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المستخمص:

يتناول ىذا البحث دراسة وتحميل النواحي النظرية والتطبيقية ومسألة التنبؤ لوقت االنتظار

لزبائن شركة آسيا سيل لالتصاالت باستخدام الطرائق اإلحصائية التي تساعد في تحميل الظاىرة
ودراستيا ،ويتطرق البحث إلى بيان األساس النظري لممصفوفة الماركوفية وامكانية تطبيقو في
تحديد و تنبؤ وقت انتظار الزبائن .تستخدم سالسل ماركوف في التنبؤ بالحالة المستقبمية باستعمال

مصفوفة احتماالت االنتقال من الحالة السابقة لتساعد في تحديد حاالت الظاىرة من فترة إلى

أخرى ،ومن مزايا أسموب تحميل ماركوف إنو ال يعتمد عمى أسباب حدوث الظاىرة ليتم تحميميا
والتنبؤ بحالتيا المستقبمية ،والغرض من ىذا البحث ىو تقييم و تنبؤ بوقت االنتظار لمزبائن في

شركة آسيا سيل من خالل تقدير احتماالت التغير بالوقت الحالي والتنبؤ باحتماالت التغير في
الوقت الالحق .وتوصل ىذا البحث إلى تدعيم نظام استقبال المكالمات من قبل الشركة لتقميل وقت
انتظار الزبائن لممستقبل.

الكممات المفتاحية :سالسل ماركوف.

Abstract:
This study contains theoretical and practical analysis of customer
waiting time forecasting for Asia Cell Communication company, using
a statistical technique agrees with analysis of phenomenon, this study
leads to markov chain matrix and its application ability to identify and
forecasting for customer waiting time. Markov chain can be used to
forecast of future state which depends on current state by using transition
probability matrix from previous state to another period that helps to
identify states of phenomenon, the advantage of markov chain technique
is: it doesn’tdepend on happen of phenomenon factors to apply
analyzing and forecasting in future states. The aim of the study is
evaluate and forecasting of customer waiting time in the Asia Cell
company from estimate probability change in current time and then
forecast for it by probability change in next time. The result of the study
is that the company must be improve their incoming call system to
reduce customer waiting time in the future.
Key words: Markov Chain.

-1المقدمة:

تحتل نظرية عمميات ماركوف مكانة كبيرة وىامة جدا في نظرية العمميات العشوائية .تعزز

ىذه المكانة تعدد التطبيقات التي تتمتع بيا عمميات ماركوف في النماذج الفيزيائية والبيولوجية وعمم

االجتماع واليندسة وعمم اإلدارة فضالً عن تطبيقاتيا المتعددة في الكثير من النماذج اإلحصائية و

اليندسية وفي نظرية الموثوقية.
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إذ يتم تفسير سمسمة ماركوف عمى أنيا عبارة عن متتابعة من الحاالت التي يمكن أن يكون

فييا نظام ما عند أي لحظة زمنية  ،tأو متتابعة من المواضع التي يحتميا جسيم متحرك .نقدم فيما
يمي التعريف الرياضي لسمسمة ماركوف.

-2المبحث األول

 1-2مصفوفة ماركوف:
إن أسموب تحميل ماركوف ىو أسموب يتعامل مع احتماالت حدوث حدث معين و

المستقبل مستندا إلى تحميل بعض االحتماالت ،أي أنو أسموب عممي لدراسة و تحميل ظاىرة في

الفترة الحالية لمتنبؤ بسموكيا في المستقبل وىو أحد أشكال المصفوفات وتعرف بأنيا مصفوفة
مربعة الشكل كل عنصر من عناصرىا mijتحقق المتراجحة التالية ()Coolen ACC, 2009

و(الربيعي ،فاضل محسن و عبد ،صالح حمزة:)0222 ،
mij≤1≤0

=)Amn=(mij

=)Amn = (mij
:

 2-2خواص مصفوفة ماركوف
تتمتع المصفوفة الماركوفية بخواص عديدة نذكر منيا (:)Coolen ACC, 2009

 -1بفرض أن  mعدد طبيعي و ) A(n,nمصفوفة ماركوفية فإن المصفوفة
مصفوفة ماركوفية أيضاً.

 -2بفرض أن كالً من
ماركوفية أيضاً.

 MوN

مصفوفة ماركوفية فإن

ىي

ىي مصفوفة

N* M

 -3أن يكون جميع القيم موجبة أي ).(mij> 0
 3-2العمميات العشوائية:
(

تعرف نظرية العمميات العشـوائية بأنيا دراسة الفترات الزمنية المحددة

}

{ ،إذ إن

) ،لو فرضنا أن  ζيمثل قيمة عشوائية التي تصف حالة نظام في المحظة

المحددة  ،اذن فإن منحنى القيم االحتمالية يمثل عممية عشوائية ،وان مجموعة الحاالت المحتممة
في المحظة

ىي  ζعناصرىا

 ،Eأي أن تحقق أحدى حالة في تمك المحظة ينفي تحقيق حالة

أخرى من تمك المجموعة في تمك المحظة ،وعدد الحاالت يمكن أن يكون محدوداً أو غير محدود

مثال توزيع بواسون (.)Coolen ACC, 2009
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 4-2عمميات ماركوف
توضح عمميات ماركوف السموك العشوائي لنظام معين ،وجوده عمى حالة ما يتوقف عمى
إذ:

حالة النظام السابقة فقط ،وبالتالي إذا كانت

تمثل فترات زمنية ،فإن مجموعة القيم العشوائية } {ζtnتشكل عممية ماركوفية إذا حققت الخاصة

الماركوفية التالية ( )Jin Y. Wang, 2009و(:)Coolen ACC, 2009
}

{

|

|

}

{

لجميع القيم الممكنة :
االحتماالت
في المحظة

}

|

 ،إذا كان في المحظة الزمنية

{
عمى الحالة

وىذه االحتماالت تسمى

االنتقالية وحيدة الخطوة (لمرحمة واحدة) ،ألنيا توضح تغير حالة النظام بين المحظة

أي االحتماالت االنتقالية لـ
(:)Coolen ACC, 2009
}

 mخطوة

والمحظة

تعطى بالعالقة ( )Jin Y. Wang, 2009و
{

|

وبشكل آخر :تتكون عممية ماركوف من مجموعة من العناصر ،ومجموعة من الحاالت بحيث إن:

 -1عند أي وقت يجب أن يكون كل عنصر في حالة معينة(مميزة) ،والعناصر المميزة ليست
في حاجة لكي تكون في حالة مميزة.

 -2احتمال أن ينتقل أحد العناصر من حالة إلى حالة أخرى (والتي قد تكون مماثمة لمحالة
األولى) في فترة زمنية واحدة يعتمد عمى ىاتين الحالتين فقط.

 -3تتميز بخاصية فقدان الذاكرة (.)Memory Less

األعداد الصحيحة لمفترات الزمنية التالية لمحظة التي تبدأ فييا العممية تمثل مراحل العممية،

والتي قد تكون محدودة أو غير محدودة .إذا كان عدد الحاالت محدوداً أو غير محدود عددياً ،فإن
عممية ماركوف تسمى سمسمة ماركوف .وسمسمة ماركوف المحدودة ىي سمسمة ليا عدد محدود من

الحاالت .نرمز الحتمال االنتقال من  iإلى حالة  jفي فترة زمنية واحدة بالرمز

ولسمسمة ماركوف

ذات  Nحالة (إذ إن  Nعدد صحيح موجب ثابت) المصفوفة  Pذات  [ ]=N×Nىي
المصفوفة التصادفية أو االنتقالية المرتبطة بالعممية .وبالضرورة ،فإن عناصر كل صف من

مصفوفة  pمجموعيا ( 1الربيعي ،فاضل محسن ،عبد ،صالح حمزة )0222 ،و ( Jin Y.

 )Wang, 2009و(.)Coolen ACC, 2009
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 5-2سالسل ماركوف:
وتمثل جميع الحاالت التي

لتكن المجموعة

يمكن أن يأخذ النظام إحداىا (حاالت متنافية) ،وفي أي لحظة زمنية ،في المحظة االبتدائية

النظام يكون عمى إحدى ىذه الحاالت بفرض أن ( ajحيث
ألن يكون النظام عمى الحالة

،

) االحتماالت األولية

في المحظة وبفرض أن النظام المدروس ماركوفي:
{
}

احتماالت انتقال النظام بخطوة وحيدة من الحالة ) (iفي المحظة )

( إلى الحالة) (jفي

المحظة) (  ،وبفرض أن ىذه االحتماالت مستقرة (ال تتغير مع مرور الزمن) عرض االحتماالت
االنتقالية من الحالة

(شذا زبيدة:)0202 ،

)(2-5

إلى الحالة

عمى شكل مصفوفة ( )Jin Y. Wang, 2009و

P02 P01
P00.........
P10 P11
P12 ……….
P20 P21
… P22……….
..... ....... .............

=P

المصفوفة  Pتسمى مصفوفة االحتماالت االنتقالية وتسمى السمسمة الماركوفية متجانسة إذا

كانت  Pijمستقمة عن الزمن ويجب أن تحقق الشروط التالية:

وان )(Pij> 0

، ∑Pij =1

أصبح باإلمكان إعطاء تعريف لسالسل ماركوف ،مصفوفة االحتماالت االنتقالية  Pمع
االحتماالت األولية المقابمة لمحاالت ) (Eiتشكل سمسمة ماركوفية ،عادة تصف سالسل ماركوف
آلية انتقال نظام ما من حالة ألخرى بنياية فترات زمنية منتظمة ويصادف حاالت تكون الفترة

الزمنية مرتبطة بطبيعة النظام.

 6-2شروط تحميل سالسل ماركوف:
يستند تحميل ماركوف إلى عدة افتراضات أساسية ىي:

 .1فضاء الحالة ( )State Spaceليذه العممية يكون منفصالً (منفصمة الحالة).

 .2فضاء المعممة ( )Parameter Spaceليذه العممية يكون منفصالً (منفصمة الزمن).

 .3تحقق ىذه العممية خاصية ماركوف:أي خاصية فقدان الذاكرة ()Memory Less
(شذا زبيدة.)0000 ،
)P X n1  j | X n  i, X n1  in1 ,..., X 1  i1   P X n1  j | X n  i  ...(2  6
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ومن ثم فإن سمسمة ماركوف  X n : n  T تكون عبارة عن عممية ماركوف ،بمعنى إن قيمة

المتغير العشوائي  X n1تعتمد فقط عمى قيمة  X nوال تتأثر بقيم المتغيرات ، X 1 , X 2 , ..., X n1
وأن فضاء المعممة (الزمن) ليا يكون منفصالً أما فضاء الحالة فيكون منفصالً منتيياً (محدود)

أو غير منتيي ولكنو قابل لمعد (شذا زبيدة.)0202 ،
7-0احتمال االنتقال في خطوة واحدة:

لتكن  X n , n  0,1, 2,سمسمة ماركوف بفضاء الحالة  . S  0,1, 2,احتمال انتقال

العممية العشوائية من الحالة  iإلى الحالة  jخالل خطوة واحدة يرمز لو بالرمز )pij( n, n1

ويعرف

كما في العالقة التالية ( )Coolen ACC, 2009و (:)Jin Y. Wang, 2009
pij( n, n1)  P X n1  j | X n  i 

).........( 2  7
i, j  0,1, 2, ...

يسمى ىذا االحتمال الشرطي باحتمال االنتقال في الخطوة الواحدة .وىذا االحتمال يمثل شرط
أساسي لدراسة خواص سالسل ماركوف .وعموما يعتمد ىذا االحتمال عمى  ، nلكن في العديد

من التطبيقات التي يستخدم فييا سالسل ماركوف فإنو اليعتمد عمى  . nوسوف نتقيد في
)Jin
Y.
Wang,
(2009
أن:
بمعنى
( )،) pij( n, n1
الحاالت
و(حسن عبد اليادي حسن)0200 ،
P X n1  j | X n  i   P X 1  j | X 0  i   n

)..........(2  8

وىذا يعني ،عمى سبيل المثال ،أن:
)........( 2  9

احتماالت

P X 3  j | X 2  i   P X 7  j | X 6  i   P X 32  j | X 31  i , ...

االنتقال

في

ىذه

الحالة

تسمى

باحتماالت

االنتقال

المستقرة

( )Stationary transitionكما تسمى العممية العشوائية X n , n  0,1, 2,بسمسمة ماركوف
المتجانسة ( .)homogenous Markov chainوبالتالي فإنو يمكن كتابة احتمال االنتقال في
خطوة بالصورة التالية (:)Coolen ACC, 2009
)..........(2  10

pij  P X n1  j | X n  i ,  n

ومن ثم فإن  pijيكون عبارة عن احتمال أن العممية ستكون في الحالة  jبعد خطوة واحدة،
بشرط أنيا كانت في الحالة  iوأن ىذا االحتمال ال يعتمد عمى . n
 8-2احتمال االنتقال في الخطوة النونية:

احتمال انتقال العممية العشوائية  X n : n  0,1, 2,من الحالة  iإلى الحالة  jبعد عدد
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 nمن الخطوات يسمى باحتمال االنتقال في الخطوة النونية ،وسنرمز لو بالرمز )  pij(nويعرف
بالعالقة التالية (:)Jin Y. Wang, 2009
)...........( 2  11

pij( n)  P X nm  j | X m  i 

n  0, i, j  0,1, 2, ...

يشير ىذا االحتمال إلى احتمال انتقال العممية العشوائية من الحالة  iإلى الحالة  jبعد

عدد  nمن االنتقاالت .بالمثل لحالة احتمال االنتقال من حالة إلى أخرى في خطوة واحدة،
يمكن كتابة احتماالت انتقال العممية العشوائية بعد  nخطوة في شكل مصفوفة ،نرمز ليا

بالرمز )  ، P (nعمى الصورة التالية (:)Jin Y. Wang, 2009
)........( 2  12

)(n
p02


)(n
p12

)(n
p22


 

)(n
p01
)(n
p11
)(n
p21



)(n
 p00
) (n
p
  10
)(n
 p20
 


)P(n

تسمى المصفوفة )  P (nبمصفوفة احتماالت االنتقال بعد الخطوة .n
 9-2أنواع سالسل ماركوف

 1-9-2سالسل ماركوف متقطعة الزمن:
إذا تمت مالحظة نظام ما في فترات منتظمة مثالً يومياً أو أسبوعياً ،عندئذ يمكن توصيف

إجراء التخمين العشوائي الحركي بواسطة مصفوفة تمثل احتماالت التحرك إلى كل حالة من
الحاالت األخرى في فترة زمنية واحدة ،بفرض أن ىذه المصفوفة ال تتغير بمرور الزمن ،فإن ىذا
اإلجراء يدل عمى سمسمة ماركوف متقطعة الزمن ،تتوافر عمى تقنيات حسابية لحساب مجموعة
مختمفة من قياسات النظام التي يمكن استخداميا في تحميل وتقييم أنموذج سالسل زمن ماركوف

المتقطعة (شذا زبيدة.)0202 ،

 2-9-2سالسل ماركوف مستمرة الزمن:
تعرف ىذه السالسل في إجراءات التخمين العشوائي الحركي ذات الزمن المستمر إذ تتوزع
مدة كل حالة متغيرة عمى الشكل األسي ،ويكون الزمن عامالً مستم اًر ،يحقق اإلجراء شرط ماركوف

(أي أن الطريق الذي يسمكو اإلجراء في المستقبل يعتمد فقط عمى الحالة الحالية ،و ليس عمى
سمسمة الحاالت التي حدثت قبل الحالة الحالية) .تدعى ىذه السمسمة بسمسمة ماركوف مستمرة
الزمن ،وتوصف بمصفوفة تمثل معدل االنتقال من كل حالة إلى كافة الحاالت األخرى

(شذا زبيدة.)0202 ،
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 11-2اإلستقرارية لمعمميات العشوائية:
إن مفيوم اإلستق اررية بشكل عام يعني عدم تغير الصفات اإلحصائية لمعممية التصادفية

بمرور الزمن ،و حالة الثبات تظير عندما تستمر العممية التصادفية لزمن طويل إذ تستقر نسب
عدد االنتقاالت لكل حالة عند قيمة معينة ،وتدعى باالحتماالت المستقرة لتمك الحالة ،أي يظير

سموك

) pij(m

(]

عندما ( (∞mلذلك يمكن تعرف التوزيع المستقر كاآلتي :إذا كانت
[

) تمثل المتجو االحتمالي ،و(

∑) ،يمكن

) و(

إيجاد التوزيع المستقر لمفترة القادمة حسب الصيغة (إبراىيم العمي ،محمد عكروش ،سممان احمد،
 )0222و(شذا زبيدة )0202 ،و (:)Seneta E, 1995
 11-2تطبيقات سالسل ماركوف (:)Konstantopoulos, Takis, 2009

 -1في العموم الفيزيائية :تظير أنظمة ماركوف بشكل واضح في الفيزياء من خالل ظاىرة
القصور الح اررية وانتثار الغازات وبشكل خاص في الميكانيك اإلحصائي.

 -2نظريــة الصفوف :إذ يمكن استخدام سالسل ماركوف إلعطاء نماذج العمميات المختمفة في
نظرية الصفوف واإلحصاء .كما أن أنظمة اليواتف الخميوية في العالم تعتمد عمى خوارزمية
فيتربي

من

أجل

خطأ

التصحيح

بينما

نماذج

ماركوف

المخفية

) (Hidden Markov Modelsتستخدم بكثافة في التعرف الكالمي وىي إمكانية إدخال
البيانات شفيياً.

 -3العموم اإلحصائية :أصبحت أيضاً طرق سالسل ماركوف ميمة جداً لتوليد متتاليات من
األعداد العشوائية لكي تعكس بدقة توزيعات احتمالية معقدة مطموبة.

 -4الرياضيات الحيوية :لسالسل ماركوف تطبيقات عديدة مثل عمميات التعداد السكاني.

 -3المبحث الثاني

 1-3وصف البيانات:
تم الحصول عمى بيانات ىذا البحث من شركة آسيا سيل لالتصاالت في محافظة

السميمانية .وتتمثل البيانات عمى شكل سمسمة زمنية لتسعة أشير في السنة  0202وستتم دراسة
حالتين النتظار لمزبائن عمى الخط وىي(وقت انتظار الزبائن أقل من معدل وقت االنتظار الكمي،

ووقت انتظار الزبائن أكبر من معدل وقت االنتظار الكمي) ،ويمكن تمثيل البيانات كما في

الشكل (:)0-3
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وقت االنتظار الزبائن

280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
10
19
28
37
46
55
64
73
82
91
100
109
118
127
136
145
154
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
262

االيام
شكل رقم ()0-3
وقت انتظار الزبائن عمى الخط حسب األيام
 2-3تكوين المصفوفة و أنموذج ماركوف لزبائن شركة آسيا سيل:
لكي يمكن وضع أنموذج ماركوف لزبائن الشركة البد من الرجوع إلى أوقات انتظار زبائن

حسب األجيزة الموجودة في قسم خدمات الشركة ويجب أن نستخرج معدل وقت انتظار الزبائن
التي تساوي ( 22.4ثانية) ،وتوصيف عدد حاالت االنتقال من حالة إلى أخرى لمحاالت تحت

الدراسة (أقل وقت لالنتظار من معدل وقت انتظار الكمي ،أكبر وقت لالنتظار من معدل وقت

انتظار الكمي) ومن ثم قسمة عناصر الصف األول عمى المجموع الكمي لمصف األول وقسمة
عناصر الصف الثاني عمى المجموع الكمي لمصف الثاني

لغرض الحصول عمى مصفوفة

ماركوف ،والجدول ( )0-3يبين عدد االنتقاالت لمحاالت تحت الدراسة.
جدول رقم ()0-3

عدد حاالت االنتقال
الحالة

اقل و اقل

اقل و اكبر

مجموع

عدد الزبائن

005

30

035

الحالة

اكبر و اقل

اكبر و اكبر

عدد الزبائن

24

42

المجموع كمي

001

050

ويتم تكوين مصفوفة ماركوف (االنتقالية) من خالل مشاىدة السمسمة لوقت االنتظار لمزبائن.
نالحظ أن وضع الزبائن في شركة آسيا سيل يكون مصفوفة ماركوفية بحالتين كما موضح في

الشكل ( )0-3وىي:
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أو ( :)1تشير إلى وقت انتظار الزبائن أقل من معدل وقت االنتظار الكمي.

او ( :)1تشير إلى وقت انتظار الزبائن أكبر من معدل وقت االنتظار الكمي.

-2

0557

0568
0532

0

1
0543

شكل رقم ()0-3
أنموذج سمسمة ماركوف بيانيا
وبالتالي فإن مصفوفة ماركوف تكون بالشكل اآلتي:

)

(

)

(

إذ إن:

 احتمال االنتقال من حالة أقل وقت االنتظار إلى حالة أقل وقت االنتظار الالحق تساوي

( ،)2..0أي أن احتمال حدوث حالتين متتاليتين وقت انتظار أقل من وقت انتظار المعدل
الكمي تساوي (.)2..0

 احتمال االنتقال من حالة أقل وقت االنتظار إلى حالة أكبر وقت االنتظار الالحق تساوي
( ،)2.30أي أن احتمال حدوث حالة وقت انتظار أقل من معدل وقت االنتظار الكمي
ويتبعو حالة وقت انتظار أكبر من معدل وقت االنتظار الكمي تساوي (.)2.30

 احتمال االنتقال من حالة أكبر وقت االنتظار إلى حالة أقل وقت االنتظار الالحق تساوي
( ،)0.21أي أن احتمال حدوث حالة وقت انتظار أكبر من معدل وقت االنتظار الكمي
ويتبعو حالة وقت انتظار أقل من معدل وقت االنتظار الكمي تساوي (.)2.23

 احتمال االنتقال من حالة أكبر وقت االنتظار إلى حالة أكبر وقت االنتظار الالحق تساوي
( ،)2.24أي أن احتمال حدوث حالتين متتاليتين وقت انتظار أكبر من وقت انتظار معدل
الكمي تساوي (.)2.24

 3-3التنبؤ باحتماالت التغير في الوقت الالحق:
يمكن التنبؤ بالحاالت تحت الدراسة لمفترتين المقبمتين عن طريق تربيع مصفوفة ماركوف

 Pوكما يمي:
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(

)
إذ إن:

 احتمال االنتقال من حالة أقل وقت االنتظار إلى حالة أقل وقت االنتظار الالحق تساوي

( ،)2..2أي أن احتمال حدوث حالتين متتاليتين وقت انتظار أقل من وقت انتظار معدل
الكمي تساوي (.)0.40

 احتمال االنتقال من حالة أقل وقت االنتظار إلى حالة أكبر وقت االنتظار الالحق تساوي
( ،)2.22أي أن احتمال حدوث حالة وقت انتظار أقل من معدل وقت االنتظار الكمي
ويتبعو حالة وقت انتظار أكبر من معدل وقت االنتظار الكمي تساوي (.)2.22

 احتمال االنتقال من حالة اكبر وقت االنتظار إلى حالة أقل وقت االنتظار الالحق تساوي
( ،)2.22أي أن احتمال حدوث حالة وقت انتظار أكبر من معدل وقت االنتظار الكمي
ويتبعو حالة وقت انتظار أقل من معدل وقت االنتظار الكمي تساوي (.)2.22

 احتمال االنتقال من حالة أكبر وقت االنتظار إلى حالة أكبر وقت االنتظار الالحق تساوي
( ،)2.2.أي أن احتمال حدوث حالتين متتاليتين وقت انتظار أكبر من وقت انتظار معدل
الكمي تساوي (.)2.2.

 4-3حالة االستقرار:
يمكن الوصول إلى حالة االستقرار كما يمي:
)

(

)

(

ثم:

من خالل معادلة رقم ( )1-0و ( )1-0يمكن الحصول عمى قيمتين (

)و(

) كما يمي:

و

 -4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات:

يمكن توضيح النتائج التي توصمنا إلييا بما يمي:
من مصفوفة (

) قيمة (أقل وقت االنتظار إلى أقل وقت االنتظار الالحق) قمت بمقدار

( )2.20وىذا التكون لصالح الشركة وكذلك (أقل وقت االنتظار الى أكبر وقت االنتظار لالحقيا)
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ازدادت بمقدار ( )2.20وىذا ايضا التكون لصالح الشركة ،وان احتمال االنتقال

(أكبر وقت االنتظار إلى أقل وقت االنتظار لالحقيا) ازدادت بمقدار ( )2.00وىذا تكون لصالح
الشركة ،وان احتمال االنتقال (أكبر وقت االنتظار إلى أكبر وقت االنتظار لالحقيا) قمت بمقدار

( )2.00وىذا تكون لصالح الشركة .وبشكل عام حالة انتقال من أكبر وقت االنتظار إلى أقل وقت
االنتظار الالحق وأكبر وقت االنتظار إلى أكبر وقت االنتظار الالحق تكون لصالح الشركة و حالة
انتقال من اقل وقت االنتظار إلى أقل وقت االنتظار الالحق وأقل وقت االنتظار إلى أكبر وقت
االنتظار الالحق ال تكون لصالح الشركة لذلك يجب عمى الشركة بالقيام بما ورد في التوصيات.

 2-4التوصيات:

إن قدرة احتفاظ كل شركة بزبائنيا تعتمد عمى إمكانية الخدمات المقدمة من قبل الشركة.

بما أن احتمال انتقال حالة أقل وقت االنتظار إلى حالة أقل وقت االنتظار الالحق من المصفوفة

المتنبئة بيا تساوي ( )2..2وىي أقل من قيمة ( )2..0وكذلك انتقال حالة أقل وقت االنتظار إلى

حالة أكبر وقت االنتظار الالحق من المصفوفة المتنبئة بيا تساوي ( )2.22وىي أكبر من قيمة
( )2.30وىذا يدل عمى أن احتمال وقت انتظار الزبائن عمى الخط تزداد في خدمة المشتركين

لمشركة ،لذا نوصي الشركة بتدعيم األجيزة االستقبالية بأجيزة أو نظام متطور وحديثة إلرضاء

المشتركين.
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