظر إلیھ  Table Transitالجدول 

 Window / Simulation Window / Table Window 

فقط حیث انھ یوجد جدول واحد في المحاكاة نضغط  Transitوفي صندوق الحوار سنرى كلمة 

   OK على 

دقیقة. اآلن  800دقیقة اال ان بعض القطع اخذ اكثر من  321برغم ان متوسط زمن اإلنھاء كان 

  أقفل نوافذ التسھیالت والجداول. 

  اننظر اآلن أین القطع؟ نافذة القوالب سوف تعطینا ھذه المعلومات. لنختار 
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 Window / Simulation Window / Blocks Window 

. سوف نجلري المحاكاة من  ASSIGNفي قالب  Machine1قطعة تنتظر  30الحظ انھ توجد 

رات ونعبئھا ببعض القیم جدید ولنشاھدھا من خالل بعض نوافذ الرسومات. لنبدأ بفتح نافذة العبا

التي نرغب في مالحظتھا. لنبقي نافذة القوالب مفتوحھ لكي نشاھد إنسیاب المحاكاة ونفتح نافذة 

  التعابیر لمشاھدت بعض القیم المختارة بینما تجرى المحاكاة. لنختار 

 Window / Simulation Window / Expressions Window 

وفي خانة التعبیر  أكتب   Rework1 ة الرمز أكتب  في صندوق تحریر العبارات وفي خان

N$Rework1  عندما نشاھد النافذة سوف نرى كم قطعة ارسلت إلعادة تصنیعھا الحظ ان جزء

ثم انظر الى إعادة التصنیع بعد   Memorizeو على    Viewمنھا سوف ینبذ. اضغط على 

صندوق الحوار استبدل القیمة الحلیة في المعالجة باآللة الثانیة. في نافذة تحریر العبارات وفي 

 N$Rework2 وفي خانة التعبیر استبدل القیمة الحالیة بـ  Rework2 خانة الرمز بالقیمة  

أخیرا أنظر الى إعادة التصنیع بعد المعالجة باآللة الثالثة في نافذة العبارات كالسابق بدل الرمز بـ  

Rework3   والتعبیر بـN$Rework3   على ثم اضغطView   وMemorize  ھذا .

سیمكننا من مشاھدت القطع الفاشلة، ایضا في نافذة القوالب سوف نشاھد المتعاملین الفاشلین 

  Rework3 و  Rework2 و  Rework1الداخلین لقوالب 

 Part لننظر الى رقم القطعة للمتعامل النشط، في صندوق الحوار وفي خانة الرمز أكتب 

number بارات أكتب وفي خانة العXN1  اضغطView     وMemorize    ثمOK  

 لنتخلص من كل المتعاملین ونصفر العدادات اإلحصائیة. من القائمة الرئیسیة نختار 

Command / Clear  و OK  القیمة .Part no.  لم تصفر ألنھا ال تتأثر بألمرClear  سوف

 Command بحیث تظھر معا. نختار  تتغیر بمجرد بدء المحاكاة. حرك افذتي القوالب والتعبیر

/ START  ثم   50بـ  1وبدل OK   

  الحظ نافذتي القوالب والتعبیر. أكتب مالحظاتك؟

اآلن اقفل نافذة التعابیر. كما الحظت فإن معظم القطع لم تفشل. دعنا نوقف المحاكاة عند حدوث 

في نافذة القوالب نختار و Halt (Ctrl+Alt+H)فشل لقطعة في المرحلة األولى. أوقف المحاكاة 

View / Entity Details  لكي نحول الي المشاھدة المختصرة، ضع مؤشر الفارة علي القالب
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في سطر  Placeوأضغط علیھ فیصبح مختارا (یتغیر لونھ) ثم اضغط على  Rework1المرمز 

عامل . ستتوقف المحاكاة عند فشل مت (Ctrl+Alt+C)األدوات. إستمر المحاكاة بالضغط علي 

مرتین. اآلن  (Ctrl+Alt+1)اآلن اجرى المحاكاة خطوة خطوة بالضغط على  Rework1عند 

  قم بالتجربة على النموذج بنفسك. جرب بدائل اخرى ودون مالحظاتك؟ 
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  محاكاة نظام تخزین بنقطة طلب: - 6

  عرض المشكلة:

ة طلب وحدة، وكمی 600، وضعت عند  order pointنظام تخزین تتحكم بھ نقطة طلب 

وحدة.  700وحدة. كمیة المخزون األولیة   500من   economic order quantityإقتصادیة 

من   lead timeموزعة بالتساوي. زمن التقدم  وحدة 63إلى  40الطلب الیومي في المجال 

  أیام.  5الطلب حتي توصیل البضائع 

  یوم 100حاكي نظام التخزین لمدة 

  الیومیة الفعلیةعین توزیع المخزون والمبیعات 

  عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - ORDERPNT.GPS, by Gerard F. Cummings 

*********************************************************************         

*                                                                   *      

*            Order Point Inventory System                           * 

*                                                                   * 

********************************************************************* 

*  Initialize and define 

          INITIAL    X$EOQ,500         ;Economic order qty. 

          INITIAL    X$Point,600       ;Order point 

          INITIAL    X$Stock,700       ;Set initial stock=700 

Inventory TABLE      X$Stock,0,50,20   ;Table of stock levels 

Sales     TABLE      P$Demand,38,2,20  ;Table of sales levels 

Var2      VARIABLE   RN1@24+40 

********************************************************************* 

          GENERATE   ,,,1 

Again     TEST L     X$Stock,X$Point   ;Order placed on successful 

test 

          ADVANCE    5                 ;Lead time = 1 week 

          SAVEVALUE  Stock+,X$EOQ      ;Economic order 

          TRANSFER   ,Again            ;Cycle transaction again 

*********************************************************************         

          GENERATE   1                 ;Daily demand xact 

          ASSIGN     Demand,V$Var2     ;Assign daily demand 

          TABULATE   Inventory         ;Record inventory 

          TEST GE    X$Stock,P$Demand  ;Make sure order can be filled 
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          SAVEVALUE  Stock-,P$Demand   ;Remove demand from stock 

          SAVEVALUE  Sold,P$Demand     ;X$Sold=Daily demand 

          TABULATE   Sales             ;Record daily sales 

          TERMINATE  1                 ;Daily timer 

********************************************************************* 

  

األول یولد متعامل مفرد والذي یقوم  GENERATEج مرتب في عدة أجزاء. قالب النموذ

بإعادة الطلب. ھذا المتعامل یمضي معظم وقتھ بإنتظار الدخول في حالة قالب إختبار رفض 

refuse mode TEST  مرمزAgain  قالب اإلختبار ھذا یشعر بحالة مستوى المخزون عنما .

ون مستوى المخزون تحت نقطة الطلب فإن المتعامل المنتظر تكون تحت نقطة الطلب. عنما یك

أیام ویضیف الطلب إلى المخزون ثم ینتظر للوقت  5وینتظر  ADVANCEیمر إلى قالب 

  التالي عنما یكون مستوى المخزون أقل من نقطة الطلب.

یكن الثاني یولد المتعاملین الیومیة والتي تمثل طلبات الزبائن. إذا لم   GENERATEقالب 

. یمكنك إحاطة كل قالب إختبار رفض بقوالب  TESTممكنا تحقیق طلب یمنع دخولھ إلى قالب 

QUEUE  وDEPART .إذا اردت تقریرا عن التأخر ھناك  

  

  إجراء المحاكاة:

 وفي صندوق الحوار نختار File / Open لكي نجري المحاكاة ونولد تقریرا معیاري نختار  

ORDERPNT  ثم Openدأ المحاكاة لنجھز رسم نشاھد من خاللھ متغیرین في قبل ان نب

  النموذج. لكن قبل ھذا یجب خلق المحاكاة حتي نستطیع الوصول إلى نافذة الرسم، نختار 

 Command / Create Simulation   ثم نختار 

Window / Simulation Window / Plot Window 

  مبین في الشكل التالي:وفي نافذة تحریر الرسومات أدخل المعلومات كما ھو 
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سوف نرسم الطلب الیومي ومستوي المخزون علي نفس الرسم. ( مالحظة: أدخل المعلومات 

ثم أدخل مجموعة   Memorizeثم    Plot) إضغط على  Enterبدون أن تضغط علي مفتاح 

 Inventory Level القیم الثانیة التي نرید رسمھا، في خانة الرمز بدل القیمة الموجودة بـ   

 و على   Plotثم إضغط على   X$Stockوفي خانة التعبیر بدل القیمة الموجودة بـ  

Memorize   ثمOK   حرك نافذة الرسم بشكل یجعلھا سھلة المشاھدة اثناء المحاكاة ثم إختار 

Command / START  ثم  100بـ  1وفي صندوق الحوار إستبدل OK  

كما  Orderpnt.1.1كتب التقریر المعیاري إلى الملف یوم وی 100تنتھي المحاكاة بعد مرور 

  یعرض في نافذة التقاریر.  نافذة الرسم ستبدوا أثناء المحاكاة كالتالي: 
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  نافذة الرسومات

  مناقشة النتائج:

یبدوا من الرسم أن تصرف نظام المخزون واضح حیث نشاھد أن مستوى المخزون یتغیر. 

  وحدة. 300ن مستوى التخزین لم ینقص عن جدول المخزون في التقریر تبین ا

  داخل المحاكاة:

 SHOWلنستكشف اآلن حالة نھایة المحاكاة والتي تولد عندھا التقریر السابق. لنستخدم األمر 

 وفي صندوق الحوار أكتب  Command / SHOW لننظر متوسط مستوى المخزون 

TB$Inventory  ثم OK   

 612و مقیاس لكمیة المال المربوطة في المخزون. عند ھذا سیبین متوسط مستوى المخزون. وھ

یبدوا نسبیا مرتفع. ربما نستطیع توفیر بعض المال بتغییر بعض المدخالت في نظام التخزین 

  المحاكى.

لننظر إلى بعض الرسومات. أوال صغر نافذة الرسوم ألننا سنحتاجھا الحقا. أفتح نافذة جدول 

 Window / Simulation Window / Table إختار  Inventory Tableالمخزون 

Window  وبما انInventory Table  موجودة في صندوق الحوار إضغط علىOK  ھذه .
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ھذا الجدول یبین توزیع مستوى المخزون الیومي. لنراقب  Inventory Tableنافذة جدول 

  نشاط بضعة ایام اخرى، لنختار 

Command / START   100 وفي صندوق الحوار أكتب,NP  ثم OK  اقفل نافذة الجدول

نالحظ ان  Window / Simulation Window / Blocks Window ولنفتح نافذة القوالب 

ھذا النموذج بسیط جدا. المتعامل في الجزء األعلى ینتظر شرط إعادة طلب، والجزء السفلي 

نسیاب في نافذة یخلق متعاملین یمثلوا المبیعات الیومیة. إجر المحاكاة مرة اخرى والحظ اإل

.  OK ثم  NP,50 وفي صندوق الحوار أكتب   Command / START القوالب. إختار 

بدال  400والمخزون األولي إلى  600بدال من  300لنغیر شیئا في النظام لنبدل نقطة الطلب إلى 

 ثم    Clear Off وفي صندوق الحوار أكتب Command / Custom ، نختار  700من 

OKاألمر . CLEAR كل المتعاملین كما انة یصفر كل القیم المحفوظة  یزیلSavevalue 

جعلناة یبقي علي القیم الحالیة للقیم المحفوظة وسوف نغیر فقط بعض  Offولكن بإستخدام العامل 

 وفي صندوق الحوار أكتب  Command / Custom  القیم المختارة للقیم المحفوظة لنختار 

INITIAL X$Point,300 غط ثم إضEnter  ثم في نفس الصندوق أكتب INITIAL 

X$Stock,400  ثم OK لننظر الى الرسم ونحن  500. لم نغیر الكمیة المطلوبة إذ ستظل .

صفر الرسم السابق، كبر نافذة الرسوم  CLEARنجري المحاكاة، أوال اقفل نافذة القوالب. األمر 

. نحتاج معرفة إذا ماحدث OK ثمNP,100 ثم اكتب  Command / START وأبدأ المحاكاة 

 / Window إختار   Inventoryوھذا نحصل علیھ من كائن الجدول  stockoutنفاذ مخزون 

Simulation Window / Table Window  ثم OK  

 0الحظ ان المخزون لم یعاني اي فقد او ضیاع. ھذا واضح ألن فئة التكرار العلیا التي قیمتھا 

ت التكراریة تكون مشمولة دائما في العمود الذي إلى یسار القیمة. ایضا فارغة. القیم الحدیة للفئا

. وھذا تحسن جید عن النموذج السابق. قبل  329.1نشاھد ان متوسط مستوى المخزون ھو فقط 

تقدیم تقریر عن ھذه النتائج یجب ان نبرھن ان الفرق بین النموذجین لم یتأتى بالصدفة أي انة 

من اإلحصائات  starting conditionsلتخلص من حالة البدء عشوائي بحت. كما یجب ا

  . ANOVAوالذي سنناقشة الحقا مع األمر  RESETالنھائیة وذلك بإستخدام األمر 
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  محاكاة نظام تصنیع قطع إلكترونیة - 7

  المشكلة: عرض

 قسم التصنیع في شركة إلكترونات یقوم بصناعة ساعات رقمیة. في قسم التوزیع تعبأ الساعات

بشكل تلقائي بواسطة آلة تعبئة في علب جاھزة للعرض بالكمیات التي یطلبھا الموزعون. حجم 

 الطلب یعطى بالدالة التالیة:

Order Size      6    12    18    24    30    36    48 

Frequency   .10   .25   .30   .15   .12   .05   .03 

ثانیة  120موزع أسیا. زمن التعبئة لكل طلب دقیقة  15متوسط الزمن بین وصول الطلبات 

ثوان لكل ساعة رقمیة تعبأ في الطلب. قسم التصنیع ینتج الساعات الرقمیة في  10باإلضافة إلى 

  دقیقة. 455وحدة في  60مجموعات بحجم 

  أیام من نشاط الشركة لكي تعطي المعلومات التالیة: 5حاكي 

  بئةمتوسط عدد الطلبات المنتظرة في قسم التع -1

 كمیة الساعات الرقمیة الموزعة كل یوم -2

  للطلبات  transit timesتوزیع األوقات اإلنتقالیة  -3

  عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - MANUFACT.GPS, by Gerard F. Cummings 

********************************************************************* 

*             Manufacturing Company                                   

* 

*********************************************************************

* 

*      Time Unit is one hour                                          

*  

Sizeorder FUNCTION   RN1,D7                  ;Order size 

.10,6/.35,12/.65,18/.80,24/.92,30/.97,36/1.0,48 

Transit   TABLE      M1,.015,.015,20         ;Transit time 
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Number    TABLE      X1,100,100,20           ;No. packed each day 

Ptime     VARIABLE   .0028#P1+0.0334         ;Packing time 

Amount    EQU        1000                    ;Initial stock amount 

Stock     STORAGE    4000                    ;Warehouse holds  

                                             ;  4000 units 

********************************************************************* 

          GENERATE   (Exponential(1,0,0.25)) ;Order arrives 

          ASSIGN     1,1,Sizeorder           ;P1=order size 

          TEST GE    S$Stock,P1,Stockout     ;Is stock sufficient? 

          LEAVE      Stock,P1                ;Remove P1 from stock 

          QUEUE      Packing 

          SEIZE      Machine                 ;Get a machine 

          DEPART     Packing 

          ADVANCE    V$Ptime                 ;Packing time 

          RELEASE    Machine                 ;Free the machine 

          SAVEVALUE  1+,P1                   ;Accumulate no. packed 

          TABULATE   Transit                 ;Record transit time 

          TERMINATE 

Stockout  TERMINATE 

********************************************************************* 

          GENERATE   0.75,0.08334,1          ;Xact every 40+/-5 mins 

          ENTER      Stock,60                ;Make 60, Stock 

*                                               increased by 60 

Stockad   TERMINATE 

********************************************************************* 

          GENERATE   8                       ;Xact every day   

          TABULATE   Number 

          SAVEVALUE  1,0 

          TERMINATE  1 

********************************************************************* 

          GENERATE   ,,,1,10                 ;Initial stock xact 

          ENTER      Stock,Amount            ;Set initial stock 

          TERMINATE 

********************************************************************* 

 

توجد  Storage و variable و  function النموذج منظم في عدة أجزاء. بعد تعریف الكائنات 

عاملین قي الجزء األعلى من النموذج یمثلوا الطلبات، والمتعاملین أربع أجزاء من النموذج. المت

ساعة رقمیة إلى المخزون، المتعاملین في الجزء  60في الجزء التالي یضیفوا مجموعات من 
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التالي یجدولوا المبیعات الیومیة ویوقتوا زمن المحكاة الكلي باألیام، والمتعامل في الجزء األخیر 

  وحدة. 1000وى المخزون إلى من النموذج یستھل مست

، وھو المحتوى  S$Stockتقاس وحدات الزمن بالساعات. مستوى المخزون مثل بالمتغیر 

لكي نأخذ من المخزون و  LEAVEو لھذا نستخدم  Stockالحالي في كائن المخزون 

ENTER  لكى نضیف إلیھ. الطلبات غیر الملباة ھي مخزون منتھيstockouts  مساحة .

یستھل بـ  S$Stockوحدة. مستوى المخزون الممثل بـ  4000ضائع المتاحة تكفي لـ تخزین الب

وحدة عند بدایة المحاكاة بواسطة متعامل ذا افضلیة علیا في الجزء األخیر من النموذج.  1000

  ھذا المتعامل سیكون أول من یتحرك في المحاكاة.

  إجراء المحاكاة:

 MANUFACTوفي صندوق الحوار نختار  File / Open نختار  لكي نجري المحاكاة ونولد تقریر معیاري

 Command ثم نختار Command / Create Simulation ثم نخلق المحاكاة باألمر  Open ثم نضغط 

/ START الموجودة ثم  1بدال من قیمة  5ونكتب OK متعاملین قالب  5ستنتھي المحاكاة عند دخول 

TERMINATE 1  مل المصنع. كالمعتاد سیكتب تقریر معیاري إلى الملف أیام من ع 5وھذا یمثل

Manufact.1.1 .كما ان ھذا التقریر یعرض ذاتیا في نافذة التقاریر  

  مناقشة النتائج:

  نستطیع اإلجابة على األسئلة المطروحة في عرض المشكلة من المعلومات الناتجة في التقریر:

في  .Ave. Cont. وھو من قیمة  0.12فقط متوسط عدد الطلبات المنتظرة في قسم التعبئة ھو 

 .Queue Entity Packingالتقریر تحت 

 . Table Numberتوزیع الساعات الرقمیة الموزعة یومیا معطى في 

  داخل المحاكاة:

لننظر إلى  SHOWلنستعرض اآلن حالة نھایة المحاكاة والتي تولد لدیھا التقریر. لنستخدم األمر 

. أوال عدد الطلبات المتلقاه ،  System Numeric Attributesام بعض الصفات العددیة للنظ

. سوف تشاھد OK ثم  N1 وفي صندوق الحوار نكتب  Command / SHOWنختار 

 Journalفي النافذة الرئیسیة وفي نافذة الجریدة  Status Lineفي سطر الحالة  169النتیجة 
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Window یھا نفاذ المخزون كذلك. سوف نفحص األن عدد المرات التي حدث فstockout  ،

  .OK ثم  N$Stockout ثم نكتب في صندوق الحوار  Command / SHOW نختار  

 لنشاھد بعض النوافذ الرسومیة، نختار 

Window / Simulation Window / Storages Window 

یمثل بالمحتویات  stock levelمستوى المخزون  Storages Windowوھي نافذة المخازن 

ستجد ھذه القیمة تحت المخزن  898والتي قیمتھا ھنا  Storage Entityلیة لكائن المخزون الحا

. مستوى المخزون  Storages Windowفي نافذة المخازن  Storage In Useالمستخدم 

الحالي مرتفع جدا، إذا لم نتمكن من زیادة المبیعات فیجب علینا إنقاص مستوى اإلنتاج. لنشتكشف 

 Window / Simulation أخرى بعد إغالق نافذة المخازن. نختار نوافذ رسومیة 

Window / Facilities Window  نشاھد أن فعالیة آالت التعبئة منخفضة جدا. لون .

اآلیقونة یبین لنا أن اآللة مشغولة حالیا. القي نظرة على القیم األخرى المتاحة لك في الجزء 

 لنختار  Transit Tableدول اإلنتقالي المفصل من النافذة. لننظر اآلن إلي الج

 Window / Simulation Window / Table Window 

ھذا یبین توزیع   OKثم إختار    Transitإضغط على   Transitوفي صندوق الحوار اوجد 

 Number Table. لننظر إلى جدول األعداد  order transit timesاألزمان اإلنتقالیة للطلبات 

 إختار 

Window / Simulation Window / Table Window 

، جدول  OK قد إختیر فأضغط على  Numberفي صندوق الحوار سنجد ان  الجدول المسمي 

 األعداد یبین المدرج التكراري للساعات الرقمیة المعبئة كل یوم. 

ستوا إقفل نافذة الرسومات. لنقم بالتجربة التالیة: لنخلق طلب عندما یكون المخزون عند أعلى م

 Window / Simulation Window / Blocks لھ. نفتح نافذة القوالب بإختیار 

Window  باإلستعانة بمؤشر الفارة إختار اول قالبTERMINATE  في النموذج ( الذي یتبع

) وأضغط علیھ. ستشاھد ان لون القالب یضيء. اآلن لنضع شرط توقف  TABULATEقالب 

Stop Condition ،إضغط على  على ھذا القالبThe Place Icon in the Debugging 
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Toolbar   ثم اختارCommand / START  5وفي صنوق الحوار أكتب,NP   ثمOK  

عندما تتوقف المحاكاة حرك المتعامل النشط إلى األعلى إلى جزء النموذج الخاص بالطلب، 

،  OKثم TRANSFER ,2 وفي صندوق الحوار أكتب Command / Custom إختار 

لعدة مرات. الحظ  Ctrl+Alt+1اآلن الحظ الطلب بإجراء المحاكاة خطوة خطوة بإستخدام 

  النتائج ودون مالحظاتك. 

 قم ببعض التجارب على معالم النظام والحظ مایحدث ثم دون مالحظاتك.
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  محاكاة سوق مركزي - 8

  عرض المشكلة:

سیارة. إذا لم  650سع لـ یصل الزبائن بسیاراتھم للتسوق في سوق مركزي. موقف السوق یت

یتمكن الزبون من إیجاد موقف لسیارتة یغادر بدون أن یتسوق. المسافة التي یسیرھا الزبون من 

إلى  5ثانیة. الزبائن یقوموا بشراء مابین  60الموقف الى داخل السوق تستغرق في المتوسط 

ل یستخدموا لذلك سالل قطع أو أق 10قطع موزعة توزیعا متساویا. الزبائن الذین یشتروا  100

قطع یستخدموا لذلك عربات  10سلة بالسوق. الزبائن الذین یشتروا أكثر من  70والتي یوجد منھا 

عربة بالسوق. زمن التسوق لكل زبون یعتمد على عدد القطع المشتراه  650والتي یوجد منھا 

طابور محاسبة  ثوان لكل قطعة. بعد إختیارھم للمشتریات یلتحق المتسوقون بأقصر 10وھو 

قطع بإستطاعتھم الوقوف  10محاسب. الزبائن الذین أشتروا أقل من  17والتي یبلغ عددھا 

ثانیة لكل قطعة مشتراه، باإلضافة إلى  2بطابور خاص سریع للمحاسبة. زمن المحاسبة یستغرق 

یقة الدفع ثانیة. ھذا الزمن اإلضافي یعتمد على طر 35أو  30أو  25زمن الدفع الذي یستغرق إما 

إما نقدا أو بشیك ( سند مصرفي) او بطاقة إعتماد والتي لھا جمیعا نفس اإلحتمال في اإلستخدام. 

ثانیة ویحمل مشتریاتھ ویغادر  60بعد نھایة الحساب یتجھ الزبون إلى سیارتھ في حوالي 

ساعة زبون في ال 600الموقف. معدل وصول الزبائن إلى السوق المركزي موزع أسیا مبتدا بـ 

زبون في الساعة لمدة ساعة و  450زبون في الساعة لمدة ساعة و  900لمدة نصف ساعة و 

  زبون في الساعة لبقیة یوم التسوق. 300

  ساعات. 3أجر محاكاة لمدة  -1

 اإلنتقالي للزبائن. transit timeعین الزمن  -2

 عین فعالیة موقف السیارات و عربات التسوق وللسالل والمحاسبین. -3

 الزبائن في السوق المركزي بالدقیقة.جدول عدد  -4

  عرض البرنامج:

; GPSS World Sample File - SUPERMRK.GPS, by Gerard F. Cummings 

*********************************************************************

* 

*                                                                     

* 
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*               Supermarket Simulation Model                          

* 

*               Time Unit = 1/10 Of a Second                          

* 

*********************************************************************

* 

         RMULT        1187 

First    EQU          2 

Last     EQU          18          

Qty      VARIABLE     (RN1@96+5)          

Finance  VARIABLE     (RN1@3+1)#50+200          

Transit  TABLE        M1,10000,10000,7      ;Time in system 

Items    TABLE        P$Quantity,10,10,10   ;No. of items bought 

Shoppers TABLE        X$Customers,100,50,12 ;No. of shoppers 

Baskt    STORAGE      70 

Cart     STORAGE      650 

Park     STORAGE      650 

Checkout VARIABLE     (P$Quantity)#20+P$Payment 

Tshop    VARIABLE     P$Quantity#100 

         INITIAL      X$Customers,0 

*********************************************************************

*          

Beg      TRANSFER     Both,,Lost           ;Tries to park or leaves 

         ENTER        Park                 ;Park in parking lot   

         ADVANCE      600                  ;Time to walk from car 

         SAVEVALUE    Customers+,1         ;One more customer 

         ASSIGN       Quantity,V$Qty       ;Param quantity = No. 

                                           ; items bought   

         ASSIGN       Payment,V$Finance    ;Param payment = Method 

                                           ;  payment 

         TEST LE      P$Quantity,10,Qcart  ;Items >10 Get cart          

         GATE SNF     Baskt,Qcart          ;Check basket available   

         QUEUE        Basket               ;Queue for a basket   

         ENTER        Baskt                ;Get a basket    

         DEPART       Basket               ;Leave queue 

         ASSIGN       Carrier,Baskt        ;Param carrier  

                                           ; assigned baskt          

         TRANSFER     ,Shop                ;Proceed to shop 

*********************************************************************

* 

Qcart    QUEUE        Carts                ;Queue for a cart  
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         ENTER        Cart                 ;Get a cart 

         DEPART       Carts                ;Depart carts queue 

         ASSIGN       Carrier,Cart         ;Param carrier assigned 

cart 

Shop     ADVANCE      V$Tshop              ;Shopping time elapses 

         TEST LE      P$Quantity,10,Norm   ;Items < 10 go to express 

         COUNT L      Where,First,Last,1,Q ;Any empty checkouts?          

         TEST E       P$Where,0,Norm       ;Some empty checkouts?          

         QUEUE        Xpress               ;Queue at express 

         SEIZE        Xpres                ;Get express checkout 

         DEPART       Xpress               ;Depart express queue   

         ADVANCE      V$Checkout           ;Checkout time 

         RELEASE      Xpres                ;Free express checkout 

         LEAVE        P$Carrier            ;Leave the basket 

         TRANSFER     ,Fin 

*********************************************************************

* 

Norm     SELECT MIN   Minque,First,Last,,Q ;Find minimum queue 

         QUEUE        P$Minque             ;Join the min queue 

         SEIZE        P$Minque             ;Get the checkout  

         DEPART       P$Minque             ;Depart the queue 

         ADVANCE      V$Checkout           ;Checkout time 

         RELEASE      P$Minque             ;Free the checkout 

         LEAVE        P$Carrier            ;Leave the cart 

Fin      TABULATE     Transit              ;Record transit time 

         TABULATE     Items                ;Record items bought  

         SAVEVALUE    Customers-,1         ;One customer leaves 

         ADVANCE      600                  ;Walk to the car 

         LEAVE        Park                 ;Leave the car park 

         TERMINATE 

Lost     TERMINATE                         ;One customer lost 

*********************************************************************

*         

*    Arrivals for 0 - 30 min. 

         GENERATE     (Exponential(1,0,60)),,,300      ;A Customer  

                                                       ; arrives 

         TRANSFER     ,Beg 

*    Arrivals for 30 - 90 min. 

         GENERATE     (Exponential(1,0,40)),,18000,900 ;Arrival rate  

                                                       ; after .5 

hours 
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         TRANSFER     ,Beg 

*    Arrivals for 90 - 150 min. 

         GENERATE     (Exponential(1,0,80)),,54000,450 ;Arrival rate 

                                                       ; after 1.5 

hrs 

         TRANSFER     ,Beg 

*    Arrivals for 150 min + 

         GENERATE     (Exponential(1,0,120)),,90000    ;Arrival after 

                                                       ; 2.5 hours 

         TRANSFER     ,Beg 

*********************************************************************

* 

         GENERATE     600                  ;Xact each minute 

         TABULATE     Shoppers             ;Record number of 

customers 

         TERMINATE    1          

********************************************************************* 

 

 Storageو  Variable Entitiesالنموذج منظم في عدة أجزاء. بعد تعریف كائنات المتغیر 

Entities  و إستھالل قیم الحفظSavevalues .توجد ثالثة أجزاء للنموذج  

ي النموذج یمثلوا الزبائن القادمین لموقف السیارات، إذا وجد المتعاملین في الجزء األعلى ف

ممتلئ فإنھ یغادر المحاكاة، وھذا یمثل زبون غادر بدون  Parkمتعامل كائن المخزن المسمى 

دخول السوق. الزبائن الذین یتمكنوا من الدخول یتحصلوا علي عربة أو سلة ویستمروا في 

في  TESTقطع یلتحق بأقصر طابور محاسبة. قالب  10التسوق، إذا كان مع الزبون أكثر من 

الجزء الثالث من النموذج یقوم بھذا اإلختبار ویرسل مثل ھذا المتعامل إلى القالب المرمز 

Normal  الطابور األقصر یتحدد بقالب ،SELECT  في الجزء الرابع من النموذج والذي یضع

 10. للمتعاملین الذین لدیھم  Minqueى رقم كائن الطابور المناسب في معلم المتعامل المسم

في الجزء الثالث من النموذج یفحص كائنات الطابور المرقمھ  COUNTقطع أو أقل فإن قالب 

لنقطة محاسبة خالیة، فإذا لم توجد واحدة یلتحق المتعامل بطابور المحاسبة  20وحتى  4من 

والتي تفتح  GENERATEالب السریع. الجزء ما قبل األخیر من النموذج یحتوى على عدة قو

عند الوقت المناسب لتغیر من معدل الوصول، كان من الممكن  turn on and offوتقفل 

واحد بمتغیر دالي یعتمد علي ساعة المحاكاة. المتعاملین في  GENERATEإستخدام قالب 

  اإلنھاء. الجزء األخیر توقت المحاكاة وتجدول أعداد الزبائن عند نھایة كل دقیقة و تنقص عداد
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  إجراء المحاكاة:

 ، نخلق المحاكاة بإختیار Open ثم SUPERMRK ثم  File / Open نختار  

Command / Create Simulation  ثم نختار Command / START  180 وأكتب 

  OK ثم 

ساعات  3وھذا یمثل مرور  TERMINATE 1متعامل قالب  180تنتھي المحاكاة بعد دخول 

وكذلك یستعرض  Supermrk.1.1عادة یكتب التقریر العیاري إلى الملف علي عمل السوق. كال

  ذاتیا في نافذة التقاریر.

  مناقشة النتائج:

 394ثانیة أو  23640أن متوسط زمن التسوق كان  Table Transitمن الجدول اإلنتقالي 

وفرة. لھذا دقیقة. من التقریر الجزئي لكائن المخزن نرى أن أقصى تعداد لم یصل قط السعة المت

فإنھ یوجد دائما اماكن متوفرة في موقف السیارات و أعداد كافیة من السالل والعربات، ولكن 

من الزبائن منتظرین في طوابیر المحاسبة، فھم بھذا یمضوا في  397نالحظ وجود عدد كبیر 

یعطي مدرج  Table Shoppersالمتوسط وقت اطول في اإلنتظار عنھ في التسوق. الجدول 

 398.7عند نھایة كل دقیقة، یوجد في المتوسط  sampledاري للزبائن في السوق معاین تكر

  متسوق، تقریبا أكثرھم ینتظروا في طوابیر المحاسبة.

  داخل المحاكاة:

للنظر إلى بعض  SHOWلنستعرض اآلن حالة نھایة المحاكاة عند تولید التقریر. لنستخدم األمر 

 ثل بأجزاء من األلف. أوال نشاھد متوسط الفعالیة للسالل، إختار الصفات العددیة للنظام والتي تم

Command / SHOW  ثم أكتب في صندوق الحوار SR$Baskt ،بعد ذلك فعالیة العربات

ثم فعالیة مواقف  SR$Cart وفي صندوق الحوار أكتب  Command / SHOW إختار 

، أسھل SR$Park وفي صندوق الحوار أكتب  Command / SHOW السیارات، إختار 

،  Storages Windowطریقة لمشاھدت ھذه الفعالیات یكون عن طریق فتح نافذة المخازن 

. ھذا یبین كائنات المخازن  Window / Simulation Window / Storages لنختار 

الممثلة للعربات والسالل و مواقف السیارات، من قیم اإلستخدام األقصى نرى أن لیس ھناك اي 
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اإلمكانیات استخدم كلیا خالل المحاكاة. یمكننا أن نشاھد اآلن المدرج التكراري ألوقات من ھذه 

 Window / Simulation Window / Table Window التسوق، نختار  

، یمكنك أن تشاھد المدرجات التكراریة للقطع المشتراه  OKثم إختار   Transitإضغط على  

. لنلقي نظرة على أماكن تواجد  Shoppersو  Itemsاه وللزبائن في السوق، ھذه الجداول مسم

  المتعاملین، نختار 

Window / Simulation Window / Blocks Window 

 SELECT) التالي لقالب 30(قالب رقم  QUEUEالحظ وجود العدید من المتعاملین في قالب 

  لوا دفع الحساب.ھؤالء المتعاملون یمثلوا الزبائن الذین یحاو SEIZEینتظروا دخول قالب 

 / Window / Simulation Window لننظر اآلن إلى طوابیر المحاسبین، نختار 

Facilities Window 

إستخدم عامود اإلنزالق في جانب النافذة لتتحرك إلى التسھیلة الممثلة لطابور المحاسبة السریع ( 

  أو كبر النافذة ألقصاھا) 

 

 اسبة السریعنافذة التسھیالت الممثلة لطابور المح

الحظ ان جمیع محطات المحاسبة محملة ألقصاھا ولھا طوابیر طویلة ماعدى طابور الخدمة  

السریع، واضح ان على إدارة السوق تجنب ھذا الزحام وإال سیفقدوا الكثیر من الزبائن. أقفل 
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 محطات محاسبة وننظر إذا كان ھذا سیحل 10نوافذ الرسومات المفتوحھ ودعنا نجرب إضافة 

ھذا سیزید عدد محطات المحاسبة  28إلى Lastبعض ھذه المشاكل، غیر قیمة السطر المرمز بـ 

 Command / Custom بإختیار  27إلى  17من 

 Command / Clear إختار  OK ثم إضغط  Last EQU 28 وفي صندوق الحوار أكتب 

بعد نھایة  .OK ثم  180 وأكتب   Command / START إبدأ المحاكاة بإختیار OK ثم 

المحاكاة أنظر إلى أإلحصائیات المھمة التي ناقشناھا سابقا ودون مالحظاتك. أوجد العدد األمثل 

لمحطات المحاسبة التي تفي لخدمة الزبائن وال ترھق إدارة السوق بإستخدام عدد محاسبین أكثر 

بین التكلفة من الضروري (زیادة رواتب). ھذا یستعرض مشكلة إدارة السوق في ضبط التوازن 

  والدخل وإرضاء الزبائن.
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   GPSS) قوالب 1ملحق (

ADOPT Blocks are used to change the Assembly Set of the 
Active Transaction. 

ADOPT A 

A - Assembly Set. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

 ADOPT 2000 

ADVANCE Block delays the progress of a Transaction for a 
specified amount of simulated time. 

ADVANCE A,B 

A - The mean time increment. Required. The operand must be Name, Number, String, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - The time half-range or, if a function, the function modifier. Optional. The operand must be 
Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

 ADVANCE 101.6,50.3 

ALTER Block changes the priority or a Parameter of selected 
members of a Transaction Group. 

ALTER O A,B,C,D,E,F,G 

O - Conditional operator. Relationship of E to F for the alteration to occur. These choices are 
explained below. Optional. The operator must be Null, E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE. 

A - Transaction Group. Group whose members will be tested for alteration. Required. The 
operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Limit. The maximum number of Transactions to be altered. The default is ALL. Optional. 
The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

C - Altered attribute. The member Transaction Parameter to be altered, or PR to alter the 
member Transaction priority. The operand must be PR, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

D - Replacement value. The value which will replace attribute C. Required. The operand must 
be Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

E - Test value. PR or Parameter number. The member Transaction Parameter which 
determines whether each Group member Transaction should be altered, or PR to use the 
Transaction priority for the determination. It is evaluated with respect to the Transaction 
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Group member. Optional. The operand must be PR, Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

F - Reference value. The value against which the E Operand is compared. It is evaluated with 
respect to the Active Transaction. Optional. The operand must be Null, Name, Number, 
String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

G - Alternate Block number. The alternate destination for the Active Transaction. Optional. 
The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

 ALTER Inventory,ALL,Price,49.95 

ALTER NE Bin7,10,Price,49.95,PartNum,99.95,Out 

The conditional operator may be E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE. If no conditional operator 
is used, E (equality) is assumed. When the condition is true, the Transaction being tested is 
altered.  

ASSEMBLE  Wait for and destroy related Transactions. 

ASSEMBLE A 

A - Transaction count. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

 ASSEMBLE 2 

ASSIGN Blocks are used to place or modify a value in a 
Transaction Parameter. 

ASSIGN A,B,C 

A - Parameter number of the Active Transaction. Required. The operand must be Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter, followed by +, -, or Null. 

B - Value. Required. the operand must be Name, Number, String, ParenthesizedExpression, 
SNA, or SNA*Parameter. 

C - Function number. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

ASSIGN 2000,150.6 

ASSIGN TEXT,"Look on my works, ye Mighty, and despair." 

ASSIGN 2000+,-3 

ASSIGN 2000-,-3 

BUFFER Block places the Active Transaction on the Current 
Events Chain behind its priority peers. 
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BUFFER 

CLOSE Block terminates a Data Stream and retrieves its error 
code. 

CLOSE A,B,C 

A - Transaction Parameter. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Data Stream. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. The default is 1. 

C - Alternate Destination. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

 CLOSE Error_Parm,2 

COUNT Block places an entity count into a Parameter of the 
Active Transaction. 

COUNT O A,B,C,D,E 

O - Conditional operator or logical operator. These choices are explained below. Required. 
The operator must be FNV, FV, I, LS, LR, NI, NU, SE, SF, SNE, SNF, SNV, SV, U, E, G, GE, 
L, LE, MIN, MAX, or NE. 

A - Parameter number to receive count. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Number or name of entity at lower end of range. The entity number of the first entity to be 
tested. The entity type is implicitly specified by the logical operator or by Operand E. 
Required. The operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

C - Number or name of entity at upper end of range. The entity number of the last entity to be 
tested. Required. The operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, 
or SNA*Parameter. 

D - Reference value for E Operand. Required only when in Conditional Mode. Optional. The 
operand must be Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

E - SNA class name. Entity attribute specifier for Conditional Mode tests. Required only for 
Conditional Mode. The type of SNA implies the entity type. You do not specify the entity 
number in Operand E. This is done automatically as the entity number range is searched. You 
may use any entity SNA class. The operand must be Null or entitySNAclass. 

COUNT SF FullCount,Warehouse1,Warehouse13 

COUNT E EmptyCount,FirstQueue,LastQueue,0,Q 
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Either a conditional operator or a logical operator is required. The logical operator may be 
FNV, FV, I, LS, LR, NI, NU, SE, SF, SNE, SNF, SNV, SV, or U. When the logical operator is 
true, the entity being tested is counted.  

The conditional operator may be E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE.  

DEPART Block registers statistics which indicate a reduction in 
the content of a Queue Entity. 

DEPART A,B 

A - Queue Entity name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Number of units by which to decrease content of the Queue Entity. Default value is 1. 
Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, String, ParenthesizedExpression, 
SNA, or SNA*Parameter. 

DEPART WaitingLine 

DISPLACE Block moves any Transaction. 

DISPLACE A,B,C,D 

A - Transaction number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Displaced Transaction destination. Block name or number. Required. The operand must 
be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Parameter number. Parameter of displaced Transaction to receive residual time if 
preempted Transaction is removed from FEC. Optional. The operand must be Null, Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

D - Alternate destination for the Active Transaction. Block name or number. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

DISPLACE X$Culprit,Compensate,Residual,NotCaught 

ENTER Block  When a Transaction attempts to enter an ENTER 
Block, it either takes or waits for a specified number of storage 
units. 

ENTER A,B 

A - Storage Entity name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Number of units by which to decrease the available storage capacity. Default value is 1. 
Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 
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ENTER Toolkit,2 

EXAMINE Block may be used to test for membership in a 
Numeric Group or a Transaction Group. 

EXAMINE A,B,C 

A - Group number. Group whose members will be examined. Required. The operand must be 
Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Numeric Mode only. The value to be tested for membership in the Numeric Group. 
Optional. The operand must be Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, 
or SNA*Parameter. 

C - Block number. Alternate destination for Active Transaction if no membership is found. 
Required. The operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

EXAMINE ValidColors,P$Color,NotCorrectColor 

EXAMINE ValidXNs,,NotValidXN 

EXECUTE Block can cause any Block routine in the simulation 
to be done on behalf of the Active Transaction. 

EXECUTE A 

A - Block number. The name or number of the Block to be "performed". required. The 
operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

EXECUTE P$ActiveBlock 

FAVAIL Block ensures that a Facility Entity is in the available 
state. 

FAVAIL A 

A - Facility number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

FAVAIL Teller1 

FUNAVAIL Blocks are used to make a Facility Entity unavailable 
for ownership by Transactions. 

FUNAVAIL A,B,C,D,E,F,G,H 

A - Facility name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - REmove or COntinue Mode for owning Transaction. Optional. The operand must be RE, 
CO, or Null. 
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C - Block number. New Block for Transaction owning the Facility Entity. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

D - Parameter number. Parameter to receive residual time if owning Transaction is removed 
from FEC. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, 
SNA or SNA*Parameter. 

E - REmove or COntinue Mode for preempted Transactions. Optional. The operand must be 
RE, CO or Null. 

F - Block number. New Block for Transactions preempted at the Facility Entity. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

G - REmove or COntinue Mode for Transactions pending or delayed at the Facility Entity. 
Optional. The operand must be RE, CO or Null. 

  

H - Block number. New Block for Transactions pending or delayed at the Facility Entity. 
Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA or 
SNA*Parameter. 

FUNAVAIL Teller1 

FUNAVAIL TELLER,RE,TLR2,300,RE,MGR,CO 

GATE Block alters Transaction flow based on the state of an 
entity. 

GATE O A,B 

O - Conditional operator. Condition required of entity to be tested for successful test. 
Required. The operator must be FNV, FV, I, LS, LR, M, NI, NM, NU, SE, SF, SNE, SNF, 
SNV, SV, or U. 

A - Entity name or number to be tested. The entity type is implied by the conditional operator. 
Required. The operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

B - Destination Block number when test is unsuccessful. Optional. The operand must be Null, 
Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, SNA*Parameter. 

GATE SNF MotorPool 

GATE SNE MotorPool,CupboardIsBare 

The conditional operator is required. It may be FNV, FV, I, LS, LR, M, NI, NM, NU, SE , SF, 
SNE, SNF, SNV, SV, or U. When the condition is true, the Transaction enters the GATE 
Block and proceeds to the Next Sequential Block.  

GATHER  Wait for related Transactions. 

GATHER A 
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A - Transaction count. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

GATHER 2 

GENERATE Block creates Transactions for future entry into the 
simulation. 

GENERATE A,B,C,D,E 

A - Mean inter generation time. Optional. The operand must be Null, Name, Number, String, 
ParenthesizedExpression, or DirectSNA. You may not use Transaction Parameters. 

B - Inter generation time half-range or Function Modifier. Optional. The operand must be Null, 
Name, Number, String, ParenthesizedExpression, or DirectSNA. You may not use 
Transaction Parameters. 

C - Start delay time. Time increment for the first Transaction. Optional. The operand must be 
Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, or DirectSNA. You may not use 
Transaction Parameters. 

D - Creation limit. The default is no limit. Optional. The operand must be Null, Name, 
PosInteger, String, ParenthesizedExpression, or DirectSNA. You may not use Transaction 
Parameters. 

E - Priority level. Optional. Zero is the default. The operand must be Null, Name, integer, 
String, ParenthesizedExpression, or DirectSNA. You may not use Transaction Parameters. 

GENERATE 0.1 

INDEX Block updates a Parameter of the Active Transaction. 

INDEX A,B 

A - Parameter number. Parameter with source value. Required. The operand must be Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Numeric value. Number to be added to contents of Parameter. The result goes into 
Parameter 1. Required. The operand must be Name, Number, ParenthesizedExpression, 
SNA, or SNA*Parameter. 

INDEX 2,11.7 

JOIN Block adds the Active Transaction to a Transaction Group, 
or adds a number to a Numeric Group. 

JOIN A,B 

A - Group entity number. Group to which a member will be added. Required. The operand 
must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Numeric value. Number to be added to numeric Group. Optional. The operand must be 
Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 
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 JOIN Solditems 

LEAVE Block increases the accessible storage units at a 
Storage Entity. 

LEAVE A,B 

A - Storage Entity name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Number of storage units. The default is 1. Optional. The operand must be Null, Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

LEAVE RepairMen,10 

LINK Block controls the placement of the Active Transaction on 
the User Chain of a Userchain Entity. 

LINK A,B,C 

A - Userchain number. The Userchain Entity which may receive the entering Transaction. 
Required. The operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

B - Chain ordering. The placement of new Transactions on the Userchain. Required. The 
operand must be LIFO, FIFO, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Next Block location. The destination Block for Transactions which find the Link Indicator of 
the Userchain in the off state (reset). Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

LINK OnHold,FIFO 

LOGIC Block changes the state of a Logicswitch entity. 

LOGIC O A 

O - Logic operator. Required. The operator must be S, R, or I. 

A - Logicswitch Entity number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

LOGIC S PowerSwitch 

A logical operator is required. It may be S, R, or I with the following effect: 

• S - The logic switch is left in the "set" or on state. 

• R - The logic switch is left in the "reset" or off state. 

• I - The logic switch is inverted. 
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LOOP Block modifies a Parameter and controls the destination 
of the Active Transaction based on the result. 

LOOP A,B 

A - Parameter containing count. required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Block number. Next Block if count nonzero after decrement. Optional. The operand must 
be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

LOOP Customer_Count,Start_Over 

MARK Block places an absolute clock time stamp into the 
Active Transaction or into its Parameter. 

MARK A 

A - Parameter number. Parameter to receive value of system clock. Optional. The operand 
must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

MARK Beginning 

MATCH  A pair of MATCH Blocks cause Transactions to wait for 
each other. 

MATCH A 

A - Block name or number. Conjugate MATCH Block to be tested for a matching (same 
Assembly Set) Transaction. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

A_Is_Done MATCH B_Is_Done 

B_Is_Done MATCH A_Is_Done 

MSAVEVALUE Block updates an element of a Matrix Entity. 

MSAVEVALUE A,B,C,D 

A - Matrix Entity name or number, with optional + or -. Required. the operand must be Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter, followed by +, -, or Null. 

 B - Row number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

C - Column number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

D - Value to be stored, added, or subtracted. Required. The operand must be Name, Number, 
String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 
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MSAVEVALUE Sales+,Part23,Cust77,6.234 

MSAVEVALUE Parts,Part23,Description,"Zippo lighter" 

OPEN Block initializes a Data Stream. 

OPEN A,B,C 

A - Data Stream descriptor. Required. The operand must be Name, PosInteger, String, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Data Stream number. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. Default is 1. 

C - Alternate Destination Block name or number. Optional. The operand must be Null, Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

OPEN ("MYFILE.TXT"),2,Error_Block 

PREEMPT Block displaces a Transaction from ownership of a 
Facility Entity. 

PREEMPT A,B,C,D,E 

A - Facility name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Priority Mode. PR, for Priority Mode, or Interrupt Mode, if omitted. Optional. The operand 
must be PR or Null. 

C - Block name or number. New destination for Transaction presently owning the Facility. 
Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

D - Parameter number. Parameter of preempted Transaction to receive residual time if 
preempted Transaction is removed from FEC. Optional. The operand must be Null, Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

E - REmove Mode. Removes preempted Transaction from contention for the Facility. 
Optional. The operand must be RE, or Null. If RE, you must specify a destination in Operand 
C. 

PREEMPT Teller1 

PREEMPT Teller1,,Teller2,101,RE 

PREEMPT Teller1,PR,Teller2 

PRIORITY Block sets the priority of the Active Transaction. 

PRIORITY A,B 
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A - New priority value. Required. The operand must be Name, integer, String, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Buffer option. Places Active Transaction behind priority peers on CEC. Optional. The 
operand must be BU or Null. 

PRIORITY 10 

QUEUE Block updates Queue Entity statistics to reflect an 
increase in content. 

QUEUE A,B 

A - Queue Entity name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Number of units by which to increase the content of the Queue Entity. Default value is 1. 
Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

QUEUE WaitingLine 

RELEASE Block releases ownership of a Facility, or removes a 
preempted Transaction from contention for a Facility. 

RELEASE A 

A - Facility number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

RELEASE Teller1 

REMOVE Block removes members from a Numeric Group or a 
Transaction Group. 

REMOVE O A,B,C,D,E,F 

O - Conditional operator. Relationship of D to E for removal to occur. These choices are 
explained below. Optional. The operator must be Null, E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE. 

A - Group number. Group from which a member or members will be removed. Required. The 
operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Removal limit. The maximum number of Transactions to be removed. Optional. The 
operand must be ALL, Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA or 
SNA*Parameter. 

C - Numeric value. Numeric value to be removed from a Numeric Group. Optional. The 
operand must be Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA or 
SNA*Parameter. 

D - Test value. PR or Parameter number. The member attribute which determines whether 
each Group member Transaction should be removed, or PR to use the Transaction priority for 



 579

the determination. It is evaluated with respect to the Transaction Group member. Optional. 
The operand must be PR or Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

E - Reference value. The value against which the D Operand is compared. The reference 
value is evaluated with respect to the Active Transaction. Optional. The operand must be Null, 
Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

F - Block number. The alternate destination for the entering Transaction. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

REMOVE Inventory 

REMOVE G 3,10,,300,11.6,Jump_Block 

The conditional operator may be E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE. If no conditional operator 
is used, E (equality) is assumed. When the condition is true, the Transaction being tested is 
removed from the Group 

RETURN Block releases ownership of a Facility, or removes a 
preempted Transaction from contention for a Facility. 

RETURN A 

A - Facility number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

RETURN Teller1 

SAVAIL Block ensures that a Storage Entity is in the available 
state. 

SAVAIL A 

A - Storage name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

SAVAIL MotorPool 

SAVEVALUE Block changes the value of a Savevalue Entity. 

SAVEVALUE A,B 

A - Savevalue Entity number. Required. May be followed by + or - to indicate addition or 
subtraction to existing value. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter, followed by +, -, or Null. 

B - The value to be stored, added, or subtracted. Required. The operand must be Name, 
Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

SAVEVALUE Account,99.95 

SAVEVALUE The_Bard,"A rose by any other name ..." 
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SCAN Block passes information from a Transaction Group 
member to the Active Transaction. 

SCAN O A,B,C,D,E,F 

O - Conditional operator. Relationship of B to C for the Transaction Group member to be 
chosen. These choices are explained below. Optional. The operator must be Null, E, G, GE, 
L, LE, MAX, MIN, or NE. 

A - Transaction Group number. Group whose members will be scanned. Required. The 
operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Test value. PR or Parameter number. The member attribute which determines whether 
the Group member Transaction should be selected. It is evaluated with respect to the 
Transaction Group member. Optional. The operand must be PR or Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Reference value. The value against which the B Operand is compared. The default is 0. 
Optional. The operand must be Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, 
or SNA*Parameter. 

D - Retrieved value. PR or Parameter number. The member attribute which is to be assigned 
to a Parameter of the Active Transaction. It is evaluated with respect to the Transaction 
Group member. Required. The operand must be PR, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

E - Receiving Parameter number. The Parameter number of the entering Transaction which 
will receive the value retrieved from Operand D. Required. The operand must be Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

F - Alternate Block number. The alternate destination for the entering Transaction. Optional. 
The operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

SCAN MAX Inventory,P$Price,,P$PartNumber,100 

SCAN E Lot11,PartNum,127,Price,Price,Phone 

The conditional operator may be E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE. If no conditional operator 
is used, E (equality) is assumed. When the condition is true, the Transaction being tested is 
selected 

SEEK Block sets the Current Line Position of a Data Stream. 

SEEK A,B 

A - New Current Line Position. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Data Stream Entity. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

 SEEK 20,Data_Base 
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SEIZE Block  When the Active Transaction attempts to enter a 
SEIZE Block, it waits for or acquires ownership of a Facility 
Entity. 

SEIZE A 

A - Facility name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

SEIZE Teller1 

SELECT Block chooses an entity and places its entity number in 
a Parameter of the Active Transaction. 

SELECT O A,B,C,D,E,F 

O - Conditional operator or logical operator. These choices are explained below. Required. 
The operator must be FNV, FV, I, LS, LR, NI, NU, SE, SF, SNE, SNF, SNV, SV, U, E, G, GE, 
L, LE, MIN, MAX, or NE. 

A - Parameter name or number to receive the number of the selected entity. Required. The 
operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter.  

B - Lower entity number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Upper entity number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

D - Reference value for E Operand when in Conditional Mode. Optional. The operand must 
be Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. Not used with 
MAX or MIN. 

E - SNA class name. Entity attribute specifier for Conditional Mode tests. Required only for 
Conditional Mode. The type of SNA implies the entity type. You do not specify the entity 
number in Operand E. This is done automatically as the entity number range is searched. You 
may use any entity SNA class. Optional. The operand must be Null or entitySNAclass. 

F - Alternate Block number. The destination Block if no entity is selected. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

SELECT SNF Not_Full,Bin1,Bin3 

 10 Bin1 EQU 1 

 20 Bin2 EQU 2 

 30 Bin3 EQU 3 

 40 Bin1 STORAGE 11 

 50 Bin2 STORAGE 1000 



 582

 60 Bin3 STORAGE 150 

. 

. 

100 SELECT SNF,3,Bin1,Bin3,,,No_Room 

Either a conditional operator or a logical operator is required. The logical operator may be 
FNV, FV, I, LS, LR, NI, NU, SE, SF, SNE, SNF, SNV, SV, or U. When the logical operator is 
true, the entity being tested is selected.  

Either a conditional operator or a logical operator is required. The conditional operator may be 
E, G, GE, L, LE, MAX, MIN, or NE. The conditions are defined as follows: 

SPLIT Block creates Transactions in the same Assembly Set as 
the Active Transaction. 

SPLIT A,B,C 

A - Count. Number of related Transactions to be created. Required. The operand must be 
Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Block number. Destination for new Transactions. Optional. The operand must be Null, 
Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Parameter number. Parameter to receive serial number. Optional. The operand must be 
Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

SPLIT 1 

SPLIT 3,P20,20 

SPLIT 3,Pro,17 

SUNAVAIL Block ensures that a Storage Entity is in the 
unavailable state. 

SUNAVAIL A 

A - Storage name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, SNA*Parameter. 

SUNAVAIL MotorPool 

TABULATE Block triggers the collection of a data item in a Table 
Entity. 

TABULATE A,B 

A - Table Entity name or number. Required. The operand must be Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 
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B - Weighting factor. Optional. The operand must be Null, Name, Number, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

TABULATE Sales 

TERMINATE Block removes the Active Transaction from the 
simulation and optionally reduces the Termination Count. 

TERMINATE A 

A - Termination Count decrement. Default is 0. Optional. The operand must be Null, Name, 
PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

TERMINATE 1 

TEST Block compares values, normally SNAs, and controls the 
destination of the Active Transaction based on the result of the 
comparison. 

TEST O A,B,C 

O - Relational operator. Relationship of Operand A to Operand B for a successful test. 
Required. The operator must be E, G, GE, L, LE, or NE. 

A - Test value. Required. The operand must be Name, Number, String, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Reference value. Required. The operand must be Name, Number, String, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Destination Block number. Optional. The operand must be Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

TEST G C1,70000 

TEST G Q$Teller1_Line,Q$Teller2_Line,Teller1 

TRACE Block turns on the Trace Indicator of the Active 
Transaction. 

TRACE 

TRANSFER Block causes the Active Transaction to jump to a 
new Block location. 

TRANSFER A,B,C,D 

A - Transfer Block mode. Described below. Optional. The operand must be BOTH, ALL, 
PICK, FN, P, SBR, SIM, fraction, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, 
SNA*Parameter, or Null. 
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B - Block number or location. Parameter name or number when in P Mode. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

C - Block number or location. Increment value in FN or P Mode. Optional. The operand must 
be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

D - Block number increment for ALL Mode. Default is 1. Optional. The operand must be Null, 
Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

  

Unconditional Mode 

TRANSFER ,New_Place 

Fractional Mode 

TRANSFER .75,,New_Place 

Both Mode 

TRANSFER BOTH,First_Place,Second_Place 

All Mode 

TRANSFER ALL,First_Place,Last_Place,2 

Pick Mode 

TRANSFER PICK,First_Place,Last_Place 

Function Mode 

TRANSFER FN,Func1,5 

Parameter Mode 

TRANSFER P,Placemarker,1 

Subroutine Mode 

TRANSFER SBR,New_Place,Placemarker 

Simultaneous Mode 

TRANSFER SIM,Nodelay_Place,Delay_Place 

UNLINK Block removes Transactions from the User Chain of a 
Userchain Entity. 
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UNLINK O A,B,C,D,E,F 

O - Relational operator. Relationship of D to E for removal to occur. These choices are 
explained below. Optional. The operator must be Null, E, G, GE, L, LE or NE. 

A - User Chain number. User Chain from which one or more Transactions will be removed. 
Required. The operand must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

B - Block number. The destination Block for removed Transactions. Required. The operand 
must be Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

C - Removal limit. The maximum number of Transactions to be removed. If not specified, ALL 
is used. Optional. The operand must be ALL, Null, Name, PosInteger, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

D - Test value. The member Transaction Parameter name or number to be tested, a Boolean 
variable to be tested, or BACK to remove from the tail of the chain. Optional. The operand 
must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, SNA*Parameter or BACK. 

E - Reference value. The value against which the D Operand is compared. Optional. The 
operand must be Null, Name, Number, String, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. Operand E is not used if Operand D is a Boolean Variable.  

F - Block number. The alternate destination for the entering Transaction. Optional. The 
operand must be Null, Name, PosInteger, ParenthesizedExpression, SNA, or 
SNA*Parameter. 

UNLINK OnHold,Reentry,1 

The relational operator may be E, G, GE, L, LE, or NE. If no relational operator is used, E 
(equality) is assumed. When the relationship is true and the limit condition has not been 
reached, the Transaction being tested is removed from the User Chain 

UNTRACE Block turns off the Trace Indicator of the Active 
Transaction. 

UNTRACE 
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BVARIABLE Command defines a Bvariable Entity. 

NAME BVARIABLE X 

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. 

X - Expression. Required. Must be Expression. Expressions are discussed in Section 3.4. 

LINE11 BVARIABLE (BV$CLK’AND’BV$PHASE2) 

CLEAR Command returns the simulation to the unused state. 

CLEAR A 

A - ON or OFF. If the A Operand is omitted, ON is assumed. Optional. The operand must be 
ON, OFF or Null. 

CONDUCT Command begins an experiment. 

CONDUCT A 

A - PLUS Experiment Procedure Call. Optional. The operand must be ProcedureCall. 

CONDUCT MyExperiment( NumberOfTellers, StartingReplicateNumber ) 

CONTINUE Command causes a halted simulation to resume. 

CONTINUE 

EQU Command evaluates an Expression and assigns the result 
to a Named Value. 

NAME EQU X 

NAME - Named Value to receive a value. Required. The field must be Name. 

X - Expression. Required. Must be Expression. Expressions are discussed in Section 3.4. 

Price EQU 19.95 

EXIT Command concludes the GPSS World Session. 

EXIT 

FUNCTION Command defines the rules for a table lookup. 

NAME FUNCTION A,B 
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NAME - Entity Label this entity. Required. The field must be Name. 

A - Function argument. Required. The operand must be Name, PosInteger, String, 
ParenthesizedExpression, SNA, or SNA*Parameter. 

B - Function type (one letter) followed immediately by the number of data pairs in the 
Function Follower Statements. Required. 

Type C Functions 

Output FUNCTION V$Input,C3 

1.1,10.1/20.5,98.7/33.3,889.2 

Xpdis FUNCTION RN200,C24 

0,0/.1,.104/.2,.222/.3,.355/.4,.509/.5,.69/.6,.915/.7,1.2/.75,1.38 

.8,1.6/.84,1.83/.88,2.12/.9,2.3/.92,2.52/.94,2.81/.95,2.99/.96,3.2 

.97,3.5/.98,3.9/.99,4.6/.995,5.3/.998,6.2/.999,7/.9998,8 

Type D Functions 

DIis1 FUNCTION X$A2,D5 

1.1,6.9/2.1,7/6.33,9.4/7,10/9.9,12.01 

Ran1 FUNCTION RN1,D5 

0,0/.2,7.2/.4,6.667/.8,9.92/1.0,10 

Type E Functions  

Edisc FUNCTION X$QRA,E5 

1,S$Stor1/3,S$Stor2/5,S$Stor3/9,S$Stor5/10,S$Stor6 

Type L Functions  

Listtype FUNCTION Q$Barber,L5 

1,PAR1/2,PAR2/3,PAR3/4,PAR4/5,PAR5 

Type M Functions 

Mlist FUNCTION X$Name1,M5 

1,Q$Nnam1/2,Q$NamX/3,Q$Nam4/4,Q$Nam6/5,F$Tan1 

FVARIABLE Command defines a "floating point arithmetic" 
Variable Entity. 
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NAME FVARIABLE X 

  

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. 

X - Expression. Required. Expressions are discussed in Section 3.4. 

VAR1 FVARIABLE 5#LOG(Q$WAITINGLINE) 

HALT Command interrupts the simulation and purges the 
Command Queue. 

HALT 

INCLUDE Command Translates a file of Model Statements. 

INCLUDE A 

A - Filespec. A string representing the file specification of the Secondary Model File or 
Command List to be Translated. Required. Operand must be String. 

INCLUDE "SAMPLE1.GPS" 

INITIAL Command initializes a Logicswitch Entity, Savevalue 
Entity, or an element of a Matrix Entity. 

INITIAL A,B 

A - Logicswitch, Savevalue, or Matrix element specified as SNA. Operand A must have the 
form of an LS, X, or MX class SNA. Required. The operand must be LSPosInteger, 
LS$Name, XPosInteger, X$Name, MXPosInteger(m,n) or MX$Name(m,n). Coordinates (m,n) 
must be Name or PosInteger. 

B - Value to be assigned. The default is 1. Optional. The operand must be Null, Number, 
String or Name. 

INITIAL X$Quote,"Now is the time ... " 

INITIAL MX$Inventory(Part_39,Stocklevel),200 

MATRIX Command defines a GPSS Matrix Entity. 

NAME MATRIX A,B,C 

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. 

A - Unused field (for compatibility with older GPSS implementations). 

B - Number of matrix rows. Required. The operand must be PosInteger. 

C - Number of matrix columns. Required. The operand must be PosInteger. 
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Inventory MATRIX ,1000,5 

QTABLE Command initializes a queue time frequency 
distribution table. 

NAME QTABLE A,B,C,D 

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. 

A - Name of Queue Entity. Required. The operand must be PosInteger or Name. 

B - Upper limit of first frequency class. The maximum argument which causes the first 
frequency class to be updated. Required. The operand must be Number or String. 

C - Size of frequency classes. The difference between the upper limit and lower limit of each 
frequency class. Required. The operand must be Number or String. 

D - Number of frequency classes. The operand must be PosInteger. 

WaitTimes QTABLE WaitingLine,100,100,10 

REPORT Command causes a report to be created immediately. 

REPORT A,B 

A - Must be Null. 

B - NOW, to write a Standard Report, immediately. Optional. the operand must be NOW or 
Null. 

RESET Command marks the beginning of a measurement 
period. 

RESET 

RMULT Command sets the seeds for random number 
generators. 

RMULT A,B,C,D,E,F,G 

A - Seed for random number generator number 1. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

B - Seed for random number generator number 2. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

C - Seed for random number generator number 3. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

D - Seed for random number generator number 4. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 
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E - Seed for random number generator number 5. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

F - Seed for random number generator number 6. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

G - Seed for random number generator number 7. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

RMULT ,,111 

SHOW Command sends an Expression for evaluation by the 
Simulation Object, and writes the result in the Status Line. 

SHOW X 

X - Expression. 

SHOW 2#LOG(Q$Barber) 

SHOW C1 

SHOW 4#(SQR(2)+SIN(C1)) 

SHOW N1^W$Chair 

START Command begins a simulation. 

START A,B,C,D 

A - Termination count. Required. The operand must be PosInteger. 

B - Printout operand. NP for "no printout". Default is to print a standard report. Optional. The 
operand must be NP or Null. 

C - Not used. Kept for compatibility with older dialects of GPSS. 

D - Chain printout. 1 to include the CEC and FEC in the standard report. Optional. The 
operand must be Null, or PosInteger. 

START 1000,,,1 

STEP Command causes the simulation to proceed a specified 
number of Block entries. 

STEP A 

A - Block entry count. Required. A must be a positive integer, more formally, PosInteger. 

STEP 1 

STOP Command sets or removes a Stop Condition. 
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STOP A,B,C 

A - Transaction number. A must be a positive integer. If the A Operand is omitted, any 
Transaction number will satisfy the condition. Optional. The operand must be Null, or 
PosInteger. 

B - Block number. If the B Operand is omitted, any Block will satisfy the condition. Optional. 
The operand must be Null, Name, or PosInteger. 

C - ON or OFF. If the C Operand is omitted, ON is assumed. Optional. The operand must be 
ON, OFF or Null. 

STOP 100,52 

STOP 

STOP ,,OFF 

STOP 2 

STOP ,Chair 

STOP ,Chair,OFF 

STORAGE Command defines a Storage Entity. 

NAME STORAGE A 

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. 

A - Total storage capacity. Required. The operand must be PosInteger. 

MotorPool STORAGE 20 

TABLE Command initializes a frequency distribution table. 

NAME TABLE A,B,C,D 

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. The length of a Table 
name is limited to 32 characters. 

A - Table argument. The data item whose frequency distribution is to be tabulated. Required. 
The operand must be ParenthesizedExpression, SNA or SNA*Parameter. 

B - Upper limit of first frequency class. The maximum argument which causes the first 
frequency class to be updated. Required. The operand must be Number or String. 

C - Size of frequency classes. The difference between the upper limit and lower limit of each 
frequency class. Required. The operand must be Number or String. 

D - Number of frequency classes. Required. The operand must be PosInteger. 

SalesTable TABLE P$Price,9.95,10,10 
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VARIABLE Command defines an arithmetic Variable Entity. 

NAME VARIABLE X 

NAME - Entity Label for this entity. Required. The field must be Name. 

X - Expression. Required. Expressions are discussed in Section 3.4. 

Var1 VARIABLE 5#LOG(Q$WaitingLine) 
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SNAs available in GPSS World: 

• A1 -  Assembly Set of the Active Transaction. Integer value. 

• AC1 -  Value of absolute system clock. Simulated time since last CLEAR. Real value. 

• BVEntnum - Result of evaluating Boolean Variable Entity Entnum. Real value. 

• C1 - Value of relative system clock. Simulated time since last RESET. Real value. 

• CAEntnum  - Average Userchain content. The time weighted average number of chained 
Transactions for Userchain Entnum. Real value. 

• CCEntnum - Total Userchain entries. The count of all Transactions chained to Userchain 
Entnum. Integer value. 

• CHEntnum - Current Userchain content. The current number of Transactions chained to 
Userchain Entnum. Integer value. 

• CMEntnum - Maximum Userchain content. The maximum number of Transactions chained 
to Userchain Entnum. The "high water mark". Integer value. 

• CTEntnum - Average Userchain residence time. The average duration of Transactions at 
Userchain Entnum. Real value. 

• FEntnum - Facility busy. If Facility Entity Entnum is currently busy, FEntnum returns 1. 
Otherwise FEntnum returns 0. Integer value. 

• FCEntnum - Facility capture count. The number of times Facility Entity Entnum has been 
SEIZEd or PREEMPTed by a Transaction. Integer value. 

• FIEntnum - Facility Entnum interrupted. If Facility Entity Entnum is currently preempted, 
FIEntnum returns 1. Otherwise FIEntnum returns 0. Integer value. 

• FNEntnum - Function. Result of evaluating Function Entity Entnum . Real value. 

• FREntnum - Facility utilization. The fraction of time Facility Entity Entnum has been busy. 
FREntnum is expressed in parts-per-thousand and therefore returns a value 0-1000, 
inclusive. May be nonintegral. Real value. 

• FTEntnum  - Average Facility holding time. The average time Facility Entity Entnum is 
owned by a capturing Transaction. Real value. 

• FVEntnum  - Facility in available state. FVEntnum returns 1 if Facility Entity Entnum is in the 
available state, 0 otherwise. Integer value. 

• GNEntum - Numeric Group count. GNEntnum returns the membership count of Numeric 
Group Entnum. Integer value. 

• GTEntnum - Transaction Group count. GTEntnum returns the membership count of 
Transaction Group Entnum. Integer value. 
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• LSEntnum - Logicswitch set. LSEntnum returns 1 if Logicswitch Entity is in the "set" state, 0 
otherwise. Integer value. 

• MBEntnum - Match at Block. MBEntnum returns a 1 if there is a Transaction at Block 
Entnum which is in the same Assembly Set as the Active Transaction. MBEntnum returns a 0 
otherwise. Integer value. 

• MPParameter - Transit Time, Parameter. Current absolute system clock value minus value 
in Parameter Parameter. Real value. 

• MXEntnum(m,n) - Matrix Savevalue. The value in row m, column n of Matrix Entity Entnum 
is returned. In Matrices of more than 2 dimensions, all other indices are assumed to be 1. 
Unlike MX class SNAs, PLUS Expressions can refer to any element of a higher dimension 
matrix. 

• M1 - Transit time. M1 returns the absolute system clock minus the "Mark Time" of the 
Transaction. Real value. 

• NEntnum - Block entry count. The total number of Transactions which have entered Block 
Entnum is returned. Integer value. 

• PParameter or *Parameter - Parameter value. PParameter or *Parameter returns the value 
of Parameter Parameter of the Active Transaction. Integer, real, or string value. 

Indirect addressing uses the notation SNA*Parameter. 

• PR - Transaction priority. The value of the priority of the Active Transaction. Integer value. 

• QEntnum - Current Queue content. The current count value of Queue Entity Entnum. 
Integer value. 

• QAEntnum - Average Queue content. The time weighted average count for Queue Entity 
Entnum. Real value. 

• QCEntnum - Total Queue entries. The sum of all entry counts for Queue Entity Entnum. 
Integer value. 

• QMEntnum - Maximum Queue content. The maximum count of Queue Entity Entnum. The 
"high water mark". Integer value. 

• QTEntnum  - Average Queue residence time. The time weighted average of the count for 
Queue Entity Entnum. Real value. 

• QXEntnum - Average Queue residence time excluding zero entries. The time weighted 
average of the count for Queue Entity Entnum not counting entries with a zero residence 
time. Real value. 

• QZEntnum  - Queue zero entry count. The number of entries of Queue Entity Entnum with a 
zero residence time. Integer value. 

• REntnum - Available storage capacity. The storage content (or "tokens") available for use 
by entering Transactions at Storage Entity Entnum. Integer value. 

• RNEntnum - Random number. RNEntnum returns a random integer 0-999 from Random 
Number Generator Entnum. Integer value. 
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• SEntnum - Storage in use. SEntnum returns the amount of storage content (or "tokens") 
currently in use by entering Transactions at Storage Entity Entnum. Integer value. 

• SAEntnum - Average storage in use. SAEntnum returns the time weighted average of 
storage capacity (or "tokens") in use at Storage Entity Entnum. Real value. 

• SCEntnum - Storage use count. Total number of storage units that have been acquired 
from Storage Entity Entnum. Integer value. 

• SEEntnum - Storage empty. SEEntnum returns 1 if Storage Entity Entnum is completely 
available, 0 otherwise. Integer value. 

• SFEntnum - Storage full. SFEntnum returns 1 if Storage Entity Entnum is completely used, 
0 otherwise. Integer value. 

• SREntnum - Storage utilization. The fraction of total usage represented by the average 
storage in use at Storage Entity Entnum. SREntnum is expressed in parts-per-thousand and 
therefore returns a value 0-1000, inclusive. May be nonintegral. Real value. 

• SMEntnum - Maximum storage in use at Storage Entity Entnum. The "high water mark". 
Integer value. 

• STEntnum - Average holding time per unit at Storage Entity Entnum. Real value. 

• SVEntnum - Storage in available state. SVEntnum returns 1 if Storage Entity Entnum is in 
the available state, 0 otherwise. Integer value. 

• TBEntnum - Nonweighted average of entries in Table Entity Entnum. Real value. 

• TCEntnum - Count of nonweighted table entries in Table Entity Entnum. Integer value. 

• TDEntnum - Standard deviation of nonweighted table entries in Table Entity Entnum. Real 
value. 

• TG1 - Remaining Termination Count. TG1 returns the count that is decremented by 
TERMINATE Blocks with a positive A operand. This value is initialized by START Statements 
and indicates completion of the simulation when it is 0. Integer value. 

• VEntnum - Result of evaluating arithmetic or floating point Variable Entity Entnum. Real 
value. 

• WEntnum - Current Block count. The current number of Transactions in Block Entity 
Entnum. Integer value. 

• XEntnum - Savevalue. The value of Savevalue Entity Entnum is returned. Integer, real, or 
string value. 

• XN1 - Active Transaction number. The Transaction number of the Active Transaction is 
returned. Integer value. 

• Z1 - Free memory. Value returned by the Operating System. Integer value. 

Special rules apply when a simulation is run in GPSS/PC Compatibility Mode. This 
are discussed more fully below. 
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   GPSS) عمال 4ملحق (

Operators 

Operators are used to combine data elements in Expressions. Data are coerced if a specific 
type is required by the operator. For example, if a numeric operation is to be performed on a 
variable with a string value, the numeric equivalent derived from the characters in the string is 
used. 

  

A Setting is available in the Simulation Page of the Settings Notebook which switches the 
roles of the [*] operator and the [#] operator. 

The operators used in GPSS World are: 

^  Exponentiation. A^B returns A raised to the power of B. 

# (or *)  Multiplication. A # B returns the numeric product of A and B. 

/  Division. A / B returns the quotient of A divided by B. 

\  Integer Division. A \ B returns the result of integer division of A by B. 

@ Integer Remainder. A @ B returns the modulo division of A by B. 

-  Subtraction. A - B returns the difference of A and B. 

+ Addition. A + B return the sum of A and B. 

>= ‘GE’  Greater Than or Equal To. A >= B returns 1 if A is numerically greater than or equal 

to B, 0 otherwise. 

<= ‘LE’  Less Than or Equal To. A <= B returns 1 if A is numerically less than or equal to B, 

0 otherwise. 

> ‘G’  Greater Than. A > B returns 1 if A is numerically greater than B, 0 otherwise. 

< ‘L’  Less Than. A < B returns 1 if A is numerically less than B, 0 otherwise. 

= ‘E’  Equal A = B returns 1 if A is numerically equal to B, 0 otherwise. 

!= ‘NE’ Not Equal. A != B returns 1 if A is numerically different from B, 0 otherwise. 

& ‘AND’  Logical And. A & B returns 1 if and only if both A and B are non zero, 0 otherwise. 

| ‘OR’  Logical Or. A ‘OR’ B returns 1 if A or B or both are non zero, 0 otherwise. 



 597

Precedence 

When Expressions are evaluated, the precedence of operators determines the order of 
operations. An operator with a higher precedence is evaluated before an operator with a 
lower precedence. The precedence of operators is as follows, from highest to lowest: 

^ Exponentiation 

# (or *) / \ Multiplication, Division, Integer Division 

@ Integer Remainder 

- + Addition, Subtraction 

>= <= > < Comparison Operators 

= != Equal, Not Equal 

& Logical And 

| Logical Or 
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   GPSS) أشكال تمثیل قوالب 5ملحق (
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  )6ملحق (
 

 بعض أسئلة اإلختبارات
ھاالسابقة وإجابات محتملة ل  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                   

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  ھـ1422ھـ/1421إختبار الفصل األول 

  ) 1المحاكاة  بحث ( طرق 241لمادة 

  ساعات 3الزمن 
  

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:
  

  السؤال األول:
التالیة لھ   Linear Congruential Methodبین فیم إذا كان أي من طرق التطابق الخطیة   )أ

  دورة كاملة:

( ) ( )

( )( )

( ) ( )

1

1

1

) 13 13 mod16

) 12 13 mod16

) 13 12 mod16

i i

i i

i i

a X X

b X X

c X X

−

−

−

= +

= +

= +

 

  لألعداد العشوائیة التالیة:  )ب
  0.488   0.226   0.221   0.043   0.055   0.743   0.081   0.685   0.364   0.012 
  0.372   0.543   0.483   0.050   0.628   0.966   0.750   0.697   0.764   0.040 
  0.404   0.549   0.203   0.990   0.155   0.079   0.789   0.462   0.795   0.190 

  مستخدما إختبار مربع كاي أختبر الفرضیة التالیة:

0

1

: 0,1

: 0,1

i

i

H R U

H R U

  

  

�



  

  السؤال الثاني:
و األعداد العشوائیة في فقرة   Inverse Transform Methodا) مستخدما طریقة التحویل العكسي 

 Exponential Distribution(ب) من السؤال األول ولد خمسة قیم لمتغیر عشوائي لھ توزیع اسي 
  بدالة توزیع تراكمیة:

( )
1 , 0

0, 0

x

e x
F x

x

λ−



− ≥
=

<

 

لمدة   ب) البیانات التالیة لعدد مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم الواحد بأحد المواقع
          یوما 50

0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 
0 0 

م التوزیع المقترح، أوجد التوزیع التجریبي أوجد توزیع إحصائي معلمي لھذه البیانات وقدر معال
Empirical Distribution .للبیانات أیضا  

 ج) مستخدما نتائج الفقرة (ب) السابقة حاكى یدویا آلة الحفر لمدة عشرة أیام.
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  اإلجابات النموذجیة:
  كالتالي: Minitabفي برنامج  Worksheetأوال ندخل البیانات في صفحة عمل 

MTB > set c1 
DATA> 0   2  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1 
DATA> 0   0  0  2  0  1  0  1  0  1  0  0 
DATA> 2   1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
DATA> 0   1  0  1  0  0  3  0  1  1  0  0 
DATA> 0   0 
DATA> end 

  األمر التالي یكون جدول تكرار نسبي وتكرار نسبي متجمع صاعد.
MTB > tally c1; 
SUBC> perc; 
SUBC> cump. 
 

)  یحوي القیم الممكنة للمتغیر العشوائي عدد مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم C1العمود األول (
  الواحد، العمود الثاني یحوي التكرار النسبي و العمود الثالث التكرار النسبي المتجمع الصاعد.

Summary Statistics for Discrete Variables 
 
      C1  Percent CumPct 
       0    62.00  62.00 
       1    30.00  92.00 
       2     6.00  98.00 
       3     2.00 100.00 
 

) C2نضع القیم الممكنة للمتغیر العشوائي عدد مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم الواحد في العمود (
) وھذه ھي دالة C3) في العمود (100(نحصل علیھا بقسمة التكرارات النسبیة على  والتكرارات النسبیة المئویة

  الكتلة اإلحتمالیة للمتغیر العشوائي عدد مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم الواحد
MTB > set c2 
DATA> 0 1 2 3 
DATA> end 
MTB > set c3 
DATA> .62 
DATA> .3 
DATA> .06 
DATA> .02 
DATA> end 

) C1قیمة من القیم الممكنة للمتغیر العشوائي عدد مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم الواحد ( 50نعاین 
  یوما 50) وھذه تمثل محاكاة آلة الحفر لمدة C4) ونضعھا في (C3بإستخدام اإلحتماالت (

MTB > rand 50 c4; 
SUBC> disc c2 c3. 

  كالتالي نوجد التكرارات النسبیة للقیم المحاكاة
MTB > tally c4; 
SUBC> perc. 
 
Summary Statistics for Discrete Variables 
 
      C4  Percent 
       0    68.00 
       1    28.00 
       2     2.00 
       3     2.00 
 

للمتغیر العشوائي عدد  ) وھذه ھي دالة الكتلة اإلحتمالیةC5ندخل التكرارات النسبیة المئویة للقیم المحاكاة في (
  مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم الواحد المحاكاة (المشاھدة)

  
MTB > set c5 
DATA> .68 .28 .02 .02 
DATA> end 

نقوم اآلن بإختبار مربع كاي إلختبار الفرضیة الصفریة أن دالة الكتلة اإلحتمالیة للمتغیر العشوائي عدد مرات 
رول في الیوم الواحد المحاكاة (المشاھدة) التختلف عن دالة الكتلة اإلحتمالیة للمتغیر إعطال آلة حفر بئر بت

  العشوائي عدد مرات إعطال آلة حفر بئر بترول في الیوم الواحد المتوقعة (المحسوبة في السؤال األول) بالصیغة
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( )
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1

1

n

i i

n

i i

O E

E
χ

−

=

−

=∑  

   k1المتوقعة، األمر التالي یحسب مربع كاي ویضعھ في  تحوي القیم C3تحوي القیم المشاھدة و  C5حیث 
MTB > let k1=sum((c5-c3)**2/c3) 
K1    0.0338065 

  درجات حریھ  3ھذه ھي قیمة مربع كاي المحسوبة بـ 
MTB > cdf k1 k2; 
SUBC> chis 3. 
MTB > let k3=1-k2 
MTB > print k3 
 
Data Display 
K3    0.998363 

) وھي أقل k2( 0.00163651ھو  0.0338065إلى یسارھا ( إحتمال القیمة  0.998363وھي تحصر مساحة 
  ) أي النرفض الفرضیة الصفریة 0.025من 

 
  األوامر التالیة تحسب الصیغة

( ) ( )
4

1

i i

i

E X x p x
=

=∑  

MTB > let k4=sum(c2*c3) 
MTB > let k5=sum(c2*c5) 
MTB > print k4 k5 

  )k5(قیمة  0.38) والقیمة المتوقعة للبیانات المحاكاة ھي k4(قیمة  0.48المشاھده ھي القیمة المتوقعة للبیانات 
Data Display 
K4    0.480000 
K5    0.380000 

  األوامر التالیة تحسب الصیغة

( ) ( ) ( )2 2
V X E X E X= −  

MTB > let k6=sum((c2**2)*c3)-k4**2 
MTB > let k7=sum((c2**2)*c5)-k5**2 
MTB > print k6 k7 

   k7و  k6التباینات في 
Data Display 
K6    0.489600 
K7    0.395600 

   k9و  k8الجزر التربیعي للقیم السابقة تعطي اإلنحرافات المعیاریة في 
MTB > let k8=sqrt(k6) 
MTB > let k9=sqrt(k7) 
MTB > print k8 k9 
 
Data Display 
K8    0.699714 
K9    0.628967 
MTB >  

  بسم هللا الرحمن الرحیم                   
  
  
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  هـ1422هـ/1421إختبار أعمال فصلي أول للفصل الثاني  
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  ) 1بحث ( طرق المحاكاة   241لمادة  

  ساعة 2الزمن 
  

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:
  

  السؤال األول:
 50لمدة   ر بترول في الیوم الواحد بأحد المواقعالبیانات التالیة لعدد مرات إعطال آلة حفر بئ

          یوما
0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 
0 0 

(أ) أوجد دالة الكتلة اإلحتمالیة لعدد مرات اإلعطال الیومي، ومنھا اوجد عدد مرات اإلعطاالت 
  یومیا و اإلنحراف المعیاري لعدد مرات اإلعطال الیوميالمتوقعة 

  لعدد مرات اإلعطال الیومي. Empirical Distribution(ب) أوجد دالة التوزیع التجریبي 
   

  السؤال الثاني:
یوما. ومن نتائج المحاكاة أوجد المتطلبات في الفقرة (أ) من  50(أ) حاكى یدویا آلة الحفر لمدة 

  السؤال األول.
بإستخدام إختبار مربع كاي، ھل یوجد إختالف بین دالة الكتلة اإلحتمالیة المشاھدة (من (ب) 

  %95المحكاة) والمتوقعة (المحسوبة في السؤال األول)، أختبر عند درجة ثقة 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم               
  
  

  جامعة الملك سعود
  كلیة العلوم

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  

  ھـ 1421/1422بار الثاني ألعمال الفصل الثاني اإلخت
  )1بحث ( المحاكاة  241لمادة 

  ساعة 2الزمن: 
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

لتولید متتابعة من ثالثة  Linear Congruential Method(أ) إستخدم الطریقة التطابقیة الخطیة 
 أرقام عشوائیة ذات رقمین مستخدما القیم

0
27, 8, 47, 100X a c m= = = =  

لتولید متتابعة  Multiplicative Congruential Method(ب) إستخدم الطریقة التطابقیة التضاعفیة 
من اربعة أرقام عشوائیة ذات ثالثة ارقام مستخدما القیم 

0
117, 43, 1000X a m= = =  

  السؤال الثاني:
إلختبار الفرضیة فیما إذا  Kolmogorov-Smirnovسمیرنوف  –إستخدم إختبار كولموجوروف 

  كانت األرقام العشوائیة  
 0.136  0.513  0.844  0.681  0.154  0.239  0.888  0.090  0.631  0.245 
 0.394  0.531  0.715  0.276  0.880 

0.05αام ال؟ خذ  [0,1]لھا توزیع منتظم على الفترة   =.  
  السؤال الثالث:

  لھ دالة توزیع إحتمالیة  Xمتغیر عشوائي 

( )

2

2

0, 2

1 , 2 3
2

1
1 3 , 3 6

3 2

1, 6

x

x
x

F x

x
x

x

≤

  − < ≤  

= 
 

− − < ≤   


>

 

  قیمة للمتغیر العشوائي. 15(أ) ولد عینة من 
  (ب) أحسب متوسط العینة وقارنھا بالقیمة النظریة.
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                    
  

  ھـ 1421/1422ني ألعمال الفصل الثاني إجابات محتملة لإلختبار الثا
  )1بحث (محاكاة  241المدة 

  
  إجابة للسؤال األول:

  (أ) 
Linear Congruential Method 

( )
1

mod , 0,1,2,...

, 1,2,...

i i

i

i

X aX c m i

X
R i

m

+
= + =

= =

 

( )

( )

( )

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

27, 8, 47, 100

8 27 47 263 63mod100

63
0.63

100

8 63 47 551 51mod100

51
0.51

100

8 51 47 455 55 mod100

55
0.55

100

X a c m

X

X
R

m

X

X
R

m

X

X
R

m

= = = =

= × + = =

= = =

= × + = =

= = =

= × + = =

= = =

 

  0.63,0.51,0.55إذا األرقام العشوائیة ھي: 
  (ب)

Multiplicative Congruential Method 

1

0

1

1

2

2

3

3

4

, mod , 0,1,2,...

, 1,2,...

117, 43, 1000

43 117 5031 031mod1000

031
0.031

1000

43 031 1333 333 mod1000

333
0.333

1000

43 333 14319 319 mod1000

319
0.319

1000

43 319 13717 7

i i

i

i

X aX m i

X
R i

m

X a m

X

R

X

R

X

R

X

+
= =

= =

= = =

= × = =

= =

= × = =

= =

= × = =

= =

= × = =

4

17 mod1000

717
0.717

1000
R = =  
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 0.031,0.333,0.319,0.717إذا األرقام العشوائیة ھي: 
 

  إجابة للسؤال الثاني:
  سمیرنوف-خوارزم إختبار كولموجوروف

  إلختبار الفرضیة 
{ } [ ]

{ } [ ]

0 1 2

1 1 2

: , ,..., ~ 0,1

: , ,..., 0,1

N

N

H R R R U

H R R R UL
 

  نتبع الخطوات التالیة:
)رتب البیانات من األصغر لألكبر. دع  : 1الخطوة  )iR  ترمز إلي المشاھدة ذات الرتبةi  بحیث

یكون 
( ) ( ) ( )1 2

...

N
R R R≤ ≤ ≤  

  أحسب الكمیات : 2الخطوة 

( )

( )

1

1

max

1
max

i
i N

i
i N

i
D R

N

i
D R

N

+

≤ ≤

−

≤ ≤

 
= − 

 

− 
= − 

 

 

)أحسب  : 3الخطوة  )max ,D D D
+ −

=  

Dعین القیمة الحرجة  : 4الخطوة 
α

سمیرنوف  -من جدول القیم الحرجة لكولموجوروف 
  المعطى Nالمحدد ولحجم العینة  αلمستوى المعنویة 

Dأكبر من القیمة الحرجة  Dإذا كانت إحصائیة العینة  : 5الخطوة 
α

فإننا نرفض الفرضیة  

Dالصفریة أن العینة تأتي من توزیع منتظم. إذا كانت  D
α

فإننا نقرر انھ الیوجد فرق معنوي  ≥

}بین التوزیع الحقیقي لألرقام  }
1 2
, ,...,

N
R R R .والتوزیع المنتظم  

  نرتب اإلجابة في جدول كالتالي:
 

R(I) I I/N (I-1)/N R(I)-(I/N) ((I-1)/N)-R(I) |R(I)-(I/N)| |((I-1)/N)-R(I)| max|(R(I)-(I/N)| max|((I-1)/N)-R(I)| D 

0.09 1 0.0667 0 0.02333 -0.09 0.023333 0.09 0.124 0.09 0.124 

0.136 2 0.1333 0.0667 0.00267 -0.0693333 0.002667 0.069333333    

0.154 3 0.2 0.1333 -0.046 -0.0206667 0.046 0.020666667    

0.239 4 0.2667 0.2 -0.0277 -0.039 0.027667 0.039    

0.245 5 0.3333 0.2667 -0.0883 0.02166667 0.088333 0.021666667    

0.276 6 0.4 0.3333 -0.124 0.05733333 0.124 0.057333333    

0.394 7 0.4667 0.4 -0.0727 0.006 0.072667 0.006    

0.513 8 0.5333 0.4667 -0.0203 -0.0463333 0.020333 0.046333333    

0.531 9 0.6 0.5333 -0.069 0.00233333 0.069 0.002333333    

0.631 10 0.6667 0.6 -0.0357 -0.031 0.035667 0.031    

0.681 11 0.7333 0.6667 -0.0523 -0.0143333 0.052333 0.014333333    

0.715 12 0.8 0.7333 -0.085 0.01833333 0.085 0.018333333    

0.844 13 0.8667 0.8 -0.0227 -0.044 0.022667 0.044    

0.88 14 0.9333 0.8667 -0.0533 -0.0133333 0.053333 0.013333333    

0.888 15 1 0.9333 -0.112 0.04533333 0.112 0.045333333    
 

0.124Dبل األخیر نجد من العمودین ق
+

0.09Dو  =
−

0.124Dومن العامود األخیر  = =  
سمیرنوف وتحت العمود  -من جدول القیم الحرجة لكولموجوروف

0.05
D  15والسطرN نجد  =

ھي  ان القیمة الحرجة
0.05,15

0.338D =  
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القرار: بما أن 
0.05,15

0.124 0.338D D= < فإننا ال نرفض الفرضیة الصفریة أن المشاھدات  =

  تأتي من توزیع منتظم.
 إجابة للسؤال الثالث:

  (أ) 

( )

2

2

2 3

1
1 ,0

2 4

2 1 , 0 0.25

3 6

1 1
1 3 , 1

3 2 4

6 2 3 , 0.25 1

For X

X
R R

X R when R

For X

X
R R

X R when R

< ≤

 
= − < ≤ 
 

∴ = + < ≤

< ≤

 
= − − < ≤ 

 

∴ = − < ≤

 

  ائي كالتالي:قیمة للمتغیر العشو 15لتولید عینة من  Microsoft Excelسوف نستخدم 
 Random Numbersومن صندوق اإلختیارات نختار  Data Analysisنختار  Toolsمن  -1

Generation  ثم نملئ الخاناتNumber of Variables (=1)  وNumber of Random Numbers 

 andو  Between (=0)نأخذ  Parametersوفي خانة  Uniformنختار  Distributionsو من  (15=)

 Outputنختار  Output optionsوفي  31نختار رقم أولي ولیكن  Random Seedي وف (1=)

Range  ونكتب في نافذتھاA1:A15  ثمOK .  
  ثم في نافذة اإلدخال نكتب B1نحدد الخلیة  -2

=IF(0<=A1<=0.25,B1=2+SQRT(A1)+1,6-2*SQRT(3*A1)) 

  B15وحتى  B2مرة اخرى ثم ننسخھا ونلصقھا في الخالیا  B1نحدد الخلیة  -3
فینتج 
التالي:

0.004242073 5.774378915

0.404065065 3.798005271

0.548448134 3.434580423

0.839350566 2.826325979

0.028290658 5.417344099

0.074861904 5.052190502

0.199804682 4.451563311

0.215948973 4.390221234

0.939634388 2.642082095

0.117862484 4.810735604

0.03869747 5.318553274

0.8992584 2.715018904

0.979247414 2.572031365

0.6621601 3.181148957

0.621539964 3.268978292

 
   3.976877نجد ان متوسط العینة  Excel(ب)  بإستخدام 

  للتوزیع المثلثي ھو  المتوسط النظري

( )
2 3 6 11

3.66667
3 3 3

a b c
E X

+ + + +
= = = =  

 



 608

  بسم هللا الرحمن الرحیم                       
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  ة الملك سعودجامع
  

  ھـ 1421/1422اإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعات 3الزمن 

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:
  

  السؤال األول:
 توزیع زمن مابین الوصول للزبائن بالدقیقة إلى دكان أحد الحالقین یعطي بالجدول:

  
Time Between Arrivals 
(Minutes) 

Probability 

1 0.23 

2 0.37 

3 0.28 

4 0.12 

 

  زبونا. 50(أ) ولد أزمنة مابین وصول لعدد 
  (ب) كون مدرج تكراري لألزمنة المولدة في الفقرة السابقة.

) مع األزمنة المعطاه في الجدول  O(ج) أختبر جودة التوفیق لألزمنة المولدة ( المشاھدة 
0.05α). خذ  E(المتوقعة  =)  .2

3,0.05
7.81χ =(  

  السؤال الثاني:
 لألرقام التالیة: (إقرأ من الیسار للیمین سطرا بسطر)

  
0.25   0.01   0.93   0.70   0.66   0.74   0.79   0.47   0.68   0.18   0.88   0.07   0.99   0.51   0.04   0.01   

0.43   0.60   0.59   0.55   0.64   0.10   0.61   0.22   0.85   0.42   0.01   0.98   0.05   0.20   0.11   0.23   

0.68   0.41   0.96   0.48   0.11   0.59   0.11   0.10 

 

فوق وتحت المتوسط إلختبار فیما إذا كانت ھذه األرقام  Runs Test(أ) أستخدم إختبار الجري 
  خذ   عشوائیة.

( )

( )

( )

( )
( )

2 1 2 1 2 1 21 2

0 1 22

1 2 1 2

2

2 2 2 1 22 1
, ,

2 1 2 2

1

b b

n n n n N b n n Nn n
Z

N N N n n n n N

N N

µ σ
− − −

= + = =
−  −

 
− 

 

0.025
0.05, 1.96zα = =  
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متغیرات عشوائیة تتبع دالة  8(ب) بإستخدام السطر األول من األرقام العشوائیة السابقة ولد قیم لـ 
  التوزیع التالیة:

( )
( )

2

2

0, 0

, 0 1
2

2
1 , 1 2

2

1, 2

x

x
x

F x

x
x

x

≤

 < ≤


= 
− − < ≤


>

 

  السؤال الثالث:
متغیرات  8م لـ ولد قی Acceptance-Rejection Techniqueبإستخدام طریقة القبول والرفض 

0.2λبمتوسط  Poisson Variatesعشوائیة تتبع توزیع بواسون  = )0.2
0.8187e

−

) . إستخدم =
  األرقام العشوائیة من السؤال الثاني سطرا بسطر. خطوات الخوارزم ھي:

0n: ضع 1الخطوة  1Pو  = =.  
: ولد رقم عشوائي 2الخطوة 

1n
R

+
بـ  Pوبدل  

1n
P R

+
×.  

P: إذا كانت 3الخطوة  e
λ−

Nعندئذ إقبل  > n=  وإال أرفضn لحالیة وزد اn  بواحد وعد
  . 2للخطوة 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                   
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعات 3الزمن 

  جب على جمیع األسئلة التالیة:أ
  

  السؤال األول:
 توزیع زمن مابین الوصول للزبائن بالدقیقة إلى دكان أحد الحالقین یعطي بالجدول:

  
Time Between Arrivals (Minutes) Probability 
1 0.23 
2 0.37 
3 0.28 
4 0.12 

 

  زبونا. 50(أ) ولد أزمنة مابین وصول لعدد 
  ري لألزمنة المولدة في الفقرة السابقة.(ب) كون مدرج تكرا

) مع األزمنة المعطاه في الجدول  O(ج) أختبر جودة التوفیق لألزمنة المولدة ( المشاھدة 
0.05α). خذ  E(المتوقعة  =)  .2

3,0.05
7.81χ =(  

  السؤال الثاني:
 را بسطر)لألرقام التالیة: (إقرأ من الیسار للیمین سط

  
0.25   0.01   0.93   0.70   0.66   0.74   0.79   0.47   0.68   0.18   0.88   0.07   0.99   0.51   0.04   0.01   

0.43   0.60   0.59   0.55   0.64   0.10   0.61   0.22   0.85   0.42   0.01   0.98   0.05   0.20   0.11   0.23   

0.68   0.41   0.96   0.48   0.11   0.59   0.11   0.10 

 

فوق وتحت المتوسط إلختبار فیما إذا كانت ھذه األرقام  Runs Test(أ) أستخدم إختبار الجري 
  خذ   عشوائیة.

( )

( )

( )

( )
( )

2 1 2 1 2 1 21 2

0 1 22

1 2 1 2

2

2 2 2 1 22 1
, ,

2 1 2 2

1

b b

n n n n N b n n Nn n
Z

N N N n n n n N

N N

µ σ
− − −

= + = =
−  −

 
− 

 

0.025
0.05, 1.96zα = =  

متقطع  متغیرعشوائيقیم من   6(ب) بإستخدام السطر األول من األرقام العشوائیة السابقة ولد 
  یتبع دالة التوزیع التالیة:  (منفصل)

( ) , 1,2, ,6
6

x
F x x= = L  

smallest(مالحظة: للحصول علي أرقام صحیحة تستخدم العالقة  integerx x= ≥    أي أصغر

 .xعدد صحیح أكبر من أو یساوي 
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قیم من   4ولد  Acceptance-Rejection Technique(ج) بإستخدام طریقة القبول والرفض 
0.2λبمتوسط  Poisson Variatesمتغیرعشوائي یتبع توزیع بواسون  = )0.2

0.8187e
−

= . (
  إستخدم األرقام العشوائیة من السؤال الثاني سطرا بسطر. خطوات الخوارزم ھي:

0n: ضع 1الخطوة  1Pو  = =.  
: ولد رقم عشوائي 2الخطوة 

1n
R

+
بـ  Pوبدل  

1n
P R

+
×.  

P: إذا كانت 3الخطوة  e
λ−

Nعندئذ إقبل  > n= ض وإال أرفn  الحالیة وزدn  بواحد وعد
  . 2للخطوة 

  
  السؤال الثالث:

یرید أحد الخبازین تحدید متوسط عدد أرغفة ألخبز التي یعدھا یومیا. التوزیع أإلحتمالي لعدد 
 الزبائن یومیا یعطى بالجدول:

  
Number of Customers/Day 8 10 12 14 
Probability 0.35 0.30 0.25 0.10 
 

  كل زبون یشتري عدد من األرغفة حسب التوزیع اإلحتمالي التالي:
  

Number of  Loafs/Customer 4 8 12 16 
Probability 0.4 0.3 0.2 0.1 
 

  حاكي یدویا خمسة أیام عمل وحدد متوسط عدد األرغفة التي یعدھا الخباز یومیا.
قام العشوائیة من السؤال الثاني. استخدم رقما جدیدا في كل مرة وتعاد مالحظة: استخدم األر

  قرائة األرقام من أول الجدول كل ما ینتھي).
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                    
 

  ھـ1421/1422إجابات محتملة لإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  بحث 241المادة 

  إجابة للسؤال األول:
  (أ) 

1   2   1   4   3   2   1   2   1   2   2   1   2   2   3   
2   2   4   3   2   3   3   3   2   1   1   1   1   3   2   
3   1   1   1   2   3   2   2   2   2   4   2   3   2   3   
1   2   2   4   3 
 

 (ب)
 

x  ( )
i

Count O            ( )p x  

1 
2 
3 
4 

13 
21 
12 
4 

0.26 
0.42 
0.24 
0.80 

 

4321

20

10

0

C8

F
re
q
u
e
n
c
y

 
نحسب القیم المتوقعة   (ج)

i
E  

1
50 0.23 11.5E = × =  

2
50 0.37 18.5E = × =  

3
50 0.28 14E = × =  

4
50 0.12 6E = × =  

  مة مربع كايونحسب قی
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2

2

0

1

13 11.5 21 18.5 12 14 4 6

11.5 18.5 14 6

0.195652 0.337838 0.285714 0.666666 1.4859

k

i i

i i

O E

E
χ

=

− − − − −

= = + + +

= + + + =

∑  

2 2

0 3,0.05
1.4859 7.81χ χ= < =Q  
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  النرفض الفرضیة القائلة بأن األرقام العشوائیة المولدة تتبع التوزیع المعطى بالجدول.
  

  المتوسط  إجابة للسؤال الثاني:
0.4485µ =  

  نوجد الجري فوق وتحت المتوسط
-   -   +   +   +   +   +   +   +   -   +   -   +   +   -   
-   -   +   +   +   +   -   +   -   +   -   -   +   -   -   
-   -   +   -   +   +   -   +   -   - 

21b = ,
1

21n = ,
2

19n = , 40N =  

2 21 19 1
20.45

40 2
b

µ
× ×

= + =  

( )

( ) ( )
2

2

2 21 19 2 21 19 40 604884
9.693654

6240040 40 1
b
σ

× × × × × −

= = =

−

 

0

21 20.45 0.55
0.17665

3.113469.693654
Z

−

= = =  

0 0.025
0.17665 1.96Z z= < =Q  

  فإننا النرفض الفرضیة القائلة أن ھذه األرقام عشوائیة.
  (ب) 

( ) ( )

( )

, 1,2,...,6; 0,1
6

6

6 , 0,1

x
F x R x R U

X
R

X R R U

= = =

∴ =

=

�

�

 

  نأخذ 6و  1بین  Xولكي نحصل على أرقام صحیحة للمتغیر العشوائي 
( )6 , 0,1X R R U=    �  

  القیم المطلوبة ھي:
1 2 3

6 0.25 1.5 2, 6 0.01 0.06 1, 6 0.93 5.58 6X X X= × = = = × = = = × = =                      

4 5 6
6 0.70 4.2 5, 6 0.66 3.96 4, 6 0.74 4.44 5X X X= × = = = × = = = × = =                      

   2,1,6,5,4,5أي 
  (ج)

1 1

1: 0, 1

2 : 0.25, , 1 0.25 0.25

3: 0.25 0.8187, 0.

step set n P

step R P P R P

step Sice P e accept N
λ−

= =

= → × = × =

= < = =

 

1 1

1: 0, 1

2 : 0.01, , 1 0.01 0.01

3: 0.01 0.8187, 0.

step set n P

step R P P R P

step Sice P e accept N
λ−

= =

= → × = × =

= < = =

 

1 1

2 2

1: 0, 1

2 : 0.93, , 1 0.93 0.93

3: 0.93 0.8187, 0, 2 1.

2 : 0.70, , 0.93 0.70 0.65

3: 0.65 0.8187, 1.

step set n P

step R P P R P

step Sice P e reject n and return to step with n

step R P P R P

step Sice P e accept N

λ

λ

−

−

= =

= → × = × =

= ≥ = = =

= → × = × =

= < = =
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1 1

1: 0, 1

2 : 0.66, , 1 0.66 0.66

3: 0.66 0.8187, 0.

step set n P

step R P P R P

step Sice P e accept N
λ−

= =

= → × = × =

= < = =

 

   0,0,1,0قیم من المتغیر العشوائي المطلوب ھي:  4إذا 
  إجابة للسؤال الثالث:

 ) لعدد الزبائن لكل یوم1نعد جدول (
  

Number of Customers CDF Random Number 
8 0.35 0.01 - 0.35 
10 0.65 0.36 - 0.65 
12 0.90 0.66 – 0.90 
14 1 0.91 - 1 
 

  ون) لعدد األرغفة لكل زب2نعد جدول (
  

Number of Loafs CDF Random Number 
4 0.40 0.01 - 0.40 
8 0.70 0.41 - 0.70 
12 0.90 0.71 – 0.90 
16 1 0.91 - 1 
 

0.25Rالیوم األول:      8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =
   

Customer Number R Number of Loafs 
1 0.01 04 
2 0.93 16 
3 0.70 08 
4 0.66 08 
5 0.74 12 
6 0.79 12 
7 0.47 08 
8 0.68 08      Total = 76 
 

0.18Rالیوم الثاني:      8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =
   

Customer Number R Number of Loafs 
1 0.88 12 
2 0.07 04 
3 0.99 16 
4 0.51 08 
5 0.04 04 
6 0.01 04 
7 0.43 08 
8 0.60 08      Total = 64 
 

0.59Rالیوم الثالث:       10) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =
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Customer Number R Number of Loafs 
1 0.55 08 
2 0.64 08 
3 0.10 04 
4 0.61 08 
5 0.22 04 
6 0.85 12 
7 0.42 08 
8 0.01 04 
9 0.98 16 
10 0.05 04     Total = 76 
 

0.20Rالیوم الرابع:       8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =
   

Customer Number R Number of Loafs 
1 0.11 04 
2 0.23 04 
3 0.68 08 
4 0.41 08 
5 0.96 16 
6 0.48 08 
7 0.11 04 
8 0.59 08      Total = 60 

 
0.11Rالیوم الخامس:       8) نجد عدد الزبائن 1ومن جدول ( =

  
Customer Number R Number of Loafs 
1 0.10 04 
2 0.25 04 
3 0.01 04 
4 0.93 16 
5 0.70 08 
6 0.66 08 
7 0.74 12 
8 0.79 12      Total = 64 
 

رغیفا. إذا متوسط  76,64,76,60,64عة في خمسة أیام ھي: وھكذا فإن عدد أألرغفة المبا  
 رغیفا. 68عدد األرغفة ھو 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                   
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1422/1423اإلختبار النھائي للفصل األول 
  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعات 3من الز
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  السؤال األول:

  زبونا 50سجلت البیانات التالیة لزمن الخدمة في أحد طوابیر نظام لعدد 
5      8      8      6      7      9      8     9     6      9      7      9      9      5      8     6      7      7      
7      5      6      7     8     8      8      9      9      6      8      6      5      6      5      9      9      5      
5     7     8      8      6      6      8      7      6      7      5      7      9      6 

  طبق توزیع إحتمالي مناسب لھذه المشاھدات.  )أ
 دمة لھذا النظام.زمن خ 20ولد   )ب

  السؤال الثاني:

  یتبع دالة التوزیع التالیة:  متقطع (منفصل) قیمة من متغیرعشوائي  20ولد 

( ) , 1,2, ,6
6

x
F x x= = L  

smallest(مالحظة: للحصول علي أرقام صحیحة تستخدم العالقة  integerx x= ≥    أي أصغر

 .xعدد صحیح أكبر من أو یساوي 
  السؤال الثالث:

یرید أحد الخبازین تحدید متوسط عدد أرغفة ألخبز التي یعدھا یومیا. التوزیع أإلحتمالي لعدد 
 الزبائن یومیا یعطى بالجدول:

  
Number of Customers/Day 8 10 12 14 
Probability 0.35 0.30 0.25 0.10 
 

  حتمالي التالي:كل زبون یشتري عدد من األرغفة حسب التوزیع اإل
  

Number of  Loafs/Customer 4 8 12 16 
Probability 0.4 0.3 0.2 0.1 
 

 أیام عمل وحدد متوسط عدد األرغفة التي یعدھا الخباز یومیا. 10حاكي یدویا 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                 
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1422/1423ختبار النھائي للفصل األول اإل
  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

ساعات 3الزمن 
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  

  السؤال األول:

  زبونا 50سجلت البیانات التالیة لزمن الخدمة في أحد طوابیر نظام لعدد 
5      8      8      6      7      9      8     9     6      9      7      9      9      5      8      
6      7      7      7      5      6      7     8     8      8      9      9      6      8      6       
5      6      5      9      9      5      5     7     8      8      6      6      8      7      6       
7      5      7      9      6 

  طبق توزیع إحتمالي مناسب لھذه المشاھدات.  )ت
 زمن خدمة لھذا النظام. 20ولد   )ث

  السؤال الثاني:

  یتبع دالة التوزیع التالیة:  متقطع (منفصل) قیمة من متغیرعشوائي  20ولد 

( ) , 1,2, ,6
6

x
F x x= = L  

smallest (مالحظة: للحصول علي أرقام صحیحة تستخدم العالقة integerx x= ≥    أي أصغر عدد  
 .xصحیح أكبر من أو یساوي 

  السؤال الثالث:

قیم من   5ولد  Acceptance-Rejection Techniqueبإستخدام طریقة القبول والرفض 
0.5λبمتوسط  Poisson Variatesمتغیرعشوائي یتبع توزیع بواسون  =  .  

  خطوات الخوارزم ھي: 
0n: ضع 1الخطوة  1Pو  = =.  
: ولد رقم عشوائي 2الخطوة 

1n
R

+
بـ  Pوبدل  

1n
P R

+
×.  

P: إذا كانت 3الخطوة  e
λ−

Nعندئذ إقبل  > n=  وإال أرفضn  الحالیة وزدn  بواحد وعد
  . 2للخطوة 

  السؤال الرابع:

  ائن یرید أحد الخبازین تحدید متوسط عدد أرغفة ألخبز التي یعدھا یومیا. التوزیع أإلحتمالي لعدد الزب
 یومیا یعطى بالجدول:

Number of Customers/Day 8 10 12 14 
Probability 0.35 0.30 0.25 0.10 

  كل زبون یشتري عدد من األرغفة حسب التوزیع اإلحتمالي التالي:
Number of  Loafs/Customer 4 8 12 16 
Probability 0.4 0.3 0.2 0.1 

  دد األرغفة التي یعدھا الخباز یومیا.حاكي یدویا خمسة أیام عمل وحدد متوسط ع
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  ھـ 1422/1423إجابات نموذجیة ألسئلة اإلختبار النھائي للفصل األول 

  ) 1بحث ( طرق المحكاة  241لمادة 
  

  إجابة للسؤال األول:

  نجد Minitab(أ) بإستخدام 
MTB > Tally C1; 

SUBC>   Counts; 

SUBC>   CumCounts; 

SUBC>   Percents; 

SUBC>   CumPercents. 

 

Summary Statistics for Discrete Variables 
 
 
     

 SerTime  Count CumCnt Percent CumPct 

       5     8      8    16.00  16.00 

       6    11     19    22.00  38.00 

       7    10     29    20.00  58.00 

       8    11     40    22.00  80.00 

       9    10     50    20.00 100.00 

      N=    50        

 Inputلتطبیق توزیع إحتمالي مناسب إما نستخدم إختبار مربع كاي أو نستخدم محلل المدخالت 
Analyzer   

 
 Distribution Summary 
 
Distribution: Discrete       
Expression: Disc(5, 9) 
Square Error: 0.002400 
 
Chi Square Test 
  Number of intervals = 5 
  Degrees of freedom  = 4 
  Test Statistic      = 0.6 
  Corresponding p-value > 0.75 
 
 Data Summary 
 
Number of Data Points = 50 
Min Data Value        = 5 
Max Data Value        = 9 
Sample Mean           = 7.08 
Sample Std Dev        = 1.38 
 
 Histogram Summary 
 
Histogram Range     = 4.5 to 9.5 



 619

Number of Intervals = 5 

  ینطبق على البیانات   9و  5بین   Discreteنجد أن التوزیع المتقطع  
  كاالتي: Minitabزمن خدمة نستخدم أمر المعاینة بإحالل في  20(ب) لتولید 

MTB > Sample 20 C1 c4; 

SUBC>   Replace. 

MTB > print c4 

 

Data Display 
 
 
C4 

6        8        8        6        6        6        8        

9 

8        8        8        9        5        7        6        

5 

8        8        6        5 

 

  إجابة للسؤال الثاني:

  لید قیم لمتغیر عشوائي یتبع دالة التوزیعلتو
( ) , 1,2,..., 6

6

x
F x x= =  

  نعمل التالي:
( )

( )

, 1,2,..., 6
6

6 , 0,1

x
R F x x

x R R

= = =

\ = Î
 

  وھذا یعطى قیم غیر صحیحة وللحصول على ارقام صحیحة نستخدم العالقة
ëû smallest integerx x= ³  

  نجد  Minitabبإستخدام 
MTB > Random 20 c1; 

SUBC>   Uniform 0.0 1.0. 

MTB > let c2=6*c1 

MTB > let c3=c2+0.5 

MTB > round c3 c4 

MTB > print c4 

 

Data Display 
 
 
C4 

5   3   6   1   5   6   3   4   4   5   4   1   5   1   5   

5   2   6   6   4 

 

MTB >  

  إجابة للسؤال الثالث:
0.5

 0.606531e
-

=  
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1 1

2 2

1 1

1) 0, 1

2) 0.771828 0.771828

3)0.771828< 0.606531 NO reject  0 1

2) 0.428251 0.3305361

3)0.3305361 0.606531 YES 1

1) 0, 1

2) 0.995495 0.995495

3)0.995495< 0.606531 NO reject  

n P

R P PR

n n

R P PR

N

n P

R P PR

n

= =

= Þ ® =

Þ ® = Þ =

= Þ ® =

< Þ ® =

= =

= Þ ® =

Þ ® =

2 2

1 1

2 2

0 1

2) 0.067969 0.067663

3)0.067663 0.606531 YES 1

1) 0, 1

2) 0.815945 0.815945

3)0.815945< 0.606531 NO reject  0 1

2) 0.833423 0.680027

3)0.680027 0.606531 NO reject  1 2

2

n

R P PR

N

n P

R P PR

n n

R P PR

n n

Þ =

= Þ ® =

< Þ ® =

= =

= Þ ® =

Þ ® = Þ =

= Þ ® =

< Þ ® = Þ =

3 3

1 1

2 2

) 0.344675 0.234388

3)0.234388 0.606531 YES 2

1) 0, 1

2) 0.565971 0.565971

3)0.565971< 0.606531 NO reject  0 1

2) 0.560698 0.317339

3)0.317339 0.606531 YES 1

R P PR

N

n P

R P PR

n n

R P PR

N

= Þ ® =

< Þ ® =

= =

= Þ ® =

Þ ® = Þ =

= Þ ® =

< Þ ® =

 

1 1

2 2

1) 0, 1

2) 0.718902 0.718902

3)0.718902< 0.606531 NO reject  0 1

2) 0.631130 0.453721

3)0.453721< 0.606531 YES 1

n P

R P PR

n n

R PR

N

= =

= Þ ® =

Þ ® = Þ =

= Þ =

Þ ® =

 

   1,1,2,1,1القیم ھي:  
 

  إجابة للسؤال الرابع:

  إلجراء المحاكاة الیدویة نكون جداول للمعاینة كالتالي:
  جدول معاینة عدد الزبائن لكل یوم

Number of Customers/Day Probability Cumulative Probability 
8 0.35 0.35 
10 0.30 0.65 
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12 0.25 0.90 
14 0.10 1.00 
 

  جدول معاینة عدد األرغفة لكل زبون
Number of Loafs/Customer Probability Cumulative Probability 
4 0.4 0.4 
8 0.3 0.7 
12 0.2 0.9 
16 0.1 1.0 
 

  الیوم األول:
عدد  إذا  0.35و  0وبما أن ھذا الرقم بین  0.125002نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 

   8الزبائن للیوم األول = 
   8نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

Number of Customer Random Number Number of Loafs 
1 0.747727 12 

2 0.165930 04 
3 0.807279 12 
4 0.691822 08 
5 0.332073 04 
6 0.865662 12 
7 0.954414 16 
8 0.605033 08 
Total  76 
 

  رغیفا 76إذا عدد األرغفة المباعة للیوم األول = 
  الیوم الثاني:

إذا   0.65و  0.35وبما أن ھذا الرقم بین   0.436581نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 
   10عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   10نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 
Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.795704 12 

2 0.191331 04 
3 0.326339 04 
4 0.760580 12 
5 0.232169 04 
6 0.766908 12 
7 0.897992 12 
8 0.498371 08 
9 0.593898 08 
10 0.917927 16 
Total  92 

  
  رغیفا 92إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الثاني = 

  الیوم الثالث:
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إذا  1.00و  0.90وبما أن ھذا الرقم بین    0.975134د الزبائن بسحب رقم عشوائي نوجد عد
   14عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   14نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 
Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.500345 08 

2 0.377338 04 
3 0.497917 08 
4 0.560237 08 
5 0.742156 12 
6 0.066540 04 
7 0.953874 16 
8 0.048342 04 
9 0.133688 04 
10 0.145730 04 
11 0.313932 04 
12 0.656628 08 
13 0.146369 04 
14 0.688054 08 
Total  96 
 

  رغیفا 96إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الثالث = 
  الیوم الرابع:

إذا   0.90و   0.65وبما أن ھذا الرقم بین  0.852771بسحب رقم عشوائي نوجد عدد الزبائن 
   12عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   12نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 
Number of Customer Random Number Number of Loafs 

1 0.102021 04 

2 0.352606 04 
3 0.739246 12 
4 0.278503 08 
5 0.495604 08 
6 0.471064 08 
7 0.214966 04 
8 0.784797 12 
9 0.922574 16 
10 0.011573 04 
11 0.530562 08 
12 0.811989 12 
Total  100 
 

  رغیفا 100إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الرابع = 
  الیوم الخامس:

إذا   0.90و   0.65قم بین وبما أن ھذا الر 0.676495نوجد عدد الزبائن بسحب رقم عشوائي 
   12عدد الزبائن للیوم الثاني = 

   12نحدد اآلن عدد األرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 
Number of Customer Random Number Number of Loafs 
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1 0.113377 04 

2 0.682001 08 
3 0.860924 12 
4 0.616596 08 
5 0.670505 08 
6 0.996726 16 
7 0.203282 04 
8 0.616869 08 
9 0.337997 04 
10 0.273178 04 
11 0.832140 12 
12 0.575714 08 
Total  96 
 

  رغیفا 96إذا عدد األرغفة المباعة للیوم الخامس = 
  إذا متوسط عدد األرغفة المباعة یومیا ھو

76 92 96 100 96 460
Average Number of Loafs 92

5 5

+ + + +
= = =  

  رغیفا یومیا. 92ولذلك من األفضل للخباز إعداد 
  
  
  
  
  
  

 



 624

  بسم هللا الرحمن الرحيم                       
  جامعة الملك سعود

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  
  ) 1بحث (طرق المحاكاة  241مادة 

  ھـ 1422/1423اإلختبار النھائي للفصل الثاني 

  
  ساعات 3الزمن 

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
 السؤال األول:

  
  نتج معین یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:طلب الشراء الیومي على م

  
Daily Demand                   0                  1                2                      3                        4 
Probability                         0.33             0.25           0.20                 0.12                   0.10 

  
وحدات یتم طلب  6یفحص المخزون من ھذا المنتج كل سبعة ایام فإذا وجد انھ اقل من او یساوي 

وحدات. أي طلبیة تحقق بقدرالمخزون الموجود والتؤخذ طلبیات تعویضیة (أي تحقق بعد  10
الطلب (وھو الزمن المقطوع من حین وضع  Lead Timeوصول مخزون جدید). زمن التقدم 

  حتى وصولھ) یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:
  

Lead Time (Days)                        1                                       2                                   3 
Probability                                   0.3                                     0.5                               0.2 

  
وحدة والتوجد طلبیات لرفع المخزون بعد  12مبتدا من اول األسبوع إذا كان المخزون البدائي  

أسابیع لھذا النظام . حدد نسبة األیام التي حدث فیھا نقص في تحقیق طلبیة ونسبة  6فحاكي یدویا 
  حدات المطلوبة للشراء اسبوعیا. الوحدات التي طلبت ولم تحقق و متوسط عدد الو

  
  السؤال الثاني:

  
  بالسنوات لقمر صناعي وضع في مدار حول األرض یتبع التوزیع التالي: Lifetimeزمن الحیاة 

( )
0.4

0.4 , 0

0,

xe x
f x

otherwise

− ≥
= 


 

  أزمنة حیاة وأجب على التالي: 1000ولد   EXCELأو  MINITABبإستخدام 
  سنوات؟ 5ال یعمل بعد ماھو إحتمال أن القمر الصناعي الیز -1
 سنوات بعد إطالقھ؟ 6و  3ماھو إحتمال أن القمر الصناعي یعمل بین  -2
 حقق نتائجك تحلیلیا (اإلجابة على ھذه الفقرة إختیاریا). -3

  
  السؤال الثالث:
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الجدول التكراري التالي یمثل مشاھدات لمتغیر عشوائي 
i
x  

  
i
x                            0          1          2          3          4          5          6          7          8 

Observed                118      274      298      169      105      25        8          1          2 
Frequency 

  
لة ان أختبر الفرضیة القائ

i
x  0.05خذ  2متغیر عشوائي لھ توزیع بواسون بمتوسطα =.  
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  بسم هللا الرحمن الرحيم                      
  

  ھـ 1422/1423إجابات محتملة لإلختبار النھائي للفصل الثاني 

  ) 1بحث (طرق المحاكاة  241مادة 

  

  ول:إجابة للسؤال األ

 للمحاكاة الیدویة نكون الجداول التالیة:
  جدول معاینة الطلب الیومي:

Demand                Probability          Cumulative Probability            Random Number 
    0                            0.33                             0.33                                    0.00 – 0.33 
    1                            0.25                              0.58                                   0.34 – 0.58 
    2                            0.20                              0.78                                   0.59 – 0.78 
    3                            0.12                              0.90                                   0.79 – 0.90 
    4                            0.10                              1.00                                   0.91 – 1.00  

  
  ن التقدم:جدول معاینة زم

Lead Time             Probability          Cumulative Probability            Random Number 
      1                           0.3                                0.3                                     0.00 – 0.30 
      2                           0.5                                0.8                                     0.31 – 0.80 
      3                           0.2                                1.0                                     0.81 – 1.00  

  
  المحاكاة:

  االسبوع األول:

  الیوم األول:
  وحدة. 12ن الموجود: المخزو

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون    0.419225الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 
  الیوم الثاني:

  وحدة. 11المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.672281الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الثالث:
  ات.وحد 9المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.556692الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم الرابع:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 
  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.179291الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:
  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.066128وم: الرقم العشوائي الطلب لھذا الی
  الیوم السادس:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 
  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.136442الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:
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  وحدات. 8المخزون الموجود: 
  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.219630 الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي

  وحدات 8في نھایة األسبوع األول تبقى من المخزون 
  نتیجة الفحص: التضع طلبیة.

  األسبوع الثاني:

  الیوم األول:
  وحدة. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون    0.345517الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 
  لیوم الثاني:ا

  وحدة. 7المخزون الموجود: 
  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.520493الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الثالث:
  وحدات. 6المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.616346الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم الرابع:

  وحدات. 4ن الموجود: المخزو
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.639711الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:
  وحدات. 2المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.330888الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم السادس:

  .وحدات 2المخزون الموجود: 
  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.949622الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (حالة نقص وحدتین)
  الیوم السابع:

  وحدات.  0المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.640219الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (حالة نقص وحدتین)
  وحدات 4ثاني لم یتبقى من المخزون شیئ وحدث نقص في نھایة األسبوع ال

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 
  یوم. 2زمن التقدم  0.315576موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  األسبوع الثالث:

  الیوم األول:
  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 2طلب یكون  من جدول المعاینة ال  0.753165الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 
  (حالة نقص وحدتین)

  الیوم الثاني:
  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.132686الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثالث:

  وحدات. 10المخزون الموجود: 
  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.203047الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الرابع:
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  وحدات. 10المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.592781الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:
  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 2ینة الطلب یكون  من جدول المعا 0.641142الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم السادس:

  وحدات. 6المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.711578الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:
  وحدات.  4المخزون الموجود: 

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.976901الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  في نھایة األسبوع الثالث لم یتبقى من المخزون شیئ ولم یحدث نقص.

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 
  یوم. 2زمن التقدم  0.612898موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  األسبوع الرابع:

  الیوم األول:
  وحدة. 0المخزون الموجود: 

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون    0.940874الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 
  وحدات) 4(حالة نقص 
  الیوم الثاني:

  وحدة. 0المخزون الموجود: 
  وحدة. 3من جدول المعاینة الطلب یكون   0.830444الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  وحدات) 3(حالة نقص 
  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثالث:

  دات.وح 10المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.761498الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الرابع:
  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 3من جدول المعاینة الطلب یكون   0.823155الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم الخامس:

  وحدات. 5المخزون الموجود: 
  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.996509یوم: الرقم العشوائي الطلب لھذا ال

  الیوم السادس:
  وحدة. 1المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.382630الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم السابع:

  وحدة.  0المخزون الموجود: 
  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.018751 الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي

  وحدات. 7في نھایة األسبوع الرابع لم یتبقى من المخزون شیئ وحدث نقص 
  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 

  یوم. 1زمن التقدم  0.015373موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 
  األسبوع الخامس:

  الیوم األول:
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  دة.وح 0المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون    0.599484الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 

  وحدات) 2(حالة نقص 
  (وصلت الطلبیة الجدیدة) الیوم الثاني:

  وحدة. 10المخزون الموجود: 
  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.583797الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  لث: الیوم الثا
  وحدات. 9المخزون الموجود: 

  وحدة. 3من جدول المعاینة الطلب یكون   0.835045الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم الرابع:

  وحدات. 6المخزون الموجود: 
  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.362963الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم الخامس:
  وحدات. 5ود: المخزون الموج

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.699827الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم السادس:

  وحدات. 3المخزون الموجود: 
  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.089972الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  الیوم السابع:
  وحدات.  3المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.155004ب لھذا الیوم: الرقم العشوائي الطل
  وحدة في بدایة األسبوع. 2وحدات وحدث نقص  3في نھایة األسبوع الخامس تبقى من المخزون 

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 
  یوم. 2زمن التقدم  0.424699موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  ع السادس:األسبو

  الیوم األول:
  وحدات. 3المخزون الموجود: 

  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون    0.373323الطلب لھذا الیوم : الرقم العشوائي 
  الیوم الثاني: 

  وحدة. 2المخزون الموجود: 
  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.379252الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  (وصلت الطلبیة الجدیدة) لثالث:الیوم ا
  وحدات. 11المخزون الموجود: 

  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.630487الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم الرابع:

  وحدات. 9المخزون الموجود: 
  وحدة. 1من جدول المعاینة الطلب یكون   0.584059الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 

  لیوم الخامس:ا
  وحدات. 8المخزون الموجود: 

  وحدة. 0من جدول المعاینة الطلب یكون   0.138283الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  الیوم السادس:

  وحدات. 8المخزون الموجود: 
  وحدة. 2من جدول المعاینة الطلب یكون   0.615948الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
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  الیوم السابع:
  وحدات.  6ون الموجود: المخز

  وحدة. 4من جدول المعاینة الطلب یكون   0.928577الطلب لھذا الیوم: الرقم العشوائي 
  وحدات ولم یحدث نقص. 2في نھایة األسبوع السادس تبقى من المخزون 

  وحدات. 10نتیجة الفحص: ضع طلبیة 
  ایام. 3زمن التقدم  0.892844موعد وصول الطلبیة: الرقم العشوائي 

  (نھایة المحاكاة)
  ونضع النتائج في جدول كالتالي:

  
المخزون  األیام

 الموجود
الرقم 

العشوائي 
 للطلب

ماتبقى من  الطلب
 المخزون

نتیجة 
 الفحص

الرقم   النقص
العشوائي 
لوصول 

  الطلبیة

زمن 
  التقدم

         )1األسبوع (
      1 0.419225 12 الیوم األول
      2 0.672281 11 الیوم الثاني
      1 0.556692 9 الیوم الثالث
      0 0.179291 8 الیوم الرابع

      0 0.066128 8 الیوم الخامس
      0 0.136442 8 الیوم السادس
      0 0.219630 8 الیوم السابع

      0 التضع طلبیة 8 4  8 نھایة األسبوع
         )2األسبوع(

      1   0.345517 8 الیوم األول
      1 0.520493 7 الیوم الثاني
      2 0.616346 6 الیوم الثالث
      2 0.639711 4 الیوم الرابع

      0 0.330888 2 الیوم الخامس
     2   4 0.949622 2 الیوم السادس
     2   2 0.640219 0 الیوم السابع

 2 0.315576 4  10ضع طلبیة 0 12  0 نھایة األسبوع
         )3األسبوع(

   2   2   0.753165 0 الیوم األول
      0 0.132686 0 الیوم الثاني
وصول      0 0.203047 10 الیوم الثالث

 الطلبیة

      2 0.592781 10 الیوم الرابع
      2 0.641142 8 الیوم الخامس
      2 0.711578 6 الیوم السادس
      4 0.976901 4 الیوم السابع

 2 0.612898 2  10ضع طلبیة 0 12  0 سبوعنھایة األ
         )4األسبوع(

   4   4   0.940874 0 الیوم األول
   3   3 0.830444 0 الیوم الثاني
وصول      2 0.761498 10 الیوم الثالث

 الطلبیة
      3 0.823155 8 الیوم الرابع

      4 0.996509 5 الیوم الخامس
      1 0.382630 1 الیوم السادس
      0 0.018751 0 الیوم السابع

 1 0.015373 7  10ضع طلبیة 0 17  0 نھایة األسبوع
         )5األسبوع(

   2   2   0.599484 0 الیوم األول
وصول      1 0.583797 10 الیوم الثاني

 الطلبیة
      3 0.835045 9 الیوم الثالث
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      1 0.362963 6 الیوم الرابع
      2 0.699827 5 یوم الخامسال

      0 0.089972 3 الیوم السادس
      0 0.155004 3 الیوم السابع

 2 0.424699 2  10ضع طلبیة 3 9  3 نھایة األسبوع
         )6األسبوع(

      1   0.373323 3 الیوم األول
      1 0.379252 2 الیوم الثاني
وصول      2 0.630487 11 الیوم الثالث

 الطلبیة
      1 0.584059 9 الیوم الرابع

      0 0.138283 8 الیوم الخامس
      2 0.615948 8 الیوم السادس
      4 0.928577 6 الیوم السابع

 3 0.892844 0  10ضع طلبیة 2 11  2 نھایة األسبوع

  النتائج:
 عدد األیام التي حدث فیھا نقص          النقص ( الطلب الضائع)     األسبوع                                      الطلب      

 1                                             4                                      0                               0  
 2                                             12                                    2                               4   
 3                                             12                                    1                               2  
 4                                             17                                    2                               7   
 5                                             9                                      1                               2   
 6                                             11                                    0                               0  

 
 15                               6                                    65المجموع                                     

  

 
  من األیام. 14.3أیام حدث فیھا نقص اي % 6ھناك 

  نسبة الطلب الضائع. 23.07أي %  وحدة 15عدد الوحدات التي طلبت ولم تحقق ھي 
وحدة وھي اعلى من عدد الوحدات التي  10.83متوسط عدد الوحدات المطلوبة للشراء اسبوعیا 

  یتم طلبھا.
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  إجابة للسؤال الثاني:

0.4λمن دالة الكثافة اإلحتمالیة نجد  1أي أن المتوسط  =
2.5

0.4
µ = =  

  وامر كالتالي:واأل MINITABقیمة نستخدم اوال  1000لتولید 
MTB > RANDOM 1000 C1; 
SUBC> EXPO 2.5. 
MTB >  

ثم اوجد القیم الصغرى  Aفي العمود  EXCELانسخ القیم المولدة والصقھا في صفحة من 
والكبرى للبیانات وكون الفئات بحیث تنطبق نھایاتھا على القیم المراد حسابھا وكون الجدول 

  التالي: 
Class Interval                  Relative Frequency     Cumulative Relative Frequency     

0
i
x ≤                                              0                               ( )0 0P X= ≤  

0 1
i
x< ≤                                      0.331                            ( )0.331 1P X= ≤  

1 2
i
x< ≤                                      0.224                            ( )0.555 2P X= ≤  

2 3
i
x< ≤                                      0.144                            ( )0.699 3P X= ≤  

3 4
i
x< ≤                                      0.101                            ( )0.800 4P X= ≤  

4 5
i
x< ≤                                      0.056                            ( )0.856 5P X= ≤  

5 6
i
x< ≤                                      0.049                            ( )0.905 6P X= ≤  

6 7
i
x< ≤                                      0.035                            ( )0.940 7P X= ≤  

7 8
i
x< ≤                                      0.018                            ( )0.958 8P X= ≤  

8 9
i
x< ≤                                      0.012                             ( )0.970 9P X= ≤    

9 10
i
x< ≤                                     0.006                            ( )0.976 10P X= ≤  

10 11
i
x< ≤                                    0.007                            ( )0.983 11P X= ≤  

11 12
i
x< ≤                                    0.006                             ( )0.989 12P X= ≤  

12 13
i
x< ≤                                    0.006                             ( )0.995 13P X= ≤  

13 14
i
x< ≤                                    0.001                             ( )0.996 14P X= ≤  

14 15
i
x< ≤                                    0.003                             ( )0.999 15P X= ≤  

15 16
i
x< ≤                                     0                                   ( )0.999 16P X= ≤  

16 17
i
x< ≤                                     0.001                             ( )1.000 17P X= ≤  

17
i
x<                                             0                                     

 

  من الجدول:
  سنوات   5إحتمال ان القمر الصناعي الیزال یعمل بعد  -1

( ) ( )5 1 5 1 0.856=0.144P X P X≥ = − < = −  

  وذلك من العمود الثالث بالجدول.
  سنوات  6و  3مال ان القمر الصناعي یعمل بین إحت -2

( ) ( ) ( )3 6 6 3 0.905 - 0.699 = 0.206P X P X P X≤ ≤ = ≤ − ≤ =  

  ایضا بإستخدام العمود الثالث في الجدول.
3-   
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( )

( )

( ) ( ) ( )

5
0.4 0.4(5)

0

6 0.4 3 0.4 60.4

3

1)    5 0.4 1 0.864664717

       1- 5 0.1353353

2)   3 6 0.4 0.210476259

x

x

P X e e

P X

P X e e e

− −

− −−

≤ = = − =

≤ =

≤ ≤ = = − =

∫

∫

 

  نالحظ ان ھناك تقارب في النتائج ( للحصول على نتائج أدق تؤخذ اكثر من عینة)
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  إجابة للسؤال الثالث:
 

  توقعة كالتالي:نحسب التكرارات الم

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2 0

1

2 1

2

2 2

3

2 3

4

2 4

5

2 5

6

2
1000 0 100 135.335283

0!

2
1000 1 100 270.6705665

1!

2
1000 2 100 270.6705665

2!

2
1000 3 100 180.4470443

3!

2
1000 4 100 90.22352216

4!

2
1000 5 100 36.08940

5!

e
E P X

e
E P X

e
E P X

e
E P X

e
E P X

e
E P X

−

−

−

−

−

−

= = = =

= = = =

= = = =

= = = =

= = = =

= = = =

( )

( )

( )

2 6

7

2 7

8

2 8

9

886

2
1000 6 100 12.02980295

6!

2
1000 7 100 3.43708656

7!

2
1000 8 100 0.85927164

8!

e
E P X

e
E P X

e
E P X

−

−

−

= = = =

= = = =

= = = =

 

  ونكون جدول:
i  

i
x  Observed 

i
O  Expected 

i
E  

1 0 118 135.3353 

2 1 274 270.6706 

3 2 298 270.6706 

4 3 169 180.447 

5 4 105 90.22352 

6 5 25 36.08941 

7 6 8 12.0298 

8 7 1 3.437087 

9 8 2 0.859272 

 Total 1000 999.7626 

  
  فتدمج الخلیتین مع الخلیة السابقة لھما 5نالحظ أن القیمة المتوقعة في الخلیتین األخیرة أقل من 

  
i
x  Observed 

i
O  Expected 

i
E  ( )

2

i i i
O E E−  

0 118 135.3353 2.220504 

1 274 270.6706 0.040953 

2 298 270.6706 2.759428 

3 169 180.447 0.726162 

4 105 90.22352 2.420038 
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5 25 36.08941 3.40751 

≥6 11 16.32616 1.737578 

Total 1000 999.7626 13.31217 

 
2كاي تربیع المحسوبة 

6
13.31217χ =  

2وكاي تربیع الجدولیة 

0.05,6
12.5916χ =  

بما ان القیمة المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة فإننا نرفض الفرضیة القائلة ان 
i
x  متغیر

0.05αعند  2ائي لھ توزیع بواسون بمتوسط عشو =.  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                   

  
  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات

  ) 2بحث ( طرق المحاكاة  342مادة 
  ھـ 1422ھـ/ 1421إختبار الفصل األول 

 

  ساعات 3الزمن 

  

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  األول:السؤال 

و أذكر   Discrete-event simulation methodا) عرف طریقة محاكاة األحداث المنفصلة 
 أمثلة علیھا 

 Processوطریقة تفاعل العملیات   Event schedualingب) قارن بین طریقة جدولة األحداث 

interaction  في المحاكاة  
 Next event timeحداث قارن بین میكانیكیة تقدم زمن المحاكاة المعتمدة على األ  )ج

advance   و الثابتةFixed increment time advance   
  

  السؤال الثاني:
، أي زبون یكمل   FIFOمركز خدمة یتكون من خادمین على التوالي كل منھم لھ نظام طابور 

در الخدمة مع الخادم األول یتجھ إلى الخادم الثاني ومن بعد إكمالھ الخدمة مع الخادم الثاني یغا
النظام. لنفترض أن زمن مابین الوصول للزبائن للخادم األول لھ توزیع اسي بمتوسط دقیقة 

دقیقة وعند الخادم  0,7واحدة. زمن الخدمة عند الخادم األول لھا أیضا توزیع اسي بمتوسط 
  :  GPSSدقیقة. أوجد التالي مستخدما  0،9الثاني لھا توزیع اسي بمتوسط 

زبون وقدر متوسط زمن اإلنتظار للزبائن ، متوسط عدد  100دد أجري محاكاة للنظام لع  )أ
  الزبائن، في كل من طابور الخادمین وقدر فعالیة كل من الخادمین.

لنفترض أنھ یوجد فترة زمنیة للتوجھ من الخادم األول إلى الخادم الثاني والتي لھا توزیع    )ب
ذه الظروف وأوجد التقدیرات متماثل بین دقیقة وثالث دقائق. أعد إجراء المحاكاة تحت ھ

 السابقة.
من الزبائن الیحتاج إلى خدمة الخادم الثاني بل یغادر النظام بعد إكمال  %20ج) لنفترض أن 

  الخدمة مع الخادم االول. أجر المحاكاة تحت ھذه الظروف وأوجد التقدیرات السابقة.
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                  
  

  بحوث العملیاتقسم اإلحصاء و
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبار الثاني ألعمال الفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342لمادة 

   ساعة 2الزمن: 
  

  :GPSS WORLDأجب علي واحد فقط  من  األسئلة التالیة مستخدما 

قتین للفحص. العملیة األولى (أ) تصنع قطعة عن طریق متتابعة من العملیات، كل منھا تتبع بدقی
و  %15من القطع لیعاد تصنیعھا. العملیتین الثانیة والثالثة تحتاج كل منھما إلى  %20تحتاج إلى 

من القطع المعاد تصنیعھا تكون تالفھ و تنبذ  %60من القطع لیعاد تصنیعھا على التوالي.  5%
scrapped  العملیة التي تم منھا الرفض. الباقیة تحتاج الي إعادة معالجة من  %40، والـ

دقیقة بتوزیع اسي. الزمن للعملیة االولى یعطى  30صناعة قطعة جدیدة یتم في المتوسط كل 
  بالجدول التالي:

Time For First Process 

Frequency 0.05 0.13 0.16 0.22 0.29 0.15 

Process time (mins)  10 14 21 32 38 45 

دقیقة و  24دقائق وزمن العملیة األخیرة لھ توزیع طبیعي بمتوسط  6±15العملیة الثانیة تستغرق 
قطعة مكتملة. عین الزمن اآلزم لذلك  100دقائق. حاكي عملیات التصنیع لـ  4إنحراف معیاري 

 وعدد القطع المرفوضة.

  أو  

(ب) مخزون منتج نھائي یتحكم بھ بواسطة مراجعة دوریة اسبوعیا. المخزون اإلبتدائي یتكون 
وحدة وبإحتمال متساوي. المخزون   63 و   40وحدة. الطلب الیومي یتغیر بین   1000من 

 وحدة، اي ان تعدیل المخزون یتم بطلب الفرق بین المخزون الموجود و   1000المستھدف ھو 
وحدة او اكثر فلن یعدل المخزون لذلك   800وحدة. فإذا كان المخزون الموجود ھو 1000

لتوصیل الطلبیة ھو   lead timeعمل بنظام خمسة ایام لإلسبوع. زمن التقدم االسبوع. الشركة ت
 یوم وتحق فیما إذا كان ھناك اي نقص للمخزون   200اسبوع واحد. حاكي نظام المخزون لمدة 

stockouts .  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                    
  

  ھـ 1421/1422ني إجابات محتملة لإلختبار الثاني ألعمال الفصل الثا
  )2بحث (محاكاة  342المدة 

  
  (مالحظة: النتائج تختلف نتیجة األعداد العشوائیة المستخدمة)  إجابة للسؤال (أ)

 
*****************************************************************  
*           Quality Control Program                             * 
*           Time units are in minutes                           * 
*****************************************************************  
            RMULT        93211       
*  Definitions 
Transit     TABLE        M1,100,100,20        ;Transit Time 
Process     FUNCTION     RN1,D7 
0,0/.05,10/.18,14/.34,21/.56,32/.85,38/1.0,45 
*****************************************************************         
            GENERATE     (Exponential(1,0,30)) 
            ASSIGN       1,FN$Process         ;Process time in P1 
Stage1      SEIZE        Machine1 
            ADVANCE      P1                   ;Process 1 
            RELEASE      Machine1 
            ADVANCE      2                    ;Inspection 
            TRANSFER     .200,,Rework1        ;20% Need rework 
***************************************************************** 
Stage2      SEIZE        Machine2 
            ADVANCE      15,6                 ;Process 2 
            RELEASE      Machine2 
            ADVANCE      2                    ;Inspection 
            TRANSFER     .150,,Rework2        ;15% Need rework 
***************************************************************** 
Stage3      SEIZE        Machine3 
            ADVANCE      (Normal(1,24,4))     ;Process 3 
            RELEASE      Machine3 
            ADVANCE      2                    ;Inspection 3 
            TRANSFER     .050,,Rework3        ;5% need rework 
            TABULATE     Transit              ;Record transit time 
            TERMINATE    1 
***************************************************************** 
Rework1     TRANSFER     .400,,Stage1 
            TERMINATE 
Rework2     TRANSFER     .400,,Stage2 
            TERMINATE 
Rework3     TRANSFER     .400,,Stage3 
            TERMINATE 

 

  إجابة للسؤال (ب) (مالحظة: النتائج تختلف نتیجة األعداد العشوائیة المستخدمة)
  

 
********************************************************************* 
* 
*       Periodic Review Inventory Model                               
* 
*       Time units are in days                                         
*********************************************************************          
*  Definitions of non block entities  
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         RMULT      39941 
Stock    STORAGE    10000                ;Warehouse can hold 10000 
Stock    TABLE      S$Stock,100,100,20   ;Table for inventory amts  
Orderqty VARIABLE   Target-S$Stock       ;Order quantity 
Demand   VARIABLE   RN1@24+40            ;Daily demand 
Target   EQU        1000                 ;Initial stock level 
Reorder  EQU        800                  ;Reorder point  
********************************************************************* 
*  The reorder process  
         GENERATE   5,,,,1               ;Review xact, Priority=1 
         TEST L     S$Stock,Reorder,Skip ;Is stock < Reorderpt 
         ASSIGN     2,V$Orderqty         ;Parameter 2=Order quantity 
Custwait ADVANCE    5                    ;Lead time is 5 days 
         ENTER      Stock,P2             ;Stock increases by P2 
Skip     TERMINATE                       ;Ordering xact is finished 
********************************************************************* 
*  The daily demand decrements quantity on hand 
         GENERATE   1                    ;Daily demand transaction 
         ASSIGN     1,V$Demand           ;Parameter 1(P1)=daily 
demand 
         TABULATE   Stock                ;Record daily stock 
         TEST GE    S$Stock,P1,Stockout  ;Can order be filled 
         LEAVE      Stock,P1             ;Remove demand from stock 
         TERMINATE  1                    ;Daily timer 
Stockout TERMINATE  1                    ;Daily timer 
********************************************************************* 
*  Initialize the inventory  
         GENERATE   ,,,1,10              ;Set initial stock 
         ENTER      Stock,Target         ;Set init stock level=target 
         TERMINATE                       ;Xact is terminated 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                 
  
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبارالنھائي للفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342لمادة 

   ساعات 3الزمن: 
  

  أجب علي السؤال التالي:
د لبیعھا على عمالئھ، یشتري الجریدة الواحدة  بمبلغ یشتري بائع جرائد یومیا عدد من الجرائ

 20لایر. الجرائد التي تتبقي في نھایة الیوم تباع لمصنع قراطیس بمبلغ  2لایر ویبیعھا بمبلغ  1.50
جرائد، وھكذا فإن بائع  10ھللة للجریدة الواحدة. الجرائد تشتري من الناشر في حزم تتكون من 

او ...  الخ جریدة یومیا. من خبرة البائع توجد ھناك ثالثة  70او  60او  50الجرائد یشتري إما 
أنواع من األیام لألخبار، یوم "جید" ویوم "البأس بھ" ویوم "سیئ" و بإحتماالت 

على التوالي (إقرأ من الیسار للیمین). توزیع الطلب علي الجرائد حسب نوع  0.35,0.45,0.25
  الیوم یعطى بالجدول التالي:

  
Demand Probability Distribution 

Demand  Good  Fair  Poor  
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0.03 
0.05 
0.15 
0.20 
0.35 
0.15 
0.07 

0.10 
0.18 
0.40 
0.20 
0.08 
0.04 
0.00 

0.44 
0.22 
0.16 
0.12 
0.06 
0.00 
0.00 

 

  أعلى ربح. المطلوب تحدید العدد األمثل من الجرائد التي یشتریھا بائع الجرائد یومیا حتي یحقق
  أیام یدویا إلیجاد المطلوب. 10(أ) حاكي 

  یوم إلیجاد المطلوب. 100وحاكي النظام لمدة  GPSS WORLD(ب) كون نموذج بإستخدام 
 مالحظة: تحسب األرباح من الصیغة:

P = R – C – L + S 

  حیث الرموز تعني:
P = Profit    (األرباح)  

R = Revenue from sales      یعات الكلي)(مبلغ المب  

C = Cost of newspapers      (تكلفة الجرائد) 
L = Lost profit from excess demand     (األرباح المفقودة من عدم تحقیق طلب) 

S = salvage from sale of scrap papers   (المبلغ المسترجع من بیع الجرائد المتبقیة) 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                  
  
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبارالنھائي للفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342لمادة 

   ساعات 3الزمن: 
  أجب علي األسئلة التالیة:

  السؤال أألول:
لواحدة  بمبلغ یشتري بائع جرائد یومیا عدد من الجرائد لبیعھا على عمالئھ، یشتري الجریدة ا

 20لایر. الجرائد التي تتبقي في نھایة الیوم تباع لمصنع قراطیس بمبلغ  2لایر ویبیعھا بمبلغ  1.50
جرائد، وھكذا فإن بائع  10ھللة للجریدة الواحدة. الجرائد تشتري من الناشر في حزم تتكون من 

برة البائع توجد ھناك ثالثة او ...  الخ جریدة یومیا. من خ 70او  60او  50الجرائد یشتري إما 
أنواع من األیام لألخبار، یوم "جید" ویوم "البأس بھ" ویوم "سیئ" و بإحتماالت 

على التوالي (إقرأ من الیسار للیمین). توزیع الطلب علي الجرائد حسب نوع  0.35,0.45,0.20
  الیوم یعطى بالجدول التالي:

  
Demand Probability Distribution 

Demand  Good  Fair  Poor  
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0.03 
0.05 
0.15 
0.20 
0.35 
0.15 
0.07 

0.10 
0.18 
0.40 
0.20 
0.08 
0.04 
0.00 

0.44 
0.22 
0.16 
0.12 
0.06 
0.00 
0.00 

 

  المطلوب تحدید العدد األمثل من الجرائد التي یشتریھا بائع الجرائد یومیا حتي یحقق أعلى ربح.
  جریدة یومیا. 80,70,60,50المطلوب فیما إذا أشترى البائع  أیام یدویا إلیجاد 10حاكي 

 مالحظة: تحسب األرباح من الصیغة:
P = R – C – L + S 

  حیث الرموز تعني:
P = Profit    (األرباح)  

R = Revenue from sales      (مبلغ المبیعات الكلي) 
C = Cost of newspapers      (تكلفة الجرائد) 
L = Lost profit from excess demand     (األرباح المفقودة من عدم تحقیق طلب) 

S = salvage from sale of scrap papers   (المبلغ المسترجع من بیع الجرائد المتبقیة) 
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  السؤال الثاني:

یقوم قسم التصنیع في شركة إلكترونات بصناعة ساعات رقمیة. تعبأ الساعات في قسم التوزیع 
اسطة آلة تعبئة في علب جاھزة للعرض بالكمیات التي یطلبھا الموزعون. حجم بشكل تلقائي بو

 الطلب یعطى بالدالة التالیة:

Order Size 6 12 18 24 30 36 48 

Frequency 0.10  0.25    0.30     0.15       0.12          0.05         0.03 

ثانیة  120من التعبئة لكل طلب دقیقة موزع أسیا. ز 15متوسط الزمن بین وصول الطلبات 
ثوان لكل ساعة رقمیة تعبأ في الطلب. قسم التصنیع ینتج الساعات الرقمیة في  10باإلضافة إلى 

  دقیقة. 455وحدة في  60مجموعات بحجم 

  أیام من نشاط الشركة لكي تعطي المعلومات التالیة: 10حاكي  GPSSبإستخدام 

  لتعبئةمتوسط عدد الطلبات المنتظرة في قسم ا -4
 كمیة الساعات الرقمیة الموزعة كل یوم -5
  للطلبات  transit timesتوزیع األوقات اإلنتقالیة  -6
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                        
 

  قسم اإلحصاء و بحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422إجابات محتملة لإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342مادة 

  إجابة السؤال األول:
  ) لنوع الیوم األخباري:1نكون جدول (

  
News Day Prob. Cum. Prob Random Digit 

Good 0.35 0.35 01-35 

Fair 0.45 0.80 36-80 

Poor 0.25 1 81-00 

 

  للطلب للیوم األخباري الجید:  )2نكون جدول (
 
Demand Prob. Cum. Prob. Random Dig. 

40 0.03 0.03 01-03 

50 0.05 0.08 04-08 

60 0.15 0.23 09-23 

70 0.20 0.43 24-43 

80 0.35 0.78 44-78 

90 0.15 0.93 79-93 

100 0.7 1 94-00 

  
  للطلب للیوم األخباري البأس بھ:  )3نكون جدول (

 
Demand Prob. Cum. Prob. Random Dig. 

40 0.10 0.10 01-10 
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50 0.18 0.28 11-28 

60 0.40 0.68 29-68 

70 0.20 0.88 69-88 

80 0.08 0.96 89-96 

90 0.04 1 97-00 

 
  للطلب للیوم األخباري السیئ :  )4نكون جدول (

 
Demand Prob. Cum. Prob. Random Dig. 

40 0.44 0.44 01-44 

50 0.22 0.66 45-66 

60 0.16 0.82 67-82 

70 0.12 0.94 83-94 

80 0.06 1 95-00 

  
  نبدأ المحكاة للیوم األول: 
   ( C = 75 SR)لایر  75بسعر   جریدة 50عدد الجرائد المشتراة = 

  البأس بھ A.1.  =64نوع الیوم األخباري: نسحب رقم عشوائي من جدول 
   50) الطلب = 3ومن جدول ( 13الطلب للیوم األول: نسحب رقم عشوائي = 

P = R – C – L + S 
   = 2x50 – 1.5x 50 – 0 + 0 = 25 SR 

  الیوم الثاني:
  جریدة 50عدد الجرائد المشتراة = 

  سیئ A.1.  =82نوع الیوم األخباري: نسحب رقم عشوائي من جدول 
   50) الطلب = 4ومن جدول ( 45الطلب للیوم الثاني: الرقم العشوائي 

P = R – C – L + S 
   = 2x50 – 1.5x 50 – 0 + 0 = 25 SR 

 كذا ونكون جدول كالتالي:وھ
  

Day  
 

R.D. 
Newsday  

 

Newsday  
 

R.D. 
Demand  

 

Demand  
 

R  
 

L S  
 

P 
 

1 64 Fair 13 50 100 0 0 25 

2 82 Poor 45 50 100 0 0 25 
3 26 Good 93 90 100 20 0 5 
4 35 Good 80 90 100 20 0 5 
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5 17 Good 04 50 100 0 0 25 

6 45 Fair 20 50 100 0 0 25 

7 03 Good 88 90 100 20 0 5 

8 72 Fair 03 40 80 0 2 7 

9 83 Poor 78 60 100 5 0 20 

10 69 Fair 03 40 80 0 2 7 

 

  لایر 14.5جریدة في الیوم ھو  50من الجدول نجد ان متوسط الربح الیومي فیما إذا اشتري البائع 
 لیومي.جریدة یومیا ونحسب متوسط الربح ا 80و  70و  60نكرر السابق لـ 

  إجابة السؤال الثاني:
  كالتالي: GPSSنكون نموذج بإستخدام 

 
*      Time Unit is one hour                                          
*  
Sizeorder FUNCTION   RN1,D7                  ;Order size 
.10,6/.35,12/.65,18/.80,24/.92,30/.97,36/1.0,48 
Transit   TABLE      M1,.015,.015,20         ;Transit time 
Number    TABLE      X1,100,100,20           ;No. packed each day 
Ptime     VARIABLE   .0028#P1+0.0334         ;Packing time 
Amount    EQU        1000                    ;Initial stock amount 
Stock     STORAGE    4000                    ;Warehouse holds  
                                             ;  4000 units 
********************************************************************* 
          GENERATE   (Exponential(1,0,0.25)) ;Order arrives 
          ASSIGN     1,1,Sizeorder           ;P1=order size 
          TEST GE    S$Stock,P1,Stockout     ;Is stock sufficient? 
          LEAVE      Stock,P1                ;Remove P1 from stock 
          QUEUE      Packing 
          SEIZE      Machine                 ;Get a machine 
          DEPART     Packing 
          ADVANCE    V$Ptime                 ;Packing time 
          RELEASE    Machine                 ;Free the machine 
          SAVEVALUE  1+,P1                   ;Accumulate no. packed 
          TABULATE   Transit                 ;Record transit time 
          TERMINATE 
Stockout  TERMINATE 
********************************************************************* 
          GENERATE   0.75,0.08334,1          ;Xact every 40+/-5 mins 
          ENTER      Stock,60                ;Make 60, Stock 
*                                               increased by 60 
Stockad   TERMINATE 
********************************************************************* 
          GENERATE   8                       ;Xact every day   
          TABULATE   Number 
          SAVEVALUE  1,0 
          TERMINATE  1 
********************************************************************* 
          GENERATE   ,,,1,10                 ;Initial stock xact 
          ENTER      Stock,Amount            ;Set initial stock 
          TERMINATE 

  واحد من عدة تقاریر للنتائج   النتائج:
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              GPSS World Simulation Report - Manufact.1.1 
 
 
                   Saturday, May 19, 2001 17:49:40   
 
           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  
STORAGES 
                0.000             80.000    23        1          1 
 
 
              NAME                       VALUE   
          AMOUNT                       1000.000 
          MACHINE                     10009.000 
          NUMBER                      10003.000 
          PACKING                     10008.000 
          PTIME                       10004.000 
          SIZEORDER                   10000.000 
          STOCK                       10006.000 
          STOCKAD                        16.000 
          STOCKOUT                       13.000 
          TRANSIT                     10002.000 
 
 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT 
RETRY 
                     1    GENERATE           325             0       
0 
                     2    ASSIGN             325             0       
0 
                     3    TEST               325             0       
0 
                     4    LEAVE              325             0       
0 
                     5    QUEUE              325             0       
0 
                     6    SEIZE              325             0       
0 
                     7    DEPART             325             0       
0 
                     8    ADVANCE            325             0       
0 
                     9    RELEASE            325             0       
0 
                    10    SAVEVALUE          325             0       
0 
                    11    TABULATE           325             0       
0 
                    12    TERMINATE          325             0       
0 
 STOCKOUT           13    TERMINATE            0             0       
0 
                    14    GENERATE           105             0       
0 
                    15    ENTER              105             0       
0 
 STOCKAD            16    TERMINATE          105             0       
0 
                    17    GENERATE            10             0       
0 
                    18    TABULATE            10             0       
0 
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                    19    SAVEVALUE           10             0       
0 
                    20    TERMINATE           10             0       
0 
                    21    GENERATE             1             0       
0 
                    22    ENTER                1             0       
0 
                    23    TERMINATE            1             0       
0 
 
 
FACILITY  ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY 
 MACHINE  325    0.354       0.087  1        0    0    0     0      0 
 
 
QUEUE  MAX CONT.ENTRY ENTRY(0)AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0)RETR PACKING             
        4    0    325    208     0.104      0.026      0.071   0 
 
 
STORAGE   CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY 
 STOCK    4000 2928   0  1378     7300   1 1132.973  0.283    0    0 
 
 
TABLE    MEAN    STD.DEV.       RANGE      RETRY FREQUENCY CUM.% 
TRANSIT  0.113    0.055                           0 
                                   0.045  -        0.060            
22     6.77 
                                   0.060  -        0.075            
52    22.77 
                                   0.075  -        0.090            
66    43.08 
                                   0.090  -        0.105            
51    58.77 
                                   0.105  -        0.120            
43    72.00 
                                   0.120  -        0.135            
20    78.15 
                                   0.135  -        0.150            
17    83.38 
                                   0.150  -        0.165             
7    85.54 
                                   0.165  -        0.180            
17    90.77 
                                   0.180  -        0.195             
8    93.23 
                                   0.195  -        0.210             
2    93.85 
                                   0.210  -        0.225             
3    94.77 
                                   0.225  -        0.240             
3    95.69 
                                   0.240  -        0.255             
2    96.31 
                                   0.255  -        0.270             
1    96.62 
                                   0.270  -        0.285             
5    98.15 
                                   0.285  -  _                       
6   100.00 
 NUMBER          622.800  156.046                           0 
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                                 300.000  -      400.000             
1    10.00 
                                 400.000  -      500.000             
1    20.00 
                                 500.000  -      600.000             
1    30.00 
                                 600.000  -      700.000             
4    70.00 
                                 700.000  -      800.000             
2    90.00 
                                 800.000  -      900.000             
1   100.00 
 
 
SAVEVALUE               RETRY       VALUE 
 1                        0              0                             
 
 
FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    
VALUE 
   443    0          80.090    443      0      1 
   442    0          80.343    442      0     14 
   444    0          88.000    444      0     17 
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 .Ave. وھو من قیمة  0.12قسم التعبئة ھو فقط  متوسط عدد الطلبات المنتظرة في •
Cont.  في التقریر تحتQueue Entity Packing. 

 . Table Numberتوزیع الساعات الرقمیة الموزعة یومیا معطى في  •
 وموضحة بالرسم السابق. TRANSITتوزیع األوقات اإلنتقالیة للطلبات في الجدول   •
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  رحیم بسم هللا الرحمن ال             
 
 
 

 قسم اإلحصاء وبحوث العملیات 
ھـ 1421- 1420االختبار النھائي للفصل األول   

)2بحث ( طرق المحاكاة  342المادة   
 

 الزمن ثالث ساعات
 اجب علي جمیع األسئلة التالیة:

 
 السؤال األول:

 عرف المصطلحات التالیة و أعطي أمثلة علیھا:
(a) System state     (b) Entity     (c) Attributes     (d) List     (e) Event     (f) Event list    (g) Activity    (h) 

Simulation clock. 

 
 السؤال الثاني:

A taxicab company operates one vehicle during the 9:00 A.M. to 5:00 P.M. period. Currently, 

consideration is being given to the addition of a second vehicle to the fleet. The demand for taxi 

follows the distribution shown: 

 

Time between Calls (Minutes) 15 20 25 30 35 
Probability 0.14 0.22 0.43 0.17 0.04 
  
The distribution of time to complete a service is as follows: 
 
Service Time (Minute) 5 15 25 35 45 
Probability 0.12 0.35 0.43 0.06 0.04 
 
a) Simulate the operation of the system for one day by hand. 
b) Using ARENA simulate five individual days of operation of the current system and 
the system with an additional taxicab. Compare the two systems with respect to the 
waiting times of the customers and any other measures that might shed light on the 
situation ( like vehicle utilization etc.) 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                 
  

  مشكلة شاحنات نقل الفحم:
  

نجم الى محطة القطارات. الشكل التالى یعطي مخطط شاحنات تستخدم لنقل الفحم من م 6لدینا 
  لذلك.

text

text

text

Loading

Loader Queue

Weighing

Queue

Scale

Travelig

text

Station

 
  
كل شاحنة تحمل من رصیف واحد من احد رصیفین وبعد التحمیل تتحرك الشاحنة إلى رصیف 

2وزن لكي توزن، زمن الرحلة من ارصفة الشحن للمیزان تستغرق  وزن دقیقة، بعد ال 1±
تتحرك الشاحنة الى محطة القطارات وتفرغ شحنتھا وتعود الى ارصفة الشحن مرة ثانیة. 

توزیعات اوقات الشحن واوقات الوزن وزمن الذھاب والعودة من والى محطة القطارات معطاة 
  في الجداول التالیة:

  جدول ازمنة التحمیل. -1
  

Loading Time Probability 
5 0.3 
10 0.5 
15 0.2 

   
  جدول ازمنة الوزن. -2

 
Weighing Time Probability 
12 0.7 
16 0.3 

  جدول ازمنة الذھاب والعودة إلى محطة القطارات. -3
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Travel Time Probability 
40 0.4 
60 0.3 
80 0.2 
100 0.1 
 

  جمیع األوقات تقاس بالدقائق.
توسط زمن اإلنتظار في كل المطلوب تقدیر فعالیة كل من ارصفة الشحن ورصیف الوزن وم

  طابور.
  رحالت لكل شاحنة. 5حاكي النظام السابق یدویا لـ  -1
 رحلة لكل شاحنة. 100لـ  GPSSنمذج النظام ببرنامج المحاكاة  -2
 . ARENAببرنامج المحاكاة  2كرر الفقرة  -3

  
  مالحظات: 

  عالمات لكل فقرة) 10عالمة من أعمال الفصل. (  30الحل الصحیح یستحق  -1
 م. 2001فبرایر  25ھـ الموافق  1422رمضان  10د لتسلیم الحل آخر موع -2
 . 2المشاركة الجماعیة تشجع على االیزید عدد المشاركین عن  -3

  
  وهللا الموفق.

  
  د. عدنان ماجد بري
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  بسم هللا الرحمن الرحیم               
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  ) 2بحث (طرق المحاكاة  342مادة 

  ھـ 1422/1423النھائي للفصل األول  اإلختبار
  

  ساعات 3الزمن 

  
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

و  System statesأوصف أفضل طریقة لدراسة األنظمة التالیة مع ذكر حاالت النظام   )أ
   Activitiesو أنشطة النظام  Attributesو صفات الكائنات  Entitiesالكائنات 

  ) قسم طوارئ بأحد المستشفیات3  ) تقاطع طریقین2  مصنع ) قسم صغیر من1
  Discrete-event Simulation Methodب)  ما المقصود بطریقة محاكاة األحداث المنفصلة 

  مع ذكر امثلة 
  

  السؤال الثاني:
  التالیة: GPSSأ) أشرح بإیجاز مع إعطاء مثال عمل قوالب 

1) GENERATE 2) ADVANCE 3) ASSIGN 4) TERMINATE  
5) TRANSFER 6) TEST 

مع إعطاء  GPSSوكیف تبرمج كل منھا بلغة المحاكاة  Storageو  Facilityب) ما الفرق بین 
  أمثلة

  
  السؤال الثالث:

 5:00صباحا وحتى  9:00تشغل شركة تأجیر سیارات حدیثة اإلنشاء سیارة واحدة في الفترة 
ن بعد دراسة فیما اذا كانت الحاجة عصرا. یفكر صاحب الشركة في إضافة سیارة ثانیة ولك

  تتطلب ذلك. الطلب على سیارة اجرة حسب البیانات المجمعة لدى الشركة ھي:
Time between calls (Minutes) 15 20 25 30 35 
Probability 0.14 0.22 0.43 0.17 0.04 
 

  وتوزیع وقت إكمال خدمة (توصیل الزبون) كالتالي:
Service Time (Minutes) 5 15 25 35 45 
Probability 0.12 0.35 0.43 0.06 0.04 
 

یوم لكي تساعد صاحب الشركة إلتخاذ قراره  فیما إذا كانت ھناك  100حاكي نظام الشركة لمدة 
  حاجة إلضافة سیارة ثانیة.

   GPSSبإستخدام لغة المحاكاة   )أ
  ARENAوبإستخدام لغة المحاكاة التصویریة   )ب
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  ھـ 1422/1423ار النھائي للفصل األول إجابة نموذجیة لإلختب
  )2بحث (طرق محاكاة  342المادة 

  
  إجابة للسؤال األول:

  أ)
قسم من مصنع: بدون النظر إلى المنتج وطبیعة التصنیع فبشكل عام ھناك قطع تصنع  )1

  تمر بما یسمى بخط إنتاج ویتم تجمیعھا للحصول على المنتج النھائي:
  لخط اإلنتاج، لحظة إنتھاء تجمیع قطعة الخحاالت النظام: لحظة وصول قطعة 

  الكائنات: القطع
  صفات الكائنات: زمن الوصول، زمن الخدمة (زمن التجمیع)

  أنشطة النظام: أوقات اإلنتظار ( كل قطعة تؤثر على زمن اإلنتظار للقطعة التالیة)
  ور:تقاطع طریقین: ویتمیز بمرور حافالت في جمیع اإلتجاھات تتحكم بھا إشارات مر )2

  حاالت النظام: لحظة وصول حافلة الى التقاطع، لحظة تغیر إشارة المرور
  الكائنات: الحافالت

  صفات الكائنات: زمن الوصول
أنشطة النظام: عدد الحافالت المنتظرة عند التقاطع (وھذا یؤثر على الحافالت التي في آخر 

  العبور) الطابور إما تمر عند فتح اإلشارة أو تقفل علیھا اإلشارة قبل
قسم طوارئ بمستشفى: المصابین في حوادث او غیرھا یصلوا إلى قسم الحوادث لتلقي  )3

  العالج
 حاالت النظام: لحظة وصول المصاب، لحظة إنتھاء العالج )4

  الكائنات: المصابین
  صفات الكائنات: زمن الوصول، زمن العالج

  نتظار للمصاب التالي)أنشطة النظام : وقت انتظار العالج ( كل مصاب یؤثر على زمن اإل
ب) طریقة محاكاة األحداث المنفصلة: في ھذه الطریقة تتغیر حاالت النظام عند نقاط زمنیة 

) والتي یحدث فیھا حدث. مثال ذلك طابور خدمة  Discreteمنفصلة (أي ان الزمن متقطع 
ت إلى بخادم واحد إذ یصل الزبائن عند أزمنة منفصلة تتبع عملیة بواسون. وصول الحافال

  تقاطع طریقین ألخ.
 إجابة للسؤال الثاني:

  (أ)

(1) GENERATE A,B,C,D,E 

  Future Events Chainویضعھ في قائمة األحداث المستقبلیة  Transactionمتعامل  Createیولد 

A - Mean inter generation time. 

B - Inter generation time half-range or Function Modifier.  

C - Start delay time. Time increment for the first Transaction.  

D - Creation limit.  

E - Priority level. 

Example: GENERATE 0.1 



 656

(2) ADVANCE A,B 

  Future Events Chainعلي قائمة األحداث المستقبلیة  Transactionیضع متعامل 

A - The mean time increment. 

B - The time half-range or, if a function, the function modifier. 

 Example: ADVANCE 101.6,50.3 

(3) ASSIGN A,B,C 

   Transaction Parameterیعدل معلم المتعامل 

A - Parameter number of the Active Transaction. 

B - Value.  

C - Function number.  

Example: ASSIGN 2000,150.6 

(4) TERMINATE A 

  انھي متعامل وانقص عداد اإلنھاء

A - Termination Count decrement. Default is 0.  

Example: TERMINATE 1 

(5) TRANSFER A,B,C,D 

  حرك او انقل الى القالب المحدد

A - Transfer Block mode.  

B - Block number or location.  

C - Block number or location.  

D - Block number increment for ALL Mode.  

Examples: 

(a) Unconditional Mode 

TRANSFER ,New_Place 

(b) Fractional Mode 

TRANSFER .75,,New_Place 

(c) Both Mode 
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TRANSFER BOTH,First_Place,Second_Place 

(d) All Mode 

TRANSFER ALL,First_Place,Last_Place,2 

(e) Pick Mode 

TRANSFER PICK,First_Place,Last_Place 

(f) Function Mode 

TRANSFER FN,Func1,5 

(g) Parameter Mode 

TRANSFER P,Placemarker,1 

(h) Subroutine Mode 

TRANSFER SBR,New_Place,Placemarker 

(i) Simultaneous Mode 

TRANSFER SIM,Nodelay_Place,Delay_Place 

(6) TEST O A,B,C 

  وعدل إنسیاب المتعامل arithmetic conditionحسابي اختبر الشرط ال

O - Relational operator. Relationship of Operand A to Operand B for a successful test.  

A - Test value.  

B - Reference value.  

C - Destination Block number.  

Example: TEST G C1,70000 

  (ب)

Facility  توعب متعامل واحد فقط عند أي وقت من األوقات و لتمثیل التسھیلة (تسھیلة) تس
    RELEASEو   SEIZEیستخدم القالبین 

  مثال:

GPSS BLOCKS        
SEIZE      Facility 
GPSS BLOCKS  
RELEASE    Facility 
GPSS BLOCKS  
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Storage  (مخزن) یستوعب اكثر من متعامل واحد ویحدد لھ سعة باألمر STORAGE   ولتمثیل
    LEAVEو   ENTERالمخزن بعد تحدید سعتة یستخدم القالبین 

 مثال:

GPSS COMMANDS 

SL  STORAGE   Capacity 

GPSS COMMANDS 

GPSS BLOCKS        
ENTER      SL 
GPSS BLOCKS  
LEAVE    SL 
GPSS BLOCKS  

  إجابة للسؤال الثالث:
calls  FUNCTION RN1,D5 
0.14,15/0.36,20/0.79,25/0.96,30/1.0,35 
sertime FUNCTION RN1,D5 
0.12,5/0.47,15/0.9,25/0.96,35/1.0,45 
 
callwait TABLE M1,10,10,20 
* 
          GENERATE  FN$calls 
          QUEUE     cabq 
          SEIZE     cab 
          DEPART    cabq 
          ADVANCE   FN$sertime 
          RELEASE   cab 
          TABULATE  callwait 
          TERMINATE 1 
 
 
 
 
              GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1 
 
 
                   Sunday, January 13, 2002 00:06:22   
 
           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES 
                0.000           2455.000     8        1          0 
 
 
              NAME                       VALUE   
          CAB                         10006.000 
          CABQ                        10005.000 
          CALLS                       10000.000 
          CALLWAIT                    10004.000 
          SERTIME                     10002.000 
 
 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                     1    GENERATE           101             0       0 
                     2    QUEUE              101             0       0 
                     3    SEIZE              101             1       0 
                     4    DEPART             100             0       0 
                     5    ADVANCE            100             0       0 
                     6    RELEASE            100             0       0 
                     7    TABULATE           100             0       0 
                     8    TERMINATE          100             0       0 
 
 
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY 
 CAB                101    0.827      20.099  1      101    0    0     0      0 
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QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY 
 CABQ                3    1    101     60     0.261      6.337     15.610   0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.% 
 CALLWAIT         26.650   13.410                           0 
                                       _  -       10.000             7     7.00 
                                  10.000  -       20.000            27    34.00 
                                  20.000  -       30.000            39    73.00 
                                  30.000  -       40.000            13    86.00 
                                  40.000  -       50.000             9    95.00 
                                  50.000  -       60.000             3    98.00 
                                  60.000  -       70.000             2   100.00 
 
 
CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE 
   101    0        2450.000    101      3      4 
 
 
FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE 
   102    0        2475.000    102      0      1 

وھي عالیة نوعا ما. من جدول اإلنتظار نجد أن زمن  % 82.7نالحظ أن فعایة السیارة ھي 
دقائق وھو عالي جدا كما  26.65دقیقة وبمتوسط  70اإلنتظار في الطابور للسیارة یصل حتى 
 ھو موضح في المدرج التكراري التالي: 

  

  

  ARENA(ب) بإستخدام 
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                            ARENA Simulation Results 

                             amb - License #9400000 

 

                        Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Taxi Cab Problem                     Run execution date :   1/12/2001 

Analyst:                                       Model revision date:   1/12/2001 

 

Replication ended at time      : 100.0 

 

                                 TALLY VARIABLES 

 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

_______________________________________________________________________________ 

 

finish_Ta               25.750     (Insuf)    22.000     27.000          4     

cab_R_Q Queue Time      1.0000     (Insuf)    .00000     5.0000          5     
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                           DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

_______________________________________________________________________________ 

 

# in cab_R_Q            .05000     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     

cab_R Busy              .93000     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     

cab_R Available         1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

 

                                   COUNTERS 

 

                    Identifier                Count   Limit 

                    _________________________________________ 

 

                    finish_C                      4  Infinite 

 

 

Simulation run time: 0.00 minutes. 

Simulation run complete. 

   %93دقیقة وفعالیة السیارة  25.75من التقریر نجد أن متوسط زمن اإلنتظار 

یحتاج صاحب الشركة سیارة اخرى حتى الیفقد الزبائن الذین لھم ازمان إنتظار القرار: قد 
  طویلة.

   SIMANالبرنامج بلغة 

 

;     Model statements for module:  Arrive 1 

42$           CREATE,        1:DISC( 0.14,15,0.36,20,0.79,25,0.96,30,1.0,35 ); 

3$            STATION,       calls; 

51$           TRACE,         -1,"-Arrived to system at station calls\n":; 
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6$            ASSIGN:        Picture=Default; 

27$           DELAY:         0.; 

56$           TRACE,         -1,"-Transferred to station cab\n":; 

29$           ROUTE:         2,cab; 

; 

;     Model statements for module:  Server 1 

; 

0$            STATION,       cab; 

158$          TRACE,         -1,"-Arrived to station cab\n":; 

121$          DELAY:         0.; 

165$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource cab_R\n":; 

82$           QUEUE,         cab_R_Q:MARK(QueueTime); 

83$           SEIZE,         1: 

                             cab_R,1; 

192$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(cab_R).eq.2,193$,Yes: 

                             If,RTYP(cab_R).eq.1,95$,Yes; 

193$          MOVE:          cab_R,cab; 

95$           TALLY:         cab_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

202$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time DISC( 
0.12,5,0.47,15,0.9,25,0.96,35,1.0,45 )\n":; 

84$           DELAY:         DISC( 0.12,5,0.47,15,0.9,25,0.96,35,1.0,45 ); 

166$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

85$           RELEASE:       cab_R,1; 

149$          DELAY:         0.; 

171$          TRACE,         -1,"-Transferred to station finish\n":; 

89$           ROUTE:         0.,finish; 

; 

;     Model statements for module:  Depart 1 

; 



 663

2$            STATION,       finish; 

233$          TRACE,         -1,"-Arrived to station finish\n":; 

203$          DELAY:         0.; 

225$          COUNT:         finish_C,1; 

230$          TALLY:         finish_Ta,Interval(QueueTime),1; 

240$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

232$          DISPOSE; 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم                      
  جامعة الملك سعود

  ياتقسم اإلحصاء وبحوث العمل

  
  ) 2بحث (طرق المحاكاة  342مادة 

  ھـ 1422/1423اإلختبار النھائي للفصل الثاني 

  

  ساعات 3الزمن 

  
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

  
  اشرح بالتفصیل عمل األوامر و القوالب في البرنامج التالي:

  
SETS      STORAGE      2          

TRANSIT   TABLE        M1,100,100,20          

          GENERATE    (Exponential(1,0,200)) 

AGAIN     GATE SNF     SETS,OCCUPIED                 

          ENTER        SETS                          

          ADVANCE      180,60                        

          LEAVE        SETS                        

          TABULATE     TRANSIT                       

          TERMINATE    1                             

OCCUPIED  ADVANCE      300,60                        

          TRANSFER     ,AGAIN                   

  السؤال الثاني:
  

كر وخالد في مطعم للوجبات السریعة لخدمة الزبائن، یصل الزبائن إلى المطعم یعمل احمد وب
5بمعدل زبون كل  10دقیقة. یخدم احمد وبكر وخالد الزبائن بمعدل زبون كل   5± دقائق.  6±

د الزبون ان العامل المفضل الزبائن یفضلوا خدمة احمد عن بكر وخدمة بكر عن خالد. إذا وج
 100حاكي حتى نھایة خدمة  GPSSلدیھ مشغول فإنھ یختار العامل المفضل التالي. بإستخدام 

  زبون. أوجد كل اإلحصاءات المناسبة عن النظام. 
  

  السؤال الثالث:
  

مرة وسجل  100وقم بإجرائھ  GPSSأدخل البرنامج المذكور في السؤال األول في   )أ
   TRANSITالجدول 

أجمع اإلحصائة المناسبة إلنتاج نفس  CLOSEو  WRITEو  OPENبإستخدام القوالب   )ب
  EXCELالجدول بواسطة 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم                           
  

  ھـ 1422/1423إجابات محتملة لإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ) 2بحث (طرق المحاكاة  342مادة 

  
  إجابة السؤال األول:

    SETS      STORAGE      2األمر 
   2من نوع مخزن ویعطیھ سعة وحدتین  SETSیعرف الكائن 

   TRANSIT   TABLE        M1,100,100,20األمر 
  M1 من نوع جدول وھو جدول تكراري لزمن المرور في النظام  TRANSITیعرف الكائن 

   20وعدد الفئات  100ئة وسعة الف 100للمتعاملین ویحدد لھ بدایة الفئة األولى 
 GENERATE    (Exponential(1,0,200))          القالب

  وحدة زمنیة لزمن مابین الوصول 200یقوم بتولید المتعاملین حسب التوزیع االسي بمعدل 
   AGAIN     GATE SNF     SETS,OCCUPIEDالقالب 

لمخزن غیر ممتلئ ففي حالة ھذا القالب الیسمح بمرور المتعامل النشط حتى یتحقق شرط ان ا
الحظ ان ھذا  OCCUPIEDعدم توفر وحدة من المخزن ینتقل المتعامل النشط للقالب المعلم 

 AGAINالقالب معلم بـ 
  ENTER        SETSالقالب 

ھذا القالب یُملّك العامل النشط أحد الوحدات المتوفرة في المخزن وبالتالي تصبح مشغولة  
  زین بواحدوتنقص عدد وحدات التخ

  ADVANCE      180,60القالب 
  یمثل زمن الخدمة 

  LEAVE        SETSالقالب 
بعد إنتھاء خدمة المتعامل النشط یجعل ھذا القالب أحد الوحدات المشغولة في المخزن متوفرة 

  لإلستخدام
  TABULATE     TRANSITالقالب 

 TRANSITى الجدول التكراري یقوم ھذا القالب بإضافة زمن المرور للمتعامل النشط إل
 TERMINATE    1القالب 

  خروج المتعامل النشط من النظام ویتم إنقاص عداد المحاكاة بواحد
  OCCUPIED  ADVANCE      300,60القالب 

ھذا القالب الذي یحول الیھ المتعامل النشط في حالة كون جمیع وحدات المخزن مشغولة ویمثل 
  محاولة للمرور بالنظام مرة اخريزمن اإلنتظار قبل إعادة ال

  TRANSFER     ,AGAINالقالب 
 AGAINتحویل غیر شرطي وإجباري للقلب المعلم بـ 

 
  إجابة السؤال الثاني:

  البرنامج في ابسط أشكالھ ( اقل المطلوب من الطالب)
 GENERATE 5,5 
 TRANSFER BOTH,,BAKR 
 SEIZE AHMD 
 ADVANCE 10,6 
 RELEASE AHMD 
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 TERMINATE 1 
BAKR TRANSFER BOTH,,KHLD 
 SEIZE BAKRS 
 ADVANCE 10,6 
 RELEASE BAKRS 
 TERMINATE 1 
KHLD SEIZE KHLDS 
 ADVANCE 10,6 
 RELEASE KHLDS 
 TERMINATE 1 

  النتائج:
 
 
              GPSS World Simulation Report - OR342F22223TEST.5.1 

           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES 

                0.000            527.111    15        3          0 

 

 

              NAME                       VALUE   

          AHMD                        10001.000 

          BAKR                            7.000 

          BAKRS                       10003.000 

          KHLD                           12.000 

          KHLDS                       10004.000 

 

 

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 

                     1    GENERATE           100             0       0 

                     2    TRANSFER           100             0       0 

                     3    SEIZE               38             0       0 

                     4    ADVANCE             38             0       0 

                     5    RELEASE             38             0       0 

                     6    TERMINATE           38             0       0 

 BAKR                7    TRANSFER            62             0       0 

                     8    SEIZE               33             0       0 

                     9    ADVANCE             33             0       0 

                    10    RELEASE             33             0       0 

                    11    TERMINATE           33             0       0 

 KHLD               12    SEIZE               29             0       0 

                    13    ADVANCE             29             0       0 

                    14    RELEASE             29             0       0 

                    15    TERMINATE           29             0       0 

 

 

FACILITY      ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY 

 AHMD           38    0.742      10.291  1        0    0    0     0      0 

 BAKRS          33    0.625       9.987  1        0    0    0     0      0 

 KHLDS          29    0.538       9.782  1        0    0    0     0      0 

 

 

  ونستخلص النتائج التالیة:
  زبون 29زبون وخالد بخدمة  33زبون وبكر بخدمة  38زبون قام احمد بخدمة  100من   -1
  % 53.8وخالد  % 62.5وبكر  % 74.2فعالیة احمد  -2
وحدة  9.78زمنیة ولخالد  وحدة 9.99وحدة زمنیة ولبكر  10.29متوسط زمن الخدمة ألحمد  -3

  زمنیة
  

  إجابة للسؤال الثالث:
SETS      STORAGE      2          

TRANSIT   TABLE        M1,100,100,20          

          GENERATE    (Exponential(1,0,200)) 

AGAIN     GATE SNF     SETS,OCCUPIED                 

          ENTER        SETS                          
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          ADVANCE      180,60                        

          LEAVE        SETS                        

          TABULATE     TRANSIT                       

          OPEN         ("OR342TEST.TXT") 

     WRITE        M1 

     CLOSE 

          TERMINATE    1                             

OCCUPIED  ADVANCE      300,60                        

          TRANSFER     ,AGAIN 

 

   GPSSالنتائج من 
              GPSS World Simulation Report - Untitled Model 3.1.1 
 
 
           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES 
                0.000          20542.415    12        0          1 
 
 
              NAME                       VALUE   
          AGAIN                           2.000 
          OCCUPIED                       11.000 
          SETS                        10000.000 
          TRANSIT                     10001.000 
 
 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                     1    GENERATE           101             0       0 
 AGAIN               2    GATE               139             0       0 
                     3    ENTER              101             0       0 
                     4    ADVANCE            101             1       0 
                     5    LEAVE              100             0       0 
                     6    TABULATE           100             0       0 
                     7    OPEN               100             0       0 
                     8    WRITE              100             0       0 
                     9    CLOSE              100             0       0 
                    10    TERMINATE          100             0       0 
 OCCUPIED           11    ADVANCE             38             0       0 
                    12    TRANSFER            38             0       0 
 
 
STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY 
 SETS                2    1   0     2      101   1    0.880  0.440    0    0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.% 
 TRANSIT         297.446  218.612                           0 
                                 100.000  -      200.000            43    43.00 
                                 200.000  -      300.000            29    72.00 
                                 300.000  -      400.000             0    72.00 
                                 400.000  -      500.000            12    84.00 
                                 500.000  -      600.000             9    93.00 
                                 600.000  -      700.000             1    94.00 
                                 700.000  -      800.000             2    96.00 
                                 800.000  -      900.000             1    97.00 
                                 900.000  -     1000.000             0    97.00 
                                1000.000  -     1100.000             2    99.00 
                                1100.000  -     1200.000             1   100.00 

     EXCELالنتائج بإستخدام 
  

447.19104 120.9797 100 Bin Frequency    

142.45752 1159.576 200 100 0   

141.44256 300 200 43   

153.0858 400 300 29   

224.15124 500 400 0   

187.07448 600 500 12   

473.57184 700 600 9   

187.85268 800 700 1   
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138.25368 900 800 2   

583.11864 1000 900 1   

126.55968 1100 1000 0   

210.52992 1200 1100 2   

166.04964  1200 1   

202.2108  More 0   

221.46168

 

144.26412

170.22144

151.45536

564.96312

401.00184

168.51948

227.982

493.75908

645.29976

128.09292

172.87824

214.55064

134.52924

238.19016

523.35684

188.38032

156.58548

199.62912

225.40236

214.041

1098.33264       

163.29384       

709.89768       

195.2046       

212.42136       

403.98228       

207.80292       

874.81932       

223.1532       

512.68284       

210.61992       

195.47808       

230.361       

170.83992       

190.97136       

166.10148       

205.11792       

528.2358       

213.90372       
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124.18656       

131.94768       

232.80108       

443.54328       

441.855       

579.49092       

1159.57632       

787.90956       

234.73992       

458.39088       

217.89816       

215.5128       

234.14784       

149.37048       

120.97968       

200.424       

577.71828       

122.3448       

148.4562       

214.66848       

122.07684       

169.5528       

184.78092       

225.53004       

212.53392       

153.53736       

213.2232       

128.63448       

145.53648       

206.16264       

489.95664       

560.03004       

470.44152       

125.72004       

198.56412       

1037.46348       

513.23496       

405.47844       

135.97596       

183.97836       

485.02836       

214.5666       

161.3094       

122.68596       

175.62636       

225.71892       
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  ونالحظ تطابق النتائج
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  بسم هللا الرحمن الرحیم              
 
 
 

  عملیات قسم اإلحصاء وبحوث ال
  ھـ 1421- 1420االختبار النھائي للفصل األول 

  )2بحث ( طرق المحاكاة  342المادة 
 

  ثالث ساعاتالزمن 
  التالیة: جمیع األسئلةاجب علي 

  
  السؤال األول:

  عرف المصطلحات التالیة و أعطي أمثلة علیھا:
(a) System state     (b) Entity     (c) Attributes     (d) List     (e) Event     (f) Event list    (g) Activity    (h) 

Simulation clock. 

 
  السؤال الثاني:

A taxicab company operates one vehicle during the 9:00 A.M. to 5:00 P.M. period. Currently, 

consideration is being given to the addition of a second vehicle to the fleet. The demand for taxi 

follows the distribution shown: 

 

Time between Calls (Minutes) 15 20 25 30 35 
Probability 0.14 0.22 0.43 0.17 0.04 
  
The distribution of time to complete a service is as follows: 
 
Service Time (Minute) 5 15 25 35 45 
Probability 0.12 0.35 0.43 0.06 0.04 
 
a) Simulate the operation of the system for one day by hand. 
b) Using ARENA simulate five individual days of operation of the current system and 
the system with an additional taxicab. Compare the two systems with respect to the 
waiting times of the customers and any other measures that might shed light on the 
situation ( like vehicle utilization etc.) 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                   
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  ) 2بحث ( طرق المحاكاة  342مادة 

  ھـ 1422ـ/ھ 1421إختبار الفصل األول 
 

  ساعات 3الزمن 

  

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

و أذكر   Discrete-event simulation methodا) عرف طریقة محاكاة األحداث المنفصلة 
 أمثلة علیھا 

 Processوطریقة تفاعل العملیات   Event schedualingب) قارن بین طریقة جدولة األحداث 

interaction  في المحاكاة  
 Next event timeقارن بین میكانیكیة تقدم زمن المحاكاة المعتمدة على األحداث   )ح

advance   و الثابتةFixed increment time advance   
  

  السؤال الثاني:
، أي زبون یكمل   FIFOمركز خدمة یتكون من خادمین على التوالي كل منھم لھ نظام طابور 

تجھ إلى الخادم الثاني ومن بعد إكمالھ الخدمة مع الخادم الثاني یغادر الخدمة مع الخادم األول ی
النظام. لنفترض أن زمن مابین الوصول للزبائن للخادم األول لھ توزیع اسي بمتوسط دقیقة 

دقیقة وعند الخادم  0,7واحدة. زمن الخدمة عند الخادم األول لھا أیضا توزیع اسي بمتوسط 
  :  GPSSدقیقة. أوجد التالي مستخدما  0،9وسط الثاني لھا توزیع اسي بمت

زبون وقدر متوسط زمن اإلنتظار للزبائن ، متوسط عدد  100أجري محاكاة للنظام لعدد   )ت
  الزبائن، في كل من طابور الخادمین وقدر فعالیة كل من الخادمین.

لھا توزیع لنفترض أنھ یوجد فترة زمنیة للتوجھ من الخادم األول إلى الخادم الثاني والتي    )ث
متماثل بین دقیقة وثالث دقائق. أعد إجراء المحاكاة تحت ھذه الظروف وأوجد التقدیرات 

 السابقة.
من الزبائن الیحتاج إلى خدمة الخادم الثاني بل یغادر النظام بعد إكمال  %20ج) لنفترض أن 

  بقة.الخدمة مع الخادم االول. أجر المحاكاة تحت ھذه الظروف وأوجد التقدیرات السا
  



 673

  بسم هللا الرحمن الرحیم                
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبار الثاني ألعمال الفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342لمادة 

   ساعة 2الزمن: 
  

  :GPSS WORLDأجب علي واحد فقط  من  األسئلة التالیة مستخدما 

(أ) تصنع قطعة عن طریق متتابعة من العملیات، كل منھا تتبع بدقیقتین للفحص. العملیة األولى 
و  %15من القطع لیعاد تصنیعھا. العملیتین الثانیة والثالثة تحتاج كل منھما إلى  %20تحتاج إلى 

تنبذ  من القطع المعاد تصنیعھا تكون تالفھ و %60من القطع لیعاد تصنیعھا على التوالي.  5%
scrapped  الباقیة تحتاج الي إعادة معالجة من العملیة التي تم منھا الرفض.  %40، والـ

دقیقة بتوزیع اسي. الزمن للعملیة االولى یعطى  30صناعة قطعة جدیدة یتم في المتوسط كل 
  بالجدول التالي:

Time For First Process 

Frequency 0.05 0.13 0.16 0.22 0.29 0.15 

Process time (mins)  10 14 21 32 38 45 

دقیقة و  24دقائق وزمن العملیة األخیرة لھ توزیع طبیعي بمتوسط  6±15العملیة الثانیة تستغرق 
قطعة مكتملة. عین الزمن اآلزم لذلك  100دقائق. حاكي عملیات التصنیع لـ  4إنحراف معیاري 

 وعدد القطع المرفوضة.

  أو  

حكم بھ بواسطة مراجعة دوریة اسبوعیا. المخزون اإلبتدائي یتكون (ب) مخزون منتج نھائي یت
وحدة وبإحتمال متساوي. المخزون   63 و   40وحدة. الطلب الیومي یتغیر بین   1000من 

 وحدة، اي ان تعدیل المخزون یتم بطلب الفرق بین المخزون الموجود و   1000المستھدف ھو 
وحدة او اكثر فلن یعدل المخزون لذلك   800ھو وحدة. فإذا كان المخزون الموجود 1000

لتوصیل الطلبیة ھو   lead timeاالسبوع. الشركة تعمل بنظام خمسة ایام لإلسبوع. زمن التقدم 
 یوم وتحق فیما إذا كان ھناك اي نقص للمخزون   200اسبوع واحد. حاكي نظام المخزون لمدة 

stockouts .  

  
  



 674

  لرحمن الرحیمبسم هللا ا                    
  

  ھـ 1421/1422إجابات محتملة لإلختبار الثاني ألعمال الفصل الثاني 
  )2بحث (محاكاة  342المدة 

  
  (مالحظة: النتائج تختلف نتیجة األعداد العشوائیة المستخدمة)  إجابة للسؤال (أ)

 
*****************************************************************  
*           Quality Control Program                             * 
*           Time units are in minutes                           * 
*****************************************************************  
            RMULT        93211       
*  Definitions 
Transit     TABLE        M1,100,100,20        ;Transit Time 
Process     FUNCTION     RN1,D7 
0,0/.05,10/.18,14/.34,21/.56,32/.85,38/1.0,45 
*****************************************************************         
            GENERATE     (Exponential(1,0,30)) 
            ASSIGN       1,FN$Process         ;Process time in P1 
Stage1      SEIZE        Machine1 
            ADVANCE      P1                   ;Process 1 
            RELEASE      Machine1 
            ADVANCE      2                    ;Inspection 
            TRANSFER     .200,,Rework1        ;20% Need rework 
***************************************************************** 
Stage2      SEIZE        Machine2 
            ADVANCE      15,6                 ;Process 2 
            RELEASE      Machine2 
            ADVANCE      2                    ;Inspection 
            TRANSFER     .150,,Rework2        ;15% Need rework 
***************************************************************** 
Stage3      SEIZE        Machine3 
            ADVANCE      (Normal(1,24,4))     ;Process 3 
            RELEASE      Machine3 
            ADVANCE      2                    ;Inspection 3 
            TRANSFER     .050,,Rework3        ;5% need rework 
            TABULATE     Transit              ;Record transit time 
            TERMINATE    1 
***************************************************************** 
Rework1     TRANSFER     .400,,Stage1 
            TERMINATE 
Rework2     TRANSFER     .400,,Stage2 
            TERMINATE 
Rework3     TRANSFER     .400,,Stage3 
            TERMINATE 

 

  (ب) (مالحظة: النتائج تختلف نتیجة األعداد العشوائیة المستخدمة)إجابة للسؤال 
  

 
********************************************************************* 
* 
*       Periodic Review Inventory Model                               
* 
*       Time units are in days                                         
*********************************************************************          
*  Definitions of non block entities  
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         RMULT      39941 
Stock    STORAGE    10000                ;Warehouse can hold 10000 
Stock    TABLE      S$Stock,100,100,20   ;Table for inventory amts  
Orderqty VARIABLE   Target-S$Stock       ;Order quantity 
Demand   VARIABLE   RN1@24+40            ;Daily demand 
Target   EQU        1000                 ;Initial stock level 
Reorder  EQU        800                  ;Reorder point  
********************************************************************* 
*  The reorder process  
         GENERATE   5,,,,1               ;Review xact, Priority=1 
         TEST L     S$Stock,Reorder,Skip ;Is stock < Reorderpt 
         ASSIGN     2,V$Orderqty         ;Parameter 2=Order quantity 
Custwait ADVANCE    5                    ;Lead time is 5 days 
         ENTER      Stock,P2             ;Stock increases by P2 
Skip     TERMINATE                       ;Ordering xact is finished 
********************************************************************* 
*  The daily demand decrements quantity on hand 
         GENERATE   1                    ;Daily demand transaction 
         ASSIGN     1,V$Demand           ;Parameter 1(P1)=daily 
demand 
         TABULATE   Stock                ;Record daily stock 
         TEST GE    S$Stock,P1,Stockout  ;Can order be filled 
         LEAVE      Stock,P1             ;Remove demand from stock 
         TERMINATE  1                    ;Daily timer 
Stockout TERMINATE  1                    ;Daily timer 
********************************************************************* 
*  Initialize the inventory  
         GENERATE   ,,,1,10              ;Set initial stock 
         ENTER      Stock,Target         ;Set init stock level=target 
         TERMINATE                       ;Xact is terminated 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                
  
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبارالنھائي للفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342لمادة 

   ساعات 3الزمن: 
  أجب علي األسئلة التالیة:

  السؤال أألول:
یشتري بائع جرائد یومیا عدد من الجرائد لبیعھا على عمالئھ، یشتري الجریدة الواحدة  بمبلغ 

 20لایر. الجرائد التي تتبقي في نھایة الیوم تباع لمصنع قراطیس بمبلغ  2لایر ویبیعھا بمبلغ  1.50
جرائد، وھكذا فإن بائع  10الجرائد تشتري من الناشر في حزم تتكون من  ھللة للجریدة الواحدة.

او ...  الخ جریدة یومیا. من خبرة البائع توجد ھناك ثالثة  70او  60او  50الجرائد یشتري إما 
أنواع من األیام لألخبار، یوم "جید" ویوم "البأس بھ" ویوم "سیئ" و بإحتماالت 

(إقرأ من الیسار للیمین). توزیع الطلب علي الجرائد حسب نوع على التوالي  0.35,0.45,0.20
  الیوم یعطى بالجدول التالي:

  
Demand Probability Distribution 

Demand  Good  Fair  Poor  
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0.03 
0.05 
0.15 
0.20 
0.35 
0.15 
0.07 

0.10 
0.18 
0.40 
0.20 
0.08 
0.04 
0.00 

0.44 
0.22 
0.16 
0.12 
0.06 
0.00 
0.00 

 

  المطلوب تحدید العدد األمثل من الجرائد التي یشتریھا بائع الجرائد یومیا حتي یحقق أعلى ربح.
  جریدة یومیا. 80,70,60,50أیام یدویا إلیجاد المطلوب فیما إذا أشترى البائع  10حاكي 

 مالحظة: تحسب األرباح من الصیغة:
P = R – C – L + S 

  حیث الرموز تعني:
P = Profit    (األرباح)  

R = Revenue from sales      (مبلغ المبیعات الكلي) 
C = Cost of newspapers      (تكلفة الجرائد) 
L = Lost profit from excess demand     (األرباح المفقودة من عدم تحقیق طلب) 

S = salvage from sale of scrap papers   رائد المتبقیة)(المبلغ المسترجع من بیع الج  
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  السؤال الثاني:

یقوم قسم التصنیع في شركة إلكترونات بصناعة ساعات رقمیة. تعبأ الساعات في قسم التوزیع 
بشكل تلقائي بواسطة آلة تعبئة في علب جاھزة للعرض بالكمیات التي یطلبھا الموزعون. حجم 

 الطلب یعطى بالدالة التالیة:

Order Size 6 12 18 24 30 36 48 

Frequency 0.10  0.25    0.30     0.15       0.12          0.05         0.03 

ثانیة  120دقیقة موزع أسیا. زمن التعبئة لكل طلب  15متوسط الزمن بین وصول الطلبات 
ثوان لكل ساعة رقمیة تعبأ في الطلب. قسم التصنیع ینتج الساعات الرقمیة في  10باإلضافة إلى 

  دقیقة. 455وحدة في  60 مجموعات بحجم

  أیام من نشاط الشركة لكي تعطي المعلومات التالیة: 10حاكي  GPSSبإستخدام 

  متوسط عدد الطلبات المنتظرة في قسم التعبئة -7
 كمیة الساعات الرقمیة الموزعة كل یوم -8
  للطلبات  transit timesتوزیع األوقات اإلنتقالیة  -9
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                      
 

  قسم اإلحصاء و بحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422إجابات محتملة لإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ) 2بحث ( المحاكاة  342مادة 

  إجابة السؤال األول:
  ) لنوع الیوم األخباري:1نكون جدول (

  
News Day Prob. Cum. Prob Random Digit 

Good 0.35 0.35 01-35 

Fair 0.45 0.80 36-80 

Poor 0.25 1 81-00 

 

  للطلب للیوم األخباري الجید:  )2نكون جدول (
 
Demand Prob. Cum. Prob. Random Dig. 

40 0.03 0.03 01-03 

50 0.05 0.08 04-08 

60 0.15 0.23 09-23 

70 0.20 0.43 24-43 

80 0.35 0.78 44-78 

90 0.15 0.93 79-93 

100 0.7 1 94-00 

  
  للطلب للیوم األخباري البأس بھ:  )3نكون جدول (

 
Demand Prob. Cum. Prob. Random Dig. 

40 0.10 0.10 01-10 
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50 0.18 0.28 11-28 

60 0.40 0.68 29-68 

70 0.20 0.88 69-88 

80 0.08 0.96 89-96 

90 0.04 1 97-00 

 
  للطلب للیوم األخباري السیئ :  )4نكون جدول (

 
Demand Prob. Cum. Prob. Random Dig. 

40 0.44 0.44 01-44 

50 0.22 0.66 45-66 

60 0.16 0.82 67-82 

70 0.12 0.94 83-94 

80 0.06 1 95-00 

  
  نبدأ المحكاة للیوم األول: 
   ( C = 75 SR)لایر  75بسعر   جریدة 50عدد الجرائد المشتراة = 

  البأس بھ A.1.  =64نوع الیوم األخباري: نسحب رقم عشوائي من جدول 
   50) الطلب = 3ومن جدول ( 13الطلب للیوم األول: نسحب رقم عشوائي = 

P = R – C – L + S 
   = 2x50 – 1.5x 50 – 0 + 0 = 25 SR 

  الیوم الثاني:
  جریدة 50عدد الجرائد المشتراة = 

  سیئ A.1.  =82ري: نسحب رقم عشوائي من جدول نوع الیوم األخبا
   50) الطلب = 4ومن جدول ( 45الطلب للیوم الثاني: الرقم العشوائي 

P = R – C – L + S 
   = 2x50 – 1.5x 50 – 0 + 0 = 25 SR 

 وھكذا ونكون جدول كالتالي:
  

Day  
 

R.D. 
Newsday  

 

Newsday  
 

R.D. 
Demand  

 

Demand  
 

R  
 

L S  
 

P 
 

1 64 Fair 13 50 100 0 0 25 

2 82 Poor 45 50 100 0 0 25 
3 26 Good 93 90 100 20 0 5 
4 35 Good 80 90 100 20 0 5 
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5 17 Good 04 50 100 0 0 25 

6 45 Fair 20 50 100 0 0 25 

7 03 Good 88 90 100 20 0 5 

8 72 Fair 03 40 80 0 2 7 

9 83 Poor 78 60 100 5 0 20 

10 69 Fair 03 40 80 0 2 7 

 

  لایر 14.5جریدة في الیوم ھو  50من الجدول نجد ان متوسط الربح الیومي فیما إذا اشتري البائع 
 جریدة یومیا ونحسب متوسط الربح الیومي. 80و  70و  60نكرر السابق لـ 

  إجابة السؤال الثاني:
  كالتالي: GPSSنكون نموذج بإستخدام 

 
*      Time Unit is one hour                                          
*  
Sizeorder FUNCTION   RN1,D7                  ;Order size 
.10,6/.35,12/.65,18/.80,24/.92,30/.97,36/1.0,48 
Transit   TABLE      M1,.015,.015,20         ;Transit time 
Number    TABLE      X1,100,100,20           ;No. packed each day 
Ptime     VARIABLE   .0028#P1+0.0334         ;Packing time 
Amount    EQU        1000                    ;Initial stock amount 
Stock     STORAGE    4000                    ;Warehouse holds  
                                             ;  4000 units 
********************************************************************* 
          GENERATE   (Exponential(1,0,0.25)) ;Order arrives 
          ASSIGN     1,1,Sizeorder           ;P1=order size 
          TEST GE    S$Stock,P1,Stockout     ;Is stock sufficient? 
          LEAVE      Stock,P1                ;Remove P1 from stock 
          QUEUE      Packing 
          SEIZE      Machine                 ;Get a machine 
          DEPART     Packing 
          ADVANCE    V$Ptime                 ;Packing time 
          RELEASE    Machine                 ;Free the machine 
          SAVEVALUE  1+,P1                   ;Accumulate no. packed 
          TABULATE   Transit                 ;Record transit time 
          TERMINATE 
Stockout  TERMINATE 
********************************************************************* 
          GENERATE   0.75,0.08334,1          ;Xact every 40+/-5 mins 
          ENTER      Stock,60                ;Make 60, Stock 
*                                               increased by 60 
Stockad   TERMINATE 
********************************************************************* 
          GENERATE   8                       ;Xact every day   
          TABULATE   Number 
          SAVEVALUE  1,0 
          TERMINATE  1 
********************************************************************* 
          GENERATE   ,,,1,10                 ;Initial stock xact 
          ENTER      Stock,Amount            ;Set initial stock 
          TERMINATE 

  واحد من عدة تقاریر للنتائج   النتائج:
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              GPSS World Simulation Report - Manufact.1.1 
 
 
                   Saturday, May 19, 2001 17:49:40   
 
           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  
STORAGES 
                0.000             80.000    23        1          1 
 
 
              NAME                       VALUE   
          AMOUNT                       1000.000 
          MACHINE                     10009.000 
          NUMBER                      10003.000 
          PACKING                     10008.000 
          PTIME                       10004.000 
          SIZEORDER                   10000.000 
          STOCK                       10006.000 
          STOCKAD                        16.000 
          STOCKOUT                       13.000 
          TRANSIT                     10002.000 
 
 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT 
RETRY 
                     1    GENERATE           325             0       
0 
                     2    ASSIGN             325             0       
0 
                     3    TEST               325             0       
0 
                     4    LEAVE              325             0       
0 
                     5    QUEUE              325             0       
0 
                     6    SEIZE              325             0       
0 
                     7    DEPART             325             0       
0 
                     8    ADVANCE            325             0       
0 
                     9    RELEASE            325             0       
0 
                    10    SAVEVALUE          325             0       
0 
                    11    TABULATE           325             0       
0 
                    12    TERMINATE          325             0       
0 
 STOCKOUT           13    TERMINATE            0             0       
0 
                    14    GENERATE           105             0       
0 
                    15    ENTER              105             0       
0 
 STOCKAD            16    TERMINATE          105             0       
0 
                    17    GENERATE            10             0       
0 
                    18    TABULATE            10             0       
0 
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                    19    SAVEVALUE           10             0       
0 
                    20    TERMINATE           10             0       
0 
                    21    GENERATE             1             0       
0 
                    22    ENTER                1             0       
0 
                    23    TERMINATE            1             0       
0 
 
 
FACILITY  ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY 
 MACHINE  325    0.354       0.087  1        0    0    0     0      0 
 
 
QUEUE  MAX CONT.ENTRY ENTRY(0)AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0)RETR PACKING             
        4    0    325    208     0.104      0.026      0.071   0 
 
 
STORAGE   CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C. UTIL. RETRY DELAY 
 STOCK    4000 2928   0  1378     7300   1 1132.973  0.283    0    0 
 
 
TABLE    MEAN    STD.DEV.       RANGE      RETRY FREQUENCY CUM.% 
TRANSIT  0.113    0.055                           0 
                                   0.045  -        0.060            
22     6.77 
                                   0.060  -        0.075            
52    22.77 
                                   0.075  -        0.090            
66    43.08 
                                   0.090  -        0.105            
51    58.77 
                                   0.105  -        0.120            
43    72.00 
                                   0.120  -        0.135            
20    78.15 
                                   0.135  -        0.150            
17    83.38 
                                   0.150  -        0.165             
7    85.54 
                                   0.165  -        0.180            
17    90.77 
                                   0.180  -        0.195             
8    93.23 
                                   0.195  -        0.210             
2    93.85 
                                   0.210  -        0.225             
3    94.77 
                                   0.225  -        0.240             
3    95.69 
                                   0.240  -        0.255             
2    96.31 
                                   0.255  -        0.270             
1    96.62 
                                   0.270  -        0.285             
5    98.15 
                                   0.285  -  _                       
6   100.00 
 NUMBER          622.800  156.046                           0 
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                                 300.000  -      400.000             
1    10.00 
                                 400.000  -      500.000             
1    20.00 
                                 500.000  -      600.000             
1    30.00 
                                 600.000  -      700.000             
4    70.00 
                                 700.000  -      800.000             
2    90.00 
                                 800.000  -      900.000             
1   100.00 
 
 
SAVEVALUE               RETRY       VALUE 
 1                        0              0                             
 
 
FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    
VALUE 
   443    0          80.090    443      0      1 
   442    0          80.343    442      0     14 
   444    0          88.000    444      0     17 
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 .Ave. وھو من قیمة  0.12متوسط عدد الطلبات المنتظرة في قسم التعبئة ھو فقط  •
Cont.  في التقریر تحتQueue Entity Packing. 

 . Table Numberساعات الرقمیة الموزعة یومیا معطى في توزیع ال •
 وموضحة بالرسم السابق. TRANSITتوزیع األوقات اإلنتقالیة للطلبات في الجدول   •
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                
  

  مشكلة شاحنات نقل الفحم:
  

ارات. الشكل التالى یعطي مخطط شاحنات تستخدم لنقل الفحم من منجم الى محطة القط 6لدینا 
  لذلك.

text

text

text

Loading

Loader Queue

Weighing

Queue

Scale

Travelig

text

Station

 
  
كل شاحنة تحمل من رصیف واحد من احد رصیفین وبعد التحمیل تتحرك الشاحنة إلى رصیف 

2وزن لكي توزن، زمن الرحلة من ارصفة الشحن للمیزان تستغرق  دقیقة، بعد الوزن  1±
الى محطة القطارات وتفرغ شحنتھا وتعود الى ارصفة الشحن مرة ثانیة.  تتحرك الشاحنة

توزیعات اوقات الشحن واوقات الوزن وزمن الذھاب والعودة من والى محطة القطارات معطاة 
  في الجداول التالیة:

  جدول ازمنة التحمیل. -1
  

Loading Time Probability 
5 0.3 
10 0.5 
15 0.2 

   
  لوزن.جدول ازمنة ا -2

 
Weighing Time Probability 
12 0.7 
16 0.3 

  جدول ازمنة الذھاب والعودة إلى محطة القطارات. -3
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Travel Time Probability 
40 0.4 
60 0.3 
80 0.2 
100 0.1 
 

  جمیع األوقات تقاس بالدقائق.
في كل  المطلوب تقدیر فعالیة كل من ارصفة الشحن ورصیف الوزن ومتوسط زمن اإلنتظار

  طابور.
  رحالت لكل شاحنة. 5حاكي النظام السابق یدویا لـ  -4
 رحلة لكل شاحنة. 100لـ  GPSSنمذج النظام ببرنامج المحاكاة  -5
 . ARENAببرنامج المحاكاة  2كرر الفقرة  -6

  
  مالحظات: 

  عالمات لكل فقرة) 10عالمة من أعمال الفصل. (  30الحل الصحیح یستحق  -4
 م. 2001فبرایر  25ھـ الموافق  1422رمضان  10آخر موعد لتسلیم الحل  -5
 . 2المشاركة الجماعیة تشجع على االیزید عدد المشاركین عن  -6

  
  وهللا الموفق.

  
  د. عدنان ماجد بري
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  بسم هللا الرحمن الرحیم             
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  ) 2بحث (طرق المحاكاة  342مادة 

  ھـ 1422/1423صل األول اإلختبار النھائي للف
  

  ساعات 3الزمن 

  
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

و  System statesأوصف أفضل طریقة لدراسة األنظمة التالیة مع ذكر حاالت النظام   )ب
   Activitiesو أنشطة النظام  Attributesو صفات الكائنات  Entitiesالكائنات 

  ) قسم طوارئ بأحد المستشفیات3  طع طریقین) تقا2  ) قسم صغیر من مصنع1
  Discrete-event Simulation Methodب)  ما المقصود بطریقة محاكاة األحداث المنفصلة 

  مع ذكر امثلة 
  

  السؤال الثاني:
  التالیة: GPSSأ) أشرح بإیجاز مع إعطاء مثال عمل قوالب 

1) GENERATE 2) ADVANCE 3) ASSIGN 4) TERMINATE  
5) TRANSFER 6) TEST 

مع إعطاء  GPSSوكیف تبرمج كل منھا بلغة المحاكاة  Storageو  Facilityب) ما الفرق بین 
  أمثلة

  
  السؤال الثالث:

 5:00صباحا وحتى  9:00تشغل شركة تأجیر سیارات حدیثة اإلنشاء سیارة واحدة في الفترة 
فیما اذا كانت الحاجة عصرا. یفكر صاحب الشركة في إضافة سیارة ثانیة ولكن بعد دراسة 

  تتطلب ذلك. الطلب على سیارة اجرة حسب البیانات المجمعة لدى الشركة ھي:
Time between calls (Minutes) 15 20 25 30 35 
Probability 0.14 0.22 0.43 0.17 0.04 
 

  وتوزیع وقت إكمال خدمة (توصیل الزبون) كالتالي:
Service Time (Minutes) 5 15 25 35 45 
Probability 0.12 0.35 0.43 0.06 0.04 
 

یوم لكي تساعد صاحب الشركة إلتخاذ قراره  فیما إذا كانت ھناك  100حاكي نظام الشركة لمدة 
  حاجة إلضافة سیارة ثانیة.

   GPSSبإستخدام لغة المحاكاة   )ت
  ARENAوبإستخدام لغة المحاكاة التصویریة   )ث
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  ھـ 1422/1423فصل األول إجابة نموذجیة لإلختبار النھائي لل
  )2بحث (طرق محاكاة  342المادة 

  
  إجابة للسؤال األول:

  أ)
قسم من مصنع: بدون النظر إلى المنتج وطبیعة التصنیع فبشكل عام ھناك قطع تصنع  )5

  تمر بما یسمى بخط إنتاج ویتم تجمیعھا للحصول على المنتج النھائي:
  لحظة إنتھاء تجمیع قطعة الخحاالت النظام: لحظة وصول قطعة لخط اإلنتاج، 

  الكائنات: القطع
  صفات الكائنات: زمن الوصول، زمن الخدمة (زمن التجمیع)

  أنشطة النظام: أوقات اإلنتظار ( كل قطعة تؤثر على زمن اإلنتظار للقطعة التالیة)
  تقاطع طریقین: ویتمیز بمرور حافالت في جمیع اإلتجاھات تتحكم بھا إشارات مرور: )6

  ظام: لحظة وصول حافلة الى التقاطع، لحظة تغیر إشارة المرورحاالت الن
  الكائنات: الحافالت

  صفات الكائنات: زمن الوصول
أنشطة النظام: عدد الحافالت المنتظرة عند التقاطع (وھذا یؤثر على الحافالت التي في آخر 

  الطابور إما تمر عند فتح اإلشارة أو تقفل علیھا اإلشارة قبل العبور)
طوارئ بمستشفى: المصابین في حوادث او غیرھا یصلوا إلى قسم الحوادث لتلقي قسم  )7

  العالج
 حاالت النظام: لحظة وصول المصاب، لحظة إنتھاء العالج )8

  الكائنات: المصابین
  صفات الكائنات: زمن الوصول، زمن العالج

  التالي) أنشطة النظام : وقت انتظار العالج ( كل مصاب یؤثر على زمن اإلنتظار للمصاب
ب) طریقة محاكاة األحداث المنفصلة: في ھذه الطریقة تتغیر حاالت النظام عند نقاط زمنیة 

) والتي یحدث فیھا حدث. مثال ذلك طابور خدمة  Discreteمنفصلة (أي ان الزمن متقطع 
بخادم واحد إذ یصل الزبائن عند أزمنة منفصلة تتبع عملیة بواسون. وصول الحافالت إلى 

  طریقین ألخ.تقاطع 
 إجابة للسؤال الثاني:

  (أ)

(1) GENERATE A,B,C,D,E 

  Future Events Chainویضعھ في قائمة األحداث المستقبلیة  Transactionمتعامل  Createیولد 

A - Mean inter generation time. 

B - Inter generation time half-range or Function Modifier.  

C - Start delay time. Time increment for the first Transaction.  

D - Creation limit.  

E - Priority level. 

Example: GENERATE 0.1 
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(2) ADVANCE A,B 

  Future Events Chainعلي قائمة األحداث المستقبلیة  Transactionیضع متعامل 

A - The mean time increment. 

B - The time half-range or, if a function, the function modifier. 

 Example: ADVANCE 101.6,50.3 

(3) ASSIGN A,B,C 

   Transaction Parameterیعدل معلم المتعامل 

A - Parameter number of the Active Transaction. 

B - Value.  

C - Function number.  

Example: ASSIGN 2000,150.6 

(4) TERMINATE A 

  عامل وانقص عداد اإلنھاءانھي مت

A - Termination Count decrement. Default is 0.  

Example: TERMINATE 1 

(5) TRANSFER A,B,C,D 

  حرك او انقل الى القالب المحدد

A - Transfer Block mode.  

B - Block number or location.  

C - Block number or location.  

D - Block number increment for ALL Mode.  

Examples: 

(a) Unconditional Mode 

TRANSFER ,New_Place 

(b) Fractional Mode 

TRANSFER .75,,New_Place 

(c) Both Mode 
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TRANSFER BOTH,First_Place,Second_Place 

(d) All Mode 

TRANSFER ALL,First_Place,Last_Place,2 

(e) Pick Mode 

TRANSFER PICK,First_Place,Last_Place 

(f) Function Mode 

TRANSFER FN,Func1,5 

(g) Parameter Mode 

TRANSFER P,Placemarker,1 

(h) Subroutine Mode 

TRANSFER SBR,New_Place,Placemarker 

(i) Simultaneous Mode 

TRANSFER SIM,Nodelay_Place,Delay_Place 

(6) TEST O A,B,C 

  وعدل إنسیاب المتعامل arithmetic conditionاختبر الشرط الحسابي 

O - Relational operator. Relationship of Operand A to Operand B for a successful test.  

A - Test value.  

B - Reference value.  

C - Destination Block number.  

Example: TEST G C1,70000 

  (ب)

Facility  احد فقط عند أي وقت من األوقات و لتمثیل التسھیلة (تسھیلة) تستوعب متعامل و
    RELEASEو   SEIZEیستخدم القالبین 

  مثال:

GPSS BLOCKS        
SEIZE      Facility 
GPSS BLOCKS  
RELEASE    Facility 
GPSS BLOCKS  
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Storage  (مخزن) یستوعب اكثر من متعامل واحد ویحدد لھ سعة باألمر STORAGE   ولتمثیل
    LEAVEو   ENTERمخزن بعد تحدید سعتة یستخدم القالبین ال

 مثال:

GPSS COMMANDS 

SL  STORAGE   Capacity 

GPSS COMMANDS 

GPSS BLOCKS        
ENTER      SL 
GPSS BLOCKS  
LEAVE    SL 
GPSS BLOCKS  

  إجابة للسؤال الثالث:
calls  FUNCTION RN1,D5 
0.14,15/0.36,20/0.79,25/0.96,30/1.0,35 
sertime FUNCTION RN1,D5 
0.12,5/0.47,15/0.9,25/0.96,35/1.0,45 
 
callwait TABLE M1,10,10,20 
* 
          GENERATE  FN$calls 
          QUEUE     cabq 
          SEIZE     cab 
          DEPART    cabq 
          ADVANCE   FN$sertime 
          RELEASE   cab 
          TABULATE  callwait 
          TERMINATE 1 
 
 
 
 
              GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1 
 
 
                   Sunday, January 13, 2002 00:06:22   
 
           START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES 
                0.000           2455.000     8        1          0 
 
 
              NAME                       VALUE   
          CAB                         10006.000 
          CABQ                        10005.000 
          CALLS                       10000.000 
          CALLWAIT                    10004.000 
          SERTIME                     10002.000 
 
 
 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY 
                     1    GENERATE           101             0       0 
                     2    QUEUE              101             0       0 
                     3    SEIZE              101             1       0 
                     4    DEPART             100             0       0 
                     5    ADVANCE            100             0       0 
                     6    RELEASE            100             0       0 
                     7    TABULATE           100             0       0 
                     8    TERMINATE          100             0       0 
 
 
FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY 
 CAB                101    0.827      20.099  1      101    0    0     0      0 
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QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY 
 CABQ                3    1    101     60     0.261      6.337     15.610   0 
 
 
TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.% 
 CALLWAIT         26.650   13.410                           0 
                                       _  -       10.000             7     7.00 
                                  10.000  -       20.000            27    34.00 
                                  20.000  -       30.000            39    73.00 
                                  30.000  -       40.000            13    86.00 
                                  40.000  -       50.000             9    95.00 
                                  50.000  -       60.000             3    98.00 
                                  60.000  -       70.000             2   100.00 
 
 
CEC XN   PRI          M1      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE 
   101    0        2450.000    101      3      4 
 
 
FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE 
   102    0        2475.000    102      0      1 

لیة نوعا ما. من جدول اإلنتظار نجد أن زمن وھي عا % 82.7نالحظ أن فعایة السیارة ھي 
دقائق وھو عالي جدا كما  26.65دقیقة وبمتوسط  70اإلنتظار في الطابور للسیارة یصل حتى 
 ھو موضح في المدرج التكراري التالي: 

  

  

  ARENA(ب) بإستخدام 
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                            ARENA Simulation Results 

                             amb - License #9400000 

 

                        Summary for Replication 1 of 1 

 

Project:  Taxi Cab Problem                     Run execution date :   1/12/2001 

Analyst:                                       Model revision date:   1/12/2001 

 

Replication ended at time      : 100.0 

 

                                 TALLY VARIABLES 

 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations 

_______________________________________________________________________________ 

 

finish_Ta               25.750     (Insuf)    22.000     27.000          4     

cab_R_Q Queue Time      1.0000     (Insuf)    .00000     5.0000          5     
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                           DISCRETE-CHANGE VARIABLES 

 

Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Final Value 

_______________________________________________________________________________ 

 

# in cab_R_Q            .05000     (Insuf)    .00000     1.0000     .00000     

cab_R Busy              .93000     (Insuf)    .00000     1.0000     1.0000     

cab_R Available         1.0000     (Insuf)    1.0000     1.0000     1.0000     

 

                                   COUNTERS 

 

                    Identifier                Count   Limit 

                    _________________________________________ 

 

                    finish_C                      4  Infinite 

 

 

Simulation run time: 0.00 minutes. 

Simulation run complete. 

   %93دقیقة وفعالیة السیارة  25.75من التقریر نجد أن متوسط زمن اإلنتظار 

شركة سیارة اخرى حتى الیفقد الزبائن الذین لھم ازمان إنتظار القرار: قد یحتاج صاحب ال
  طویلة.

   SIMANالبرنامج بلغة 

 

;     Model statements for module:  Arrive 1 

42$           CREATE,        1:DISC( 0.14,15,0.36,20,0.79,25,0.96,30,1.0,35 ); 

3$            STATION,       calls; 

51$           TRACE,         -1,"-Arrived to system at station calls\n":; 
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6$            ASSIGN:        Picture=Default; 

27$           DELAY:         0.; 

56$           TRACE,         -1,"-Transferred to station cab\n":; 

29$           ROUTE:         2,cab; 

; 

;     Model statements for module:  Server 1 

; 

0$            STATION,       cab; 

158$          TRACE,         -1,"-Arrived to station cab\n":; 

121$          DELAY:         0.; 

165$          TRACE,         -1,"-Waiting for resource cab_R\n":; 

82$           QUEUE,         cab_R_Q:MARK(QueueTime); 

83$           SEIZE,         1: 

                             cab_R,1; 

192$          BRANCH,        1: 

                             If,RTYP(cab_R).eq.2,193$,Yes: 

                             If,RTYP(cab_R).eq.1,95$,Yes; 

193$          MOVE:          cab_R,cab; 

95$           TALLY:         cab_R_Q Queue Time,INT(QueueTime),1; 

202$          DELAY:         0.0; 

              TRACE,         -1,"-Delay for processing time DISC( 
0.12,5,0.47,15,0.9,25,0.96,35,1.0,45 )\n":; 

84$           DELAY:         DISC( 0.12,5,0.47,15,0.9,25,0.96,35,1.0,45 ); 

166$          TRACE,         -1,"-Releasing resource\n":; 

85$           RELEASE:       cab_R,1; 

149$          DELAY:         0.; 

171$          TRACE,         -1,"-Transferred to station finish\n":; 

89$           ROUTE:         0.,finish; 

; 

;     Model statements for module:  Depart 1 

; 
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2$            STATION,       finish; 

233$          TRACE,         -1,"-Arrived to station finish\n":; 

203$          DELAY:         0.; 

225$          COUNT:         finish_C,1; 

230$          TALLY:         finish_Ta,Interval(QueueTime),1; 

240$          TRACE,         -1,"-Disposing entity\n":; 

232$          DISPOSE; 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                       
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  كلية العلوم

  الملك سعودجامعة  

  
  ھـ 1422/1423إختبار اعمال الفصل الصیفي 

  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعة 2الزمن 
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

 توزیع زمن مابین الوصول للزبائن بالدقیقة إلى دكان أحد الحالقین یعطي بالجدول:
  

Time Between Arrivals 
(Minutes) 

Probability 

1 0.23 
2 0.37 
3 0.28 
4 0.12 

 

  زبونا. 50(أ) ولد أزمنة مابین وصول لعدد 
  (ب) كون مدرج تكراري لألزمنة المولدة في الفقرة السابقة.

  أزمنة مابین وصول وكون مدرج تكراري لھا. 1000لتولید  Excelإستخدم    )ج(
  

  السؤال الثاني:
  لألعداد العشوائیة التالیة:  )ت

  0.488   0.226   0.221   0.043   0.055   0.743   0.081   0.685   0.364   0.012 
  0.372   0.543   0.483   0.050   0.628   0.966   0.750   0.697   0.764   0.040 
  0.404   0.549   0.203   0.990   0.155   0.079   0.789   0.462   0.795   0.190 

  ر الفرضیة التالیة:مستخدما إختبار مربع كاي أختب

0

1

: 0,1

: 0,1

i

i

H R U

H R U

  

  

�



  

  
0.05αخذ  =.  

إلختبار الفرضیة فیما  Kolmogorov-Smirnovسمیرنوف  –ب)  إستخدم إختبار كولموجوروف 
  إذا كانت األرقام العشوائیة  

 0.136  0.513  0.844  0.681  0.154  0.239  0.888  0.090  0.631  0.245 
 0.394  0.531  0.715  0.276  0.880 

0.05α. خذ [0,1]لھا توزیع منتظم على الفترة  . علما ان =
0.05,15

0.338D =  
 في إجاباتك كلما أمكن ذلك. Excelإستخدم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                       
  ھـ 1422/1423فصل الصیفي إجابات محتملة إلختبار اعمال ال

  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 
  إجابة للسؤال األول:

  نكون جدول معاینة من التوزیع المعطى
Time Between 

Arrivals (Minutes) 
Probability Cumulative 

Probability 
Random Number 

1 0.23 0.23 0.00 - 0.23 
2 0.37 0.60 0.24 - 0.60 
3 0.28 0.88 0.61 - 0.88 
4 0.12 1.00 0.89 - 1.00 

  
  زبونا 50(أ) تولید أزمنة مابین وصول لعدد 

Customer 
Number 

Random Number Time Between 
Arrivals (Minutes) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

0.625855 
0.556581 
0.945541 
0.952997 
0.420310 
0.936866 
0.107296 
0.114627 
0.740750 
0.187467 
0.755018 
0.107803 
0.778554 
0.866096 
0.504978 
0.272018 
0.040550 
0.545166 
0.880144 
0.653542 
0.950950 
0.007961 
0.059577 
0.212337 
0.959134 
0.958470 
0.493049 
0.714507 
0.247049 
0.463654 
0.224657 
0.279055 
0.629967 

3 
2 
4 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0.846872 
0.269160 
0.047683 
0.744348 
0.251238 
0.884811 
0.946383 
0.116568 
0.591652 
0.086417 
0.007588 
0.206254 
0.114240 
0.242383 
0.221609 
0.017977 
0.281981 

3 
2 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

 

  (ب) تكوین مدرج تكراري لألزمنة المولدة في الفقرة السابقة.
Time Between Arrivals 

(Minutes) 
Frequency Relative Frequency 

1 
2 
3 
4 

17 
13 
13 
7 

0.34 
0.26 
0.26 
0.14 

 

  ولھ الشكل التالي

4321

15

10

5

0

Time Between Arrivals (Minutes)

F
re
q
u
e
n
c
y
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 أزمنة مابین وصول وتكوین مدرج تكراري . 1000لتولید  Excelإستخدام   )ح(
   Excelأدخل التالي في صفحة من 

  

 
 فنحصل على النتائج:

 

 

 
  إجابة للسؤال الثاني:

  لألعداد العشوائیة:
  0.488   0.226   0.221   0.043   0.055   0.743   0.081   0.685   0.364   0.012 
  0.372   0.543   0.483   0.050   0.628   0.966   0.750   0.697   0.764   0.040 
  0.404   0.549   0.203   0.990   0.155   0.079   0.789   0.462   0.795   0.190 

  
  سوف نختبر الفرضیة التالیة:

0

1

: 0,1

: 0,1

i

i

H R U

H R U

  

  

�



  

  مستخدمین إختبار مربع كاي
  فترات متساویة ونسجل عدد األعداد العشوائیة التي تقع في كل فترة  10إلى  [0,1]سم الفترة نق

Interval Observed Expected Chi Sq. 
0.00 - 0.10 
0.11 - 0.20 

7 
2 

3 
3 

5.33 
0.33 
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0.21 - 0.30 
0.31 - 0.40 
0.41 - 0.50 
0.51 - 0.60 
0.61 - 0.70 
0.71 - 0.80 
0.81 - 0.90 
0.91 - 1.00 

3 
2 
4 
2 
3 
5 
0 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0 
0.33 
0.33 
0.33 

0 
1.33 

3 
0.33 

   11.33 
 

   9وبدرجات حریة  11.33قیمة كاي تربیع المحسوبة ھي 
0.05αقیمة كاي تربیع الجدولیة عند  وھي أكبر من القیمة  16.9ھي  9ودرجات حریة  =

  المحسوبة.
  ة الصفریة.القرار: النرفض الفرضی

   Excelالحل بإستخدام 
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إلختبار  Kolmogorov-Smirnovسمیرنوف  –ب)  سوف نستخدم إختبار كولموجوروف 
  الفرضیة فیما إذا كانت األرقام العشوائیة  

 0.136  0.513  0.844  0.681  0.154  0.239  0.888  0.090  0.631  0.245 
 0.394  0.531  0.715  0.276  0.880 

  .[0,1]لھا توزیع منتظم على الفترة 
  أوال نرتب األعداد تصاعدیا

0.09 0.136 0.154 0.239 0.245 0.276 0.394 0.513 0.531 0.631 0.681 0.715 
0.844 0.88 0.888 

  نحسب الكمیات

( )

( )

1

1

max

1
max

i
i N

i
i N

i
D R

N

i
D R

N

+

≤ ≤

−

≤ ≤

 
= − 

 

− 
= − 

 

 

 
  كالتالي

i R(i) i/N (i-1)/N [i/N]-R(i) R(i)-[(i-1)/N] 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0.09 
0.136 
0.154 
0.239 
0.245 
0.276 
0.394 
0.513 
0.531 
0.631 
0.681 
0.715 
0.844 
0.88 

0.888 

0.066 
0.133 
0.199 
0.266 
0.333 
0.399 
0.466 
0.533 
0.599 
0.666 
0.733 
0.799 
0.866 
0.933 
0.999 

0 
0.066 
0.133 
0.199 
0.266 
0.333 
0.399 
0.466 
0.533 
0.599 
0.666 
0.733 
0.799 
0.866 
0.933 

-0.069 
-0.379 
-0.644 
-0.414 
+0.18 
+0.16 
-0.421 
+0.44 
-0.031 
+0.42 
+0.34 
+0.27 
+0.15 
+0.65 
+0.12 

+0.136 
+0.446 
+0.711 
+0.481 
-0.1127 
-0.0943 
+0.488 
-0.3767 
+0.098 
-0.355 
-0.2727 
-0.2023 
-0.085 
-0.5907 
-0.0533 

 
0.657D

+

=  

0.711D
−

=  
0.711D =  

من الجداول نجد أن 
0.05,15

0.338D =  
  القرار: بما ان القیمة المحسوبة أكبر من القیمة المجدولة فإننا نرفض الفرضیة الصفریة.

  Excelالحل بإستخدام 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم                       

  

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  كلية العلوم

  جامعة الملك سعود

  

  ھـ 1422/1423اإلختبار النھائي للفصل الصیفي 

  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعة 3الزمن 

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  

  األول:السؤال 

  زبونا في طابور أحد البنوك. 50جمعت البیانات التالیة لـ 

  أزمنة مابین الوصول:
IAT 

4.8    3.3    2.8    3.8    0.4    0.1    0.2    0.0    6.0    2.0 

16.5    1.4    2.5    4.0   14.3    1.6    5.0    2.9   11.9    1.5 

7.1    0.2    3.1    0.3    6.4    2.4    3.2    7.4   11.6    5.1 

8.5    1.5    4.1    9.6   10.0    2.7    3.5    3.2    9.2    2.6 

5.5   10.8    4.8    6.1    0.0    1.6    0.1   15.5    3.8    8.7 

  وأزمنة خدمة:
ST 

5.5   5.4   2.8   2.7   5.6   7.1   4.0   5.0   3.3   4.1   4.5   1.2   

3.4   5.3   5.2   6.8   6.2   8.1   4.8   5.8   6.8   4.9   6.5   6.8   

7.7   4.6   5.1   5.3   4.2   4.6   3.2   5.6   2.6   7.5   4.1   5.3   

7.0   5.4   4.6   6.0   4.3   5.0   4.4   6.7   9.9   3.7   4.4   5.5   

3.6   5.9 

  لعیني) لكل من أزمنة ما بین الوصول وأزمنة الخدمة.أوجد دالة التوزیع التجریبي (ا -1

مستخدما أزمنة مابین الوصول والخدمة المعطاة، حاكي یدویا النظام وأوجد فعالیة الخادم  -2

 ومتوسط زمن اإلنتظار لمن انتظر.

  

  السؤال الثاني:
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الزبائن إلى مطعم یقوم على تلبیة الطلبات فیھ خادم واحد ألخذ وتوصیل الطلبات للزبائن. یصل 

  المطعم حسب توزیع ازمنة مابین وصول وتتم خدمتھم طبقا للتوزیعات في الجداول التالیة:

 جداول توزیع أزمنة مابین الوصول والخدمة:

  

IAT                      

(Minutes)             Probability      

    3                         0.25                  

    4                         0.40                  

    5                         0.20                  

    6                         0.15                  

 

  

Service Time                              

(Minutes)             Probability      

    2                         0.35                 

    3                         0.25                 

    4                         0.20                 

    5                         0.20                 



 384

مرة  31رر المحكاة زبون وك 100حاكي ھذا النظام حتى إنھاء خدمة  Excelبإستخدام  

  وأختبر الفرضیات التالیة:

0

1

:  Server Utilization 0.75

:  Server Utilization 0.75

H

H

=

≠

 

   السؤال الثالث:

  لھ دالة كثافة إحتمالیة  Xمتغیر عشوائي 

( )
2 , 0 1

0,

x x
f x

otherwise

≤ ≤
= 


 

  مشاھدة من ھذا المتغیر العشوائي. 50ولد  -1

0.05α. خذ S Test-Kلتطابق بإستخدام إختبار أختبر المشاھدات المتولدة لحسن ا -2 . علما =

بأن 
,0.05

1.36
N

D N=  
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  بسم هللا الرحمن الرحيم                       
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  كلية العلوم

  جامعة الملك سعود

  
  ھـ 1422/1423إجابات محتملة لإلختبار النھائي للفصل الصیفي 

  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  إجابة للسؤال األول:

1-  
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  إذا دالة التوزیع التجریبي (العیني) لكل من أزمنة ما بین الوصول وأزمنة الخدمة ھي:

  
         IAT                                CDF 

0                          0.00

   0 3.3 0.04

 3.3 6.6 0.48

 6.6 9.9 0.74

 9.9 13.2 0.86

13.2 16.5 0.94

16.5 1.00

x

x

x

x

x

x

x

−∞ < ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< < ∞

 

 
          ST                                CDF 

1.2                      0.00

 1.2 2.94 0.02

2.94 4.68 0.08

4.68 6.42 0.40

6.42 8.16 0.78

8.16 9.9 0.98

  9.9 1.00

x

x

x

x

x

x

x

−∞ < ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< ≤

< < ∞

 

 
 

 للمحاكاة الیدویة نكون الجدول التالي: -2

  نكون جدول للمحاكاة:

Customer 
Number 

IAT Arrival 
Time 

ST Service 
Begin 

Service 
Ends 

Wait? Wait 
Time 

1 4.8 4.8 5.5 4.8 3.10  0 0.0 
2 3.3 8.1 5.4 10.3 15.7 1 2.2 
3 2.8 10.9 2.8 15.7 18.5 1 4.8 
4 3.8 14.7 2.7 18.5 21.2 1 3.8 
5 0.4 15.1 5.6 21.2 26.8 1 6.1 
6 0.1 15.2 7.1 26.8 33.9 1 11.6 
7 0.2 15.4 4.0 33.9 37.9 1 18.5 
8 0.0 15.4 5.0 37.9 42.9 1 22.5 
9 6.0 21.4 3.3 42.9 46.2 1 21.5 
10 2.0 23.4 4.1 46.2 50.3 1 22.8 
11 16.5 39.9 4.5 50.3 54.8 1 10.4 
12 1.4 41.3 1.2 54.8 56.0 1 13.5 
13 2.5 43.8 3.4 56.0 59.4 1 12.2 
14 4.0 47.8 5.3 59.4 64.7 1 11.6 
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15 14.3 62.1 5.2 64.7 69.9 1 2.6 
16 1.6 63.7 6.8 69.9 76.7 1 6.2 
17 5.0 68.7 6.2 76.7 82.9 1 8.0 
18 2.9 71.6 8.1 82.9 91.0 1 11.3 
19 11.9 83.5 4.8 91.0 95.8 1 7.5 
20 1.5 85.0 5.8 95.8 101.6 1 10.8 
21 7.1 92.1 6.8 101.6 108.4 1 9.5 
22 0.2 92.3 4.9 108.4 113.3 1 16.1 
23 3.1 95.4 6.5 113.3 119.8 1 17.9 
24 0.3 95.7 6.8 119.8 126.6 1 24.1 
25 6.4 102.1 7.7 126.6 134.3 1 24.5 
26 2.4 104.5 4.6 134.3 138.9 1 29.8 
27 3.2 107.7 5.1 138.9 144.0 1 31.2 
28 7.4 115.1 5.3 144.0 149.3 1 28.9 
28 11.6 126.7 4.2 149.3 153.5 1 22.6 
30 5.1 131.8 4.6 153.5 158.1 1 21.7 
31 8.5 140.3 3.2 158.1 161.3 1 17.8 
32 1.5 141.8 5.6 161.3 166.9 1 19.5 
33 4.1 145.9 2.6 166.9 169.5 1 21.0 
34 9.6 155.5 7.5 169.5 177.0 1 14.0 
35 10.0 165.5 4.1 177.0 181.1 1 11.5 
36 2.7 168.2 5.3 181.1 186.4 1 12.9 
37 3.5 171.7 7.0 186.4 193.4 1 14.7 
38 3.2 174.9 5.4 193.4 198.8 1 18.5 
39 9.2 184.1 4.6 198.8 203.4 1 14.7 
40 2.6 186.7 6.0 203.4 209.4 1 16.7 
41 5.5 192.2 4.3 209.4 213.7 1 17.2 
42 10.8 203.0 5.0 213.7 218.7 1 10.7 
43 4.8 207.8 4.4 218.7 223.1 1 10.9 
44 6.1 213.9 6.7 223.1 229.8 1 9.2 
45 0.0 213.9 9.9 229.8 239.7 1 15.9 
46 1.6 215.5 3.7 239.7 243.4 1 24.2 
47 0.1 215.6 4.4 243.4 247.8 1 27.8 
48 15.5 231.1 5.5 247.8 253.3 1 16.7 
49 3.8 234.9 3.6 253.3 256.9 1 18.4 
50 8.7 243.6 5.9 256.9 262.8 1 13.3 
Totals   258   49 759.8 
 

  من الجدول نجد:

عالیة الخادم = ف
258

262.8
 =0.982   

متوسط زمن اإلنتظار لمن إنتظروا = 
759.8

49
  دقیقة 15.51=  
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  إجابة للسؤال الثاني:

  أدخل البیانات كما ھو موضح Excelفي صفحة جدیدة من 

  

 
  

 
  

  لتالیة:فتظھر النتیجة ا
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  قیمة لفعالیة الخادم وسوف نختبر الفرضیة 31یحوى  (L)العامود األخیر 

0

1

:  Server Utilization 0.75

:  Server Utilization 0.75

H

H

=

≠

 

 

نوجد المتوسط واإلنحراف المعیاري للفعالیة ونحسب اإلحصائة 
0

0.75
Util

Util

x
t

s

−

=  

  

 
 

محسوبة أقل من القیمة المجدولة وبھذا النستطیع رفض الفرضیة نالحظ أن قیمة اإلحصائة ال

 الصفریة. 
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  . 0.05وھي أكبر من  0.68288الحظ أیضا القیمة اإلحتمالیة للقیمة المحسوبة ھي 
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  إجابة للسؤال الثالث: 

  لھ دالة كثافة إحتمالیة  Xمتغیر عشوائي 

( )
2 , 0 1

0,

x x
f x

otherwise

≤ ≤
= 


 

  نوجد دالة التوزیع التراكمي

( ) ( ) ( )

2
        2 , 0 1

x

x

F x P X x f t dt

t dt x x

−∞

−∞

= ≤ =

= = ≤ ≤

∫

∫
 

  أي

( ) 2

0, 0

, 0 1

1, 1

x

F x x x

x

 <


= ≤ ≤
 >

 

  مشاھدة من ھذا المتغیر العشوائي من العالقة 50نولد  -1

( )1

i i
X F R

−

=  

)حیث  )0,1
i

R U� أي  

i i
X R=  

  ن جدول للنتائج:نكو

  
R  X  

0.714465 
0.708959 
0.267740 
0.474856 
0.005750 
0.271049 
0.736142 
0.976983 
0.269966 
0.721422 
0.174332 
0.303994 
0.530758 
0.994646 
0.648218 
0.508599 
0.841944 
0.999339 
0.160562 

0.845260 
0.841997 
0.517436 
0.689098 
0.075830 
0.520623 
0.857987 
0.988425 
0.519583 
0.849366 
0.417530 
0.551357 
0.728531 
0.997320 
0.805120 
0.713161 
0.917575 
0.999670 
0.400701 
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0.378975 
0.699994 
0.038948 
0.257783 
0.979658 
0.931111 
0.339948 
0.220766 
0.221735 
0.646679 
0.406209 
0.183378 
0.931081 
0.360813 
0.418293 
0.022497 
0.383389 
0.863775 
0.396413 
0.363247 
0.774759 
0.944995 
0.345821 
0.543244 
0.596568 
0.559454 
0.103366 
0.879555 
0.383400 
0.531172 
0.103973 

0.615609 
0.836656 
0.197353 
0.507724 
0.989777 
0.964941 
0.583050 
0.469857 
0.470888 
0.804164 
0.637345 
0.428227 
0.964925 
0.600677 
0.646756 
0.149989 
0.619184 
0.929395 
0.629613 
0.602700 
0.880204 
0.972109 
0.588065 
0.737051 
0.772378 
0.747966 
0.321506 
0.937846 
0.619193 
0.728816 
0.322449 

 

0.05αعند   S Test-Kم إختبار نختبر المشاھدات المتولدة لحسن التطابق بإستخدا -2 = 

  كالتالي:

  أدخل التالي: Excelفي صفحة جدیدة من 

  

 
  

  فینتج
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نالحظ أن 
50,0.05

D D< .أي النرفض الفرضیة الصفریة  
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  الرحيمبسم هللا الرحمن                               
  جامعة الملك سعود

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  
  ) 1بحث (طرق المحاكاة  241مادة 

  ھـ 1423/1424اإلختبار النھائي للفصل الثاني  
  ساعات 3الزمن 

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:
 السؤال األول:

  صفحة األولى ھي: 50في كتاب مطبوع وجد أن عدد األخطاء المطبعیة في الـ 
  

3  3  0  2  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  2  1  3  0  3  

2  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  2  3  2  4  1  0  0  

1  1  0  2  4  2  1  2  1  0  1  1 

  
  (أ) أوجد التوزیع التجریبي (العیني) للبیانات السابقة.

اء المطبعیة في صفحة مطبوعة" (ب) یذكر في كتب اإلحصاء أن المتغیر العشوائي " عدد األخط
1λلھ توزیع بواسون. إختبر ھذه الفرضیة للبیانات السابقة على أساس أن  =.  

  صفحة أخرى من ھذا الكتاب. 50عاین  EXCEL(ج) بإستخدام 
  

  السؤال الثاني:
) D) و (C) و (Bو () Aإجابات ( 4أسئلة، كل سؤال لة  10إختبار متعدد اإلختیارات یتكون من 

واحدة منھا فقط صحیحة. قام طالب غیر مستوعب للمادة بإجابة األسئلة بإختیار سؤال بشكل 
  عشوائي بحیث یكون إختیاره ألي سؤال لھ نفس الفرصة. 

  المطلوب:
(أ) على فرض أن كل سؤال علیھ عالمة واحدة، وأن النجاح یكون على أساس اإلجابة الصحیحة 

 20لة. قدر بإستخدام المحاكاة الیدویة إحتمال نجاح ھذا الطالب مستخدما أسئ 10من  5على 
  تكرارا. علما أن اإلجابات الصحیحة ھي كما في الجدول التالي:

  
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤال

  B  A  A  C  B  D  C  D  B  D  اإلجابة الصحیحة
  

  تكرار. 200أعد الفقرة (أ) مستخدما  EXCEL(ب) بإستخدام 
 أسئلة. 10من  6قرة (ب) إذا كان النجاح على أساس اإلجابة الصحیحة على (ج) أعد ف

 أوجد القیمة النظریة إلحتمال نجاح ھذا الطالب. ھذه الفقرة إختیاریة لزیادة عالماتك:(د) 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم                             
  جامعة الملك سعود

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  
  ) 1بحث (طرق المحاكاة  412مادة 

  ھـ 1422/1423اإلختبار النھائي للفصل الثاني 

  
  ساعات 3الزمن 

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:
  

 السؤال األول:
  

  طلب الشراء الیومي على منتج معین یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:
  

Daily Demand                   0                  1                2                      3                        4 
Probability                         0.33             0.25           0.20                 0.12                   0.10 

  
لب وحدات یتم ط 6یفحص المخزون من ھذا المنتج كل سبعة ایام فإذا وجد انھ اقل من او یساوي 

وحدات. أي طلبیة تحقق بقدرالمخزون الموجود والتؤخذ طلبیات تعویضیة (أي تحقق بعد  10
(وھو الزمن المقطوع من حین وضع الطلب  Lead Timeوصول مخزون جدید). زمن التقدم 

  حتى وصولھ) یتبع التوزیع اإلحتمالي التالي:
  

Lead Time (Days)                        1                                       2                                   3 
Probability                                   0.3                                     0.5                               0.2 

  
ات لرفع المخزون بعد وحدة والتوجد طلبی 12مبتدا من اول األسبوع إذا كان المخزون البدائي  

أسابیع لھذا النظام . حدد نسبة األیام التي حدث فیھا نقص في تحقیق طلبیة ونسبة  6فحاكي یدویا 
  الوحدات التي طلبت ولم تحقق و متوسط عدد الوحدات المطلوبة للشراء اسبوعیا. 

  
  السؤال الثاني:

  
  األرض یتبع التوزیع التالي:بالسنوات لقمر صناعي وضع في مدار حول  Lifetimeزمن الحیاة 

( )
0.4

0.4 , 0

0,

xe x
f x

otherwise

− ≥
= 


 

  أزمنة حیاة وأجب على التالي: 1000ولد   EXCELأو  MINITABبإستخدام 
  سنوات؟ 5ماھو إحتمال أن القمر الصناعي الیزال یعمل بعد  -4
 سنوات بعد إطالقھ؟ 6و  3ماھو إحتمال أن القمر الصناعي یعمل بین  -5
 إلجابة على ھذه الفقرة إختیاریا).حقق نتائجك تحلیلیا (ا -6
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  السؤال الثالث:
  

الجدول التكراري التالي یمثل مشاھدات لمتغیر عشوائي 
i
x  

  
i
x                            0          1          2          3          4          5          6          7          8 

Observed                118      274      298      169      105      25        8          1          2 
Frequency 

  
أختبر الفرضیة القائلة ان 

i
x  0.05خذ  2متغیر عشوائي لھ توزیع بواسون بمتوسطα =.  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  جامعة الملك سعود
  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات

  ) 1بحث (طرق المحاكاة  241مادة 
  ھـ 1423/1424اإلختبار النھائي للفصل األول 

  
  ساعات 3الزمن 

  
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

 ھا التوزیع التالي:قطع مصنعة تصل إلى نقطة التغلیف بأزمنة مابین وصول ل
  

Time Between Arrivals Probability 
0 0.23 
1 0.37 
2 0.28 
3 0.12 

  
  . جمیع األوقات تقاس بالدقائق. 4و  1عملیات التغلیف تستغرق أزمنة لھا التوزیع المتساوي بین 

  قطع. وقدر 10أ) أجري محاكاة یدویة للنظام حتى اإلنتھاء من تغلیف 
  إلنتظار في طابور التغلیف لجمیع القطع وللقطع التي أنتظرت فعال.متوسط أزمنة ا -1
  أقصى طول للطابور. - 3فعالیة عملیة التغلیف وھل نحتاج إلى نقطة تغلیف اخرى.   -2
  

 3و  2و  1قطعة. قدر المطلوب في  100أجرى محاكاة للنظام حتى اإلنتھاء من تغلیف  EXCELب) بإستخدام 
  بالفقرة السابقة.

  

  ال الثاني:السؤ

  
 ): K-S Testسمیرنوف (-أ) اختبر عشوائیة األرقام التالیة بإستخدام إختبار كولموجوروف

  
  0.0930   0.0824   0.9011   0.0988   0.9203   0.3435   0.0465   

0.9542  

  0.0366   0.0689   0.2400   0.5310   0.3506   0.6749   0.7549   

0.1155  

  0.2112   0.5087   0.3676   0.7177   0.3827 

  
 Runs Up andاختبر عشوائیة األرقام السابقة بإستخدام إختبار الجري ألسفل وأعلى  EXCELب) مستخدما 

Runs Down Test.  
وسط وتباین ھو العدد الكلي للجري في متتابعة من األرقام العشوائیة الحقیقیة فإن مت aإذا فرضنا أن  مالحظة:

a  22تعطى بالعالقات 1 16 29
,

3 90
a a

N N
µ σ

− −

= 20Nحجم العینة. فإذا كانت  Nحیث  =  aفإن  <

)یكون لھا تقریبا توزیع  )2,

a a
N µ σ.  
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                       
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1423/1424إختبار أعمال الفصل األول 
  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعة 2الزمن 
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
خذ وتوصیل الطلب للزبائن. یصل الزبائن إلى مطعم یقوم على تلبیة الطلبات فیھ خادم واحد أل

  المطعم حسب توزیع ازمنة مابین الوصول التالیة:

 جدول توزیع أزمنة مابین الوصول:

  
IAT                      
(Minutes)             Probability       
    1                         0.25                   
    2                         0.40                   
    3                         0.20                   
    4                         0.15                   

 

  الخادم یتبع نظامین للخدمة حسب طول طابور اإلنتظار كالتالي:

 :4جدول توزیع أزمنة الخدمة إذا كان طول الطابور أقل من 

  

Service Time                               
(Minutes)             Probability       
    4                         0.35                  
    5                         0.25                  
    6                         0.20                  
    7                         0.20                  

  
 :4جدول توزیع أزمنة الخدمة إذا كان طول الطابور أكبر من أو یساوي 

Service Time                               
(Minutes)             Probability       
    2                         0.30                  
    3                         0.28                  
    4                         0.25                  
    5                         0.17                  
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  السؤال األول:

زبون. وأوجد فعالیة الخادم وأقصى طول للطابور  20حاكي یدویا ھذا النظام حتى إنتھاء خدمة 

  تظار.ومتوسط زمن اإلن

  

  السؤال الثاني:

  زبون. أوجد مقاییس األداء للنظام. 200لمحاكاة النظام حتي إنتھاء  Excelأستخدم 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم                       
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات
  كلیة العلوم

  جامعة الملك سعود
  

  ھـ 1421/1422اإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ) 1بحث ( طرق المحاكاة  241لمادة 

  ساعات 3الزمن 

  أجب على جمیع األسئلة التالیة:
  

  السؤال األول:
 توزیع زمن مابین الوصول للزبائن بالدقیقة إلى دكان أحد الحالقین یعطي بالجدول:

  
Time Between Arrivals 
(Minutes) 

Probability 

1 0.23 

2 0.37 

3 0.28 

4 0.12 

 

  زبونا. 50ین وصول لعدد (أ) ولد أزمنة ماب
  (ب) كون مدرج تكراري لألزمنة المولدة في الفقرة السابقة.

) مع األزمنة المعطاه في الجدول  O(ج) أختبر جودة التوفیق لألزمنة المولدة ( المشاھدة 
0.05α). خذ  E(المتوقعة  =)  .2

3,0.05
7.81χ =(  

  السؤال الثاني:
 رقام التالیة: (إقرأ من الیسار للیمین سطرا بسطر)لأل
  

0.25   0.01   0.93   0.70   0.66   0.74   0.79   0.47   0.68   0.18   0.88   0.07   0.99   0.51   0.04   0.01   

0.43   0.60   0.59   0.55   0.64   0.10   0.61   0.22   0.85   0.42   0.01   0.98   0.05   0.20   0.11   0.23   

0.68   0.41   0.96   0.48   0.11   0.59   0.11   0.10 

 

فوق وتحت المتوسط إلختبار فیما إذا كانت ھذه األرقام  Runs Test(أ) أستخدم إختبار الجري 
  خذ   عشوائیة.

( )

( )

( )

( )
( )

2 1 2 1 2 1 21 2

0 1 22

1 2 1 2

2

2 2 2 1 22 1
, ,

2 1 2 2

1

b b

n n n n N b n n Nn n
Z

N N N n n n n N

N N

µ σ
− − −

= + = =
−  −

 
− 

 

0.025
0.05, 1.96zα = =  
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متغیرات عشوائیة تتبع دالة  8األرقام العشوائیة السابقة ولد قیم لـ (ب) بإستخدام السطر األول من 
  التوزیع التالیة:

( )
( )

2

2

0, 0

, 0 1
2

2
1 , 1 2

2

1, 2

x

x
x

F x

x
x

x

≤

 < ≤


= 
− − < ≤


>

 

  السؤال الثالث:
متغیرات  8ولد قیم لـ  Acceptance-Rejection Techniqueبإستخدام طریقة القبول والرفض 

0.2λبمتوسط  Poisson Variatesعشوائیة تتبع توزیع بواسون  = )0.2
0.8187e

−

) . إستخدم =
  األرقام العشوائیة من السؤال الثاني سطرا بسطر. خطوات الخوارزم ھي:

0n: ضع 1الخطوة  1Pو  = =.  
: ولد رقم عشوائي 2الخطوة 

1n
R

+
بـ  Pوبدل  

1n
P R

+
×.  

P: إذا كانت 3الخطوة  e
λ−

Nعندئذ إقبل  > n=  وإال أرفضn  الحالیة وزدn  بواحد وعد
  . 2للخطوة 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  جامعة الملك سعود

  
  ھـ 1423/1424اإلختبار النھائي للفصل الثاني 

  ) 2بحث (محاكاة  342المادة 
  ساعات  3الزمن 

  
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

  
  أشرح بالتفصیل عمل البرنامج التالي:

Space  STORAGE   3                      

* 

*            Model Segment 1 

* 

       GENERATE  (Exponential(1,0,500))  

       TRANSFER  Both,,Lost             

       ENTER     Space                   

       SEIZE     Wash                   

       LEAVE     Space                   

       ADVANCE   (Exponential(1,0,400))  

       RELEASE   Wash                   

Lost   TERMINATE                         

* 

*          Model Segment 2 

* 

       GENERATE  48000                   

       TERMINATE 1                       

  السؤال الثاني:
  
  :GPSSستخدام بإ 

  طور البرنامج السابق بحیث:
  تجمع إحصائیات عن طوابیر النظام. -1
  توجد جداول تكراریة لعدد المتعاملین الذین مرو بالنظام وأزمنة مكوثھم بالنظام. -2
  .Lostتوجد جداول تكراریة لعدد المتعاملین الذین لم یمرو بالنظام  -3
  تقریر الناتج. أجري البرنامج المطور وأطبع وفسر ال -4
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  قسم اإلحصاء وبحوث العمليات

  جامعة الملك سعود

  ھـ 1423/1424اإلختبار النھائي للفصل الثاني 
  ساعات  3)   الزمن 2بحث (محاكاة  342المادة 

  : GPSSأجب على أحد األسئلة التالیة بإستخدام 
  

  السؤال األول:
ن السفن لكي تفرغ حمولتھا. یوجد في المیناء زورقین قطر تصل إلى أحد الموانئ نوعین م

(لسحب السفن إلى داخل وخارج األرصفة) النوع األول من السفن صغیرة الحجم وتحتاج إلى 
زورق قطر واحد لسحبھا إلى ومن الرصیف والنوع الثاني كبیرة الحجم وتحتاج إلى كل من 

حجم السفن فإنھا تفرغ حمولتھا في أرصفة الزورقین لقطرھا إلى ومن الرصیف. بسبب إختالف 
  مختلفة وفي أزمنة مختلفة حسب الجدول التالي:

  نوع السفینة  
  كبیرة  صغیرة

130  أزمنة مابین الوصول(دقیقة) 30±  390 60±  
30  زمن السحب للرصیف(دقیقة) 7±  45 12±  
  3  6  عدد أرصفة التفریغ المتاحة

12  زمن التفریغ(ساعة) 2±  18 4±  
20  زمن السحب من الرصیف(دقیقة) 5±  35 10±  

رصیف متاح مناسب لحجمھا. كما أن السفن السفینة التسحب إلى داخل المیناء إال إذا كان ھناك 
  من الحجم الكبیر التسحب إال إذا كان كل من زورقي القطر متاحة لھا.

  حاكي عمل نظام المیناء لمدة اسبوع واحد وأوجد جمیع مقاییس األداء للنظام.
  

  السؤال الثاني:
لزبائن إلى مسارات بین أرفف البضائع ومحاسب واحد. یصل ا 3محل بقالة صغیر یتكون من 

ثانیة. عند وصول الزبون یأخذ سلة من  90المحل بأزمنة مابین وصول موزعة اسیا بمتوسط 
سلة وفي حالة عدم وجود سلة فإن الزبون یغادر المحل أو قد ینتظر فراغ  20كومة تتكون من 

  ثم قد یتجة إلى مسارأو أكثر للتسوق حسب الجدول التالي: 0.55سلة بإحتمال 
  عدد الوحدات المأخوذة في المسار  زمن التسوق في المسار  ل دخول المسارإحتما  المسار

1  0.75  120 3  ثانیة 60± 1±  
2  0.55  150 4  ثانیة 30± 1±  
3  0.82  120 5  ثانیة 45± 1±  

عند اإلنتھاء من التسوق یتجھ الزبون لنقطة المحاسب وینتظر في طابور حسب أولویة الوصول. 
عند نقطة المحاسب یوجد رف بھ بعض البضائع المخفضة والتي قد یختار منھا الزبون عدد 

2 بون یعتمد على عدد الوحدات التي یرید . زمن المحاسبة لكل ز 0.25من الوحدات بإحتمال  1±
  ثوان لكل وحدة. بعد إنتھاء دفع الحساب یترك الزبون السلة ویغادر. 3شرائھا وھو 

ساعات وأوجد متوسط عدد الزبائن اللذین  8حاكي ھذا النظام لمدة اسبوع واحد حیث یوم العمل 
ام للزبائن المتسوقین، غادرو المحل بدون تسوق لعدم توفر سالل. جدول زمن المكوث بالنظ

ماھي فعالیة السالل والمحاسب ماھو عدد السالل األمثل الذي یجب ان یوفره صاحب المحل 
  حتى الیفقد أي زبون؟
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  جامعة الملك سعود
  قسم اإلحصاء وبحوث العملیات

  ) 2بحث (طرق المحاكاة  342مادة 
  ھـ 1423/1424اإلختبار النھائي للفصل األول 

  
  ساعات 3الزمن 

  
  أجب على جمیع األسئلة التالیة:

  
  السؤال األول:

  فقط) 3التالیة: (إختار  COMMANDSأ) أشرح عمل األوامر 

1- Seats     STORAGE    10  

2- TimeInSys TABLE      M1,5,10,20 

3- Delay     VARIABLE   RN1@10+50 

4- InterAT   FUNCTION   RN1,D7 

0,0/.05,1/.18,3/.34,4/.56,6/.85,7/1.0,8 

  فقط) 3التالیة: (إختار  BLOCKSأشرح عمل القوالب  ب)

1-          GENERATE    Exponential(1,0,3)) 

2-          ADVANCE     P1 

3-          TABULATE    TimeInSys          

4-          TEST GE     X$Seats,P$Delay   

5-          SAVEVALUE   Seats-,P$Delay 

  السؤال الثاني:

  فقط) 3أ) أذكر القوالب المكملة للقوالب التالیة: (إختار 

1- GENERATE  2- QUEUE       3- RELEASE 

4- LEAVE     5- ADVANCE     6- TRANSFER 

  مع التوضیح. TRANSFERالقالب  MODESب) أذكر طورین من أطوار 
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  تالیین:أجب على واحد من السؤالین ال

  السؤال الثالث:

 قطع مصنعة تصل إلى نقطة التغلیف بأزمنة مابین وصول لھا التوزیع التالي:
  

Time Between Arrivals Probability 
0 0.23 
1 0.37 
2 0.28 
3 0.12 

  
  . 0.1وإنحراف معیاري  0.5عملیات التغلیف تستغرق أزمنة لھا توزیع طبیعي بمتوسط 

  الدقائق.جمیع األوقات تقاس ب
  قطعة. وقدر 100أجرى محاكاة للنظام حتى اإلنتھاء من تغلیف  EXCELأ) بإستخدام 

  متوسط أزمنة اإلنتظار في طابور التغلیف لجمیع القطع وللقطع التي أنتظرت فعال. -1
  فعالیة عملیة التغلیف وھل نحتاج إلى نقطة تغلیف اخرى. -2
  أقصى طول للطابور. -3

  . 3و  2و  1رى المحاكاة كما في الفقرة السابقة وأوجد المطلوب كما في أج GPSSب) بإستخدام 
  

  السؤال الرابع:
 

 شاحنات تستخدم لنقل الفحم من منجم الى محطة القطارات. الشكل التالى یعطي مخطط لذلك. 6لدینا 
 
  

text

text

text

Loading

Loader

Queue

Weighing
Queue

Scale

Travelig

text

Station

 
  
 

میل تتحرك الشاحنة إلى رصیف وزن لكي توزن، كل شاحنة تحمل من رصیف واحد من احد رصیفین وبعد التح
2زمن الرحلة من ارصفة الشحن للمیزان تستغرق  دقیقة، بعد الوزن تتحرك الشاحنة الى محطة القطارات  1±

وتفرغ شحنتھا وتعود الى ارصفة الشحن مرة ثانیة. توزیعات اوقات الشحن واوقات الوزن وزمن الذھاب 
  ة من والى محطة القطارات معطاة في الجداول التالیة:والعود

 جدول ازمنة التحمیل. -1
  

Loading Time Probability 
5 0.3 
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10 0.5 
15 0.2 

   
  جدول ازمنة الوزن. -2
 

Weighing Time Probability 
12 0.7 
16 0.3 

 
 جدول ازمنة الذھاب والعودة إلى محطة القطارات. -3
 

Travel Time Probability 
40 0.4 
60 0.3 
80 0.2 
100 0.1 
 

  جمیع األوقات تقاس بالدقائق.
  وقدر  رحلة لكل شاحنة. 100إلكمال  GPSSنمذج النظام ببرنامج المحاكاة 

  فعالیة كل من ارصفة الشحن ورصیف الوزن.  -1
 متوسط زمن اإلنتظار في كل طابور.  -2
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  تمارین:

  لمثلى لكي نربح في مسابقة تلفزیونیة تجرى على النحو التالي:) نرید تحدید اإلستراتیجیة ا1

یعرض على المتسابق ثالثة ابواب خلفھا جوائز أحد ھذه الجوائز قیمة واالخریین لیس لھا قیمة، 

یطلب من المتسابق إختیار أحد ھذه األبواب وبعد إختیارة وقبل أن یفتح الباب لمعرفة الجائزة 

أحد أألبواب االخرى لكي یظھر خلفھا جائزة غیر ذات قیمة، یسأل مقدم یقوم مقدم المسابقة بفتح 

البرنامج المتسابق فیما إذا كان یرید تغییر رأیھ وإستبدال إختیاره أألول وذلك بإختیار الباب 

  اآلخر الذي تبقى.

  السؤال ھو: ھل یجب على المتسابق تغییر رأیھ وإختیار الباب اآلخر؟

  ى السؤال السابق بمحاكاة السیناریوھات التالیة:مستخدما المحاكاة أجب عل

وأنھ  1مرة، ولنفترض أنھ دائما یختار الباب رقم  500أ) لنفترض أن متسابقا سمح لھ اللعب 

الیغیر إختیاره بعد فتح أحد االبواب المتبقیة. فإذا علمت أن الجائزة القیمة قد تكون خلف أي باب 

  اللعبة، فكم من المرات یربح المتسابق الجائزة القیمة؟ من األبواب بنفس اإلحتمال عند بدایة

مرة اخرى، في ھذه المرة یختار دائما الباب  500ب) لنفترض أن ھذا المتسابق سمح لھ باللعب 

في البدایة ثم یغیر إلى الباب اآلخر بعد مشاھده الباب المفتوح الذي یحوي جائزة غیر  1رقم 

ة قد تكون خلف أي باب من األبواب بنفس اإلحتمال عند بدایة قیمة. فإذا علمت أن الجائزة القیم

  اللعبة، فكم من المرات یربح المتسابق الجائزة القیمة؟

  ج) إذا كنت متسابقا ماذا كنت ستفعل إذا طلب منك تغییر إختیارك األول؟

  

نت یتبع التوزیع الطبیعي  -) الطلب الشھري على آخر مودیل من الحاسبات لشركة بي سي2

لایر  4500نت ھذه الحاسبات بمبلغ  -. تشتري بي سي75وإنحراف معیاري  350متوسط ب

لایر على كل حاسب  4لایر لوضع طلبیة و  375لایر. تتكلف الشركة مبلغ  8625وتبیعھا بمبلغ 

حاسب عندما ینقص  1000یظل في التخزین عند نھایة كل شھر. حالیا تضع الشركة طلبیة لعدد 

حاسب. على إفتراض ان الطلبیات التي التتحقق في أي  100الشھر ألقل من  المخزون في نھایة

شھر تفقد لصالح شركات منافسة كما أن الطلبیات الموضوعة في نھایة أحد األشھر تصل في 

  بدایة الشھر التالي.

  أ) بإستخدام المحاكاة قدر أرباح الشركة للسنتین القادمتین.

 Order quantityو كمیة الطلب  Reorder pointطة الطلب ب) أفترض أن الشركة ترید تحدید نق

وحدة زیادة في نقطة الطلب سوف یقومو بإنقاص كمیة الطلب بمقدار  100المثلى تحدیدا لكل 
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. أي تركیبة من نقطة الطلب وكمیة الطلب سوف تعطي أعلى متوسط أرباح للسنتین 100

  القادمتین؟

  

یة یحاول التنبؤ عن مقدار الدخل الذي سینتج من كل ) مدیر مؤسسة التمیمي لألسواق المركز3

. لقد قام المدیر بتقدیر معدالت النمو الصغرى والعظمى 2004قسم من أقسام المتجر خالل السنة 

الممكنة للدخل  لكل قسم. كما أنھ یعتقد بأن معدالت النمو التي تقع بین القیمتین الصغرى 

  قدیرات المدیر ملخصة في الجدول التالي:والعظمى لھا نفس اإلحتمال في الحدوث. ت

  معدل النمو    

  األعظم  األصغر  بالریال 2003دخل   القسم

  10%  2%  6342213  األدوات الكھربائیة

  5%  - 4%  1203231  ملتزمات الحدائق

  6%  - 2%  4367342  أحذیة

  8%  - 1%  3543532  ملتزمات الریاضة

  15%  4%  4342132  العاب

  

 500. كرر المحاكاة 2004تقدیر الدخل الكلي الذي قد ینتج للعام القادم بإستخدام المحاكاة قم ب

  مرة وأوجد التالي:

  .2004لمتوسط مستوى الدخل المتوقع لعام  95أ) كون فترة ثقة %

زیادة  5أكثر من % 2004ب) حسب نموذجك ماھي الفرص في أن یكون الدخل الكلي في سنة 

  عنة عن العام السابق؟

  

لایر للغرفة. تتكلف إدارة  400غرفة تؤجر یومیا بمبلغ  100ة للعائالت لدیھ ) فندق الضیاف4

لایر للغرفة كمصاریف متنوعة (تنظیف، رواتب، صیانة الخ) لكل یوم تأجر فیھ  100الفندق 

أن الضیوف لن یصلو. إذا أخذ الفندق  5الغرفة. لكل حجز تم قبولھ من الفندق ھناك إحتمال %

لغرف الشاغرة فإن علیھ تعویض الضیف القادم بحجز مؤكد والذي حجوزات أكثر من عدد ا

لایر. حدد عدد الحجوزات التي یمكن ان یتقبلھا الفندق بحیث  750الیجد غرفة شاغرة بمبلغ 

  تكرار للمحاكاة لكل مستوى حجز تأخذه. 500یعظم متوسط ربحھ الیومي. أستخدم 
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ا من المال. من خبرتھا السابقة تقدر أن من ) تمر أحد المتسوالت على المنازل تستجدي مبلغ5

من الرجال. كما انھا تقدر أن  20منھم من النساء و % 80یخاطبھا من خلف الباب یشكل %

من الرجال  40من النساء الآلتي یخاطبنھا یقمن بإعطائھا مبلغ من المال ولكن فقط % %70

أن المبلغ الذي یعطیھ النساء یتبع  الذین یخاطبونھا یفعلون ذلك. أیضا من خبرتھا السابقة تقدر

لایر بینما ذلك للرجال یتبع ایضا توزیع  3لایر وإنحراف معیاري  20توزیع طبیعي بمتوسط 

إلى  10لایر. (إذا علمت أن المتسولة تغطي بین  2لایر وإنحراف معیاري  10طبیعي بمتوسط 

  منزل.) 200في زیارة لعدد منزال یومیا بنفس اإلحتمال)  فقدر متوسط دخلھا (الیومي) ( 15

 

) في مسابقة معدلة من " من سیربح الملیون " بعد أن یتم إختیار المتسابق من مجموعة 6

متسابقین یطرح علیھ عدة أسئلة تتكون كل منھا من أربع إجابات محتملة واحدة منھا صحیحة فإذا 

التالي وھكذا حتى یصل  أجاب المتسابق على السؤال المطروح بإجابة صحیحة فإنھ ینتقل للسؤال

إلى سؤال الملیون. على فرض أن اإلجابة الثالثة لكل سؤال ھي اإلجابة الصحیحة وأن المتسابق 

سؤاال حتى  16یختار أحد اإلجابات األربعة بطریقة عشوائیة بنفس اإلحتمال وإذا كان ھناك 

  یربح الملیون

  حون الملیون.متسابق الذین یرب 500أ) أوجد نسبة المتسابقین من بین  

ب) إذا كانت اإلجابة الصحیحة تتغیر من سؤال آلخر بطریقة عشوائیة بحیث تكون أي من 

متسابق الذین یربحون  500اإلجابات األربعة وبنفس اإلحتمال أوجد نسبة المتسابقین من بین 

  الملیون.

المتسابقین من  ج) حاكي مسابقة " من سیربح الملیون " كما تشاھدھا على التلفزیون وأوجد نسبة

  متسابق الذین یربحون الملیون. 500بین 

  

) و C) و (B) و (Aإجابات ( 4أسئلة، كل سؤال لة  10) إختبار متعدد اإلختیارات یتكون من 7

)D:واحدة منھا فقط صحیحة. قام طالب غیر مستوعب للمادة بإجابة األسئلة بالطریقة التالیة (  

  ).D) و (C) وإال أختار (B) و (Aأختار اإلجابتین ( Hجھ أوال)  یرمي عملة متزنة فإذا ظھر و

أختار اإلجابھ  Hثانیا)  یرمي العملة مرة اخري لكي یختار واحدة من اإلجابتین فإذا ظھر وجھ 

)A) أو (C) وإال اختار (B) أو (D :أنظر الشكل التالي .(  
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H   (A & B)

T   (C & D)

H   (A)

H   (C)

T   (B)

T   (D)
 

واحدة، وأن النجاح یكون على أساس اإلجابة الصحیحة  (أ) على فرض أن كل سؤال علیھ عالمة

تكرارا.  200أسئلة. قدر بإستخدام المحاكاة إحتمال نجاح ھذا الطالب مستخدما  10من  5على 

  علما أن اإلجابات الصحیحة ھي كما في الجدول التالي:

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤال

  B  A  A  C  B  D  C  D  B  D  اإلجابة الصحیحة

  

 أسئلة. 10من  6د فقرة (أ) إذا كان النجاح على أساس اإلجابة الصحیحة على (ب) أع

    

  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال الرابع:

تصل إلى أحد الموانئ نوعین من السفن لكي تفرغ حمولتھا. یوجد في المیناء زورقین قطر 

صغیرة الحجم وتحتاج إلى  (لسحب السفن إلى داخل وخارج األرصفة) النوع األول من السفن

زورق قطر واحد لسحبھا إلى ومن الرصیف والنوع الثاني كبیرة الحجم وتحتاج إلى كل من 

الزورقین لقطرھا إلى ومن الرصیف. بسبب إختالف حجم السفن فإنھا تفرغ حمولتھا في أرصفة 

  مختلفة وفي أزمنة مختلفة حسب الجدول التالي:

  نوع السفینة  

  كبیرة  صغیرة

130  أزمنة مابین الوصول(دقیقة) 30±  390 60±  

30  زمن السحب للرصیف(دقیقة) 7±  45 12±  

  3  6  عدد أرصفة التفریغ المتاحة
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12  زمن التفریغ(ساعة) 2±  18 4±  

20  زمن السحب من الرصیف(دقیقة) 5±  35 10±  

  

السفینة التسحب إلى داخل المیناء إال إذا كان ھناك رصیف متاح مناسب لحجمھا. كما أن السفن 

  من الحجم الكبیر التسحب إال إذا كان كل من زورقي القطر متاحة لھا.

  ل نظام المیناء لمدة اسبوع واحد وأوجد جمیع مقاییس األداء للنظام.حاكي عم
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  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال الخامس:

مسارات بین أرفف البضائع ومحاسب واحد. یصل الزبائن إلى  3محل بقالة صغیر یتكون من 

ون یأخذ سلة من ثانیة. عند وصول الزب 90المحل بأزمنة مابین وصول موزعة اسیا بمتوسط 

سلة وفي حالة عدم وجود سلة فإن الزبون یغادر المحل أو قد ینتظر فراغ  20كومة تتكون من 

  ثم قد یتجة إلى مسارأو أكثر للتسوق حسب الجدول التالي: 0.55سلة بإحتمال 

  عدد الوحدات المأخوذة في المسار  زمن التسوق في المسار  إحتمال دخول المسار  المسار

1  0.75  120 3  ثانیة 60± 1±  

2  0.55  150 4  ثانیة 30± 1±  

3  0.82  120 5  ثانیة 45± 1±  

  

ر في طابور حسب أولویة الوصول. عند اإلنتھاء من التسوق یتجھ الزبون لنقطة المحاسب وینتظ

عند نقطة المحاسب یوجد رف بھ بعض البضائع المخفضة والتي قد یختار منھا الزبون عدد 

2 . زمن المحاسبة لكل زبون یعتمد على عدد الوحدات التي یرید  0.25من الوحدات بإحتمال  1±

  دفع الحساب یترك الزبون السلة ویغادر.ثوان لكل وحدة. بعد إنتھاء  3شرائھا وھو 

ساعات وأوجد متوسط عدد الزبائن اللذین  8حاكي ھذا النظام لمدة اسبوع واحد حیث یوم العمل 

غادرو المحل بدون تسوق لعدم توفر سالل. جدول زمن المكوث بالنظام للزبائن المتسوقین، 

ذي یجب ان یوفره صاحب المحل ماھي فعالیة السالل والمحاسب ماھو عدد السالل األمثل ال

  حتى الیفقد أي زبون؟
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  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال السادس:

)في محل للبیع المفرق الطلب الیومي على بند معین یتبع التوزیع  )10,4N وحدة. كلما نقص

یة مع المورد لعدد وحدة فإن صاحب المحل یضع طلب 30المخزون من ھذا البند عن مستوى 

أیام موزعة متساویة. أي طلبیة  10و  6وحدة والتي تصل إلى المحل في فترة زمنیة بین  100

  التجد مخزون كافي لھا تفقد.

أوجد توزیع المتغیرات العشوائیة: المبیعات الیومیة المفقودة و عدد الوحدات في المخزون 

  الیومي.
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  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  ال السابع:السؤ

مطعم للخدمة السریعة یعمل بھ خادمین ولھ طابور واحد لإلنتظار، زمن ما بین الوصول للزبائن 

2.5لھ توزیع  . أحد الخادمین یدعى أحمد معروف من قبل الزبائن وھو أكثر خبرة وسرعة 1.5±

ن أحمد وبكر فارغین یختار في الخدمة من زمیلھ المستجد بكر، الزبون الذي یصل ویجد كل م

3.5أحمد لخدمتة. زمن خدمة الزبون ألحمد لھ توزیع   4.5ولبكر  1.5± 1.5± .  

زبون وأوجد فعالیة كل من أحمد وبكر وعدد الزبائن الذین  1000حاكي النظام حتى إنتھاء خدمة 

  وجد توزیع طول الطابور.تمت خدمتھم بواسطة كل من أحمد وبكر وأ

    

  : GPSSأجب على السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال األول:

 5:00صباحا ویغلق الساعة  9:00صرافین، یفتح المصرف أبوابھ الساعة  5یتكون مصرف من 

عصرا. أزمنة  5:00عصرا، ولكن یستمر بالعمل حتى ینھي خدمة آخر زبون وصل قبل أو عند 

دقیقة وأزمنة الخدمة للزبائن لھا توزیع اسي  1ن لھا توزیع اسي بمتوسط مابین الوصول للزبائ

  دقیقة. 4.5بمتوسط 

كل صراف لھ طابور خاص بھ. یحاول أي زبون وصل توا اإللتحاق بأقصر طابور وفي حال 

تساوي أطوال الطوابیر یلتحق الزبون بالطابور في أقصى الیسار. أي زبون في نھایة أي طابور 

ه ویلتحق بالطابور األقصر في حال كون ھناك طابور أقصر من طابوره وعندما یترك طابور

یكون ھناك طابورین متساویین أقصر من طابوره یلتحق الزبون بالطابور األقصر في أقصى 

  الیسار، وإذا كان ھذا الطابور خالیا یبدأ الزبون بالخدمة فورا.

ادة صراف أو أكثر ولكن ترید القیام تحرص إدارة المصرف على إرضاء الزبائن وتفكر في زی

صراف  2أو  1بدراسة تدعم بھا ھذا القرار. قم بمحاكاة نظام المصرف حالیا وفي حالة إضافة 

  یوما، ماھي توصیاتك؟ 30إضافي لمدة 
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  : GPSSأجب على السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال الثاني:

آلة  2آالت والمجموعة الثانیة بھا  3مجموعات من اآلالت، المجموعة األولى بھا  5مصنع بھ 

آلة واحدة وجمیع اآلالت ھي نفسھا في  1آالت والخامسة بھا  3آالت والرابعة بھا  4والثالثة بھا 

المجموعة الواحدة. تصل الوظائف المراد تصنیعھا إلى المصنع بأزمنة مابین وصول لھا توزیع 

أنواع، الوظائف من النوع األول  3ساعة. الوظائف الواصلة تتكون من  0.25اسي بمتوسط 

من الوظائف ومن النوع الثالث تكون  50من الوظائف ومن النوع الثاني تكون % 30تكون %

مھام إلنجازھا ومن النوع الثاني إلى  4من الوظائف. الوظائف من النوع األول تحتاج إلى  %20

ة یجب أن تتم عند مجموعة مھام إلنجازھا وكل مھم 5مھام إلنجازھا ومن النوع الثالث إلى  3

  معینة من اآلالت وبترتیب معین كما في الجدول التالي:

  مجموعة المكائن بالترتیب (من الیسار)  نوع الوظیفة

1  3, 1, 2, 5 

2  4, 1, 3 

3  2, 5, 1, 4, 3 

  

  أزمنة الخدمة لكل مھمة حسب مجموعة اآلالت لھا توزیعات متساویة حسب الجدول التالي:

      

  أزمنة الخدمة للمھام بالساعة (من الیسار)  لوظیفةنوع ا

1  ( ) ( ) ( ) ( )0.50 0.10 , 0.60 0.05 , 0.85 0.15 , 0.50 0.20± ± ± ±  

2  ( ) ( ) ( )1.10 0.20 , 0.80 0.15 , 0.75 0.25± ± ±  

3  ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1.20 0.15 , 0.25 0.05 , 0.70 0.15 , 0.90 0.20 , 1.00 0.10± ± ± ± ±  

  

الوظائف الواصلة لكل مجموعة تنتظر دورھا في حالة إنشغال اآللة التي ستقوم بالعمل علیھا 

  . واألفضلیة للوظیفة التي تصل أوال

ساعات وقدر متوسط أزمنة التأخر  8یوما للمصنع على إعتبار أن الیوم یتكون من  365حاكي 

  في الطوابیر وقدر متوسط طول وفعالیة كل طابور في كل مجموعة.



 416

  : GPSSأجب على السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال الثالث:

یوما. المیناء یتكون  1.25 تصل السفن إلى میناء بأزمنة مابین وصول لھا توزیع اسي بمتوسط

من رصیفین لكل منھما آلة تفریغ (ونش) واحدة. السفن التي تصل وتجد األرصفة مشغولة تنتظر 

 1.5و  0.5في طابور واحد حسب أولویة وصولھا. زمن تفریغ سفینة لھ توزیع متساوي بین 

یعمالن علیھا مما یختصر یوما. في حالة وجود سفینة واحدة في المیناء فإن آالت التفریغ كلتیھما 

زمن تفریغھا إلى النصف. عند وجود سفینتین في المیناء فإن آالت التفریغ تعمل كل واحدة على 

سفینة. في حال عمل اآللتین على سفینة ووصول سفینة ثانیة فإن أحد اآلالت تقطع عملھا فورا 

  ة األولى یتضاعف.وتبدأ العمل على السفینة التي وصلت والزمن المتبقي لتفریغ السفین

یوما وقدر أقل و أعلى متوسط زمن مكوث السفن في النظام  90أجري محاكاة لنظام المیناء لمدة 

  وكذلك قدر فعالیة األرصفة وآالت التفریغ.
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  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال الرابع:

المیناء زورقین قطر  تصل إلى أحد الموانئ نوعین من السفن لكي تفرغ حمولتھا. یوجد في

(لسحب السفن إلى داخل وخارج األرصفة) النوع األول من السفن صغیرة الحجم وتحتاج إلى 

زورق قطر واحد لسحبھا إلى ومن الرصیف والنوع الثاني كبیرة الحجم وتحتاج إلى كل من 

رصفة الزورقین لقطرھا إلى ومن الرصیف. بسبب إختالف حجم السفن فإنھا تفرغ حمولتھا في أ

  مختلفة وفي أزمنة مختلفة حسب الجدول التالي:

  نوع السفینة  

  كبیرة  صغیرة

130  أزمنة مابین الوصول(دقیقة) 30±  390 60±  

30  زمن السحب للرصیف(دقیقة) 7±  45 12±  

  3  6  غ المتاحةعدد أرصفة التفری

12  زمن التفریغ(ساعة) 2±  18 4±  

20  زمن السحب من الرصیف(دقیقة) 5±  35 10±  

  

لسفن السفینة التسحب إلى داخل المیناء إال إذا كان ھناك رصیف متاح مناسب لحجمھا. كما أن ا

  من الحجم الكبیر التسحب إال إذا كان كل من زورقي القطر متاحة لھا.

  حاكي عمل نظام المیناء لمدة اسبوع واحد وأوجد جمیع مقاییس األداء للنظام.
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  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال الخامس:

لزبائن إلى مسارات بین أرفف البضائع ومحاسب واحد. یصل ا 3محل بقالة صغیر یتكون من 

ثانیة. عند وصول الزبون یأخذ سلة من  90المحل بأزمنة مابین وصول موزعة اسیا بمتوسط 

سلة وفي حالة عدم وجود سلة فإن الزبون یغادر المحل أو قد ینتظر فراغ  20كومة تتكون من 

  ثم قد یتجة إلى مسارأو أكثر للتسوق حسب الجدول التالي: 0.55سلة بإحتمال 

  عدد الوحدات المأخوذة في المسار  زمن التسوق في المسار  ل دخول المسارإحتما  المسار

1  0.75  120 3  ثانیة 60± 1±  

2  0.55  150 4  ثانیة 30± 1±  

3  0.82  120 5  ثانیة 45± 1±  

  

عند اإلنتھاء من التسوق یتجھ الزبون لنقطة المحاسب وینتظر في طابور حسب أولویة الوصول. 

عند نقطة المحاسب یوجد رف بھ بعض البضائع المخفضة والتي قد یختار منھا الزبون عدد 

2 زبون یعتمد على عدد الوحدات التي یرید . زمن المحاسبة لكل  0.25من الوحدات بإحتمال  1±

  ثوان لكل وحدة. بعد إنتھاء دفع الحساب یترك الزبون السلة ویغادر. 3شرائھا وھو 

ساعات وأوجد متوسط عدد الزبائن اللذین  8حاكي ھذا النظام لمدة اسبوع واحد حیث یوم العمل 

ظام للزبائن المتسوقین، غادرو المحل بدون تسوق لعدم توفر سالل. جدول زمن المكوث بالن

ماھي فعالیة السالل والمحاسب ماھو عدد السالل األمثل الذي یجب ان یوفره صاحب المحل 

  حتى الیفقد أي زبون؟



 419

  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال السادس:

)في محل للبیع المفرق الطلب الیومي على بند معین یتبع التوزیع  )10,4N وحدة. كلما نقص

وحدة فإن صاحب المحل یضع طلبیة مع المورد لعدد  30المخزون من ھذا البند عن مستوى 

أیام موزعة متساویة. أي طلبیة  10و  6وحدة والتي تصل إلى المحل في فترة زمنیة بین  100

  التجد مخزون كافي لھا تفقد.

فقودة و عدد الوحدات في المخزون أوجد توزیع المتغیرات العشوائیة: المبیعات الیومیة الم

  الیومي.
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  :GPSSحل السؤال التالي بإستخدام 

  السؤال السابع:

مطعم للخدمة السریعة یعمل بھ خادمین ولھ طابور واحد لإلنتظار، زمن ما بین الوصول للزبائن 

2.5لھ توزیع  ھو أكثر خبرة وسرعة . أحد الخادمین یدعى أحمد معروف من قبل الزبائن و1.5±

في الخدمة من زمیلھ المستجد بكر، الزبون الذي یصل ویجد كل من أحمد وبكر فارغین یختار 

3.5أحمد لخدمتة. زمن خدمة الزبون ألحمد لھ توزیع   4.5ولبكر  1.5± 1.5± .  

الیة كل من أحمد وبكر وعدد الزبائن الذین زبون وأوجد فع 1000حاكي النظام حتى إنتھاء خدمة 

  تمت خدمتھم بواسطة كل من أحمد وبكر وأوجد توزیع طول الطابور.
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