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المستخلص
لقد تم في هذا البحث بناء أنموذج محاكاة لخط سير عملية تعبئة علب األلبان في معمل ألبان
 وذلك لمعرفة معدل زمن االنتظار لكل علبة و معدل عدد العلب التي تبقى في صف،الموصل
 هذا وإن أنموذج،Microsoft Excel  حيث تم بناء األنموذج باستخدام،االنتظار قبل عملية التعبئة
 وكانت النتائج هي أنM/M/1:(FcFs,∞,∞)صفوف االنتظار المستخدم لهذه الدراسة هو من نوع
 وأن معدل عدد العلب في صف،) دقيقة71( زمن انتظار كل علبة في صف االنتظار ما يقارب
.علبة) لذلك اليوم7440( )علبة من مجموع العلب الكلية602( االنتظار هو

. صفوف االنتظار، محاكاة، أنموذج:الكلمات المفتاحية
Abstract
This research built a simulation model of the cans line mobilization process yogurt in
the Mosul dairy factory to see average waiting time per can and the average number of cans
that remain in the queue before the filling process. Where the model was built using
Microsoft Excel and queuing model used for this study is the kind of
M/M/1:(FcFs,∞,∞).The results are that the time of waiting for each packet in the queue
about (17) minutes and the average number of cans in the queue is (206) can of the total
cans (1440 packqge) for that day.
Key word: Model ,Simulation , Queues .
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المقدمة
تعد المحاكاة من األدوات القوية والمستعملة بصورة واسعة في العلووم ادداريوة والتوي
تعنى بدراسة وتحليل األنظمة المعقدة .ويمكن تعريف المحاكاة بأنهوا أسولوب يمكون بواسوطت
تقليد (محاكاة) عمليات نظام واقعي خالل مود زمنيوة .ويمكون الحصوول علوى هوذه الطريقوة
بواسووطة تطووووير أنمووووذج للمحاكووواة  ،وعووواد اة موووا يأخوووذ هوووذا األنمووووذج شوووكل مجموعوووة مووون
االفتراضات حول عملية النظام معبرة على شوكل عالقوات رياضوية أو منطقيوة بوين عناصور
األنموووذج قيوود الدراسووة .وعلووى النقووي موون الحلووول الرياضووية البحتووة المرتبطووة بالنموواذج
التحليلية فإن طرائق المحاكاة تستخدم لتنفيذ األنموذج خالل مدة زمنية ،بيانوات حقيقيوة ممةلوة
لقياسووات األداء الحقيقيووة (طو .)959،7992،أمووا االنتظووار فهووي حالووة يموور بهووا معظووم النووا
ويالحظها ،فتراهم في مواقف الحافالت أو أمام شبابيك الحجز،وتهدف نظريوة االنتظوار إلوى
تحديد المدة الزمنية لالنتظوار علوى المود البعيود وجعول تلوك المودة أقول موا يمكون ،كوذلك إلوى
تحديد طول صف االنتظار(أي العدد المتوقع من الوحودات التوي تنضوم إلوى صوف االنتظوار)
(ط .)139 ،7992،
نبذة تاريخية عن معمل األلبان
يعود مصوونع ألبووان الموصول أحوود المصووانع المهموة والحيويووة فووي العوراق ،إذ يسووهم فووي
توفير االحتياجات الغذائية األساسية الالزمة لالستهالك اليوومي للموواطنين ،لوذا يعود المصونع
من الوحدات االقتصادية الفعالة التي تهدف إلى ضمان األمن الغذائي للقطر.
يعد مصنع ألبان الموصل أحد مصانع الشوركة العاموة لمنتوجوات األلبوان ،تأسو سونة
 ،7914وباشوور فووي ادنتوواج الفعلووي فووي /71تموووز ،7912/ويوووفر المصوونع منتجووات األلبووان
بمواصووفات قياسووية لسوود جووزء موون حاجووة المووواطنين موون منتجووات األلبووان ا تيووة (الحليووب
بأنواع  ،القيمر ،اللبن ،الجبن بأنواع  ،الدهن الحيواني) .وبسبب رداءة نوعية الحليوب الخوام
الوووارد للمصوونع موون ناحيووة الدسووامة فووإن المصوونع متوقووف عوون تصوونيع الوودهن فووي الوقووت
الحاضر.
مشكلة البحث
لوحظ من خالل زيوارة الباحةوة لمعمول ألبوان الموصول أن هنواك صوف انتظوار لعمليوة
تعبئة علب اللبن (ذات سعة  650غم)
هدف البحث
إن هدف البحث هو معرفة معدل زمن االنتظار لكل علبة ذات نوع  650غوم ومعودل
عدد العلب التي تبقى في صف االنتظار إلى أن يتم تعبئتها ،وذلك لتقليل صف انتظوار العلوب
في صفوف االنتظار ،وبالتالي تؤدي إلى سرعة تجهيز العلب المعبئة بالمنتج.
نماذج المحاكاة (:)Phillips,Ravindran,1976,359
تعد النماذج ( )Modelمن أهم الوسائل التي يسوتعين بهوا البواحةين علوى فهوم األنظموة
المعقدة التي يصعب على المحلل استيعاب تفاصيلها بمجرد مراقبتها .ففي مةول هوذه الحواالت
يقوم المحلل ببناء أنموذج لموا يريود دراسوت يكوون تمةويالا صوادقا ا للواقوع الموجوود فوي النظوام
وتجريداا لما في من مكونات وتفاصيل ،ةم يقوم بعدها بالتعامل مع األنموذج بودالا مون النظوام
 .وتنقسووم النموواذج إلووى عوودة أنووواع معروفووة منهوواد النموواذج الماديووة مةوول المجسوومات والنموواذج
الرياضية مةل المعادالت والخوارزميات ،والنماذج المنطقية مةل نماذج المحاكاة الحاسوبية.
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وتتسع تطبيقوات المحاكواة الحاسووبية للكةيور مون التخصصوات واالهتماموات منهواددعم
القووورار ادداري– التطبيقوووات الهندسوووية (شوووبكات الحاسوووب  -الهندسوووة الصوووناعية – الهندسوووة
الكيمائية) -التطبيقوات العلميوة (الظوواهر الطبيعيوة – التفواعالت الكيميائيوة – األنظموة البيئيوة
والجيولوجية) ،هذا فضالا عن االستخدامات المحاكاة الحاسوبية في التعليم والتدريب.
وأنموذج المحاكاة الحاسوبي هو عبوارة عون تمةيول لمكونوات النظوام الةابتوة والعالقوات
التووي تووربط بعضووها بووبع ،بادضووافة إلووى تمةيوول منطقووي لسوولوكيات وخصووائ النظووام
الديناميكية على مد مدة مراقبة زمنية محوددة ،وتحوت فرضويات معينوة تتعلوق بعمول النظوام
ومكونات  .ويمكن أنموذج المحاكاة الباحوث مون إجوراء تجوارب فرضوية علوى األنمووذج بودالا
من إجرائها على النظام الحقيقي من أجل اختبار نظريات معينة حوول هوذا النظوام أو ادجابوة
عوون تسوواؤالت حووول رد فعوول النظووام نتيجووة لتحقووق شووروط أو حوودوث إحووداث معينووة فووي هووذا
النظووام .وعوواد اة يكووون اسووتخدام نموواذج المحاكوواة الحاسوووبية هووو االختيووار األخيوور بعوود اسووتنفاد
الخيارات الممكنة من أنواع النماذج المختلفة ،وذلك لصعوبة تطبيق تلك النماذج ،وهو ما قود
يحدث عاد اة في حالة النماذج الرياضية مقارنة ألسوباب عودم تووافر البيانوات والختبوار صوحة
األنموذج الرياضي .وفي تلك الحاالت ،تأتي المحاكواة الحاسووبية كبوديل قووي ومتواث لتمةيول
تلك األنظمة المعقدة وكيفية عملها على الحاسب ا لوي ،حيوث تتويإ إجوراء مجموعوة تجوارب
مصممة جيداا لإلجابة على التساؤالت المطروحة حول تلوك األنظموة والتوي تتعلوق بتفواعالت
النظووام الموودرو مووع بيئت و أو ربمووا بموود تووأةير مخرجووات النظووام بتغييوور عوودد معووين موون
المدخالت.
مراحل دراسة المحاكاة الحاسوبية وخطواتها( :رمضان)72-72 ،7002 ،
فيمووا ي وأتي المراحوول التووي تموور بهووا دراسووة المحاكوواة الحاسوووبية والخطوووات الواجووب
إتباعها النجازها ويوضإ الشكل ( )7تصويراا لهذه المراحل والعالقة بينهاد
 .1تعريف المشكلة
من المهم قبل الشروع في تنفيذ دراسة المحاكواة أن يسوبقها مرحلوة تخطيطيوة يوتم فيهوا
تحديوود أهووداف الدراسووة والجوودو منهووا وموود مالءمووة أسوولوب المحاكوواة كوسوويلة لتحقيووق
المطلووووب ،وكوووذلك يجوووب أن يوووتم فوووي هوووذه الخطووووة تعريوووف المتغيووورات المحوووددة للقووورار
( )Decision Variablesوالمعالم ( )Parametersالتوي ال يمكون الوتحكم بهوا ،وموؤةرات األداء
( )Performance Indicatorsالتي سيتم قيا األداء بمراقبة قيمها.
 .7بناء األنموذج المبدئي
وتشمل هذه الخطوة تحديد المكونات الةابتة لألنموذج من العناصر ا تيةد
أ .كيانوووات ( )entitiesوتعووورف علوووى أنهووووا أي شووويء ذي عالقوووة فووووي النظوووام لووو صووووفات
( )attributesويقوم بأداء أنشطة (.)activities
ب.أحداث ( )eventsوهي الوقائع الزمنية التي ينشأ عنها تغيير حالة النظام .
ج .متغيورات الحالوة ( )state Variablesوهوي مجموعوة المتغيورات الالزموة لتوصويف حالوة
النظام في أي وقت بحسب أهداف الدراسة.
 .2توليد البيانات وتحليلها
ويتم في هذه الخطوة توليد البيانات عن النظام إما يدويا ا أو آليا ا بحسب أهداف الدراسوة
ودرجة الدقة المطلوبة في مقابل التكلفة المادية والزمنية .كموا يوتم أيضوا ا تحليول تلوك البيانوات
إحصائيا ا من أجل استنتاج النمط ادحصوائي للبيانوات باسوتخدام إحود التوزيعوات ادحصوائية
المعروفة ،وفي حالوة تعوذر ذلوك مون الممكون اسوتخدام عينوة البيانوات المجموعوة مباشورة فوي
برنامج المحاكاة ،ولو أن ذلك يجعل تنفيذ البرنامج بطيئاا.
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.4تحويل األنموذج إلى برنامج حاسوبي
تتم في هوذه الخطووة عمليوة تطووير لبرنوامج المحاكواة الحاسووبي انطالقوا ا مون األنمووذج
المبوودئي والمعلومووات ادحصووائية التووي تووم استخالصووها عوون النظووام .وتشوومل عمليووة التطوووير
تصووميم البرنووامج كمخطووط ةووم اختيووار لغووة البرمجووة وأدوات التطوووير .وبالتحديوود تووتم عمليووة
تحويل لألنموذج النظري المطلوب محاكات ،والذي تم إعداده بنوا اء علوى مسوإ وتحليول لهوذا
النظووام إلووى أنموووذج حاسوووبي يمةوول تصووميما ا مفص والا لبرنووامج المحاكوواة المطلوووب تطووويره.
وتتطلب هذه الخطوة بالضرورة تةبيت نوعية أنموذج المحاكاة واختيار أسلوب بنائ من بوين
األساليب المعروفة لد المتخصصين.
 .5التحقق من صحة األنموذج وصالحيته
تهوودف عمليووة التحق وق موون صووحة األنموووذج ( )Model Verificationإلووى التأكوود موون
التوورابط الووداخلي لألنموووذج الحاسوووبي وتوافقو مووع األنموووذج المبوودئي .أمووا عمليووة التأكوود موون
الصوووالحية ( )Model Validationفتهووودف إلوووى مضووواهاة األنمووووذج الحاسووووبي بووواألنموذج
الرياضووي الحقيقووي للتأكوود موون جووودة تمةيوول أنموووذج المحاكوواة الحاسوووبي لألنموووذج الرياضووي
الحقيقي سوواء مون الناحيوة الظاهريوة أو مون حيوث تمةول عمليوة التحويول ()Transformation
التي تجري بداخل على المدخالت لتحويلها إلى مخرجات .وتعد عملية االختبوار والتأكود مون
الجودة من المهام الرئيسة في أي دراسة محاكاة بعد انتهاء عملية البرمجة والتطووير لبورامج
البرنووامج المطووور موون حيووث صووحة البرمجووة منطقي وا ا ووظيفي واا .كمووا تشوومل أيض وا ا التأكوود موون
صووالحية برنووامج المحاكوواة بوصووف أنموذجووا ا يعبوور تعبيووراا دقيقووا ا عوون سوولوكيات األنموووذج
الرياضي الحقيقي.
صفوف االنتظار
إن صفوف االنتظار ظواهرة منتشورة جوداا فوي الحيواة اليوميوة ،وهنواك عودد بسويط جوداا
من األفراد في أي مجتمع حديث ال يكونون مضطرين إلوى الوقووف فوي صوف للصوعود إلوى
األتوبي أو للحصول على تذكرة سينما أو للحصول على الدجاج من الجمعيات االستهالكية
والكةيوورون منووا يعتبوورون الصووفوف ظوواهرة ال يمكوون تجنبهووا فووي الموودن الحديةووة (الحنوواوي،
 .)654-653 ،7912هووذا وتعود ظوواهرة االنتظووار نتيجووة مباشوورة للعشوووائية ()randomness
في تشغيل مراكز الخدمة .فوصول الزبائن لطلب الخدموة وزمون أداء الخدموة غيور معوروف
مقدما ا بصوفة عاموة ،وإال أصوبإ فوي ادمكوان جدولوة عمليوة تشوغيل مراكوز الخدموة بالطريقوة
التي قد تؤدي إلى تجنوب االنتظوار كليوا ا .ونهودف مون دراسوة تشوغيل مراكوز الخدموة فوي ظول
الظروف العشوائية إلى أن نصل إلى بع خصائ قيا أداء نظام الخدمة محول الدراسوة
.فمووةالا يع ود قيووا الموودة التووي يتوقووع أن ينتظرهووا الزبووون قبوول أن يحصوول علووى الخدمووة موون
المقايي المنطقية لألداء .
كمووا يع ود قيووا نسووبة الوقووت التووي تظوول فيهووا مراكووز الخدمووة موون دون اسووتخدام موون
المقايي المنطقية لألداء أيضا ا .ويالحظ أن المقيا األول ينظر إلى النظوام مون وجهوة نظور
الزبون ،فوي حوين يقويم المقيوا الةواني درجوة اسوتغالل مركوز الخدموة ،ويمكننوا أن نور أنو
كلمووا طووال انتظووار الزبووون للخدمووة ،صووغرت نسووبة بقوواء مركووز الخدمووة موون دون اسووتخدام
والعكو صوحيإ .ولوذلك يمكون اسوتخدام مقوايي األداء هوذه فوي اختيوار مسوتو الخدمووة (أو
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معوودل الخدمووة) الووذي سوويحقق التوووازن بووين تلووك الحووالتين لمتعارضووتين (ط و -139 ،7992،
.)140

تعريف المشكلة

بناء األنموذج المبدئي

جمع البيانات وتحليلها

تحويل األنموذج إلى برنامج حاسوبي

التأكد من صحة األنموذج وصالحيته

الشكل 7
خطوات ومراحل دراسة المحاكاة الحاسوبية
المصدر :رمضان،حسام بن محمد"،6001،أساسيات المحاكاة الحاسوبية"مكتبة الملك فهد الوطنية.69،

نظم االنتظار
هناك أربعة أشكال أساسية لمواقف صفوف االنتظار تمةل في حد ذاتها ادطار العام
لصف االنتظار ومركز أداء الخدمة (جزاع)492-494،7992،د
 -1نظام انتظار ذو مركز أداء خدمة وبمرحلة واحدة (وهو الشكل المستخدم لهذه الدراسة).

.....
دخول

مركز أداء الخدمة

.....
خروج

الشكل 6
نظام انتظار ذو مركز أداء خدمة وبمرحلة واحدة
المصددددر :جوووزاع ،عبووود ذيووواب "، 7992،بحووووث العمليات"الطبعوووة الةانيوووة،وزارة التعلووويم العوووالي والبحوووث
العلمي،جامعة بغداد.494 ،
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 -2نظام انتظار ذو مركز أداء خدمة متعددة وبمرحلة واحدة.
 -3نظام انتظار ذو مركز أداء خدمة وبمراحل متعددة.
 -4نظام انتظار ذو مراكز أداء خدمة متعددة وبمراحل متعددة.
ومن أمةلة نماذج صفوف االنتظار(النجدي)1 ،7990،د
)∞1- (M/M/1) : (FcFs/∞/
)∞2- (D/M/1) : (GD/∞/
)∞3- (M/M/3) : (FcFs/∞/
)∞4- (GI/G/1) : (GD/∞/
إذ إن األنموذج المستخدم هو(∞.(M/M/1): (FcFs/∞/
حيث إن د
 Mترمز للتوزيع االحتمالي لوقت الدخول (والذي هو التوزيع األسي السالب).
 Mترمووز للتوزيووع االحتمووالي لوقووت المغووادرة أو وقووت الخدمووة (والووذي هووو التوزيووع األسووي
السالب).
 7ترمز لعدد مراكز الخدمة .
 FcFsترمز لنظام الخدمة (أي أوالا يأتي يخدم أوالا) .
∞ ترمز لطاقة النظام .
∞ ترمز لنوع مجتمع الدخول .
مقياس األداء لصفوف االنتظار
وهي المقايي التي تتحدد بواسطتها كفاءة صف االنتظار من حيث معدل الدخول
ومعدل الخدمة وطول صف االنتظار ووقت االنتظار في (النجدي)70-9 ،7990،د
 .1طول صف االنتظارLq :
ويمةل عدد الزبائن الموجودين في صف االنتظار في وقت معين ،ويعد من أهم
المقايي لقيا كفاءة النظام ،إذ بزيادة صف االنتظار تقل كفاءة النظام.
 .7طول صف االنتظار للنظامLs :
ا
وهو عدد الزبائن الموجودين في صف االنتظار مضافا لهم عدد الموجودين فوي مركوز
الخدمة في وقت معين .إذ غالبا ا ما يكوون هنواك عودد مون الزبوائن الوذين يتلقوون الخدموة حتوى
وإن كووان صووف االنتظووار فارغ وا ا ،وبووذلك يتووأةر النظووام حيووث تقوول كفاءت و عنوود زيووادة عوودد
الموجودين في وحدات الخدمة.
 .2الوقت المتوقع لالنتظار في صف االنتظارWq :
وهووو الوقووت المتوقووع لالنتظووار داخوول صووف االنتظووار مسووتةنى من و الوقووت المسووتغرق داخوول
مركز الخدمة وزيادة وقت االنتظار يقلل كفاءة النظام .
 .4الوقت المتوقع لالنتظار في النظامWs :
ويمةوول الوقووت المتوقووع لالنتظووار داخوول صووف االنتظووار مضووافا ا ل و الوقووت المسووتغرق داخوول
مركز الخدمة .
 :  .5يمةل معدل عدد الوداخلين فوي صوف االنتظوار خوالل الوزمن وبزيوادة قيموة  λعون
طاقة النظام ،ويؤدي ذلك إلى التقليل من كفاءة النظام.
 :  .6وهووي معوودل عوودد المغووادرين (المخوودومين) خووالل الووزمن .كلمووا كووان معوودل عوودد
الداخلين أكةر من معدل عدد المغادرين قلت كفاءة النظام.
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 : N(t) .2وهو متغير عشووائي يعبور عون عودد الزبوائن فوي النظوام عنود الوزمن .tوكلموا زاد
عدد الزبائن قلت كفاءة النظام .

  .2

 :معوودل وقووت الوودخول فووي صووف االنتظووار خووالل وحوودة الووزمن ( )tوتسوواوي ()1/λ

وكلما زادت قيمة (  )  قول حجوم صوف االنتظوار  ،وكلموا قلوت قيموة (  )  زاد طوول
صف االنتظار.

  .9



:معدل وقت الخدمة خالل الزمن وتساوي (  . )7/ وكلما زادت قيموة (  ) زاد



طول صف االنتظار وكلما قلت قيمة (  ) قل طول صف االنتظار .

 .10كثافدة المددرور ( 

) :وهووي نسووبة الووداخلين إلووى المغووادرين فووي صووف االنتظووار خووالل

وحدة الزمن .





معدل وقت الخدمة
معدل وقت الدخول



،






معدل الداخلين
معدل المغادرين



وعندما تكون    1يكون مجتمع القدوم محدوداا ( )Nوتفيد في قيا
االنتظار ،حيث عندما تكون    1بمعنى أن مجتمع الدخول يصبإ غير محدود (∞).

تووازن صوف

 .11حالة النظام
إذا كووان ) Pn(tهووي احتمووال وجووود ( )nزبووائن فووي النظووام عنوود الووزمن ( )tفووان النظووام
يوصف بأن في حالة مستقلة عون الوزمن ( )stationaryإذا كوان سولوك النظوام ال يعتمود علوى
الزمن أي االحتمال ) Pn(tال يعتمد على الزمن لذا يرمز ل بـــ ( )Pnويكون النظام في حالوة
االستقالل عن الزمن .أي
Lim Pn(t)  Pn
t 
 .17مدة االنشغال
تعرف كما يأتيد"هي مدة الوزمن مون لحظوة دخوول الوحودة األولوى فوي النظوام بعود أن
كووان فارغ وا ا لحووين عودت و فارغ وا ا موورة ةانيووة .وكلمووا زادت فتوورة االنشووغال زاد طووول صووف
Pn  1  1 - P0
االنتظار ،وقلت كفاءة النظام".
الجانب التطبيقي أو العملي
بعد قيام الباحةة بزيارة إلى معمل ألبان الموصل بتاريخ( )6076/77/5ومشاهدة خوط
سير ادنتاج وعملية تعبئة علب األلبان(حيث كانت التعبئة لذلك اليوم هي للوبن ووضوعها فوي
علب ذات حجوم  650غوم) لووحظ بوأن خوط سوير العلوب لو وقوت ةابوت ويسوتغرق ( )5ةووان
لغاية وصول إلى أنابيب اللبن أي أن ( )   =5وبعدها يسوتغرق ( )1ةووان لتوتم عمليوة تعبئوة
كوول علبووة ،أي إن وقووت الخدمووة كووذلك ةابووت والووذي يمةوول(،)    1خووالل الموودة الزمنيووة موون
الساعة 00د 9صباحا ا حتى الساعة 00د(70وهي الفتورة المخصصوة لعمليوة التعبئوة فوي ذلوك
اليوم) ،والشكل  3يمةل المخطط االنسيابي للعملية.
وبما أن وقت الخدمة ووقت الوصول بالةواني ومدة انجاز عملية التعبئة هي سواعتان،
لوذا ال يمكون إجوراء المحاكوواة يودويا ا ،فقود تووم تصوميم برنوامج حاسوووبي باسوتخدام Microsoft
( Excelكما في الجدول  ،)7وذلك الحتسابد
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معدل زمن انتظار كل علبة خوالل مودة زمنيوة مقودارها ( )6سواعة (وذلوك ألن الوقوت
المخص لعملية التعبئة خالل ذلك اليوم هو ساعتين) وذلك بحسب القانون ا تيد
معدل زمن انتظار كل علبة = مجموع زمن انتظار العلب
عدد العلب
كذلك تم إيجاد معدل عدد العلب في المدة الزمنية للمحاكاة ،وذلك برسم مخطط يمةل
تغير عدد العلب في صف االنتظار وزمن المحاكاة ،والشكل  4يوضإ ذلك.
كذلك تم الحصول على معدل عدد العلب في صف االنتظار بواسطة إيجاد المساحة
تحت المنحني (والتي تمةل عدد العلب xوقت االنتظار) وتقسيمها على المدة الزمنية
للمحاكاة ( 6ساعة) وذلك بحسب القانون ا تيد
المساحة تحت المنحني
معدل عدد العلب في صف االنتظار=
طول مدة المحاكاة
حيث تحسب المساحة تحت المنحني ،وذلك بإيجاد مجموع حاصل ضرب طول المدة
الزمنية في عدد العلب في صف االنتظار ،حيث إن من الساعة (05د00د )09إلى الساعة
(01د00د )09تنتظر علبة واحدة لذلك فإن المساحة لذلك الجزء ستكون ( ،)6×7لذا فإن
المساحة (الكلية) تحت المنحني= ....+ 2×6+ 4×7+ 6×7الخ
كذلك تم احتساب كةافة المرور بحسب القانون ا تيد




 

معدل وقت الخدمة
معدل وقت الدخول



االستنتاجات
 معدل زمن انتظار كل علبة هو ( )1028.857ةانية أي ما يعادل ( )17دقيقة تقريبا.ا معدل عدد العلب في صف االنتظار هو ()205.7714علبة .أي ما يقارب إلى ()206علبة.
 المساحة تحت المنحني هي (.)1481554 كةافة المرور هي (. )1.4مالحظةد نظراا لسعة الرسم والجداول في البرنامج فقد تم أخذ جزء صغير منها لعرض في
البحث ولالطالع أكةر الحظ الملحق .7
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الشكل 3
مخطط انسيابي للعملية (المخطط من إعداد الباحةة)

التوصيات
لتقليل المدة الزمنية المستغرقة فوي تعبئوة العلبوة نقتورث زيوادة األيودي العاملوة أو يمكون
القووول بمضوواعفة األيوودي العاملووة ،ممووا يجعوول الموودة الزمني وة المسووتغرقة لتعبئووة العلبووة (وقووت
الخدمووة) يقوول تقريبوا ا إلووى النصووف ،ممووا يووؤدي إلووى سوورعة تعبئووة العلبووة ،وبالتووالي تقليوول عوودد
العلب الواقفة في صف االنتظار.
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عددالعل
ب

عنوان التخطيط

7
6
5
4
3

متسلسلة1

2
1
0
08
:0
08 0:00
:0
08 0:02
:0
08 0:04
:0
08 0:06
:0
08 0:08
:0
08 0:10
:0
08 0:12
:0
08 0:14
:0
08 0:16
:0
08 0:18
:0
08 0:20
:0
08 0:22
:0
08 0:24
:0
08 0:26
:0
08 0:28
:0
08 0:30
:0
08 0:32
:0
08 0:34
:0
08 0:36
:0
08 0:38
:0
08 0:40
:0
08 0:42
:0
08 0:44
:0
08 0:46
:0
08 0:48
:0
08 0:50
:0
08 0:52
:0
08 0:54
:0
08 0:56
:0
08 0:58
:0
08 1:00
:0
08 1:02
:0
08 1:04
:0
08 1:06
:0
08 1:08
:0
08 1:10
:0
08 1:12
:0
08 1:14
:0
08 1:16
:0
08 1:18
:0
08 1:20
:0
08 1:22
:0
08 1:24
:0
08 1:26
:0
08 1:28
:0
08 1:30
:0
08 1:32
:0
08 1:34
:0
08 1:36
:01
:38

الزم
ن

الشكل 4
تغير عدد العلب في صف االنتظار وزمن المحاكاة
المصدرد من إعداد الباحةة

الجدول 7
محاكاة صف االنتظار لعلب األلبان في فترة زمنية طولها ( )6ساعة
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1

waiting
in queue
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1

Full

full

full

come

come

come

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

08:00:00
08:00:01
08:00:02
08:00:03
08:00:04
08:00:05
08:00:06
08:00:07
08:00:08
08:00:09
08:00:10
08:00:11
08:00:12

المصدر :من إعداد الباحةة

المصادر
أوالا -المصادر باللغة العربية
 .7الحنوواوي ،محموود" ،7912 ،بحوووث العمليووات فووي مجووال اددارة" ،مؤسسووة الشووباب الجامعووة،
ادسكندرية.
 .6النجووودي ،أريوووج عبووود القوووادر محموووود" ،7990 ،صوووفوف االنتظوووار ذات القووودوم المنوووتظم موووع
األسبقيات" ،رسالة ماجستير ،جامعة الموصل ،كلية اددارة واالقتصاد.
 .3جووزاع ،عبوود ذيوواب" ،7992 ،بحوووث العمليات"الطبعووة الةانيووة ،وزارة التعلوويم العووالي والبحووث
العلمي ،جامعة بغداد.
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 .4رمضان ،حسام بن محمد" ،6001 ،أساسيات المحاكاة الحاسوبية" مكتبة الملك فهد الوطنية.
 .5ط و  ،حموودي" ،7992 ،مقدمووة فووي بحوووث العمليووات" ،تعريووب احموود حسووين علووي حسووين ،دار
المريخ للنشر ،الريا  ،المملكة العربية السعودية.

ثانيا ا -المصادر باللغة االجنبية
1. Phillips. D. T, Ravindran. A, Solloerg. J, "Operations Research Principles and
Practice,1976,by John Wiley rsons.inc.

