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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمة

  .وبعدالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

لطالب مرحلة البكالريوس في قسم ) 2(نتج هذا الكتاب من تدريس مادة المحاآاة 

  .علم اإلحصاء وبحوث العمليات بجامعة الملك سعود لسنوات عديدة

 عن طريق أمثلة، والتي تعرض ARENAيقوم هذا الكتاب بعرض لغة المحاآاة 

حاآاة عن طريق على شكل مراحل في حلها، لتعريف الطالب على بناء نماذج م

  .هذا البرنامج

يحتاج الطالب الذي يدرس هذه المادة، إلى دراسة مادة مقدمة النمذجة والمحاآاة، 

  .والتي يوجد لها آتاب مستقل قمت بتأليفه سابقا) 1(والتي تدرس في المحاآاة 

تدريس هذه المادة يجب ان يقوم على التدرج في عرض النظام ونمذجته، وذلك 

 Bareط أولى للنظام ووضع نموذج على شكل أساسيات بعرض هيكل بسي

Bones ثم إثراء النظام ومن ثم النموذج بتفاصيل أآثر حتى نقترب بقدر 

  .المستطاع من النظام الحقيقي في تصرفه

بناء النماذج والذي هو مادة مستقلة، ولها آتاب قمت بتأليفه، مهم جدا لكي 

  .ذج والتي هي األساس في المحاآاةيستطيع الطالب معرفة فن وعلم بناء النما

هذا وأسأل اهللا تعالى أن يفيد بهذا الكتاب طالب العلم من العرب، ويكون إنشاء 

  .اهللا عونا ومدخال لدراسة آتب بلغات أجنبية في لغات المحاآاة

 العربية فقيرة جدا وتحتاج إلى الكثير والكثير من أمثال هذا العلميةإن المكتبة 

يب بزمالئي في الجامعات والكليات العربية إلى نجدة هذه الكتاب، وإني أه

وإني أعتذر عن الكثير من الهفوات النحوية واإلمالئية الواردة في . المكتبة
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ولكن إذا ظللنا نخاف من التأليف باللغة العربية ) وجميع آتبي االخرى(الكتاب 

  .كتب العلميةلعدم الوقوع في هذه الهفوات فسوف نظل دائما فقراء من ناحية ال

  

  

  المؤلف

  عدنان ماجد عبدالرحمن بري

  علم اإلدارة المشارك/استاذ علم اإلحصاء وبحوث العمليات

  الرياض

   هـ1425 ألولربيع ا

   م2004أبريل 
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  :إهداء

  إلى المكتبة العلمية العربية

  ذلك المحيط الجاف

.أهدي هذه القطرة
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  :مقدمة
  ,Process Analysis في تحليل و نمذجة ومحاآاة العمليات Arenaص تتخ

Modeling and Simulation لدعم قرارات األعمال Business Decision 

Support.  

بواسطة   النظام يتم على آائن في أو عمل هي أي إجراءProcessوالعملية 

  .  النظام من مواردResource دروم

 وتقوم  ومع بعضها البعض أشياء حرآية تتفاعل مع مكونات النظاموالكائنات هي

 من الكائنات في  أآثر من نوع واحد هناككوني وقد .بإستخدام موارد النظام

  .النظام الواحد

نمذجة العمليات وذلك بمتابعة آائنات تمر بمراحل من العمليات في ب Arena قومت

    .النظام

  
  :Arena مكونات

 والتي يتم فيه   فتظهر نافذة النمذجة منظر مخطط اإلنسيابArenaشغل برنامج 

إدخال النموذج على شكل مخطط إنسياب ونافذة النمذجة منظر صفحة النشر 

ويظهر فيه خواص مكونات النموذج على شكل صفحة نشر  وعامود المشروع 

Project Bar سية العمليات األسالوحة ويحوي على Basic Process Panel 

 آمايمكن Navigate Panel ونافذة التجوال Reports Panelة التقارير لوحو

فتظهر  عامود المشروع لإضافة لوحات اخرى بالضغط بزر الفارة األيمن داخ

ائمة من الملفات تحوي لوحات ق فتظهر ...Attachنافذة حوار أختار منها 

 ولوحة القوالب Advanced Process Panelمتطورة مثل العمليات المتطورة 

Blocks Panelولوحة العناصر   Elements Panel وغيرها.  
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  :العمليات األساسيةأمثلة على : أوال 
  :1مثال 

حتى نصل إلى   أولي بسيط ثم نزيده تفاصيل أآثربناء نموذجب سوف نبدأ

 . Arenaإستعراض معظم مكونات 

 نحتاج إلى من ثم و التي تتفاعل في النظامكائناتلا نحتاج إلى توليد لبناء نموذج

  .التخلص من هذه الكائنات

 وللتخلص منها نستخدم الوحدة Create Moduleلتوليد آائنات نستخدم وحدة 
Dispose Module   

  

   Module Create )توليد ( ولدوحدة

 
ي فوإسم الوحدة يكتب في داخلها  Module Createيتم توليد الكائنات بوحدة 

 يوجد مخرج  آما)حاليا صفرويظهر (عدد التوليد يوجد الطرف األيمن السفلي 

   . )  (واحد من الوحدة

 Basicنحصل على هذة الوحدة من سحب أيقونتها من نافذة العمليات األساسية 

Process والتي توجد في برنامج Arenaتختص بالعمليات هذه النافذة  و

 واألآثر شيوعا في معظم Arena في عملياتالاألساسية والتي تعتبر أهم وأول 

  .األنظمة

 Inter  او على ازمنة مابين توليدScheduleتولد الكائنات بناء على موقت ت

Creation Time (ICT) .في النظام لتتم عليها عملية أو  الكائناتوتتحرك 

  . في هذه الوحدةويتحدد نوع الكائن أثناء توليده. عمليات مختلفة
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  :غالبا آالتالي Create  لوحدةوتستخدم ا

  . آبداية إلنتاج قطعة في خط تصنيع-

  .لعملية تجارية) مثل طلب أو أمر صرف أو إستمارة الخ(  وصول وثيقة -

   ).مثل مطعم أو بنك أو بقالة أو موظف إعالم الخ( وصول زبون لعملية خدمة -

  

 مرتين  ونضغط عليها بالفارةCreateنسحب وحدة إلظهار نافذة خواصها 

    التالية Createفتظهر نافذة خواص 

   :نافذة الخواص في طور مخطط اإلنسياب
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  :والتي نكبرها في الشكل التالي

  

  
  

   Random(Expo)عشوائي  Typeنافذة حوار نوع 
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   Schedule) جدولة( توقيت Typeنافذة حوار نوع 

  
   Constant ثابت Typeنافذة الحوار نوع 

  
  

   Expression تعبير Typeنوع نافذة حوار 
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 Expression تعبير Expression تعبير Typeنافذة حوار نوع 

  
  :نافذة الخواص في طور صفحة النشر

  Random(expo) عشوائي Typeنافذة حوار نوع 

  
  Schedule) جدولة( توقيت Typeنافذة حوار نوع 

  
  Constant ثابت Typeنافذة الحوار نوع 
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  Expression تعبير Typeع نافذة حوار نو

  
  

  :افذ الخصائص آاآلتيوونفصل ن

  الوصف  المطلوب

 Moduleوهو معرف للوحدة    Nameإسم 

Identifier  وحيد اليتكرر ويظهر على

  .شكل الوحدة

  .إسم الكائن الذي سيولد   Entity Typeنوع الكائن 

 Arrival" سيل الوصول"نوع    Typeنوع 

Streemالذي سيولد ويشمل  

 "موقت" أو Random "عشوائي"

Schedule ثابت" أو" Constant أو 

  .Expression "تعبير"

 فقط عندما يكون النوع ستخدموي   Valueقيمة 

أو ) فيعطي المتوسط ("عشوائي"

  .)20وتعطى قيمة ثابتة مثل  ("ثابت"

.  الذي سيستخدم"إسم التوقيت"ويعرف    Schedule Nameإسم التوقيت 

رف نمط وصول الكائنات  يع"التوقيت"
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 فقط عندما يكون النوع يستخدمو. للنظام

  . "توقيت"

زمن مابين "أي توزيع أو قيمة تحدد    Expressionتعبير 

 فقط عندما يكون يستخدمو. "التوليد

  ."تعبير"النوع 

مابين "ـوحدات الزمن المستخدمة ل   Unitsوحدات 

 First " توليدلزمن أو"ـولأ "التوليد

Creation Timeعندما يستخدم وال 

  ."توقيت"يكون النوع 

 Entities perآائن لكل وصول 

Arrival   
عدد الكائنات التي ستدخل النظام عند 

  .آل توليد

. أقصى عدد للكائنات التي ستولد   Max Arrivalأقصى وصول 

وعندما يصل عدد الكائنات المولدة لهذا 

  .الرقم يتوقف التوليد

زمن البدئ لتوليد أول آائن يدخل    First Creationأول توليد 

 عندما يكون النوع يستخدموال. النظام

  ."توقيت"
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   Dispose Module )إنهاء (وحدة تخلص

 
  .وتستخدم هذه الوحدة إلنهاء وجود الكائن في النظام بعد إتمام مهامه

  :ويستخدم غالبا

 . أجزاء مصنعة تغادر المصنع للسوق-

  .رية إنهاء عملية تجا-

  . زبائن يغادرو بقالة-

  : في طور مخطط اإلنسيابونافذة الخواص

  
  : في طور صفحة النشرونافذة الخواص

  
  :وتحوي

  الوصف  المطلوب

إسم وحيد لتعريف الوحدة وتظهر على   Nameإسم 

  .شكل الوحدة
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 Recordسجل إحصاءات الكائن 

Entity Statistics   
 وتحدد فيما إذا آانت إحصاءات الكائن

  .القادم تسجل أوال

  

  

زبائن ل. Dispose و Createسوف نقوم في هذا المثال بإستعراض الوحدتين 

    نظام مايصلو  ويغادرو

  
  :بطور مخطط اإلنسياب Createننظر إلى نافذة خواص 

  
 Entity ونوع الكائن Customers Arrive وحدة التوليد Nameالحظ إسم 

Type هو Customerول  زمن مابين الوصTime Between Arrivals نوعه 

Type هو Random (Expo) وقيمة متوسط زمن مابين الوصول للتوزيع 

 عدد الكائنات Minutes هنا دقائق Units ووحدات الزمن 1 هي Valueاألسي 

 وأقصى عدد 1 هنا Entities per Arrivalالتي تولد عند آل حدث وصول 
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 وزمن أو توليد Infiniteهائي  هنا النMax Arrivalللكائنات التي تصل 

   0.0 هنا First Creation) وصول(

  : بطور صفحة النشرCreateننظر إلى نافذة خواص 

  
 سوف ننظر إلى. هذا النموذج البسيط جدا اليحوي سوي آائنات تصل وتغادر

  وهي Data Modules وحدات البياناتأحد 

   Entity Moduleوحدة الكائن 
 في عامود المشروع تحت نافذة العمليات األصلية بالضغط على وحدة الكائن

السطر ) منظر صفحة النشر( يظهر في نافذة النموذج والذي له الشكل 

 :التالي

 
  ولتوضيحه نقسمه إلى سطرين

  

  
ووحدة الكائن تعرف مختلف أنواع الكائنات وصورها األولية وتكلفة تعطيلها 

مة غير المضافة األولية وتكلفة اإلنتظار وتكلفة القيمة المضافة األولية وقيمة القي
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األولي وتكلفة اإلنتقال األولى وأي تكاليف أولية اخري آما نستطيع تحديد إذا 

  .أردنا تسجيل إحصاءات أم ال

  :ويستخدم عادة

  . قطع تنتج في مصنع-

  . مستندات في مكتب-

  . زبائن في بنك-

  ويظهر في نافذة لى تختار بالضغط ع للنموذج البسيط وحدة بيانات الكائن

  ):قسمت جزئين للتوضيح(التالي ) صفحة النشر(النمذجة 

  

  
  

الحظ في هذا الطور نستطيع إدخال بيانات عن الكائن المتولد مثل إعطائة صورة 

آما يمكن ) Picture Manهنا أخترنا صورة رجل  (Initial Pictureأولية 

 والقيمة األولية Holding Cost/Hourالتكلفة في الساعة للتعطيل إدخال 

 Initial NVA Cost والقيمة األولية غير المضافة Initial VA Costالمضافة 

 Initial وتكلفة النقل األولية Initial Waiting Costوتكلفة اإلنتظار األولية 

Tran Cost وأي تكلفة أولية Initial Other Cost)  الحظ ان هذة القيم يمكن أن

 Assign أو متغير أثناء المحاآاة أوبواسطة وحدة أسند تتغير بواسطة تعبير
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Module ( وأخير إذا أردنا إحصاءات عن هذه الوحدة نؤشر فيReport 

Statistics.  

  :Setupنافذة التجهيز 

  :قبل إجراء النموذج البد أن نقوم بتجهيزه آالتالي

   ...Setup ثم Runمن القائمة الرئيسة نختار 

  
  

  لتجهيزفتظهر نافذة حوار ا
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 Project أدخلنا عنوان المشروع Project Parametersفي معالم المشروع 

Title وإسم محلل النظام Analyst Name وفي اإلحصاءات المجمعة 

Statistics Collection آائنات" أخترنا "Entities)  ليس لدينا سواها في هذا

 Replication )عدد مرات إجراء المحاآاة(في معالم التكرار ). النموذج

Parameters   
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أو (فترة التحمية  1 هنا Number of Replicationsعدد مرات التكرار 

فترة ( بالساعة Time Units ووحداتها 0.0 هنا Warm-up Period) التسخين

التسخين هو الزمن الذي نجري فيه المحاآاة بدون تسجيل أي إحصائيات وذلك 

 التي يمر بها النموذج حتى يصل إلى Transient Stateتحسبا للفترة اإلنتقالية 

 هنا Replication Lengthطول التكرار ). Steady Stateمرحلة التوازن 

 ووحداته   24 هنا Hours Per Dayعدد الساعات في اليوم .  ساعات10

).  ساعات8الغرض من هذا هو تحديد ساعات يوم العمل مثال قد يكون ( ساعة 

بقية القيم  . Hours وهنا ساعة Base Time Unitsمن والوحدة األساسية للز

  Reports والتقارير Run Control والتحكم بأإلجراء Speedمثل السرعة 

  .Defaultنبقيها في قيمها اإلفتراضية 
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  :اإلجراء
 أو F4قبل إجراء المحاآاة نقوم بالتأآد من النموذج وذلك بالضغط على مفتاح 

   Check Modelسة ثم  من القائمة الرئيRunنختار 

  
  إذا آان النموذج سليم من الناحية المنطقية تظهر النافذة

  
  "التوجد أخطاء أو تحذيرات في النموذج" مع الرسالة 

 من قائمة األدوات القياسية  على  أوF5 مفتاح إلجراء النموذج إما نضغط

  Go ثم Runأو من  ة في القائمة الرئيس 
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  التقرير

  
  

  .رك للطالب تصفح التقرير وتفسير النتائجيت: تمرين
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 مثال 2:
 يستخدمه Resourceسوف نطور النموذج السابق بحيث نجعل في النظام مورد 

 Processعند دخولهم النظام لهذا الغرض نستخدم وحدة العملية الكائنات 

Moduleوالتي تقوم بعمل ما على أو للكائنات ولها الترآيب التالي :  

  
  :Process Module وحدة العملية

 
  

محتوى الوحدة يكتب في اسفلها وهو حاليا صفر إسم الوحدة يكتب في داخلها و

  . )  ( ومخرج واحد)  (وللوحدة مدخل واحد

المعالجة أو العمل في المحاآاة وتحوي خيارات إلمساك وترك ب تقوموهذة الوحدة 

 وتحديد Submodelآمايوجد بها خيار إستخدام نموذج فرعي . الموارد المتاحة

 Hierarchical User-definedالتسلسل المنطقي الذي يعطى بواسطة المستخدم 

Logic .قيمة " ويمكن ان يكون  في هذه الوحدةزمن المعالجة يعطى للكائن

وهذا يعني أن العملية تزيد من قيمة أو ترفع من شأن (  Value Added "مضافة

 أو Non-value Added  " مضافةقيمة غير"أو ) أو تضيف شيئ إلى الكائن

التكاليف . Other "شيئ آخر"أو اي  Wait " إنتظار" أو Transfer "إنتقال"

  . سوف تضاف للفئة المناسبةالعملالمترتبة على 
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  :وإستخداماتها تكون غالبا آالتالي

    . معالجة قطعة بآلة-

    . مراجعة وثيقة-

    . تحقيق طلبات-

  .خدمة زبون -

  : في طور مخطط اإلنسيابنافذة الخواص

  

  
  

  : Type نوع حوارنافذة 
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  : Action تصرف Logicنافذة حوار المنطق 
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  ) Triangularتوزيع مثلثي  (Delay Typeنافذة حوار نوع التأخير 

  
  )Constantثابت  (Delay Typeنافذة حوار نوع التأخير 
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  )Normalطبيعي  (Delay Typeنافذة حوار نوع التأخير 

  
  )Uniformمتساوي  (Delay Typeنافذة حوار نوع التأخير 
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  )Expressionتعبير  (Delay Typeنافذة حوار نوع التأخير 

  
   Allocationنافذة حوار التعيين 
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  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  مع نافذة حوار نوع

  

  

  نافذة حوار التصرف

  
  

  )في حالة تعبير(نافذة حوار نوع التأخر 

  
  نافذة حوار التعيين

  
  نافذة حوار تعبير

  



 35

  :ونفصل نافذة الخصائص آاآلتي

  الوصف  المطلوب

 Moduleوهو معرف للوحدة   Nameإسم 

Identifier وحيد اليتكرر ويظهر على 

  .شكل الوحدة

. طريقة تحديد المنطق داخل الوحدة   Typeنوع 

 تحدد ان Standard "قياسية"معالجة 

داخل وحدة آل المنطق سوف يخزن 

. إجراء معينالمعالجة ويعرف بواسطة 

 يحدد أن Submodel "نموذج فرعي"

المنطق سوف يعرف بشكل تسلسلي في 

نموذج فرعي والذي قد يشمل أي عدد 

  .من وحدات المنطق

نوع المعالجة التي ستحدث داخل    Actionإجراء 

 يحدد ببساطة Delay "تأخير". الوحدة

ية بدون انه سيحدث تأخير في العمل

 Seize "تأخر إمساك". إعطاء لمورد

Delay يعني أن مورد سوف يعطى مع 

حدوث تأخر ولكن ترك المورد سيتم 

 "ترك تأخر إمساك". عند وقت آخر

Seize Delay Release يعني أن 

مورد سوف يعطى يتبع بعملية تأخر ثم 
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 Delay "ترك تأخر". يتم ترك المورد

Releaseي  يعني أن المورد قد اعط

 "يترك" ثم "تأخر"سابقا وأنه سيحدث 

وهذا األخير يطبق فقط عندما . المورد

   ."قياسي"يكون النوع 

قيمة األولية للكائن الذي ينتظر عند هذه    Priorityأولية 

ويستخدم عندما . الوحدة للمورد المحدد

يكون آائن أو أآثر من وحدة اخرى 

واليستخدم عندما . ينتظر نفس المورد

 "ترك تأخر" أو "تأخر"جراء يكون اإل

  ."نموذج فرعي"أو عندما يكون النوع 

التي ورد اويعدد الموارد أو مجموعة مو   Resourcesموارد 

التستخدم . تستخدم لمعالجة الكائن

 أو عندما "تأخر"عندما يكون اإلجراء 

  ."نموذج فرعي"يكون النوع 

د معالم نوع التوزيع أو طريقة تحدي   Delay Typeنوع التأخر 

  "تعبير" و Constant "ثابت". التأخر

Expressionتحتاج قيمة واحدة بينما  

 و Normal "طبيعي" التوزيعات

 "مثلثي" وUniform "متساوي"

Triangularتحتاج عدة معالم .  

  .وحدات الزمن لمعالم التأخر   Units  وحدات
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وتحدد آيفة تخصيص زمن العمل    Allocationتخصيص 

والعمل يمكن ان . مل للكائناتوتكلفة الع

 Value Added "قيمة مضافة"نعتبره 

 Non-value  "قيمة غير مضافة"أو 

Added إنتقال" أو" Transfer أو 

 Other "غير ذلك" أو Wait " إنتظار"

والتكلفة الحاصلة سوف تضاف للفئة 

  .المناسبة للكائن والعملية

مة الصغرى خانة المعلم لتحديد القي   Minimumأصغر قيمة 

  ."المثلثي" أو "المتساوي"للتوزيع 

خانة المعلم لتحديد المتوسط للتوزيع    Valueقيمة 

 لتأخير زمني "ثابت" أو قيمة "طبيعي"

  ."مثلثي"أو المنوال للتوزيع 

خانة المعلم لتحديد القيمة الكبرى    Maximumأآبر قيمة 

  ."مثلثي" أو "متساوي"للتوزيع 

خانة المعلم لتحديد اإلنحراف المعياري    Std Devاإلنحراف المعياري 

  ."طبيعي"للتوزيع 

 تستخدم "تعبير"خانة المعلم لتحديد    Expressionتعبير 

   . العملية"تأخر" زمن قيمته بعد تعينها

 Reportأعطي تقرير إحصائي 

Statistics 
يحدد فيما إذا آانت المعلومات 

  .اإلحصائية سوف تجمع ذاتيا أو ال
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   Process Module – Resources Dialog الموارد لوحدة العملية ذة حوارناف

  : يتغير شكل نافذة الموارد للتاليSeize Delay Releaseعند إختيار 

  

  
  

  : تظهر نافذة حوار الموارد…Addويجب إضافة نوع المورد فبالضغط على 
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  :وتحوي

  الوصف  المطلوب

مورد من تحديد مورد معين أو إختيار  Typeنوع 

  .Resource Setمجموعة موارد 

أو /إسم المورد المطلوب إمساآه و   Resource Nameإسم المورد 

ويستخدم فقط عندما يكون النوع . ترآه

  ."دروم"

إسم مجموعة موارد والتي منها سيتم    Set Name إسم المجموعة

يستخدم فقط . "مورد"أو ترك /إمساك و

  .Set "مجموعة"عندما يكون النوع 

أو من عدد الموارد ذات إسم محدد    Quantityآمية 

مجموعة محددة والتي سيتم إمساآها 

 هذه القيمة ،وللمجموعات. أو ترآها/و

تعين عدد الموارد المختارة والتي سيتم 

أو ترآها طبقا لسعة المورد /إمساآها و

وليس عدد افراد المجموعة التي سوف 

  .تترك/تمسك

طريقة اإلختيار بين الموارد المتاحة في    Selection Ruleقاعدة اإلختيار 

 ويتم Cyclical "دوري" .مجموعة

اإلختيار بشكل دوري بين األعضاء 

 ويتم Random "عشوائي". المتاحين

. اإلختيار عشوائيا من بين األعضاء
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 Preferred Order "ترتيب األفضل"

ويتم إختيار اول عضو متاح األول ثم 

 Specific "حددعضو م". الثاني وهكذا

Member  وهذا اإلختيار يحتاج إدخال

والتي  (Attribute Value "قيمة صفة"

 " خزن صفةمجال"تكون قد خزنت في 

Save Attribute Field (  لتحديد أي

أآبر ". عضو من المجموعة مطلوب

 Largest Remaining "سعة متبقية

Capacity اقل عدد مشغول" و" 

Smallest Number Busyدم  تستخ

لموارد ذات سعات متعددة وتستخدم 

  ."مجموعة"فقط عندما يكون النوع 

إسم الصفة المستخدمة لحفظ رقم    Save Attributeخزن صفة 

اإلسناد في مجموعة األعضاء التي 

هذه الصفة يمكن ان تستدعى .اختيرت

" عضو محدد " قاعدة اإلختياربواسطة

Specific Member . التستخدم عندما

. "عضو محدد"ة اإلختيار تكون قاعد

 "تأخير ترك"إذا عين النشاط على انه 

فإن القيمة المحددة تعين أي من اعضاء 

وإذا لم تحدد . المجموعة سيتم ترآه
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ترك عضو يصفة فإن الكائن سوف 

  . المجموعة الذي أمسك في اآلخر

 في Index Number "رقم اإلسناد"   Set Indexسند المجموعة 

وتستخدم . لمطلوبينمجموعة األعضاء ا

اعدة اإلختيار هي قفقط عندما تكون 

إذا حدد النشاط على انه ". عضو محدد"

  فإن القيمة المحددة تعرف"تأخير ترك"

من المجموعة ) رقم اإلسناد(أي عضو 

  .سيتم ترآهالذي 

  

  : هيData Modules  وحدتين من وحدات البياناتسوف نقدم

  Resource Moduleوحدة المورد 

   وعند الضغط عليها يظهر السطر في صفحة النشر الشكل التالي ولها

  
ويعرف الموارد في النظام وتشمل معلومات عن توفر الموارد ونوع السعة 

ومقدار السعة وتكلفة المورد عند إشغاله لوحدة زمن وتكلفة فراغة وتكلفة آل 

  .إستخدام وإسم مجموعة الحالة وفشل المورد وإعطاء إحصاءات

   Queue Moduleالطابور وحدة 

    ويظهر السطر التاليولها الشكل التالي 
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ووحدة الطابور تستخدم لتعريف الطوابير في النظام ولتغيير نظام الطابور وإذا 

الحظ في الشكل السابق يوجد . ماآان الطابور مشترك وهل يسجل إحصاءات

  .File.Queue و Service Station.Queueطابورين 

  

ل السابق وذلك بوصول زبائن إلى نظام ويلتحقو بطابور وتجرى لهم نطور المثا

   ينصرفو من النظاممخدمة معينة ث

  
   آالتاليCreateقمنا بتعديل خواص 

  
   Processنافذة خواص 
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 Action اإلجراء Standard نوعها Customers Serviceإسم العملية 

 متوسطة Priorityلية  األفضSeize Delay Release"  ترك- تأخير -إمساك "

   :Resources الموارد  Medium(2) 2أو 

  
 آميتها Server هنا خادم Resource Nameإسم المورد " مورد"النوع 

Quantity وبالعودة لنافذة خواص العملية أخترنا نوع التأخير .1 هنا Delay 
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Type الوحدات الزمنية دقائق 1 وإنحراف معياري 5 موزع طبيعيا بمتوسط 

  ".قيمة غير مضافة"لتخصيص وا

  نستطيع أن نشاهد نفس المعلومات من نافذة الخواص لصفحة النشر

  

  

  ننظر إلى نافذة بيانات الطوابير والتي نحصل عليها بالضغط على 

  
 اضيف ذاتيا نوع الطابور Customer Service Queueالحظ إسم الطابور 

Type" من يدخل أوال يخرج أوال "First In First Out أو FIFO بقية القيم 

  .ترآت بقيمها اإلفتراضية

  ننظر إلى نافذة بيانات الموارد والتي نحصل عليها بالضغط على 

  

  
 Nameآما هو موضح في الشكل إسم . آالسابق قسمنا جزئين لتوضيح الشكل

 وسعته Fixed Capacity" سعة ثابتة "Type نوعه Serverالمورد 
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Capacity 1 بالساعة  تكلفة عملةBusy/Hour 0.0 تكلفة فراغه بالساعة 

Idle/Hour 0.0 تكلفته لإلستخدام الواحد Per Use  0.0 وبقية القيم إفتراضية.  

  :قبل إجراء النموذج نضيف شيئ من الرسوم المتحرآة

 في نافذة Entityلكي نظهر صور الزبائن وهم يمرو بالنظام نضغط على أيقونة 

  د المشروع فيظهرالعمليات األساسية من عمو

  

  
 نختار صورة رجل Initial Pictureمن نافذة الإلسقاط تحت ) جزئناها لإليضاح(

Picture Man.   

آما يمكن إضافة رسوم متحرآة تمثل الخادم وذلك بالضغط على أيقونة 

Resource  والتي يمكن إيجادها من القائمة الرئيسة بإختيار  View ثم 

Toolbars...إختيار القوائم أختار  فتظهر نافذة Animate إن لم تكن مختارة 

  فتظهر قائمة أدوات الرسوم المتحرآة

  

    تظهر نافذة رسوم الموارد Resourceعند الضغط على أيقونة 
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  أي وضع الفراغ للخادم ثم من نافذة الرسوم نختار الرسم نختار 

    فيصبح الشكل  ونضغط على المناسب مثال 
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 وهذا Idle الوضع State ومن Server المورد Identifier أخترنا من الحظ أننا

 نقوم بإختيار الشكل Busyبالمثل لوضع مشغول . سيمثل الخادم في وضع الفراغ

  المناسب فيصبح

  
  . ألننا لن نستخدمهم هناDefaultنترك الوضعين اآلخرين في الوضع اإلفتراضي 

ختفي نافذة رسوم الموارد ويصبح  تOK ثم Seize Area و Auto Scaleنختار 

أضغط في المكان المناسب فتظهر صورة الخادم شكل حجمها + شكل المؤشر 

  آيفما تشاء فيصبح الشكل
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  :تجهيز اإلجراء

  

  



 49

 فنجد أنه اليوجد أخطاء أو تحذيرات ثم F4نتحقق من النموذج بالضغط على 

   F5نجري المحاآاة بالضغط على 

  
  :التقرير

  
  .فح التقرير وأستخرج النتائجتص: تمرين
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سوف نضيف بعض التحسينات للنموذج وذلك بإضافة ساعة لتبين زمن المحاآاة 

 رسم وآذلك تقويم إلعطاء التاريخ وعددات لعدد الزبائن المغادرين والقادمين

. المدرج التكراري لعدد الزبائن اللذين أآملو الخدمة ورسم لعدد الزبائن الداخلين

وم المتحرآةمن قائمة الرس  

  

  تظهر نافذة   تظهر نافذة حوار الساعة بالضغط على بالضغط على 

    تظهر نافذة حوار المتغيرحوار التقويم بالضغط على 

  
  ومنها نختار التعبير من نافذة اإلسقاط
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    من قائمة الرسومإلضافة نصوص مفسرة نضغط على 

  
  فتظهر نافذة إدخال النصوص

  
ونضغط في الفراغ +  فيصبح مؤشر الفارة OKص المراد نضغط بعد آتابة الن

 ندخل البيانات  إلضافة المدرج التكراري نضغط .المناسب فيظهر النص

  ندخل البيانات المطلوبة   المطلوبة وآذلك للرسم نضغط 

  .الشكل التالي يبين النموذج بعد إدخال هذه التحسينات
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 مثال 3:

بحيث يكون في اإلمكان إتخاذ قرار على مرور سوف نطور النموذج السابق 

يقوم بهذا وحدة . الكائنات في النظام تبعا لصدفة أو نسبة أو إحتمال وعلى شرط

  :القرار التي لها الترآيب التالي

   Decide Moduleوحدة القرار 
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 ) (ومخرجين أحدهما للقرار الصح  ) ( ولهذة الوحدة مدخل واحد 

الحظ عدد القرارات عند آل فرع حاليا مساويا  )  (واآلخر للقرار الخطأ

  .للصفر

وتشمل عدة خيارات ألخذ . هذه الوحدة تمكن من عمليات أخذ قرار في النظام

أو على ) إذا آان نوع الكائن بطاقة ذهبية: مثل(قرار إعتمادا على شرط أو أآثر 

وط ويمكن ان تعتمد الشر).  خطأ25% صح ، 75: %مثل(إحتمال أو أآثر 

أو نوع ) العدد المرفوض: مثل(أو قيم متغير ) األولية: مثل(على قيم صفات 

  .الكائن أو التعبير

 إحتمال إما طريقين ،يوجد مخرجين من وحدة القرار عندما يكون نوعها المحدد

وواحد " Trueصح "، ويوجد مخرج واحد للكائنات التي تحقق او طريقين شرط

 N-wayعندما يحدد عدة طرق إحتمال ". Falseخطأ "للكائنات التي تحقق 

Chance أو شروط فسيكون هناك عدة مخارج لكل إحتمال أو شرط ومخرج 

تظهر ) خطأ/صح(عدد الكائنات التي تخرج من آل نوع . Elseواحد لغير ذلك 

  .للطريقين فقط

  :إستخدامات وحدة القرار المعتادة

  . عليها إرسال قطعة غير صالحة إلعادة العمل-

  .سال الشيكات المقبولة لجهة والغير مقبولة لجهة اخرى إر-

  . إرسال زبائن لهم أفضلية إلى خدمة خاصة-

  : في طور مخطط اإلنسيابنافذة الخواص
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  نافذة حوار نوع

  
  

  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  مع نافذة الحوار نوع

  
  :وتحوي
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  الوصف  المطلوب

 وتظهر على إسم وحيد لتعريف الوحدة   Nameإسم 

  .شكل الوحدة

وتبين فيما إذا آان القرار يعتمد على    Typeنوع 

أو على ) IF X>Y: مثل ("شرط"

 ;yes ,%60:مثل ("نسبة" أو "إحتمال"

40%, no ( ويمكن تحديد النوع

 "طريقين". آطريقين أو عدة طرق

يسمح تعيين شرط واحد أو إحتمال 

عدة ") Falseباإلضافة لمخرج (

تعيين عدة شروط أو  يسمح ل"طرق

  .  Elseإحتماالت باإلضافة لمخرج 

تعرف شرط أو اآثر يستخدم لتوجيه    Conditionsشروط 

ويستخدم .  مختلفةتالكائنات إلى وحدا

عدة طرق "فقط عندما يكون النوع 

  ."بالشرط

وتحدد نسبة أو أآثر تستخدم لتوجيه    Percentagesنسب مئوية 

 وتستخدم .الكائنات إلى وحدات مختلفة

عدة طرق "فقط عندما يكون النوع 

  ."بإحتمال

 نسبة الكائنات التي لتعيينوتحدد قيمة    Percent Trueنسبة صح 

  .معطى" صح"تخرج من مخرج 
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  .أنواع الشروط المتاحة للتقييم   IFإذا 

 أو "صفة" أو "إسم متغير"تحدد إما    Namedمسمى 

 والذي سيقدر عندما يدخل "نوع آائن"

والتستخدم عنما يكون . ئن الوحدةالكا

  . "تعبير"النوع 

ويستخدم فقط عندما . مقدر للشرط   ISهل 

  ."متغير" أو "شرط صفة"يكون 

تعبير والذي قد يقارن بصفة أو متغير    Valueقيمة 

أو الذي سيقدر آتعبير واحد لتحديد إذا 

اليستخدم لنوع ". خطأ"أو " صح"آان 

 "تعبير" إذا آان النوع. "آائن شرطي"

فإن هذه القيمة البد ان تشمل المقدر 

  ).Color<>Red: مثل(

  

 مثال 3:(يتبع)
يعمل فيه حالقين أحدهم يقوم بقص في هذا المثال سوف نحاآي محل للحالقة 

يصل الزبائن إلى المحل بشكل عشوائي . الشعر فقط واآلخر يغسل الشعر ويقصه

 25. % زبائن في الدقيقة4دل بحيث أن زمن مابين الوصول له توزيه اسي بمع

الحالق الذي يقص الشعر يقوم بذلك في زمن . من الزبائن يريدو قص شعر فقط

حالق .  دقيقة1 دقائق وإنحراف معياري 3يكون له توزيع طبيعي بمتوسط 

 2 دقائق وإنحراف معياري 5الغسل والقص يقوم بذلك بزمن طبيعي بمتوسط 

  . وقياس أداؤهالمطلوب محاآاة هذا النظام. دقيقة
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  :النموذج

  
   في طور مخطط اإلنسيابCreateنافذة خواص 

  
   في طور صفحة النشرCreateنافذة خواص 

  
  

   في طور مخطط اإلنسيابDecideنافذة خواص 
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   في طور صفحة النشرDecideنافذة خواص 

  
   لحالقة الشعر فقط بطور مخطط اإلنسيابProcessنافذة خواص 
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  ورد لحالق الشعر فقطنافذة حوار الم

  
   لحالقة الشعر فقط بطور صفحة النشرProcessنافذة خواص 

  

  
   لغسل وحالقة الشعر طور مخطط اإلنسيابProcessنافذة حوار 
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   لغسل وحالقة الشعر طور مخطط اإلنسياب نافذة حوار المورد

  
ة  لحالقة الشعر ولغسيل وحالقة الشعر بطور صفحProcessخواص حوارنافذة 

  النشر
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  .الحظ في هذا الطور نستطيع تحرير العمليتين معا

  

   Disposeوأخيرا نوافذ حوار خصائص 

  
  

  نافذة وحدة البيانات للكائنات

  

  
  

  نافذة حوار وحدة البيانات للطوابير
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  ونافذة حوار وحدة البيانات للموارد

  
  

  نضيف بعض الرسومات

  

  
  

 من قائمة ) ميزان لقياس اإلمتالء (Levelالحظ هنا أضفنا شاقول افقي 

  ليبين الرسوم المتحرآة 

  .مقدار إمتالء وشغول المورد

  وأخيرا قبل إجراء المحاآاة نجهز النموذج
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  .F5 باضغط على  ثم نجري المحاآاةF4نتحقق من النموذج بالضغط على 
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  التقرير

  
  

  .ي فعالية الحالقان صفحة والصفحة المبينة في الشكل تعط14التقرير يتكون من 

  .تصفح التقرير واستخرج مقاييس األداء المطلوبة: تمرين
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 مثال 4:
 والتي لها الترآيب Assign Moduleفي هذا المثال سوف نستعرض وحدة أسند 

  :التالي

   Assign Moduleوحدة أسند 

 
وتستخدم هذه الوحدة إلسناد قيم جديدة لمتغيرات أو آائنات أو صفات أو أنواع 

ويمكن إسناد عدة أشياء بوحدة . ئنات أو صور آائنات أو اي متغيرات نظامآا

  .إسناد واحدة

  :اإلستخدامات العادية

  . تراآم عدد أجزاء التجميع المضافة لقطعة تصنع-

  . تغير نوع آائن ليمثل نسخة العميل لفاتورة-

  . إعطاء زبون أفضلية-

  : في طور مخطط اإلنسيابونافذة الخواص

  
   Assignmentsوار إسنادات نافذة ح
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  نافذة حوار إسنادات للنوع

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  
  نافذة الحوار لإلسنادات

  
  

  :وتحوي

  صفوال  المطلوب

إسم وحيد لتعريف الوحدة وتظهر على    Nameإسم 
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  .شكل الوحدة

عطى يي سذويحدد إسناد أو أآثر وال   Assignmentإسناد 

  .ئن الوحدةعندما يدخل آا

النوع . نوع اإلسناد الذي سيتم   Typeنوع 

 يمكن أن تشمل Other "غيرذلك"

متغيرات نظام مثل سعة المورد أو 

  .زمن إنتهاء المحاآاة

إسم المتغير الذي ستسند إليه قيمة    Variable Nameإسم المتغير 

. جديدة عند دخول الكائن الوحدة

ويستخدم فقط عندما يكون النوع 

  ."رمتغي"

 التي ستسند إليها "صفة الكائن"إسم    Attribute Name  إسم الصفة

. قيمة جديدة عند دخول الكائن الوحدة

وتستخدم فقط عندما يكون النوع 

  ."صفة"

نوع الكائن الجديد الذي سيسند إليه عند    Entity Typeنوع الكائن 

ويستخدم فقط عندما . دخولة الوحدة

 Entity Type" نوع آائن"يكون النوع 

 الجديدة والتي "صورة آائن"نوع    Entity Pictureصورة آائن 

وتستخدم . ستسند إليه عند دخوله الوحدة

  ".صورة آائن"فقط عندما يكون النوع 

وتعين متغير النظام الخاص والذي    Otherغير ذلك 
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سيسند إليه قيمة جديدة عند دخول 

ويستخدم عندما يكون . الكائن الوحدة

  ".غيرذلك"النوع 

قيمة اإلسناد للصفة أو المتغير أو    New Valueالقيمة الجديدة 

اليستخدم . غيرذلك من متغيرات النظام

أو " نوع آائن"عندما يكون النوع 

  ".صورة آائن"

 مثال 4: (يتبع)
يعمل بها عاملين أحدهم ماهر ويقوم بالتصليحات . ورشة تصليح معدات ثقيلة

ة ذات االفضلية في التصليح والتي تأتي للورشة السريعة للشاحنات الصغير

 ويستغرق في ةقي دق15بأزمنة مابين وصول موزعة اسيا بمعدل سيارة آل 

.  دقيقة1 دقائق وإنحراف معياري 5إصالحها زمن موزع طبيعيا بمتوسط 

 الكبيرة والتي تأتي لتصليحات جانبية تصل للورشة بأزمنة مابين الشاحنات

 دقائق ويقوم بإصالحها عامل غير 10معدل سيارة آل وصول موزعة اسيا ب

. دقيقة1 دقائق وإنحراف معياري 6ماهر في زمن موزع طبيعي بمتوسط   

  .حاآي النظام وأوجد مقاييس اإلداء

  :النموذج
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  ونقسم الشكل للتوضيح
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  سوف نبين نوافذ الخصائص في طور صفحة النشر فقط

   Cteateنافذة خصائص 

  

  
   Assignصائص نافذة خ
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  .الحظ هنا أسندنا أفضلية حسب نوع الصفة لكل نوع من أنواع الشاحنات

   Decideنافذة خصائص 

  
إلى ) الشاحنة( قامت بإستخدام صفة األفضلية لكي ترسل الكائن Decideوحدة 

  .العامل المناسب
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   Processنافذة خصائص 
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  التقرير

  
  .نتائجيترك للطالب إستخراج ال: تمرين
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 مثال 5:
 Separate و Batch Module  حزم و فصلفي هذا المثال نستعرض الوحدتين

Module  وتقوم االولى بحزم أو جمع بعض الكائنات التي تحقق صفة أو شرط

أو تعبير معين مع بعضها في شكل آائن جديد بشكل دائم أو مؤقت وفي حالة 

ولهم التراآيب . تهم األصليةالحزم المؤقت تقوم وحدة فصل بفصلهم إلى مكونا

  :التالية

  Batch Moduleوحدة حزم 

 
  

وهذه الوحدة لها مدخل واحد ومخرج واحد ويعطي الرقم في أسفل الوحدة عدد 

  .الكائنات التي تحزم

الحزم يمكن ان تجمع . وتستخدم هذه الوحدة آآلية تجميع داخل نموذج المحاآاة

 ان تفرق أو تفصل بواسطة الوحدة الحزم المؤقتة يجب. بشكل أبدي أو مؤقت

التحزيم يتم إما على عدد محدد من الكائنات التي . ”Separate Module“فصل 

الكائنات التي تصل إلى وحدة . تدخل الوحدة أو على آائنات تحقق صفة معينة

وبعد تجميعها يولد آائن . حزم توضع في طابور حتى يتجمع العدد المطلوب منها

  .جديد يمثلها

  :ستخدامات العاديةاإل

  . تجميع عدد من القطع قبل تصنيع جهاز-
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  . إعادة تجميع نسخ من صيغة سبق فصلها-

  . جمع مريض مع ملفه قبل دخوله على طبيب-

  : في طور مخطط اإلنسيابنافذة الخواص

 
 نافذة الحوار للنوع

 
   Save Criterionنافذة الحوار لمعيار الحفظ 
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 نافذة الحوار للقاعدة

 
:نافذة الخصائص في طور صفحة النشر  

 مع نافذة حوار النوع

 
 نافذة حوار معيار الحفظ

 
 نافذة الحوار للقاعدة

 
  :وتحوي

  الوصف  المطلوب

إسم وحيد لتعريف الوحدة وتظهر على    Nameإسم 



 77

  .شكل الوحدة

  .طريقة حزم الكائنات معا  Typeنوع 

  .ستحزمعدد الكائنات التي    Batch Sizeحجم الحزمة 

طريقة إسناد آائن يمثل المجموعة    Save Criterionمعيار الحفظ 

  .ومعرف بالمستخدم

وتحدد آيفية حزم الكائنات القادمة    Ruleقاعدة 

 Any Entity" أي وحدة. "للوحدة

من " حجم حزمة"سوف تأخذ أول 

. الكائنات القادمة وتحزمها معا

 تحزم معا By Attribute" بالصفة"

آل الكائنات القادمة " حجم حزمة"

  .للنظام والتي لها صفة معينة

إسم الصفة التي يجب على آل الكائنات    Attribute Nameإسم الصفة 

. التي ستحزم معا أن تشترك فيها

  "بالصفة"وتستخدم عندما تكون القاعدة 

  
 

   Separate Moduleوحدة فصل 
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 المخرج وللنسخ ولها مدخل ومخرجين للنسخ األصلية ويعطي عددها فوق

  .المستخرجة ويعطى عددها اسفل الوحدة

هذه الوحدة يمكن ان تستخدم إما لنسخ آائن قادم إلى عدة نسخ من الكائنات أو 

آما تعطى قواعد تخصيص تكاليف وأزمنة للنسخ . لفصل آائنات تم حزمها سابقا

 فإن الممثل لتلك الحزم يتم التخلص منه وتسترجععند فصل حزم . الناتجة

وتتحرك الكائنات الناتجة بشكل تتابعي حسب الترتيب الذي تم . الكائنات األصلية

عند نسخ آائنات فإن العدد المطلوب من النسخ يتم عمله . به تجميعها في الحزمة

  .وإرساله من الوحدة آما أن الكائن األصلي يغادر الوحدة

  :اإلستخدامات المعتادة

  . مستخرجة من حاوية إرسال آائنات منفصلة تمثل صناديق-

  . إرسال أصل إستمارة مع نسخها لكي يعمل عليها بالتوازي-

  . فصل مجموعة من المستندات جمعت سابقا-

  : في طور مخطط اإلنسيابنافذة الخواص

  
  .وهي في شكل حوار النوع عند نسخ األصل

  نافذة حوار النوع
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  نافذة حوار النوع في حالة فصل حزمة

  
  

  : طور صفحة النشرنافذة الخواص في

  مع ظهور نافذة حوار النوع
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حوار النوع في حالة فصل حزمة 

  
  :وتحوي

  الوصف  المطلوب

إسم وحيد لتعريف الوحدة وتظهر على   Nameإسم 

  .شكل الوحدة

نسخ . "طريقة فصل الكائنات القادمة   Typeنوع 

 ويتم Duplicate Original" األصل

. نسخ عدد محدد من الكائن األصلي

 Split  " قسم الحزمة الموجودة"

Existing Batch وهنا يتم فصل آائن 

في شكل حزمة جمعت بواسطة الوحدة 

  . إلى الكائنات األصلية" حزم"

 Percent Cost toنسبة تكلفة النسخ 

Duplicates   
 الكائن القادم للنسخ  تكلفة وزمنعطيت

الخارجة وهذه القيمة تحدد آنسبة من 

بين (للكائن األصلي التكلفة األساسية 

وهذه النسبة توزع بالتساوي ) 0-100

بين النسخ الناتجة وما يتبقى من نسبة 

وتستعمل فقط . تظل للكائن األصلي

  ".نسخ األصل"عندما يكون النوع 
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عدد الكائنات الناتجة والتي ستغادر    of Duplicates #عدد النسخ 

. الوحدة باإلضافة إلى الكائن األصلي

نسخ " عندما يكون النوع تستعمل فقط

  ".األصل

طريقة تعيين آيفية إسناد قيم صفات  Member Attributesصفات العضو 

الكائن الممثل للمجموعة إلى الكائنات 

 6هذه اإلختيارات تعود إلى . األصلية

 ,Entity.Type (من الصفات الخاصة

Entity.Picture, Entity.Station, 

Entity.Sequence, 

Entity.HoldCostRate, and 

Entity.Jobstep (  ولكل الصفات

وتستخدم عندما . المعرفة بالمستخدم

  ".قسم الحزمة المجمعة"يكون النوع 

إسم صفة أو صفات الكائن الممثل    Attribute Name إسم الصفة 

والتي آانت مسندة للكائنات األصلية في 

الحزمة ويستخدم فقط عندما يكون 

 Take“هي " صفات العضو"

Specific Representative Value” 
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  :المثال التاليونستعرضهم في 

  )يتبع(5مثال 
 هذه  تقوم. رآاب فقط10تحمل شرآة طيران خاصة تمتلك طائرات صغيرة 

مغادرون إلى جده يصلو الرآاب ال.  برحالت إلى جدة والدمام والمدينةالشرآة

ب في الدقيقة ورآاب  رآا7بأزمنة مابين وصول تتبع التوزيع االسي بمعدل 

 رآاب في الدقيقة 6الدمام يصلو بأزمنة مابين وصول تتبع التوزيع االسي بمعدل 

 8و ورآاب المدينة يصلو بأزمنة مابين وصول تتبع التوزيع االسي بمعدل 

زمن الرحلة لجدة له . الطائرة التقلع حتى يكتمل عدد الرآاب. رآاب في الدقيقة

 0.9 ساعة وللدمام له ايضا توزيع متساوي بين 2.2 و 1.9توزيع متساوي بين 

حاآي .  ساعة1.25 و 1.15 ساعة وللمدينة ايضا توزيع متساوي بين 1.1و 

  .النظام وأوجد مقاييس األداء

  :النموذج

  

  
  

  ونقسمه للتوضيح
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  نكتفي بعرض خصائص الوحدات بطور صفحة النشر

    Createخصائص 

  

  
   Batchخصائص 

  
 Batch Sizeحجم الحزمة . Temporary مؤقت Typeع الحزم الحظ أن نو

 Last هو آخر Save Criterionو معيار حفظ الحزمة ) سعة الطائرة (10هو 

 وإسم By Attributeبالصفة  Rule )للحفظ ( والقاعدة يصل) راآب(آائن 

   Entity.Type هو نوع الكائن Attribute Nameالصفة 

   Decideخصائص 
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   Processخصائص 

  

  
  نوافذ خصائص الموارد

  

  

  
   Separateخواص 
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 Split Existing هو فصل الحزمة الموجودة Typeالحظ هنا نوع الفصل 

Batch وصفة األعضاء Member Attribute هو اإلبقاء على قيم الكائنات 

  .Retain Original Entity Valuesاألصلية 

  .Disposeأخيرا خواص 

  
  التقرير

  
  .ترك للطالب إستخراج النتائجي: تمرين
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 سوف نقدم بقية الوحدات في لوحة الوحدات Arenaإلآمال إستعراض مقدرات 

  :األساسية وهي

  Record Moduleوحدة تسجيل 

 
  .تستخدم هذه الوحدة لجمع إحصائيات في نموذج المحاآاة

  :اإلستخدامات المعتادة

  . تجميع عدد المهام التي اآملت آل ساعة-

  .طلب تأخر تحقيقها عد آم -

  . سجل الزمن الذي قضاه زبون بأفضلية في طابور الفحص األولي-

  : فطور مخطط اإلنسيابنافذة الخواص

 Countوتظهر النوع عد 

  
  في حالة إحصائيات الكائننافذة حوار نوع 
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  نافذة حوار نوع في حالة فترة زمنية

  
  نافذة حوار نوع في حالة الزمن بين

  
  

  نوع في حالة تعبيرنافذة حوار 
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  :نافذة الخواص في طور صفحة النشر

  مع نافذة حوار نوع ظاهرة

  
  

  :وتحوي

  الوصف  المطلوب

إسم وحيد لتعريف الوحدة وتظهر على    Nameإسم 

  .شكل الوحدة

نوع اإلحصاءات مشاهدة أو عد والتي    Typeنوع 

 يزيد أو Count" عد. "مطلوب جمعها

القيمة ينقص قيمة إحصائة مسماة ب

 Entity" إحصاءات الكائن. "المحددة

Statistics يولد إحصاءات عامة عن 

 Time Interval" فترة زمن. "الكائن
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ة يحسب ويسجل الفرق بين قيمة صف

زمن . "محددة وزمن المحاآاة الحالي

 يتابع ويسجل Time Between" بين

. الزمن بين الكائنات التي تدخل الوحدة

جل قيمة  تسExpression" تعبير"

  .  التعبير المعطى

 إلسم الصفة التي ستستخدم قيمتها   Attribute Nameإسم الصفة 

وتستخدم فقط إذا . إلحصائيات الفترة

  ".فترة"آان النوع 

القيمة التي ستسجل لإلحصائة المشاهدة    Valueقيمة 

أو تضاف " تعبير"عندما يكون النوع 

  ".عد"إلى التعداد عندما يكون النوع 

هذه الخانة تعرف إسم رمز التسجيل    Tally Nameم التسجيل إس

والذي ستسجل فيه المشاهدات ويستخدم 

أو " فترة زمن"فقط عندما يكون النوع 

  ".تعبير"أو " زمن بين"

ويعرف إسم الرمز للعداد الذي سيزاد    Counter Nameإسم العداد 

ويستخدم فقط إذا آان النوع . أو ينقص

  ".عداد"

ويختار صندوق التأآيد لكي يحدد فيما  Record into Setمجموعة سجل في 

إذا آان سيستخدم أم ال مجموعة سجل 

  .أو مجموعة عداد
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إسم مجموعة السجل الذي سيستخدم  Tally Set Nameإسم مجموعة سجل 

. لإلحصائات من النوع المشاهد

فترة "ويستخدم عندما يكون النوع 

  ".تعبير"أو " زمن بين"أو " زمن

 Counter Setإسم مجموعة عداد 

Name    
إسم مجموعة العداد التي ستستخدم 

لتسجيل نوع اإلحصائيات التي تعد 

  ".عد"وتستخدم عندمايكون النوع 

مؤشر في مجموعة سجل او مجموعة    Set Indexمؤشر المجموعة 

  .عدد

  :وآذلك وحدتين من وحدات البيانات هي

   Schedule Moduleوحدة توقيت 

   ويظهر السطر التاليلها الشكل و

  
ويستخدم مع وحدة مورد لتعريف توقيت تشغيل للمورد أو مع وحدة التوليد 

  .لتعريف توقيت وصول

  :وإستخداماته

  . توقيت شغل في مصنع ويشمل التعطيالت للعمال-

  . نمط تعطل اآلالت-

  . حجم الزبائن الواصلين لمتجر-

  .دد عناصر منحنى التعليم للعمال الج-
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 Set Moduleوحدة المجموعة  

   وسطرهوله الشكل 

  
ويعرف مختلف أنواع المجموعات بمافيها الموارد والعدادات والسجالت وأنواع 

آما ان مجاميع الموارد يمكن ان تستخدم في وحدة . الكائنات وصور الكائنات

  .العملية و والعدادات والسجالت يمكن ان تستخدم في وحدة التسجيل

  :اماتهاوإستخد

  . المكائن التي تقوم بنفس العملية في مصنع ما-

  . المشرفين والصرافين في سوبرمارآت-

  . الموظفين في مكتب-

  . مجموعة صور عائدة لمجموعة من أنواع الكائنات-

   Variable Moduleوحدة متغير 

   وسطرهاولها الشكل 

  
ويمكن أن تسترجع .  وقيمه األوليةVariable Dimensionويعرف أبعاد المتغير 

) مثل وحدة اسند(أو يعاد إسناد قيم لها ) مثل وحدة القرار(في مختلف الوحدات 

  .ويمكن ان تستخدم في أي تعبير
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  :إستخداماتها

  . عدد المستندات المكملة آل ساعة-

  . أرقام تسلسلية تعطى لقطع من أجل التعريف-

  . الفراغ المتاح في تسهيلة-
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عمليات المتطورة و نستخدمها في حاالت دراسة وحدات السوف نستعرض 

Case Studies.  

  العمليات المتطورة
 Flowchart Modules وحدات مخطط اإلنسياب

   Delay Module وحدة تأخير -1

 
  وأمثلة على إستخدامها . وحدة التأخير تقوم بتأخير الكائن مقدار محدد من الزمن

  . التحقق من شيك في بنك-1

  .لعمل تجهيز آلة ل-2

  . نقل مستند إلى قسم آخر-3

  : في طور مخطط اإلنسيابنافذة الخصائص

  
   Allocationنافذة حوار التعيين ) أ
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   Delay Timeنافذة حوار وقت التأخير ) ب

  
   Unitsنافذة حوار وحدات الزمن ) ج

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  
   Allocationنافذة حوار التعيين ) أ

   

  
  Delay Time نافذة حوار وقت التأخير )ب
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  Unitsنافذة حوار وحدات الزمن ) ج

 
  

   Dropoff Module) إيداع(وحدة إسقاط 

 
وحدة اإلسقاط تقوم بإزالة عدد من الكائنات من مجموعة من الكائنات وترسلهم 

وأمثلة . Graphical Connection تحدد بتوصيلة مخططة  إلى وحدة اخرى

  هاعلى إستخدامات

  . تحميل أرفف ببضائع-1

  . فصل مستند من عدة صور لإلستخدام بواسطة عدة أقسام-2

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب



 97

  
  نافذة حوار صفات العضو

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  ونظهر أيضا نافذة حوار صفات العضو
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   Hold Module) منع(وحدة إمساك 

 
من وحدة اإلشارة في (بإمساك آائن في طابور لينتظر إشارة هذه الوحدة تقوم 

لكي يزال بعد ذلك ( أو ليتحقق شرط معين أو يمسك ألمد غير محدد ) النموذج

  وأمثلة على إستخداماته هي). بوحدة إزالة

  . إنتظار إشارة مرور لتتحول إلى اللون األخضر-1

  . مسك مستند حتى يأمر بفسحه-2

  .عامل حتى تكمل التشغيل فحص حالة آلة أو -3

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب

  
   Typeنافذة حوار نوع 



 99

  
   Queue Typeنافذة حوار نوع الطابور 

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  ونظهر أيضا نافذة حوار نوع

  
  نافذة حوار نوع الطابور
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   Match Moduleوحدة تطابق  

 
 في طوابير ةع بعض عدد محدد من الكائنات المنتظروحدة التطابق تجمع م

عند دخول آائن وحدة تطابق يوضع في واحد . صفة معينةفي  والتي تتفق مختلفة

 طوابير وذلك حسب النقطة التي دخل منها الكائن إلى الوحدة وتبقى في 5من 

. الطابور حتى يحصل تطابق ومن ثم تغادر الكائنات التي تم تطابقها الوحدة

  مثلة على إستخدامهاوأ

  . تجميع قطعة في خط إنتاج-1

  . تجميع عدة منتجات حسب طلب زبون-2

  . تجمع عدد من الرآاب في محطة سيارات للسفر لجة معينة-3

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب
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   Number of Match نافذة حوار عدد التطابق

  
   Typeنافذة حوار نوع 

  
  :ر صفحة النشرنافذة الخصائص في طو

  وتظهر نافذة حوار عدد التطابق

  
  نافذة حوار النوع
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   Pickup Moduleوحدة إلتقاط 

 
وتقوم هذه الوحدة بإلتقاط عدد من الكائنات المتتابعة من طابور معطى مبتدا عند 

الوحدات الملتقطة تضاف إلى نهاية مجموعة قادمة من . رتبة معينة في الطابور

  وأمثلة على إستخداماتها. الكائنات

  . تجميع طلب من طوابير في مواقع مختلفة-1

  . تجميع صيغ منتهية من مختلف األقسام-2

  . تجميع التالميذ بحافلة مدرسة خاصة-3

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب
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  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  

 
  

   ReadWrite Moduleوحدة قراءة وآتابة 

 
خدم هذه الوحدة لقرائة بيانات من ملف إدخال أو من لوحة المفاتيح وإسناد وتست

وآذلك يستخدم لكتابة بيانات إما ) أو أي تعبير آخر(القيم لمتغيرات أو صفات 

  وأمثلة على إستخدامها. لملف إخراج أو إلى الشاشة

  . قراءة معلومات وصول ومغادرة رحالت الطيران-1

  .دخال بيانات عن النموذج أثناء تشغيل المحاآاة الطلب من المستخدم إل-2

  . آتابة معلومات عن طلب في ملف-3

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب
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  نافذة حوار نوع

  
   ..Addنافذة إضافة 
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  للنوع

  
  

  

  وإلسم الصفة

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  مع إظهار نافذة حوار النوع



 106

  
  ن لوحة المفاتيحنافذة حوارقراءة م

  
  نافذة حوار قراءة من ملف 

  
  

  
   Release Module) فك(وحدة إطالق 

 
وقد .  إلطالق وحدات من الموارد والتي آانت ممسكة بكائن هذه الوحدةوتستخدم

لكل مورد يراد إطالقة تحدد . يستخدم إلطالق موارد منفردة أو من مجموعة

د دخول آائن هذه الوحدة فإنة يترك عن. إسمه وعدد الوحدات المطلوب إطالقها

المورد الذي أمسك به وأي آائن ينتظر في طابور هذا المورد يستطيع إمساآه 

  وأمثلة على إستخدامه. فورا
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  ).يطلق الخادم(  إنتهاء من طلب زبون -1

  ).يطلق األطباء والممرضين وغرفة العالج( مغادرة المستشفى -2

  :ابنافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسي

  
   ...Addنافذة حوار إضافة 

  
  نافذة حوار نوع
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  في حالة نوع صفة

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  مع نافذة حوار نوع صفة

  
   Remove Moduleوحدة إزالة 

 
. ويقوم بإزالة آائن واحد من موقع محدد في طابور وإرساله إلى وحدة معينة

  وأمثلة على إستخدامه

  .خدمة اليختص بها قسم إلى قسم آخرإزالة طلب ل -1

  . إستدعاء مريض في حجرة اإلنتظار لعيادة معينة-2

  . أخذ راآب من رآاب اإلنتظار على جميع الرحالت للسفر-3

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب
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  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر
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   Seize Module) أخذ(وحدة إمساك 

 
عند دخول . كائن وحدات من مورد أو أآثر تبعا لصفة أو تعبيرويقوم بإعطاء ال

 حتى تتوفر جميع الموارد التي يتطلبها آائن هذه الوحدة فإنه ينتظر في طابور

ومن أمثلة . آما ان نوع تخصيص إستخدام المورد يحدد هنا) معا(مرة واحدة 

  إستخدماته

  ).إمسك الخادم( بداية طلب زبون -1

  ).مساك غرفة وطبيب الخإ( دخول مستشفى -2

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب
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  نافذة حوار التعيين

  
  

   Priorityنافذة حوار األفضلية 
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  نافذة حوار إضافة

  
  

  إضافة نوعنافذة حوار 
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  نافذة حوار نوع الطابور

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر

  مع إظهار نافذة خصائص التعين

  
  ذة حوار المواردناف
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  نافذة حوار نوع الطابور

  
  

   Search Moduleوحدة بحث 

 
ويقوم بالبحث في طابور أو مجموعة أو تعبير ليجد رتبة الكائن أو قيمة متغير 

  :ويستخدم مثال في. يحقق شرط بحث محدد ) J( عام 

  . البحث عن رقم رتبة معينة في طابور-1

  . من القطع البحث في مجموعة عن نوع معين-2

بالبحث في ( تحديد أي من العمليات يدخلها الكائن إعتمادا على توفر المورد -3

  ).تعبير

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب
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  نافذة حوار النوع

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحات النشر

  مع نافذة حوار النوع
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   Signal Moduleوحدة اإلشارة 

 
أنظر في القوالب ( Wait Moduleإشارة لكل وحدة إنتظار ويقوم بإرسال قيمة 

Blocks (ومن إستخداماته. في النموذج ويطلق اآبر عدد من الكائنات المحدد  

  ).يؤشر عندما يتحول الضوء لألخضر(  تحليل أنماط السير عند تقاطع طرق -1

  . التأشير لعامل لكي يكمل طلب آان ينتظر قطعة غيار-2

  : طور مخطط اإلنسيابنافذة الخصائص في

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة نشر

  
  
  

   Store Moduleوحدة تخزين 
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آما انه يستخدم لعرض صور متحرآة للكائنات خالل . ويضيف آائن إلى مخزن

. العمل عليها في وحدات اخرى باإلضافة إلى جمع إحصائيات عن الكائنات

  وأمثلة إستخدامه

  . تمر بعدة عمليات عرض صور متحرآة عن قطعة-1

  . تتبع عدد الزبائن داخل بقالة-2

  :نافذة الخصائص في طور مخطط اإلنسياب

  
  نافذة حوار نوع

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر
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   Unstore Moduleوحدة إخرج مخزون 

 
 وله عكس .يقوم بإخراج آائن من مخزن سبق أن دخله من خالل الوحدة مخزن

  .ة مخزنإستخدامات الوحد

  :نافذة الخصائص لطور مخطط اإلنسياب

  
  نافذة حوار النوع

  
  :نافذة الخصائص في طور صفحة النشر
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  :وحدات البيانات المتطورة
   Advanced Set Moduleوحدة المجموعات المتطورة 

 
 Storage ومجموعات المخازن Queue Setsويحدد مجموعات الطوابير 

Setsنها تعرف أعضاء هذة المجموعات وأي مجموعات اخرى آا أ .

 من العناصر المتشابهة والتي تستدعى Group تعرف مجموعة Setوالمجموعة 

مجموعات الطوابير يمكن أن . Set Indexبإسم مشترك و مؤشر مجموعة 

 أو أي وحدة من النوع الذي يتعامل مع المواد Seizeتعرف داخل الوحدة أمسك 

Material Handling Type Module . مجموعات المخازن يمكن أن تعرف

    .Unstore وإخراج مخزون Storeفي وحدات تخزين 

   Expression Moduleوحدة تعبير 

 
وتستدعى التعابير .  والقيم التابعة لهاExpressionsوهذه الوحدة تعرف تعابير 

 ذات بعد Arraysيمكن تعريف التعابير آصفوف . في النموذج بإستخدام أسمائها

ويمكن تشكيل التعبير بإستخدام تراآيب من األعداد الصيحة واألعداد . دينأو بع

وعمليات ) NORM(10,2)مثل (الحقيقية وأسماء رموز وتوزيعات إحصائية 

وصفات ) .GT.و > مثل (وأقواس وعمليات منطقية *) و+ مثل (حسابية 

 إستخدام يمكن إستخدام تعبير في تعبير آخر ولكن اليسمح للتعبير في. ومتغيرات

  .نفسه
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   Failure Moduleوحدة فشل 

 
وهي مصممة . عند حدوث فشل فإن المورد آله يفشل. ويستخدم مع الموارد

لإلستخدام مع الموارد أحادية السعة أو متعددة السعة والتي تفشل آل مكوناتها 

 .معا في نفس الوقت

   File Moduleوحدة ملف 

 
تخدام ملف خارجي بواسطة الوحدة ويجب أن يكون موجودا عندما يراد إس

ReadWrite . وهذه الوحدة تحدد إسم الملف الخارجي وطريقة الوصول

  .والتشكيل وخواص الملف االخرى

   StateSet Moduleوحدة مجموعة حالة 

 
والحاالت يمكن أن تكون . ويستخدم لتحديد حاالت مورد أو عدد من الموارد

 في Resourceوحدة . االت جديدة للموردأو بح Autostateمرتبطة بحالة ذاتية 

  .العمليات األساسية تستدعي مجموعة الحالة والتي سوف تستخدم بمورد معين

   Statistic Moduleوحدة إحصاء 

 
 .ويستخدم لتحديد إحصائيات إضافية لكي تجمع اثناء المحاآاة

   Storage Moduleوحدة تخزين 
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 . ذاتيا بأي وحدة تستدعيهادوالمخازن يمكن ان تول. ويعرف إسم مخزن

  
  :Advanced Modulesالوحدات المتقدمة 

هذة الوحدات في الحقيقة تراآيب لغة  ( وحدات اخريArenaيوجد ببرنامج 

SIMAN والتي هي المحرك الخفي في Arena ( مثل وحدات اإلنتقال المتقدمة 
Advanced Transfer Modules   

  
  

  )SIMANات لغة من مكون(  Blocksووحدات القوالب 

  
  )SIMANمن مكونات لغة  ( Elementsووحدات العناصر 
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   Packagingووحدات الحزم 

  
سوف نشرح أي وحدة نحتاجها من هذه . وغيرها من الوحدات المتقدمة جدا

  .الوحدات عند اللزوم
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  :Case Studiesحاالت دراسة 
  

  :طابور الصف الواحد
  

 الزبائن إلى نقطة الدفع بشكل عشوائي يصل. محل بقالة صغير له محاسب واحد

 دقائق وهذه 8 و 1  بين Interarrival timesيفصل بينهما أزمنة مابين وصول 

  :األزمنة مابين وصول لها نفس اإلحتمال آما في الجدول التالي

  :جدول توزيع أزمنة مابين الوصول
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 آما في 6 و 1 تتراوح مابين Sevice timesأزمنة الخدمة 

  :الجدول التالي
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  :جدول توزيع 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                  

 

  . زبونا500المطلوب تحليل النظام بمحاآاة وصول وخدمة 

  :بناء النموذج

  :ويلتحق بطابورالنموذج بسيط جدا، زبون يتجه للصراف 

  : الطابور خالي-1

  .يبدأ الخدمة مباشرة وينصرف بعد نهاية خدمته:  الصراف خالي-أ

الخادم ويبدأ الخدمة ينتظر حتى خلو الخادم ثم يستلم :  الصراف مشغول-ب

  .وينصرف بعد نهاية خدمته

  : الطابور غير خالي-2

 يلتحق بنهاية الطابور وينتظر حتى يصبح األول في الطابور ويباشر الخدمة -أ

  .وينصرف بعد نهاية خدمته

  . اليمكن أن يغادر النظام إال من خالل نقطة نهاية خدمته-ب

أضغط على وأسحب أيقونة  Create  نحتاج إلى توليد زبائن وذلك بإستخدام
Create   



 125

  
   Processالخادم يمثل بإستخدام 

  
تأآد من أن التوصيل الذاتي (الحظ الخط الواصل بينهما والذي يحدث تلقائيا 

  :مختار آالتالي
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  )وإال قم بجميع اإلختيارات آماهو موضح في الشكل اعاله

   Disposeثم ينصرف الزبون ويخرج من النظام من خالل 

  
  .اآلن ندخل المعلومات عن طريقة التوليد والخدمة والخروج من النظام

   فتظهر نافذة خواصها مرتين وأضغط عليهاCreateأختار 

  
  .تعبئ البيانات آما في الشكل

" تعبير" وفي حوار Expression" تعبير" أخترنا Type" نوع"الحظ في حوار 

  اخترنا 
DISC(P1,V1,…) 
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 ألزمنة مابين الوصول هو توزيع منفصل معطى بجدول و والتي تعني أن التوزيع

 هو القيمة األولى لدالة التوزيع التراآمي والقيمة األولى الممكنة P1,V1الزوج 

  والمدخل هو" زمن مابين الوصول"للمتغير العشوائي 

DISC( ( ) ( ) ( )1 1 2 2, , , ,..., ,n nF x x F x x F x x ) 

 مختارة يظهر في Createالحظ بعد اإلنتهاء من إدخال المعلومات وعنما تكون 

  صفحة النشر هذه المعلومات

  
  .نستطيع من هنا تغيير الخواص إذا أردنا

   بالضغط مرتين ونظهر نافذة خواصهاProcessنختار 

  
   فظهرت النافذة…Add ضغطنا على Resources" موارد"الحظ في حوار 
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  .OK ثم OK نضغط ثم.وملئنا المعلومات آماهو موضح

  )قسمت جزئين للتوضيح(النشر الحظ نافذة صفحة 

  

  
  .نستطيع من هنا تغيير أو تعديل أي خاصية نشاء

   ونضغط عليها مرتين فتظهر نافذة خواصهاDisposeوأخيرا نختار 

  
  وصفحة النشر
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   Setup و Runمن نافذة األدوات نختار . اآلن النموذج جاهز لإلجراء

  
  فتظر نافذة حوار التجهيز

  
 ندخل عدد التكرارات Replication Parametersلتكرار من نافذة معالم ا

Number of Replications وطول التكرار    تكرارات10 وهنا أخترنا
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Replication Length 480 ساعة ومدة 24 دقيقة وعدد الساعات في اليوم 

  .Default Valuesنبقي بقية المعالم في النوافذ األخري آما هي و 0.0التسخين 

   تجري المحاآاة حتى اإلنتهاء ويظهرGo ثم Runبإختيار 

  
   Yes لكي نشاهد التقرير نضغط على 

  :التقرير

وسوف نناقشة في )  صفحات 9يحوي هنا (  مفصل Arenaالتقرير الذي تظهره 

  المحاضرة
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  .الحظ العمود األيسر والذي يستخدم للتجوال في التقرير

  
  وهذة لقطة من المحاآاة
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  السريعةأحمد وبكر للخدمة 

الغرض من هذا المثال هو عرض طريقة المحاآاة عند وجود اآثر من مسار او 

مطعم خدمة سريعة للسيارات يقوم على تلبية الطلبات خادمين . صف طابور

تصل السيارات إلى المطعم . ألخذ وتوصيل الطلب للسيارات الواصلة للمطعم

  :حسب توزيع ازمنة مابين الوصول التالية

  :أزمنة مابين الوصولجدول توزيع 
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                        
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ولذلك (الخادمين يدعى احدهم احمد والثاني بكر، احمد اآثر قدرة وخبرة من بكر 

آما انه اسرع في خدمة الزبائن، توزيع ازمنة الخدمة لكل ) يفضلة اغلب الزبائن

  :من احمد وبكر هي على التوالي

  :جدول توزيع 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 توزيع أزمنة الخدمة لبكر
Service Time                              Cumulative                   

(Minutes)             Probability      Probability                      

    3                         0.35                 0.35                                 

    4                         0.25                 0.60                                 

    5                         0.20                 0.80                                 

    6                         0.20                 1.00                                 

  

  .م لمعرفة أدائهالمطلوب محاآاة النظا

أآلتي نموذج مقترح وعلى الطالب ملئ . يمكن نمذجة هذا النظام بعدة طرق

  البيانات المطلوبة في نوافذ خصائص جميع الوحدات
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  ونجزئه للتوضيح

  

  
  .حاول نمذجة هذا النظام بعدة طرق اخرى وقارن بينها: تمرين

  :خدمات اإلسعاف
تجيبة لنداءات نجدة بمعدل واحدة آل تتحرك سيارات إسعاف في مدينة آبيرة مس

) أو التستدعي خدمة إسعاف( من النداءات تكون آاذبة %15.  دقائق10 ± 15
بقية النداءات جادة وتكون واحدة من .  دقيقة2 ± 12ويستغرق اإلسعاف لتلبيتها 

 من الحاالت %15نوعين، النوع األول يصنف على انه حالة حرجة ويشكل 
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 10 ± 20 دقيقة إلآمالها أما بقية النداءات فإنها تأخذ 5 ± 25الجادة وتستغرق 
على فرض انه يوجد عدد غير محدود من سيارات اإلسعاف وان . دقيقة إلآمالها

حاآي النظام لتلبية . اي عدد منها يمكن ان يكون في تلبية نداء ما عن اي لحظة
  . نداء100
  :النموذج

  

  
  

  ونقسمه للتوضيح
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  يدنافذة خواص التول

  

  
  نافذة خواص القرار

  
  نافذة خواص العمليات

  

  
  نوافذ خواص الموارد

  نداء آاذب
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  نداء جاد حرج

  
  نداء جاد غير حرج

  
  نافذة خواص تخلص

  
  نافذة خواص آائن

  

  
  نافذة خواص موارد
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  نافذة خواص طابور

  
  

  منظر من المحاآاة أثناء اإلجراء
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  إنتهاء المحاآاة

  
  :التقريرجزء من 

  



 141

  محاآاة ورشة تصليح تلفزيون

 تستخدم ورشة إصالح اجهزة تلفزيون عامل إصالح واحد للصيانة الدورية 
Overhaul   ألجهزة الورشة المؤجرة ولصيانة اجهزة الزبائن وللقيام

   8±40 الصيانة الدورية ألجهزة الورشة تبدأ آل . بإصالحات سريعة في حينها
اإلصالحات السريعة مثل تغيير فيوز او . اعة إلآمالهاس 1±10 ساعة وتستغرق 

. دقيقة 5±15   دقيقة وتستغرق  10±90تعديل قنوات تجري فوريا وتصل آل 
 ساعة  1±5 أجهزة الزبائن التي تحتاج إصالح وصيانة عادية تصل آل 

أجهزة الزبائن لها األفضلية في التصليح . دقيقة إلنتهائها  30±120 وتستغرق 
  .يانة الدورية ألجهزة الورشةعن الص

 . يوم 50 حاآى عمل الورشة لمدة  -1
 .حدد فعالية عامل التصليح والتأخير في خدمة الزبائن -2

  :البرنامج

  
  نافذة خواص توليد
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  نافذة خواص العملية

  

  
  نافذة خواص المورد

  

  
  نافذة خواص طابور

  
  نافذة خواص آائن
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  جزء من التقرير
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   شخص100لمة آم تستغرق مكا

تطوع أحد اآلباء لتذآير اولياء االمور لحضور إجتماع مجلس اآلباء بمدرسة 

.  ولي أمر100اعطي هذا المتطوع من إدارة المدرسة قائمة بتلفونات . الحي

  2 ± 7 ثانية ليجد رقم ولي األمر التالي و يستغرق 2 ± 5يستغرق المتطوع 

 ان يجد %35هناك إحتمال . جتماع لتذآيره باإل5 ± 30ثانية لطلب الرقم و 

فكم عدد اولياء االمور الذين أستطاع التحدث معهم . المتطوع ولي األمر لتذآيرة

  على اساس انه يحاول المحادثة مرة واحدة فقط وآم من الوقت يستغرق ذلك؟

  :البرنامج

  
  

  نافذة خواص توليد
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 100ضع هنا و" أآبرعدد وصول"و " ثابت"وضع هنا " نوع"الحظ إختيار 

  )مكالمة(

  

  نافذة خواص عملية

  

  
  

  نافذة خواص الموارد

  

  
  

  نافذة خواص قرار
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  نافذة التجهيز

  
وذلك ألن عدد ". النهائي" وضع Replication Lengthالحظ طول المحاآاة 

  ). مكالمة100(المكالمات محدود 

  :التقرير
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 ثانية 2139.79هو  مكالمة و100في آل التقرير اليهمنا إال زمن إجراء 

  . ثانية2250والقيمة النظرية هي 

. سوف نطور البرنامج السابق لكي نحصل على تقريب أفضل للقيمة السابقة

  البرنامج

  
   ونافذة خواصهاStart Calls وسميناها Assign Moduleأضفنا وحدة إسناد 
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TNOWقيمة ساعة المحاآاة الحالية .  

 لتسجيل أزمنة المكوث بالنظام ولها Record Moduleآما أضفنا وحدة تسجيل 

  الخواص التالية

  
  

  ونافذة التجهيز

  
ينتج ) Arenaمقيدين بنسخة الطالب للبرنامج ( مرات 4بتكرير المحاآاة 

   التاليUser Specified" المحدد بالمستخدم"التقرير ويهمنا جزء التقرير 
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  ونلخصها
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  أي

  الخطأ النسبي  الزمن  التكرار

1  2139.79  -0.048980 

2  2544.94  0.131080  

3  2240.23  -0.004340  

4  2078.33  -0.076300  

  0.000366  2250.82  المتوسط

  

   .0.000366 بخطأ نسبي 2250.82 تكرارات هو 4الحظ أن متوسط 
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  محاآاة بنك
  :سوف نستعرض نموذج بسيط لبنك تتم فيه ثالثة أنشطة هي

   ATM Transactions معامالت سحب نقد آلي -1

   Teller Operation عمليات صرافة -2

   Drive Thru" Transactions" معامالت من نافذة السيارة -3

  .تجمع إحصائيات عن عدد الزبائن المنتظرين الخدمة وزمن اإلنتظار لكل متعامل

  منظر عام: النموذج

  
  مالت السياراتاجزء مع
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  جزء عمليات الصرافة

  
  جزء السحب اآللي

  
 Advanced نالحظ في هذا النموذج وحدتين جديدة من وحدات النقل المتطورة

Transfer Mdules هما Station Module و Route Module.  
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   Station Moduleوحدة محطة 

 
والتي تنمذج مكان مادي أو ) أو مجموعة محطات(وهذه الوحدة تعرف محطة 

مجموعة من المحطات فهذا بديهيا وفي حالة تعريفه ل. منطقي حيث تحدث العملية

  .يعرف عدة أماآن للعمليات

  :ويستخدم غالبا في أمثلة آالتالي

  . منطقة آالت الخراطة-1

  . مجموعة نوافذ شراء تذاآر ملعب آرة قدم-2

  . منطقة مطاعم في سوق مرآزي-3

  :ونوافذ خواصها
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   Route Moduleوحدة مسار 

 
ة أو الى المحطة التالية في قائمة المحطات التي وتقوم بنقل آائن إلى محطة معين

  .ويمكن تحديد زمن تأخر لإلنتقال. ستزار بالكائن

  :وإستخداماتها تكون مثال

  . إرسال قطعة في طور التصنيع إلى محطة عمليات تبعا لقسيمة المسار-1

  .لطاولة معينة إرسال زبائن في مطعم -2

  ونوافذ خواصها

  

  
  : آاآلتيواص الوحداتنستعرض خلمثال البنك 

   نافذة خواصهاCreateالنموذج يحوي ثالثة وحدات 
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   Processوثالثة وحدات 

  

  

  
  وتفصيل مواردها آاآلتي
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  نافذة خواصها) من العمليات المتطورة (Station Module محطات 8آما يوجد 

  
  صهانافذة خوا) من العمليات المتطورة (Route Module مسارات 6و يوجد 

  
   نافذة خواصهاDisposeووحدتين 
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   Arena تحليل المدخالت في

 Arena والذي يوجد مع Input Analyserيستخدم برنامج تحليل المدخالت 

لتطبيق توزيعات إحتمالية على بيانات خامة وذلك ) ولكن يعمل مستقال عنها(

ضا نمذجة وتسمى اي (Quatitative Modelingإلستخدامها في النمذجة الكمية 

   ).Input-Data Modelingالبيانات المدخلة 

 تفصل بين آل قيمة واخرى ASCII Fileتوضع البيانات الخامة في ملف نصي 

فراغ ويمكن إدخال اي عدد من البيانات في السطر الواحد آما ان األسطر يمكن 

مج  وشغل برناdst.*خزن الملف بإمتداد . ان تكون غير متساوية في عدد بياناتها

أو  Input Analyzer ثم Toolsوذلك من  Arenaتحليل المدخالت من داخل 

  : فيظهر البرنامجInput.exeوإسم البرنامج  Arenaمن المجلد الذي يحوي 
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   فتظهر نافذة إدخال أو أضغط New ثم Fileمن القائمة الرئيسة أختار 

  
   … Use Existing ثم Data File ثم Fileئمة الرئيسة اختار ثم من القا

  
  تظهر نافذة إختيار الملف ف
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   فينتجOpen ثم اضغط dstاختار الملف الذي يحوي البيانات والذي له اإلمتداد 

  
هذا هو العدد ( فئة 31الحظ أن البرنامج شكل مدرج تكراري للبيانات ذاتيا بعدد 

  ).اإلفتراضي
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   Fit All من القائمة الرئيسة ثم Fitاضغط على 

  
 البرنامج يطبق آل التوزيعات المناسبة ذاتيا ثم يختار التوزيع الذي هذا سيجعل

 K-S Test و Chi Square Testيعطي أفضل تطابق وذلك بإجراء إختباري 

  : منK-S Testيمكن إختيار 

  
  ثم

  
  :للبيانات المدخلة آانت النتيجة هي

 

 Distribution Summary 

 

Distribution: Weibull       



 161

Expression: WEIB(4.91, 1.03) 

Square Error: 0.000756 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 15 

  Degrees of freedom  = 12 

  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 
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   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 

Lognormal       0.00625 

Normal          0.0391 

Triangular      0.0632 

Uniform         0.0957 

  .الحظ أن توزيع ويبل هو التوزيع األفضل تطبيق على البيانات

الحظ أن . عدد فئات التوزيع التكراري على التطبيقسوف نستعرض تأثير 

  :نغير عدد الفئات من. 31النتائج السابقة لعدد فئات 
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  ثم

  
   فيعاد التطبيق ذاتيا وينتجOK ثم 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 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0192 
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  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 

  .تالحظ أن التوزيع األسي اآلن هو التوزيع األفضل تطبيق على البيانا
Fit All 

 

Document:  C:\Documents and 

Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 

 

Data File: C:\Documents and 

Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 
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Function        Sq Error 

---------------------------------- 

Erlang          0.000421 

Exponential     0.000421 

Gamma           0.000422 

Weibull         0.00048 

Beta            0.00277 

Lognormal       0.00784 

Normal          0.06 

Triangular      0.101 

Uniform         0.148 

  .الحظ أن التوزيع األسي هو حالة خاصة من توزيع إرالنج

   10ماذا لو آان 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 
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  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 

 

Histogram Range     = 0 to 39 

Number of Intervals = 10 

 

Fit All 

 

Document:  C:\Documents and 

Settings\amb\Desktop\InputAnalysis\exp.dst 
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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 

. زيعين إرالنج وويبولالتوزيع األسي هو حالة خاصة من آل من التو: مالحظة

  .راجع فصل تحليل المدخالت
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  :حالة دراسة
  :مشكلة إتصاالت

آل .  يوجد عدد ثابت من خطوط المكالمات للمسافات الطويلةB و Aبين مدينتين 

إذا اراد شخص . خط يعمل في آال اإلتجاهين ويستوعب مكالمة واحدة عند شغله

فإن ) متوفر( وآان خطا مفتوحا  وضع مكالمة إلى المدينة الثانيةBأو    Aفي 

مكالمته تتم حاال على أحد الخطوط المفتوحة، إذا آانت جميع الخطوط مشغولة 

فإن الشخص يسمع تسجيال يطلب منه إعادة المحاولة الحقا إذ التوجد إمكانية 

أزمنة المحاولة بين مكالمة واخرى . لخط حتى يتوفر) في طابور(اإلنتظار 

 مكالمة وموجودة 1000غل آل الخطوط تم تسجيلها لعدد في حالة ش) بالثواني(

من أي إتجاه ) بالدقائق(طول المكالمة . TimeBetweenCalls.dstفي الملف 

 10في البداية توجد  . CallTimes.dst مكالمة توجد في الملف 1000لعدد 

قدر عدد الخطوط .  ساعة12خطوط و جميعها  متوفر والمحاآاة تجرى لمدة 

   .5%يث ان نسبة المكالمات التي التتم التزيد عن االزمة بح

  :الحل
 من 100ألقرب جزء من  (TimeBetweenCalls.dst شكل البيانات في ملف 

 )الثانية
    7.11    0.69    3.17   43.25    8.65   28.00    9.93   26.16    2.09 
    0.90   10.26    0.89    0.37   12.62   17.94    6.90   12.67   21.18 
    2.97   27.81    5.40    2.82   11.68    8.99    0.08   18.49   41.28 
    3.30    6.25    9.15    3.15    3.29   12.29    6.49    3.98   26.28 
    8.32    7.94    6.79    7.16    1.11    0.89   31.87   16.35    1.92 
    0.86    1.01    1.66    4.06   18.89   16.43    0.82    4.77    4.93 
    5.78    4.38    5.74   24.26    4.47    3.61   10.00   17.61    1.19 
    3.44   35.92   32.53    0.65   13.55    2.21    1.51    3.03    9.37 
   18.13    1.65    0.71   10.11   15.90    1.63    5.74   12.04   17.02 
   14.85    8.32    8.16   13.68   20.19    6.93    1.44    6.05    2.94 
    7.97    6.23    2.72    5.33    1.70    2.59    6.39   32.09   36.48 
    6.67   21.04   31.27    4.48    2.48    0.47   28.41   11.91    9.10 
   12.53    5.81    3.05   41.88    0.35    6.25    6.96   17.84    0.59 
   14.70   10.66    9.66    6.41    2.79    8.18   11.01    1.67   40.35 
   10.20   15.27    7.96    4.12   21.84    2.89    3.86    2.13    0.08 
   27.79    3.76    2.19    2.66    2.72    0.31    0.47    7.55   32.95 
    3.83    7.14    2.93   13.41   14.90    3.93   15.80   15.27    1.24 
    0.12   31.83   11.00    2.62    2.00    3.29    7.67    0.79    9.42 
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    9.90    8.01   25.95    0.83   14.67    8.95    7.56   28.25    4.20 
    0.32    4.05   23.83    3.27   17.31    5.48    7.08    7.34    1.65 
    4.22    8.00    3.62    2.73    9.07   10.55   17.51   32.57   21.39 
    1.99    8.36   14.28   25.30    6.72   12.41    0.42    1.12   14.64 
    3.11    3.46    0.91    5.48   15.91    9.47    7.39    1.08    6.65 
   20.50    6.59   19.72    4.06   15.72    3.94    2.08    4.90    9.59 
    1.20   16.88    3.56    4.08   20.61    1.50    0.68   20.14    1.09 
   16.08   11.43   32.46   19.88    8.45   10.53    6.72   10.47   15.86 
    5.94   27.65    2.68    2.95    0.74    0.25    9.64    1.68    3.81 
   16.21   10.60    5.66   11.74    0.41   25.12   20.99    2.85    5.79 
    9.89    2.28    1.24    6.01    3.02   11.93   13.98    4.23    6.44 
    5.93    1.79   10.70   13.15    1.06    1.91   15.48    8.86   12.67 
   22.84    0.98   17.42    1.90   14.70    4.72   14.94    3.48    2.52 
   33.71   23.21    4.56   17.29    2.49    4.69   20.97    7.74   12.43 
    8.22    4.98    6.20    5.45   22.30    0.30    2.59   10.87    1.12 
   19.09   23.78   18.36   24.91    7.56   12.73   13.78    9.94   29.41 
    2.66    2.13    1.60   37.35   16.48    0.59    1.67   13.93    7.91 
   13.97    6.51   17.46   26.43    2.88   35.20   54.75   21.85    0.15 
    2.27   11.68   25.66   13.34   10.99    3.03    9.18    5.06    1.60 
    1.10    0.19    5.29   10.36   14.74    9.26    2.60    4.48    5.05 
   27.81    5.78    2.25    5.09    3.23   11.58    8.04   20.12   13.10 
    1.48   44.88   13.39   19.61   12.73    0.46   46.26    1.89    4.84 
   18.89    5.73   22.74    9.56   30.88   27.38    1.20    1.24    3.87 
    3.76    3.51    1.97    2.86   15.27   12.09    6.56   10.07    1.51 
    0.24    3.45   12.28   31.21    8.19   44.85    5.66   10.97   14.49 
   22.45    3.94    0.51    4.35   11.64   14.73   20.93    3.23    5.22 
    6.75    3.77    4.34    0.80    3.69    1.89   22.53    7.35    2.47 
    2.41    0.40   13.21   14.56   25.25   10.75    5.22   10.84    7.80 
    0.79    2.67   25.59    0.50    8.96    0.35    7.87    2.63    3.00 
    2.47   17.30    4.64   10.94   11.13    2.75    9.37    0.12   23.15 
   19.69   14.35    4.42    3.56   10.26   33.15   15.14    0.62    2.71 
    4.02    2.00    8.27    1.84   19.47    3.88    6.83    1.58    3.23 
    3.97    4.12   18.16    2.38    7.60   11.56    8.71    0.10   11.05 
    0.95    1.68    8.00    5.23   10.98   22.72    3.14    4.38    5.27 
    2.03   17.44    9.02    0.15    7.53    5.10    5.00    6.51   17.43 
   12.38   31.47    7.99    4.60    4.10   12.25    7.45   37.33   18.91 
    1.53   30.28   12.73    2.03   11.62   13.87    1.82    2.49    8.81 
    0.63   17.43    4.37    1.87    0.70    4.52   13.67    6.25   11.40 
   10.40   30.83    2.86    0.08   12.64    7.85   12.53    2.71    1.42 
   12.16    3.63    1.08    7.30    9.48    1.58   15.16    8.16    1.61 
    4.35    5.20    2.18    2.24   12.12    1.47   15.30   26.64    0.58 
    2.54    0.16   56.42   12.64   10.37   18.54    0.83    2.73    2.11 
    9.26    2.13    8.75   14.47    1.90    4.42   13.13    9.52   28.84 
   13.28   19.45   15.79    2.80   38.47    6.75    2.61   42.26    6.71 
    4.13    3.59    7.77    7.12    8.30   22.90    5.49   10.52   18.31 
    4.83   23.31    5.26    5.54    9.72   14.73    4.96   11.93    0.09 
   19.70    6.58   39.58   11.51   15.52    7.97   11.41   12.89    0.92 
    5.90    4.85    6.72    1.52   10.96   17.56   13.26    6.39    5.74 
    0.74    0.87    0.25    6.98    0.93    6.95   21.31   18.59    3.59 
   17.47    2.60   10.05   12.58    7.23   20.50   25.90    9.12   18.19 
   20.94   17.78    6.87    8.41    6.81    8.49   27.79    3.27   12.49 
   38.91    0.19    6.97   17.40    8.62   25.56   29.65   24.38   20.36 
    2.22   10.73    0.17    6.40    0.92   21.88    2.17   14.35    4.29 
    0.77    4.35    0.61    2.47    5.83    5.01   61.71    3.53    0.96 
    3.65   11.04   27.08   12.80    7.78   20.98    2.61    1.70    5.19 
   14.64    5.14    0.99    4.88   23.02   13.86    1.42   11.92    0.13 
   15.22    1.88   13.27   11.97   13.27    3.52    0.71   40.31    6.16 
    4.22   23.20    1.51   16.84    2.43    5.72    3.60   14.67    2.19 
   39.86    0.33   18.94    0.29   18.08    5.40    4.48   27.98    0.73 
    1.87    4.90    3.71   14.87    7.60   10.66    6.56   24.08    7.57 
   15.52   16.90   15.31    0.59    7.37   12.74    2.06    2.64   48.21 
    0.64    6.41    1.40   10.64    0.65    9.91   39.19   14.28    3.98 
    6.74    5.46    6.62   41.18    8.60    6.98    4.92   18.58    4.53 
    1.76    2.96    1.22    6.40    3.99    2.24    1.55    6.57    5.62 
    1.79    4.47    2.31    1.01    1.83    1.19    1.81    1.82   15.93 
    6.00    0.50    0.88    4.98   11.91   20.23    4.79    8.15    2.29 
    5.79    1.40    0.21   21.24    7.04    9.49   34.37    1.89   13.62 
    4.95   12.95   39.29   14.32    2.45    7.48   31.92   12.46   11.59 
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    2.28    0.53    1.11    5.68    9.98   30.74    0.21    6.95    6.14 
    3.06    9.03    0.18    7.91    5.30   16.65    3.92   30.21    1.21 
   44.26    1.47   10.79    4.47    2.75    2.97    2.20   28.12    3.82 
    1.14    3.22    3.92    6.37    9.73    7.39   17.51    1.41   18.02 
    6.38    8.23    6.61    3.79    0.99    2.06   29.65   10.46   13.93 
    4.72    2.63   12.14    2.02    3.02    0.63    4.75    1.77   14.27 
   22.44    5.80    6.05   10.26   15.03    7.54    5.89    5.95   21.50 
    5.27    9.19    7.91    0.38   31.79    2.88    4.62    7.28   17.24 
    3.11    5.45    1.88    2.33    9.05   22.78    8.60   24.73   10.60 
    3.23    4.40   31.22    6.65   11.15   15.35   33.79    4.74    6.97 
    2.83    3.04    1.86    3.80   38.20    1.51    7.95    8.65    1.27 
    0.70   19.16    0.35   11.83    0.44    0.54    4.53   10.60    8.08 
   14.55    3.51   11.12    3.29    1.95    1.80   17.71    9.86    3.42 
   10.68    4.18    1.09   13.93   18.62    5.28    6.22   23.24   11.03 
    4.12    1.53    5.18   14.47   18.83    8.44    2.56    3.92    2.75 
    5.52   20.90   20.91    5.63   15.91    2.73   16.91    5.71    1.41 
   16.76    0.64    5.29   12.60    7.15    6.15   34.74   19.85    9.86 
    2.12    9.51    3.92    2.89    0.97    6.27    1.62    7.76   14.39 
    6.10    7.92    0.85    6.70    1.66   10.53    6.42   12.85    1.88 
    1.59    6.62   42.29    3.68    4.36   18.03    0.63    2.62    5.06 
   16.36   22.46    3.84   15.90    0.31   20.37    0.09    7.71   13.52 
    1.74    5.19    8.64    9.13   10.46   77.36   16.65    8.34    0.72 
    6.21   23.76    0.99    7.62   11.93    7.79    7.28    9.35   18.38 
    5.64   24.09   23.16   29.76    1.74    1.11    0.99    2.76    1.09 
   20.71    1.54    9.76   25.59   46.03    5.90    3.80    8.40    5.85 
   10.98 

 

 ) من الدقيقة100ألقرب جزء من  (CallTimes.dstشكل البيانات في ملف 
    8.47    6.58    4.44    1.19   14.68    9.01    3.63   11.39    3.09 
    3.14    1.58    1.07    5.94    6.21    3.06    2.72    8.10    0.34 
    1.60    0.57   15.71    1.84    9.80    1.23    1.75    8.49    5.67 
   11.22    7.59    4.81   13.69    1.40    1.01    6.42    4.64    1.58 
    1.90    3.32    3.58    9.36    0.90    1.35    4.74    0.56    6.43 
    3.18    5.92    8.65    1.91    3.00    8.86    0.40    7.07    4.03 
    2.04    5.63    1.64    1.65    4.33    5.47    1.53    0.18    5.44 
    9.27    0.90    1.52    1.15   12.75    0.87    3.37   18.32    0.17 
   10.78    5.60   10.29    6.47    1.88    4.27   20.73    9.20    0.34 
    2.87    2.81    8.26    2.44    6.35    2.28    0.55    8.40    1.92 
    3.19    2.66    0.46    0.81    4.09   10.58    2.89    2.44    3.20 
    1.54    8.07    2.35    1.83    3.19    0.12    0.15    0.80    0.44 
   10.95    1.56    0.27    2.40    4.06    3.75    3.84    2.05    0.58 
    0.79   14.99    3.86    6.38    4.31    7.81    0.69    1.26    4.53 
    1.12    7.21    8.47    0.63    1.76    2.88    2.37    6.93   10.76 
    0.31    1.44    1.76    1.00    5.29    2.43    8.25    0.81    3.64 
    1.12    5.10    8.16    0.55    1.44    6.96    0.29    4.87    5.10 
    0.66    5.01    9.83    0.65    1.29    0.84    3.04    0.29    7.94 
    3.14    1.84    4.13    2.32    8.78    0.40    5.57    1.65    0.59 
    0.38    1.71    8.75    5.54    1.77    4.66    3.01    2.28    0.27 
    7.77   18.63    1.64    1.93    3.32    1.35    1.32    3.72    0.53 
    3.06   14.19    2.92    1.15   11.90    2.22    0.42    1.80    2.19 
    1.35    0.57    7.35    4.77    2.72    6.56    8.75    1.04    9.58 
    8.39    0.24    1.23   13.69    2.06    5.80    1.77   13.77    0.28 
    1.64    1.55    7.94    4.13    0.70    7.19   18.35    0.22    2.25 
    0.19    4.17   19.15    5.52    4.48    1.91    1.46   10.19    0.50 
    4.11    1.18    0.89    1.35    3.42    0.67    1.33    1.13    0.71 
    0.04    7.05    0.91    0.60    9.44   17.27    2.33    6.98    9.39 
    1.52    0.65    9.85   13.69    0.18    1.67    1.29    2.49    5.06 
    0.75    8.64    2.02    4.51    0.96   10.16    2.63    4.94    4.92 
    2.65    9.73    5.61    1.54    3.78    5.61   13.85    1.97    0.98 
   33.44    0.94    3.22    0.01    1.65    2.49    1.12    2.54    0.56 
    4.31    3.76    0.58    1.22    0.66    9.79    0.38    0.64    0.65 
    0.64    2.91    2.65    4.43    3.83    1.16    3.15    3.96    0.47 
    6.41    0.14    8.07    2.18    4.75    5.67    2.27    6.42    5.14 
    0.12    8.72    1.33    5.74    6.49    3.25   10.98    5.82    1.62 



 171

    8.94    4.47   15.35    0.99    3.88    0.21   13.88    2.86    4.15 
    0.24    5.25    1.04    0.23    4.88    6.37    4.36    7.64    5.04 
    0.29    3.32    3.34    2.64   10.38    4.60    1.10    1.70    3.68 
    0.99   12.59    5.41    0.29    0.92    3.58    4.59    0.58    1.36 
    4.24    1.18    4.62    2.40    4.48    2.53    3.80    0.40   15.32 
    7.95    6.56   16.54    1.68    6.02    2.70    7.81    0.46    7.81 
    0.74    0.83    1.63    2.57    0.82    4.83    0.14    0.26    1.12 
    7.30    1.23    8.38    4.12    0.41    0.04    1.79    1.78    3.85 
    6.64    1.14    3.02    5.52    1.72    6.63    4.73    3.70    2.08 
    1.58    0.53    1.09    6.86    0.33    2.33    6.08   14.01    1.84 
    1.79    0.79   15.72    2.45    1.42    1.12    4.91    2.07    6.66 
    2.44    1.10    9.52    6.16    0.56   12.42    1.04    4.24    2.31 
    4.82    2.16    8.00    4.86    0.95    2.67    4.29    0.79    8.88 
    5.80    1.33    2.79    1.50    3.24    3.02    9.54    1.91    0.16 
    3.54    3.90    0.24    5.95    4.81    0.84    5.93    3.19    0.36 
    2.71    1.20    0.13    0.27    2.22    2.10    1.07    0.53    4.94 
    8.03    1.02    1.16    3.52    0.16    0.26   17.16    3.42    2.93 
    3.01    3.99    5.57    0.92    2.61    0.04    2.70    0.08    2.72 
    3.13    2.39    0.39    5.15    9.68    3.12   19.44    5.25    0.57 
    4.56    6.21    1.06    0.16    0.85    0.21    4.16    1.93    1.95 
    2.44    0.87   12.79    0.10    0.84    1.28    7.35    4.62   12.20 
    0.65    4.83    0.26    4.19    3.18    2.47    1.37    5.50    2.26 
    4.16    4.07    1.73    0.05    0.56    3.17    2.72    4.55    6.00 
    2.44    0.75    4.67    1.08    6.86    1.00    4.88    0.38    2.38 
    5.07    4.82    2.43    2.82    2.81    1.26    4.62    7.93    4.41 
    1.33    5.32    6.38    9.22    0.70    9.39    1.90    0.11    1.15 
    5.96    3.03    0.43    4.90    0.47    3.84    5.19    2.27    2.00 
    2.23    0.18    3.38   12.05    3.37    3.01    7.25    1.39    0.72 
    0.17    0.40    1.22    3.94    0.00    0.98    2.67    5.19    9.65 
    1.19   11.02    4.65    6.91    1.07    1.59    6.00    0.32    7.18 
    3.04    3.99    2.12    5.64   12.00    1.77    3.31    2.77    4.91 
   12.30    5.27    1.93    1.73   15.06    1.24    4.26    3.47    4.48 
    3.48    9.11    0.32    0.68    0.32    3.09    3.78   20.04   11.78 
    0.64    5.58    0.47    6.27    6.07    7.32    2.55    0.03   16.28 
   12.50    0.09    4.51    6.73    0.80    3.75    0.29    2.68    0.15 
    0.28    2.97   14.41    1.72    0.19    2.97    1.31    5.47    1.58 
    0.25    0.43    5.35    9.07    1.17    3.19    1.31    2.18    1.07 
    1.27    3.76    2.62    0.24    4.55    0.96    3.83    4.11    0.24 
    0.82    0.58   11.19    4.39    2.03    6.17    9.46    9.59   12.35 
    7.06    4.32   12.15    0.09    7.97    2.72    1.00    3.13    2.12 
    1.37    6.32   10.63   13.52    3.09    0.12    1.18    8.25    0.87 
    0.84    0.22    0.27    3.25    1.21    4.81    3.20    8.60    0.24 
    0.56    3.62    1.19    1.28    4.96    1.88    9.60   15.54    5.22 
    0.80    3.88    1.14    4.97   16.59    1.34   15.29   13.90    3.09 
    0.96    4.22    4.91    0.10    0.83    5.60    4.28    0.21    2.14 
    0.17    0.92    2.27   10.65    4.38    9.28    3.09    2.44    1.12 
    7.39    2.16    2.46    3.36    4.27    6.16    5.28    3.83    3.79 
   10.60    3.18   12.84    2.68    1.54    0.31   29.51    1.54    3.51 
    3.50    1.28    4.02    0.61    1.21    1.76    7.18   12.68    0.47 
   15.82   11.86    1.54    9.55    1.81    1.09    6.66    3.91    2.08 
   10.45    9.05    4.11    2.02    8.61    2.36    1.66    2.52    1.67 
    2.83    8.80   10.82    2.71    5.45    3.06    1.45    3.62    6.65 
    1.65    0.55   16.70    3.87    0.53    4.13    0.14    2.90    5.13 
    5.72    0.97    0.39    0.46    0.84    0.42    1.81    1.97    1.80 
    1.38   10.57   23.77    0.68    0.26    4.21    8.59    2.69   14.29 
    9.62    0.89   13.91    8.71    3.36    1.66    2.02    3.80    1.75 
    5.96    0.49    1.27    0.15    4.06    2.98    1.66    4.45    1.97 
    0.32    3.07    1.10    5.04    5.07    2.01    2.02    5.88    2.69 
    7.55    5.32    7.34    4.68    1.55    1.48    3.86    0.62    0.99 
    1.59    2.63    2.20    9.17    3.05    0.24    0.42    3.11    0.82 
    1.45    1.61    0.82    4.08    4.76    2.70    0.91    1.36    1.04 
    8.38    0.20    1.75    4.85    0.64    3.51    4.43    3.36    3.76 
    0.41    8.58   12.95    1.16    5.81    3.30    3.68    6.80    0.64 
    3.03    0.91   10.71    2.20    0.05    1.54    9.29    1.53    3.25 
    2.26   11.67    7.57   13.03    2.85    1.66    2.90    0.18    0.28 
    1.74    2.49    5.45    0.13    2.98    1.67    1.84    2.65    0.89 
    1.07    3.83    0.13    0.23    1.65    9.61    3.36    3.40    3.62 
    7.09    5.64    2.81    4.80    0.27    3.85    0.64    7.78    3.14 
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    0.88    3.95    6.39   10.33    2.98    0.23    4.62    2.82    7.08 
    6.77    3.56    7.93    1.61    3.51    0.55   12.31    3.89    8.23 
    4.68    5.12    0.17    1.21    1.34    1.99    0.74   13.73    0.68 
    2.71    6.70    3.88    4.56    0.12    6.56    7.55    3.82    1.90 
    5.30    8.19    0.73    2.44    0.99    5.29    2.25    3.63    2.52 
    0.81    9.49    2.81    1.55    0.47   14.66    1.61    6.18    0.12 
    4.72    0.12    1.67    4.79    2.22    2.89    9.16    0.33    0.55 
    7.03 

  نوجد التوزيع اإلحتمالي للبيانات: أوال 

  شغل محللة المدخالت وأقرأ البيانات ألزمنة مابين المحاوالت

  
   Fit allوإليجاد أفضل توزيع ينطبق على البيانات نستخدم األمر 
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 Distribution Summary 
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Distribution:  Exponential   
Expression:  )EXPO(9.89 

Square Error:  0.000139 
Chi Square Test 

  Number of intervals   =15 

  Degrees of freedom   = 13 

  Test Statistic       = 9.89 

  Corresponding p-value   =0.701 
Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic   =0.0139 

  Corresponding p-value   <0.15 
 Data Summary 

Number of Data Points   =1000 

Min Data Value         = 0.0757 

Max Data Value        = 77.4 

Sample Mean           = 9.89 

Sample Std Dev        = 9.85 
 Histogram Summary 

Histogram Range     = 0 to 78 

Number of Intervals   =31 

 ثانية أي 9.89له توزيع أسي بمتوسط ولهذا نأخذ أزمنة مابين المحاوالت 

EXPO(9.89).   

  نفعل نفس الشيئ ألزمنة المكالمات 
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   Fit allوإليجاد أفضل توزيع ينطبق على البيانات نستخدم األمر 
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 Distribution Summary 

 

Distribution: Exponential   

Expression: EXPO(4.06) 

Square Error: 0.000390 

 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 14 

  Degrees of freedom  = 12 

  Test Statistic      = 11.6 

  Corresponding p-value = 0.485 

 

Kolmogorov-Smirnov Test 

  Test Statistic = 0.0141 

  Corresponding p-value > 0.15 

 

 Data Summary 

 

Number of Data Points = 1000 

Min Data Value        = 0.003 

Max Data Value        = 33.4 

Sample Mean           = 4.06 

Sample Std Dev        = 4.03 

 

 Histogram Summary 



 178

 

Histogram Range     = 0 to 34 

Number of Intervals = 31  

   EXPO(4.06) دقيقة أي 4.06أي ان أزمنة المكالمات لها توزيع أسي بمتوسط 

  النموذج: اثاني
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   1ملحق 

 العمال 
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   2ملحق 
  الدوال الرياضية
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   3ملحق 
   SIMAN متغيرات تراآيب
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   4ملحق 
  جدول مختصر للمتغيرات
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   5ملحق 
  مكتبة الرسومات
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