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مفهىم اعخخرام بدىر العملياث
بن الىمى الغصيع في حجم وجصهيب الخىظيم الحريث ،وحعرذ
وحعلر العملياث إلاذاشيت وإلاهخاحيت والخلرم الفني والخىىىلىجي في وعاثل
ومعراث إلاهخاج وما جصجب عىه في ضياذة الخخصص وجلغيم العمل وضياذة
الرشاعاث والبدىر لخؼىيص املىخجاث ،ول هسه العىامل جصجب عليها حعلير
في العمليت إلاذاشيت وجصهيب في وظاثف إلاذاشة وصعىباث في صىع واجخاز
اللصاش إلاذاشي.
.وؤذي زل ككً ف ككي نشبع ككين ع ككىت نحي ككرة م ككً الل ككصن الح ككالي بل ك اع ككخخرام بد ككىر
العمليكاث ؤو ؤعكاليب علكم إلاذاشة همكىطر وػصيلكت علميكت لصكىع اللكصاشاث وخككل
مشاول إلاذاشة.
وحعخمر بدىر العملياث عل

جؼبيم مباذت الخدليل الىمي

 Quantitative Analysisوبىاء واعخخرام الىمازج  Modelsفي وطع
العىامل املصهبت التي جصجبؽ بمشيلت صىع اللصاش للىصىٌ بل اعخيخاحاث
علميت .هما حعخمر بدىر العملياث عل اعخخرام الحاعىب في معالجت
3
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العرذ الهاثل مً العملياث الحغابيت والصياطيت الالضمت لحل الىمازج
ً
ً
واعخخصاج الحلىٌ للمشاول ووان زلً ذافعا كىيا عل عصعت اهدشاش
واعخخرام وجىىع الحاعباث الالىتروهيت.
ً
ويع ككىذ ج ككاشيد بد ككىر العملي ككاث بل ك الع ككام 1759م ،بال ؤنه ككا ؤص ككبدذ مىط ككىعا
ً
ً
مهم ككا معترف ككا ب ككه بص ككىشة شع ككميت ح ككالٌ الح ككصب العاملي ككت الثاهي ككت خي ككث ح ككاءث
ً
ً
بد ككىر العملي ككاث وص ككفا مالثم ككا للمج ككاٌ ال ككسي اع ككخخرمذ في ككه وه ككى بد ككىر
العملياث العغىصيت  .ولىً بعر زلً جكم اعكخخرامها وجؼبيلهكا بىةكرة ملىاحهكت
اخخياحك ك ككاث الصك ك ككىاعت وخك ك ككل مشك ك ككاول مشك ك ككصوعاث نعمك ك ككاٌ ،فظهك ك ككصث جدك ك ككذ
مغككمياث مخخلفككت فلككر وصككفها الككبعع بإنهككا خالككت مككً خككاالث ذشاعككت العمككل
 ،Work Studyوالك ككبعع رحك ككص يك ككصي بإنهك ككا شياطك ككياث جؼبيليك ككت

Applied

 ،Mathematicsوباليغ ك ك ككبت لصح ك ك ككاٌ نعم ك ك ككاٌ ف ك ك ككي حعن ك ك ككي جؼبي ك ك ككم إلاخص ك ك ككاء
 . Statisticsمككً حككالٌ مككا وشذ ؤعككاله يمىككً حعصيككف بدككىر العمليككاث عل ك ؤنهككا
إلاذاشة ؤو الىعككيلت الصياطككيت التككي حعمككل علك جصككميم وحشككغيل الككىظم البشككصيت
رليككت بصككىشة ؤفظككل ،عككاذة فككي ظككل الظ كصوف التككي حغككخلطم جخصككيص املككىاشذ
املدرذة .وال يخفى عل ؤخر ؤهميت همازج بدىر العملياث وهةرة جؼبيلاتهكا فكي
الحي ك ككاة اليىمي ك ككت ،ف ك ككي ج ك ككرشظ الي ك ككىم ف ك ككي مخخل ك ككف الخخصص ك ككاث وا خص ك ككاء،
والصياطياث ،والحاعىب ،والاكخصاذ ،وإلاذاشة ،والخجاشة ،والهىرعت وغيرها.
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جخؼيؽ وطبؽ املشصوعاث (مفهىم شبياث نعماٌ):
ؤهخم العرير مً الباخثين و الراشعين و الىخاب بخعصيف شبياث نعماٌ ،
خيث كرمىا لها العرير مً املفاهيم و التي وان مً ؤهمها ما يلي :
 جم حعصيف شبىت الاعماٌ بانها علغلت مً الرواثص و الغهام و الخرفلاث في
شيل علع وحؼىغ ؤهابيب...الخ فىق هسه الغهام و التي جصل هسه
الرواثص ببعظها البعع .
 وجم حعصيف شبياث نعماٌ بانها شعىماث يخم بعراذها لخىطيذ وبيان
العالكاث املخراحلت للمهام و نعماٌ املخخلفت التي يخىىن منها مشصوع ما
وهسلً جىطيذ نوشؼت الحصحت لهسا املشصوع.
هسا وجخىىن ؤي شبىت ؤعماٌ مً زالزت مىىهاث اعاعيت جخمثل فيما يلي :
 -1الرواثص  :Nodesوعاذة ما يخم جصكيمها باشكام حاصت لخعبر عً حهاث
مصعلت (مصاذش ) اوحهاث مغخلبلت .
 -2الغهام : Arcsوعاذة ما يخم وصفها بصمىض لىصف الرواثص التي جصل بينها
 -3الخرفم  :Flowوهى يمثل كيمت مجهىلت يخم البدث عنها عً ػصيم خل
الىمىزج .
ويىضح الشيل الخالي همىزحا لشيل شبىت ؤعماٌ :
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وجمثل الرواثص في هسا الشيل هلؽ الشبىت ،خيث كر جصمط بل مىكع مخطن ؤو
مدؼت عمل ؤو مىؼلت ؤو مريىت.....الخ  ،بيىما حشكيرالخؼىغ وهي الغهام املمخرة
بين هلاغ هسه الشبىت بل حؼىغ الاجصاٌ ؤو الؼصق ؤو الشكىاشع ؤو املكىاعير
التي جصل بين ول هلؼت وؤحصي ،هما جىطع نخماٌ املصاذ جرفلها فىق هسه
الغكهام بين ول ذاثصجين .يجرش بالسهص وحىذ اشياٌ احصي لشبياث الاعماٌ.
حشير البدىر و الراشعاث و الىخاباث العلميت املخعرذة و املخخصصت في مجاٌ
بدىر العملياث ال وحىذ زالزت اهىاع اعاعيت مً همازج شبياث نعماٌ يمىً
جىطيذ ول منها بةيجاض فيما يلي:
 -1همازج اكصص ػصيم The shortest Route Models
حغخخرم هسه الىمازج لخدرير اكصص ػصيم او مغاش بين هلؼت املصرش وهلؼت
ؤو احصي مً هلؼت الىصىٌ .
 -2همازج اكص ي جرفم :The Max Flow Models
حغخخرم هسه الىمازج لخدرير اكص ي جرفم يمىً جدليله ملخغير معين وزلً
برايت مً هلؼت املصرش وختي هلؼت الىصىٌ.
 -3همىزجي جلييم ومصاحعت البرامج واملغاش الحصج :
Program Evaluation and Review Technique "PERT" and Critical path
"method "CPM
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همازج اكصص ػصيم The shortest Route Models
حغعي همازج اكصص ػصيم ال جدرير اكصص ػصيم بين هلؼت املصرش وهلؼت
الىصىٌ او اكصص ػصيم بين هلؼخين عل الشبىت .
هسا و يمىً جدرير اكصص ػصيم يمىً ان يلؼعه مخغير ما مثل مىخج ؤو حطء
مىه او عياشة او مياملت جليفىهيت مً هلؼت املصرش بل هلؼت الىصىٌ عً ػصيم
صياغت همىزج شياض ي حؼي يفترض ان هسا املخغير يىؼلم مً هلؼت املصرش ()1
ويمصعبر مجمىعت مً الىلؽ الىعيؼت ( )4( ، )3( ، )2وزلً ختي يصل ال
هلؼت الىصىٌ (.)5
وحغخخرم همازج اكصص ػصيم لعالج الىثير مً املشىالث و التي يخمثل ؤهمها
فيما يلي :
 -1مشيلت اكصص مغاش .
 -2مشيلت اكصص شجصة جىصيل .
 -3مشيلت بخالٌ وججرير رالث .

مشيلتاكصص مغاش The shortest Path problem
جخمثل هسه املشيلت في جدرير اكصص مغاش يمخر مً هلؼت معيىت او مصهط معين
ال هلؼت احصي او مصهط آحص ؤو اهةر في شبىت ؤعماٌ معيىت ،ويمىً جىطيذ
زلً مً حالٌ جدليل بياهاث الخؼبيم الخالي :

7

مقرر بحوث العمليات

اكاديمية المنهل للعلوم

د  /احمد عبد الرحمن عمر

جؼبيم  :جىفصث اليً البياهاث الخاليت و الخاصت بمغاشاث لىلل مىخج ما مً
هلؼت املصرش ( )1وختي هلؼت الؼلب ( . )7ومغافت ول مغاش بالىيلىمتر :
30 = 21

30 = 52

30 = 64

25 = 31

50 = 72

16 = 65

35 = 41

6 = 43

19 = 75

20 = 32

40 = 63

15 = 76

املؼلىب :
ً
ؤ .شعم شبىت الاعماٌ مىضحا عليها الىلؽ و املغاشاث ومغافت ول مغاش.
ب .جدرير اكصص مغاش لىلل املىخج مً هلؼت املصرشال هلؼت الىصىٌ النهاثيت
وػىله.

مشيلت اكصص شجصة جىصيلThe Minimum spanning Tree problem:
جخمثل هسه املشيلت في الخىصل ال مجمىعت الخؼىغ التي جصل بين حميع
مصاهط شبىت نعماٌ عً ػصيم احخياش الخؼىغ (الفصوع) التي جىىن شجصة
جمخر عل شبىت نعماٌ وزلً باكل ػىٌ احمالي لفصوع الخىصيالث الخاصت
بهسه الشجصة.
جؼبيم :جىفصث لريً البياهاث الخاليت مً ذشاعت عً وابالث الخليفىهاث التي
يجب اوشائها لخىصيل ول عىترالاث الخليفىهاث ببعظها في املريىت (ظ)،
املغافاث بالىيلىمتر.
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املؼلىب  :اعراذ شكجصة الخىصيل ليل عىترالاث الخليفىهاث ببعظها البعع
باكل ػىٌ احمالي لليابل املىصل ليل الغىترالاث.

مشيلت بخالٌ وججريررالث Replacement by Network:
حغاعر شبياث نعماٌ عل جدرير افظل فترة العخخرام رالث و املعراث
وزلً عً ػصيم جؼبيم همازج الاخالٌ و اكصص ػصيم عل هسه الشبياث ،هسا و
يمىً جىطيذ زلً مً حالٌ الخؼبيم الخالي :
جؼبيم :جدخاج بخري الشصواث الصىاعيت ال آله ألخر اكغامها الاهخاحيت ،وكر
جبين ؤهه يمىً شصاء هسه الالت واعخخرامها ملرة اشبعت عىىاث فلؽ بعرها جباع
هخصذة  ،ؤويمىً اخالٌ رلت في نهايت ؤي عام آحص حرير بديث يخؼلب زلً
صياهت اكل  .يىضح الجروٌ الخالي جياليف الدشغيل و الصياهت الصافيت امللرشة
لشصاء رلت في برايت ؤي عام آحص ( الليمت باأللف حىيت ):
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الغىىاث

1

2

3

4

5

1

ككك

12

19

33

59

2

ككك

ككك

14

23

38

3

ككك

ككك

ككك

16

26

4

ككك

ككك

ككك

ككك

13

املؼلىب  :اعخخرام همىزج اكصص ػصيم لخدرير عياعت إلاخالٌ املثلي و التي
جخفع الخيلفت اليليت للدشغيل حالٌ فترة العلر .

همازج اكص ي جرفم The Max flow problem:
جخىىن شبىت ؤعماٌ اكص ي جرفم مً هلؼت مصرشو هلؼت وصىٌ بينهما
مجمىعت مً الىلؽ الىعؼيت ،وجصبؽ بين ول جلً الىلؽ مجمىعت حؼىغ بما
ؤماميت ؤو حلفيت  ،وكر يمثل املصرش اهةر مً هلؼت  ،هما كر يمثل الىصىٌ اهةر
مً هلؼت ايظا خيث كر جيخ ي الشبىت بإهةر مً هلؼت ،هسا وليل حؽ مً
الخؼىغ نماميت ػاكخه املدروذة .
وحغع همازج ؤكص ي جرفم بصفت عامت ال جدرير اكص ي هميت جرفم ممىىت
ملخغير ما مثل املياه و املصوش و املعلىماث.....الخ  ،والتي يصاذ مصوشها او هللها
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حالٌ مصاهط او هلاغ او مغاشاث شبىت نعماٌ .ويىضح الخؼبيم الخالي
هيفيت خغاب اكص ي جرفم :
جؼبيم :جىفصث لريً البياهاث الخاليت الخاصت بمغاشاث جرفم مىخج ما مً
مصرش الاهخاج ( )1وختي مصهط الخىضيع ( )7وهسلً ػاكت ول مغاش هما يلي:
املغاش

ػاكت املغاشبالىخرة

()2-1

54

()3-1

75

()4-2

36

()5-2

39

()4-3

45

()5-3

57

()6-4

63

()6-5

90

()7-6

147

املؼلىب :
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ً
 -1شعم شبىت نعماٌ مىضحا عليها الىلاغ واملغاشاث وػاكت ول مغاش .
 -2جدرير اكص ي جرفم للمىخج مً هلؼت املصرش ( )1ال هلؼت الؼلب ()7

جؼبيلاث
 -1ؤحب عً الاعئلت الخاليت :
ؤ -خرذ امللصكىذ بشبياث نعماٌ ؟ زم ؤشكصح ؤهميت اعخخرامها في املجاالث
الخؼبيليت املخخلفت .
ب -ؤزهص شيل شبياث نعماٌ زم خرذ مفهىم ول شيل منها .
ج -ؤزهص اهىاع همازج شبياث نعماٌ.

 -2جىفصث لريً البياهاث الخاليت والخاصت بمغاشاث لىلل
املىخج (ظ) مً هلؼت املصرش ( )1وختي هلؼت الؼلب (.)7
ومغافت ول مغاش بالىيلىمتر :
40= 21

35=52

41=64

45=31

32=72

29=65

30=41

34=43

20=76

25=32

42=63

املؼلىب :
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ً
ؤ -شعم شبىت نعماٌ مىضحا الىلؽ و املغاشاث ومغافت ول مغاش .
ؤ-

جدرير اكصص مغاش لىلل املىخج (ظ) مً هلؼت املصرش ال هلؼت
الىصىٌ النهاثيت وػىله.

 -3جىفصث لريً البياهاث الخاليت والخاصت بمغاشاث جىلل
وعفص

اخر

مىروبي

املبيعاث

بين عرة

مىاكع

(املغافت بالىيلىمتر ):
15= 21

19=53

12=21

20=63

22=41

16=43

10=32

25=54

14=62

20=75

15=43

24=76

املؼلىب :
ً
ؤ -شعم شبىت نعماٌ مىضحا الىلؽ و املغاشاث ومغافت ول مغاش .
وجدرير اكصص مغاش لخدصن مىروب البيع مً هلؼت املصرش ال هلؼت الىصىٌ
مع جدرير ػىٌ هسا املغاش .
13
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مقرر بحوث العمليات

د  /احمد عبد الرحمن عمر

 -4جىفصث لريً البياهاث الخاليت مً ذشاعت عً وابالث
الخليفىهاث التي يجب اوشائها لخىصيل ول عىترالاث
الخليفىهاث ببعظها البعع في املريىت (ق) :

فةزا علمذ ؤن املغافت بالىيلىمتر  ،كم باعراذ شكجصة الخىصيل ليل عىترالاث
الخيلفىهاث ببعظها باكل ػىٌ ؤحمالي لليابل املىصل ليل الغىترالاث.

 -5يىضح الجروٌ الخالي جياليف الدشغيل و الصياهت الصافيت
امللرشة لشصاء رلت في برايت العام نوٌ وبيعها في برايت ؤي
عام آحص وزلً ملرة اشبعت عىىاث (الليمت باأللف حىيه ):

14
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مقرر بحوث العمليات

الغىىاث

1

2

3

4

5

1

ككك

15

20

45

60

2

ككك

ككك

25

24

40

3

ككك

ككك

ككك

22

30

4

ككك

ككك

ككك

ككك

19

املؼلىب :اعخخرام همىزج اكصص ػصيم لخدرير عياعت إلاخالٌ املثلي والتي
جخفع الخيلفت اليليت للدشكغيل .

 -6يىضح الجروٌ الخالي جياليف الدشغيل و الصياهت الصافيت
امللرشة لشصاء آلت حريرة في برايت العام نوٌ وبيعها في ؤي
عام آحص حالٌ اشبعت عىىاث (الليمت باأللف حىيه ):

15
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مقرر بحوث العمليات

الغىىاث

1

2

3

4

5

1

ككك

25

30

50

70

2

ككك

ككك

40

35

55

3

ككك

ككك

ككك

45

60

4

ككك

ككك

ككك

ككك

50

املؼلىب :اعخخرام همىزج اكصص ػصيم لخدرير عياعت إلاخالٌ املثلي والتي
جخفع الخيلفت اليليت للدشكغيل .

هماضج جلييم ومصاحعت البرامج  PERTواملغاش الحصج
.CPM

اعخخرام اعلىب املغاش الحصج  CPMفي جدليل
وكذ جىفيساملشصوع :
يمىً جىطيذ هيفيت اعخخرام اعلىب املغاش الحصج في جدليل وكذ جىفيس
املشكصوع مً حالٌ الخؼبيم الخالي :

16
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مقرر بحوث العمليات

د  /احمد عبد الرحمن عمر

 :يىضح الجروٌ الخالي الىكذ املخىكع ألوشؼت جىفيس بخري

املشصوعاث الصىاعيت :
مغاش اليشاغ

الىكذ املخىكع بالغاعت

()2-1

100

()4-2

200

()6-4

250

()3-1

350

()5-3

150

()6-5

400

()6-1

400

املؼلىب:
 شعم شبىت نعماٌ لهسا املشصوع . جدرير املغاش الحصج . جدرير الاوكاث املبىصة و املخإحصة و الصاهرة ليل وشاغ مً اوشؼتاملشصوع .
17
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د  /احمد عبد الرحمن عمر

اعخخرام اعلىب جلييم ومصاحعت البرامج  PERTفي
جدليل وكذ جىفيس املشصوعاث :
يعخمر ؤعلىب  PERTفي جدليالجه عل افتراض وحىذ عىصكص عرم الخإهر السي
صاخب عملياث جىفيس املشصوعاث ،لسلً فةهه يعخمر عل جلريص ؤضمىت جىفيس
ؤوشكؼت املشصوعاث باعخخرام الخىضيع الاخخمالي ،خيث يعخمر في هسا الصرذ
عل اعخخرام جىضيع بيخا الاخخمالي (  )Beta Distributionوالسي يغع بروشه
بل خغكاب زالزت جلريصاث للىكذ ،وهي جلريص الىكذ املخفاثل خيث يعؼيه وضها
واخرا ،وجلريص الىكذ نهةر اخخماال خيث يعؼيه ؤشبعت ؤوضان ،وجلريصالىكذ
املدشاثم ويعؼيه وضها واخرا .وفي طىء زلً فةهه يمىً خغاب الىكذ املخىكع
باعخخرام املعاذلت الخاليت :
الزمن املتوقع

الوقت ألاكثر احتمال

الوقت املتشائم

الوقت املتفائل

ويىضح الخؼبيم الخالي هيفيت اعخخرام اعلىب  PERTفي جدليل وكذ جىفيس
املشصوعاث:

جؼبيم

 :جىفصث لريً البياهاث الخاليت و التي جخعلم باألوشؼت الالضمت لخىفيس

مشصوع معين وهسلً الىكذ الالضم ليل وشاغ منها باليىم .

18
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مغاش اليشاغ

مقرر بحوث العمليات

د  /احمد عبد الرحمن عمر

جلريصاث الىكذ باأليام
املدشاثم

الاهةراخخماال

املخفاثل

()2-1

45

22.5

15

()3-2

42.5

20

12.5

()5-3

55

17.5

10

()4-3

40

17.5

10

()5-4

25

17.5

10

()5-2

55

25

10

()6-5

20

12.5

5

املؼلىب:ك
 شعم شبىت بيرث. جدرير الىكذ املخىكع لالهتهاء مً املشصوع. جدرير املغاش الحصج للمشكصوع. جدرير اخخماٌ جىفيس املشصوع في 112يىم .19
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مقرر بحوث العمليات

د  /احمد عبد الرحمن عمر

هظصيت صفىف الاهخظاش
مكً ؤهكم مىطككىعاث بدكىر العمليككاث ,هظصيكت صكفىف الاهخظككاش (هظصيكت نشجككاٌ)
التكي وشكإث عكام 1909م .وككر اعكخخرمذ بىةكرة فكي هثيكر مكً هكىاحي الحيكاة وحاصكت
الىىاحي التي جصجبؽ مباشصة بالطبىن وبمياهيكت خصكىله علك حرمكت مكا بإعكصع وككذ
واكل جيلفت.
حع ككصف ص ككفىف الاهخظ ككاش بإنه ككا " :حؼ ككىغ اهخظ ككاش الطب ككاثً الل ككاذمين بل ك ؤم ككاهً
جل ككريم حرم ككت مؼلىب ككت ؤو حغ ككهيالث معيى ككت " وم ككً نمثل ككت علك ك ص ككفىف الاهخظ ككاش
مجمىعككت نشككخاو الككىاكفين ؤمككام شككبان مدصككل ؤحككىش فككىاجير كككىاثم الىهصبككاء،
الغك ككفً التك ككي جيخظك ككص فك ككي املك ككىاوا لخفصي ك ك خمىلتهك ككا ؤو جيخظك ككص ذوشهك ككا فك ككي الخدميك ككل،
الؼككاثصاث التككي جدككىم فككي الجككى اهخظككاشا للهبككىغ وبل ك زلككً مككً الشككىاهر فككي الحيككاة
العمليت.
ويخىككىن صككف الاهخظككاش م ككً مصهككط ال كرحىٌ ومصهككط الخرم ككت ،بطككافت بل ك مىك ككع
الاهخظاش ،وليل منها مىاصفاث حاصت جازص في ذشاعت زلكً الصكف .ولعكل مكً ؤهكم
املخغيككراث الىاح ككب ؤح ككسها باالعخبككاش لخدري ككر مىاص ككفاث صككف الاهخظككاش جل ككً الت ككي
جخككص ػبيعككت الككرحىٌ بل ك صككف الاهخظككاش ،بمككا فككي زلككً الفتككرة الطمىيككت بككين ضبككىن
وآح ككص ،والت ككي غالب ككا م ككا جد ككرذ ب ككالخىضيع الاخخم ككالي للمخغي ككر العش ككىاجي ال ككسي يمث ككل
الفتككرة الطمىيككت لىك ككذ الككرحىٌ ،هككسلً وممككا يككازص فككي صككف الاهخظككاش عككرذ وخككراث
21
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الخرمكت ووكككذ الخرمككت املخصكص ليككل ضبككىن ،وخيكث ؤن هككسا الىكككذ غيكر زابككذ فككي
معظك ككم نخيك ككان بك ككل يخك ككإزص بخك ككإزيراث عشك ككىاثيت لك ككسا فك ككان مك ككً الظك ككصوشي الاهخم ك كام
ً
بككالخىضيع الاخخمككالي لهككسا الىكككذ – بطككافت بلك ؤهميككت معصفككت ػصيلككت جصككصف وخككرة
الخرم ككت والدغلغ ككل ال ككسي ج ككاذي ب ككه الخرم ككت للطب ككاثً املىخظ ككصيً خي ككث يمى ككً ؤن
يىك ك ككىن الدغلغك ك ككل خغك ك ككب حغلغك ك ككل وصك ك ككىلهم ؤو العىك ك ككػ ؤو بىاعك ك ككؼت الاحخيك ك ككاش
العش ككىاجي م ككً ب ككين الطب ككاثً ؤو الىخ ككراث املىخظ ككصة ل خرم ككت العم ككالء  .بن ص ككف
ً
الاهخظككاش يمىككً ؤن يىككىن فككي خيككل مدككروذ مثككل عيككاذة الؼبيككب ؤو يىككىن مفخىخككا بككال
نهاي ككت مد ككرذة واالهخظ ككاش علك ك حج ككط بظ ككاعت واملغ ككإلت نحي ككرة الت ككي ج ككازص ف ككي ص ككف
ً
الاهخظككاش هككي مصككرش اللككاذمين لصككف الاهخظككاش وهككل ؤن هككسا املصككرش مدككروذا مثككل
املاهيىككاث العاػلككت فككي معمككل معككين وعككبب صككف الاهخظككاش هككى العؼككل ؤو ؤن يىككىن
ً
زلً املصرش مفخىخا.
يمىككً الىظ ككص بل ك هثي ككر مككً الىم ككازج الت ككي هص ككاذفها فككي خياجى ككا هىم ككازج ص ككفىف
اهخظاش "ػىابير" " " Queuing Systemبز يىحر بهسه الىمازج عىصكصيً ؤعاعكيين
هما :ملرم الخرمت وػالب الخرمت .
فةزا ؤحسها الغياشاث املصكؼفت ؤمكام مدؼكاث الىككىذ للتكلوذ بكالىكىذ علك ؤنهكا
هم ككىزج للص ككفىف ،خي ككث جمث ككل مدؼك ككت الىك ككىذ حه ككت الخرم ككت مل ككرم الخرم ككت
وجمثك ككل الغك ككياشاث الك ككىاشذة للمدؼك ككت بؼك ككالمي الخرمك ككت ،وغيرهك ككا الىثيك ككر م ككً نمثلك ككت
املباشصة ،ولىكً هىكان ؤمثلكت لؼكىابير غيكر مباشكصة ولىنهكا بمثابكت همكىزج للصكفىف،
21
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ً
فمثال الصعاثل التي جخجمع ؤمام بخكري الؼابعكاث فكي اهخظكاش الؼباعكت ،فالؼابعكاث
جمث ككل مل ككرم الخرم ككت ،والصع ككاثل امل ككصاذ ػباعته ككا جمث ككل ػ ككالمي الخرم ككت ،والعم ككاٌ
ال ككسيً يلف ككىن ؤم ككام مخ ككطن ؤذواث الش ككغل ف ككي اهخظ ككاش اع ككخالمها ،و ككل ه ككسه ؤمثل ككت
لظ ككاهصة الص ككفىف.

ؤي ؤن ػال ككب الخرم ككت ؤو هم ككا وغ ككميه الطبك كىن يإح ككس ع ككرة

ؤش ككياٌ ،هم ككا ؤن الخرم ككت ك ككر ج ككخم باهخل ككاٌ الطب ككىن بلك ك الش ككخص ؤو املي ككان خي ككث
جلرم الخرمت ؤو كر جخم باهخلكاٌ ملكرم الخرمكت هفغكه بلك الطبكىن ػالكب الخرمكت
.
وبصىشة عامت يمىكً حعصيكف الصكف علك اهكه الىخكراث (ؤشكخاو – عكياشاث
– شعاثل ..الخ) التي جصل بل ميان الخرمت وجيخظص في صف زكم جدصكل فكي النهايكت
ً
عل ك ك الخرمك ككت ،وؤحي ك كرا حغك ككاذش ميك ككان الخرمك ككت ..وهمك ككىزج الصك ككفىف هك ككى مجمىعك ككت
العمالء ومجمىعت ملرمي الخرمت.
يصحع اصل هظصيت صفىف الاهخظاش بل ؤعماٌ ( )A. K. Erlangالتكي بكرؤث عكام
1959م ،وكر ؤحصي ( )Erlangججاشبكه علك مشكيلت جخعلكم باالضذخكام فكي خصهكت جللكي
امليامل ككاث الخلفىهي ككت ،فف ككي ح ككالٌ الفت ككراث الت ككي جىة ككر فيه ككا امليامل ككاث يخع ككصض ػ ككالبى
املياملك ككاث بل ك ك خ ك ك يء مك ككً الخك ككإحير لع ك ككرم كك ككرشة العك ككامالث عل ك ك مىاحهك ككت الؼلب ك ككاث
بالغككصعت الت ككي جد ككرر به ككا ،واملش ككيلت نصككليت الت ككي عالجه ككا ( )Erlangواه ككذ عب ككاشة
عً خغاب هسا الخإحير باليغبت لعاملت واخرة.
وف ككي ع ككام 1917م اع ككخخرمذ الىخ ككاثج لدش ككمل ع ككرذ م ككً الع ككامالث وك ككر اع ككخمص
22
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الخؼ ك ككىش ف ك ككي مج ك ككاٌ خصه ك ككت امليامل ك ككاث الخليفىهي ك ككت عل ك ك هف ك ككػ نع ك ككػ الت ك ككي ب ك ككرؤها
( ،)Erlangوبعككر اهتهككاء الحككصب العامليككت الثاهيككت امخككر اعككخخرام العمككل الككسي بككرؤه
ً
 Erlangليشمل عرذا مً املشاول العامت التي لها صله بصفىف الاهخظاش.
وجؼب ككم هظصي ككت ص ككفىف الاهخظ ككاش ف ككي ؤوح ككه هثي ككرة م ككً الحي ككاة ،فل ككر حغ ككخخرم
بعككع املدككالث الىبككري ) (Super marketsهظصيككت صككفىف الاهخظككاش لخدريككر عككرذ
املدؼكاث التكي يكرفع فيهككا العمككالء خغكابهم عىكر الخكصوج ()Check Out Stations
لظمان الدشغيل الاكخصاذي لهسه املدالث في مخخلكف نوككاث حكالٌ اليكىم ،همكا
حغككخخرم هككسه الىظصيككت لخدليككل جككإحير الغككياشاث عىككر مدؼككاث ذفككع الصعككىم عىككر
امل ككصوش ف ككي الىب ككاشي ؤو نهف ككاق لخدري ككر ع ككرذ وخ ككراث حش ككغيل ه ككسه املدؼ ككاث عل ك
ؤع ككاظ ) (24عك ككاعت حرمك ككت بهك ككرف جخفك ككيع الخيك ككاليف عىك ككر مغك ككخىي معك ككين مك ككً
الخرمت .وحغخخرم عل هؼاق واعع في امليشأث الصىاعيت.
وهىككان مشككيلت خل ككذ بىجككاح باع ككخخرام هظصيككت صككفىف الاهخظككاش وهككي مش ككيلت
ججريككر عككرذ نشصككفت التككي حغككخلبل الغككفً ؤو عصبككاث هلككل البظككاجع فككي املككىاوا ؤو
ً
مدؼ ككاث النهاي ككاث ،الن املع ككصوف ؤن ه ككال م ككً جي ككاليف نشص ككفت وجي ككاليف غصام ككاث
الخككإحير جصجف كع ،وعل ك زلككً فاهككه مككً املصغككىب فيككه بكامككت عككرذ مككً نشصككفت يككاذي
بل حفع مجمىع هسه الخياليف.
ومككً وككل مككا عككبم زهككصه وغككخيخج ؤن هظصيككت صككفىف الاهخظككاش حعخبككر ؤذاة جدليككل
جلرم معلىماث ؤهةر ؤهميكت عكً الىمكىزج املكرشوظ ،وؤنهكا هظصيكت جلكىم علك ؤعكاظ
23
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وصككف معككرٌ الىصككىٌ ووكككذ جلككريم الخرمككت باعككخخرام الخىضيعككاث الاخخماليككت
املىاعككبت همككا يجككب ؤن جىككىن اللككصاشاث املخعللككت بالؼككابىش مبييككت عل ك ؤعككاظ مككً
الخيلفككت ممككا يجعككل مجمككىع الخيككاليف (جيلفككت الخرمككت ) جيلفككت الاهخظككاش) اكككل مككا
يمىً.

العىاصص نعاعيت لىمىزج صف الاهخظاش:
يخىىن همىزج صكف الاهخظكاش مكً عكبعت مىىهكاث ؤو عىاصكص ؤعاعكيت وفيمكا يلكي
عصض مىحط ليل عىصص عل خره:

 /1جىضيع الىصىٌArrival Distribution :
يلصكر بككه الىيفيكت التككي يصككل بهكا ػالككب الخرمكت بلك مصهككط جلكريم الخرمككت فلككر
ً
يىك ككىن الىصك ككىٌ بمعك ككرٌ زابك ككذ ،مك ككثال وك ككل هصك ككف عك ككاعت يك ككإحي بل ك ك مصهك ككط الخرمك ككت
ً
عش ككصيً عمي ككل ،وك ككر يى ككىن الىص ككىٌ عش ككىاثيا ؤي ؤن مع ككرٌ الىص ككىٌ (الل ككروم)
يخخلف مً ضمً آلحص .فلر يصل العميكل بلك مصهكط الخرمكت ويدصكل علك الخرمكت
ً
مىف ككصذا ؤو يص ككل العم ككالء وج ككخم ح ككرمتهم مجخمع ككين ف ككي ش ككيل مجمىع ككاث هم ككا ف ككي
املؼاعم وعاذة ما يؼلكم عل هسه الحالت الخؼىغ املجمعت .
وهىككان ػككصيلخين للخعبيككر عككً معككرٌ الىصككىٌ ،كككر يىككىن عككرذ الىخككراث التككي
جص ككل وجىظ ككم للىم ككىزج ف ككي الىخ ككرة الطمىي ككت ،وك ككر يى ككىن الخعبي ككر ف ككي ش ككيل الىك ككذ
السي يمط ي بين وصىليين مخخاليين.
24
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 /2جىضيع الخرمتService Distribution :
يلص ككر ب ككه الىيفي ككت الت ككي جل ككرم بهك ككا الخرم ككت فل ككر يى ككىن جل ككريم الخرم ككت ي ككخم
بش ككيل زاب ككذ ؤو عش ككىاجي .وي ككخم الخعبي ككر ع ككً مع ككرٌ الخرم ككت بؼ ككصيلخين ،ك ككر يى ككىن
ُ
عل شيل عرذ الىخراث التي جلرم لها الخرمت في الىخرة الطمىيت ،ؤو يىىن عل
شيل الىكذ املؼلىب لخلريم الخرمت لطبىن ما.

 /3ػصيلت جلريم الخرمتService Discipline :
ً
ه ككي الترجي ككب ال ككسي ُيخ ككرم ب ككه العم ككالء ،وك ككر جى ككىن علك ك ؤع ككاظ م ككً يص ككل ؤوال
ً
ُيخككرم ؤوال ( ،)First Come First Service( )FCFSوكككر جىككىن عل ك ؤعككاظ مككً
ً
ً
يصككل ؤحيككرا يخككرم ؤوال (  ،)Last Come First Service( )LCFSوكككر جىككىن علك
ؤعكاظ عشىاثككي ( )Service In Random Order( )SIROوككر جىكىن علك ؤعككاظ
نعككبليت ( (Service in Priorities))SIPخي ككث جل ككرم الخرمككت لؼالبيهككا وفل ككا
لحاحتهم امل حت لها هما يدرر في املغدشفياث.

 /4مصهط جلريم الخرمتService Facility :
ُ
كغككم مصهككط جلككريم الخرمككت علك ؤعككاظ عككرذ ملككرمي الخرمككت فككي الىمككىزج فلككر
يىحككر ملككرم حرمككت واخككر ) (Single Channel Systemوك ككر يىح ككر ؤهةككر م ككً
ملكرم حرمككت ( )Multiple Channel Systemوهىكا فكةن ػالككب الخرمكت ككر جلككرم
له الخرمت مً ؤي مً مصاهط الخرمت املخعرذة جلً.
25
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 /5عرذ ػالمي الخرمتInput Population :
ً
ً
كر يىىن عرذ مً يؼلبىن الخرمت عكرذا مدكروذا ) (Finiteمثكل حمكػ رالث
فككي ؤخككر املصككاوع جصككاب بالعؼككل بككين الىكككذ ورحككص ،وكككر يىككىن عككرذ الىخككراث
ً
ً
الؼالب ككت ل خرم ككت ع ككرذا ال نهاثي ككا ( )Infiniteمث ككل الغ ككياشاث الت ككي ج ككإحي ملدؼ ككاث
الىكىذ للتلوذ بالىكىذ.

 /6ػاكت الىظامSystem Capacity :
ػاكك ككت الىظك ككام هك ككي اهبك ككر عك ككرذ مك ككً الىخك ككراث يغك ككمذ الىمك ككىزج بك ككرحىلها بليك ككه
(الىخككراث التككي فككي الؼ كابىش +الىخككراث التككي جلككرم لهككا الخرمككت) فككي هفككػ الىكككذ.
وكككر يىككىن عككرذ الىخككراث مدككروذ مثككل اهخظككاش املصضك ب فككي حجككصة ؤخككر نػبككاء ،ؤو
يىككىن غيككر مدككروذ والغككياشاث املصككؼفت علك ػصيككم عككام ،لككرفع طككصيبت املككصوش علك
ً
حغص معين مثال.

 /7الغلىن البشصيHuman Behavior :
بعككع العمككالء كككر يصككلىن بلك الؼككابىش ،ولىككً ال يىظككمىن بليككه هظكصا الن عككرذ
هبي ككر م ككً العم ككالء ييخظ ككصون الخرم ككت لحظ ككت وص ككىلهم ،وال ككبعع رح ككص ك ككر يىظ ككم
للؼابىش لفترة معيىت ،زم يغاذشه كبل خصىلهم عل الخرمت التي واهىا ييخظصونها،
والبعع كر يىظم بل الؼابىش لفترة ،زم يغاذشه ليىظم بل ػكابىش آحكص جلكرم فيكه
ً
ً
هفككػ الخرمككت ،ألهككه اكككل عككرذا مككً الؼككابىش نوٌ الككسي وككان فيككه .ؤيظككا كككر يغككصع
26
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ملككرم الخرمككت (البشككصي) مككً معككرٌ ؤذاء الخرمككت عىككرما يككصي ضيككاذة فككي ػككىٌ حككؽ
ً
ً
الاهخظ ككاش .هالخ ككق اه ككه وفل ككا للؼبيع ككت البش ككصيت ،وك ككذ الاهخظ ككاش ال ككسي يعخب ككر ػ ككىيال
لشخص معين كر ال يىىن هسلً لشخص آحص.
ً
وؤيظا ال يمىً ؤن جإحس همازج الاهخظاش في الاعخبكاش عكلىن وكل عميكل علك خكره
ؤزىاء وحىذه في مصهط الخرمت ،لسلً عيعخبر الغكلىن الشكاز مكً عميكل معكين علك
اهه علىن فصذي ويجب بهماله عىر جصميم الىمىزج.
ً
عىر ذشاعت علىن الصف يجب ذشاعت زلكً الغكلىن لفتكرة ػىيلكت وغكبيا مكً
الطمً ،وزلً الن حصاثص الغلىن املبرجي للىمىزج كر ال جىىن ممثلكت للغكلىن
ال ككراثم ل ككه ،وه ككسه الحالك ككت جمث ككل خالك ككت الاع ككخلصاش فك ككي ع ككلىن الىم ككىزج امل ككرشوظ،
وحغمى بدالكت الخىاضن(.)Balance State

ملاييػ نذاء لصفىف الاهخظاش:
هبك ككين هىك ككا خك ككاالث خك ككرور عمليك ككاث الىصك ككىٌ واملغك ككاذشة (بعك ككر الحصك ككىٌ عل ك ك
الخرمككت) ف ككي وك ككذ واخ ككر .وع ككلرهط اهخمامى ككا عل ك حؼ ككىغ الاهخظككاش الت ككي يىح ككر به ككا
عكرذ  cمككً ملككرمي الخرمككت علك الخككىاضي بديكث يككخم حرمككت عككرذ  cعميككل فككي وكككذ
واخر .ويعصض ول ملرمي الخرمت حرماث مدغاويت مً خيكث وككذ ؤذاء الخرمكت
ليكل عميكل .والشككيل ؤذهكاه يىضكح شعككم جخؼيؼكي لىظكام حؼككىغ اهخظكاش مخىاضيككت و
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هالخ ككق ؤن ع ككرذ العم ككالء املخىاح ككريً ف ككي الىظ ككام ف ككي ؤي هلؼ ككت ضمىي ككت يش ككخمل عل ك
عرذ العمالء في صفىف الاهخظاش با طافت بل العمالء الجاشي حرمتهم.
وجىطك ككع الصمك ككىض املالثمك ككت لخ خك ككيص الخصك ككاثص الصثيغك ككيت لخؼك ككىغ الاهخظك ككاش
ً
املخىاضيت في شيل همؼي مخعاشف عليه عامليا وهى :
()a/b/c( : )d/e/f
خيث جصمط الحصوف ؤعاله بل العىاصص نعاعيت للىمىزج وهي واآلحي:
 : aجىضيع الىصىٌ
 : bجىضيع ضمً ؤذاء الخرمت (ؤو املغاذشة)
 : cعرذ ملرمي الخرمت عل الخىاضي (.)c =1,2,..., 
 : dهظام الخرمت (. )SIP , SIRO , LCFS , FCFS
 : eؤكص ب عرذ يغمذ له بالخىاحر في الىظام (في الصفىف ) في الخرمت).
 : fحجم مصرش ػلب الخرمت.
بن مل ككاييػ نذاء لص ككفىف الاهخظ ككاش ه ككي الت ككي جد ككرذ بىاع ككؼتها هف ككاءة ص ككف
الاهخظككاش مككً خيككث معككرٌ الككرحىٌ ومعككرٌ الخرمككت وػككىٌ صككف الاهخظككاش ووكككذ
الاهخظاش فيه ،وهي واآلحي:
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 .1ػىٌ صف الاهخظاش : L q
يمثل عرذ الطباثً املىحىذيً في صف الاهخظكاش فكي وككذ معكين .ويعخبكر مكً ؤهكم
امللاييػ للياظ هفاءة الىظام ،خيث بطياذة صف الاهخظاش جلل هفاءة الىظام .

 .2ػىٌ صف الاهخظاش للىظام

L

:

ً
وهككى عككرذ الطبككاثً املىحككىذيً فككي صككف الاهخظككاش مظككافا لهككم عككرذ املىحككىذيً فككي
ً
مصه ككط الخرم ككت ف ككي وك ككذ مع ككين ،بز غالب ككا م ككا يى ككىن هى ككان ع ككرذ م ككً الطب ككاثً ال ككسيً
ً
يخللىن الخرمت ختب وبن وان صف الاهخظاش حاليا وبكسلً يخكإزص الىظكام خيكث جلكل
هفاءجه عىر ضياذة عرذ الطباثً املىحىذيً في مصهط الخرمت.

 .3الىكذ املخىكع لالهخظاش في صف

الاهخظاش Wq

:

وه ك ككى الىك ك ككذ املخىك ك ككع لالهخظ ك ككاش ذاح ك ككل ص ك ككف الاهخظ ك ككاش مغ ك ككدثني مى ك ككه الىك ك ككذ
املغخغصق ذاحل مصهط الخرمت وضياذة وكذ الاهخظاش يللل هفاءة الىظام .

 .4الىكذ املخىكع لالهخظاش في الىظام

W

:

ً
ويمثك ككل الىكك ككذ املخىكك ككع لالهخظك ككاش ذاحك ككل صك ككف الاهخظك ككاش مظك ككافا لك ككه الىكك ككذ
املغخغصق ذاحل مصهط الخرمت .
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 .5معرٌ الىصىٌ : 
ويمثكل معكرٌ عكرذ الككراحلين فكي صكف الاهخظكاش حككالٌ الكطمً .وبطيكاذة كيمككت



عً ػاكت الىظام ياذي زلً بل الخلليل مً هفاءة الىظام.

 .6معرٌ املغاذشة ؤو الخرمت : 
وهي جمثل معكرٌ عكرذ املغكاذشيً املخكرومين حكالٌ الكطمً .وولمكا وكان معكرٌ
عرذ الراحلين ؤهةر مً معرٌ املغاذشيً كلذ هفاءة الىظام .

 .7هثافت الخرمت : 
وهي وغبت الراحلين بل املغاذشيً في صف الاهخظاش حالٌ وخرة الطمً.





ً
وعىككرما جىككىن    1يىككىن مجخمككع الىصككىٌ مدككروذا ( )Nوجفيككر فككي كيككاظ جككىاضن
ص ككف الاهخظ ككاش خي ككث عى ككرما جى ككىن    1بمعن ككب ؤن مجخم ككع ال ككرحىٌ يص ككبذ غي ككر
مدروذ (. )

همىزج صف الاهخظاش . M / M /1
يشخص هسا الىمىزج بثالزت عىاصص:
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العىصص نوٌ:
ويش ككاش بلي ككه ب ككالصمط  Mوغ ككبت بلك ك ولم ككت  Memory lessوالت ككي حعن ككي حاص ككيت
هلصككان الككساهصة وهككسه جلتككرن بككالخىضيع ؤألس ك ي الغككالب (الرالككت التراهميككت للخىضيككع
ؤألس ك ي) .فهىككان هظصيككت جككىص عل ك ؤهككه بزا وككان وصككىٌ الىخككراث بل ك الىظككام يدبككع
جىضي ك ككع بىاع ك ككىن باملعلم ك ككت



ف ك ككةن الىك ك ككذ املدص ك ككىش ب ك ككين و ك ككل وص ك ككىٌ وخ ك ككرجين

مخخ ككاليخين يدب ككع الخىضي ككع ؤألس ك ي الغ ككالب بملل ككىب معلم ككت جىضي ككع بىاع ككىن ؤي بك ك

1


وهسا يعنكي ؤن الكطمً املدصكىش بكين وصكىٌ الىخكرة نولك والثاهيكت لكيػ لكه عالككت
بككالطمً املدصككىش بككين وصككىٌ الىخككرة الثاهيككت والثالثككت وهىككسا .بزن الشككصغ نوٌ
لهككسا الىمككىزج هككى ؤن جىضيككع الىخككراث الىاصككلت بل ك الىظككام يدبككع جىضيككع بىاعككىن
باملعلمك ككت



ؤو ؤن الك ككطمً املدصك ككىش بك ككين وصك ككىٌ وخك ككرجين مخخ ك كاليين يدبك ككع الخىضيك ككع

ؤألس ي الغالب باملعلمت

1


.

العىصص الثاوي:
ً
ً
ويش ككاش بلي ككه ب ككالصمط  Mؤيظ ككا وغ ككبت بل ك ولم ككت هلص ككان ال ككساهصة وحش ككير بل ك هف ككػ
الحالت الغابلت ولىً باليغبت بل املغاذشة ؤو الخرمت ،فةزا وان مغاذشة الىخكراث
م ك ككً الىظ ك ككام يدب ك ككع جىضي ك ككع بىاع ك كىن باملعلم ك ككت  ف ك ككةن ال ك ككطمً املدص ك ككىش ب ك ككين و ك ككل
مغككاذشجين مخخككاليين يدبككع الخىضيككع ؤألس ك ي الغككالب باملعلمككت

1


وبن الككطمً املدصككىش

ب ككين مغ ككاذشة الىخ ككرجين نول ك والثاهي ككت ل ككيػ ل ككه ؤي ككت عالك ككت ب ككالطمً املدص ككىش ب ككين
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مغككاذشة الىخككرجين الثاهيككت والثالثككت وهىككسا فهككسه هككي حاصككيت هلصككان الككساهصة .ؤي
ؤن الشك ككصغ الثك ككاوي لهك ككسا الىمك ككىزج هك ككي ؤن عك ككرذ الىخك ككراث املغك ككاذشة جدبك ككع جىضيك ككع
بىاع ككىن باملعلم ككت  ؤو ؤن ال ككطمً املدص ككىش ب ككين مغ ككاذشيً وخ ككرجين مخخ ككاليين يدب ككع
الخىضيع ؤألس ي الغالب باملعلمت

1


.

العىصص الثالث:
العرذ  1ويشير بل وحىذ كىاة حرمت واخرة في الىظام ؤي ؤن . S  1

فصوض الىمىزج:
 -1ػاكت الىظام غير مدكروذة ،ؤي ؤن الىظكام يغكمذ بخىاحكر عكرذ غيكر مدكروذ مكً
الىخراث.
 -2ع ككرذ ػ ككالمي الخرم ككت غي ككر مد ككروذ ،ؤي ؤن ع ككرذ الىخ ككراث الت ككي جؼل ككب الخرم ككت
غير مدروذ.
 -3معرٌ الىصىٌ اكل مً معرٌ املغاذشة ؤي ؤن .   
ً
ً
 -3ػصيلككت جلككريم الخرمككت هككي مككً يككإحي ؤوال جلككرم لككه الخرمككت ؤوال ؤي  FIFOؤو
. FCFO
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ملاييػ الىمىزج:
 -1اخخماٌ جىاحر  nمً الىخراث في الىظام:





,

n 1

;

) Pn   n P0   n (1  

وهك ككي جمثك ككل ذالك ككت هخلك ككت الاخخمك ككاٌ للخىضيك ككع الهىرس ك ك ي  ،ؤي ؤن عك ككرذ الىخك ككراث فك ككي
الىظام يدبع الخىضيع الهىرس ي باملعلمت ). (
 -2ػىٌ الىظام:
ويمثل عرذ الىخراث املخىكع وحىذها فكي الىظكام (عكرذ الىخكراث فكي الصكف )
عرذ الىخراث في مصهط الخرمت) ،وهى يمثل مخىعؽ الخىضيع الهىرس ي:

1 

L

 -3ػىٌ صف الاهخظاش:
ويمثل عرذ الىخراث املخىكع وحىذها في صف الاهخظاش:
2
Lq 
1 
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 -4الىكذ املخىكع في الىظام:
وه ككى عب ككاشة ع ككً مخىع ككؽ الىك ككذ ال ككسي ع ككخيخظصه الىخ ككرة ف ككي الىظ ككام ؤي مى ككس
ذحىلها الصف ولغايت حصوحها مً مصهط الخرمت ،يدغب مً حالٌ:
L


W

 -5الىكذ املخىكع في صف الاهخظاش:
وه ككى عب ككاشة ع ككً مخىع ككؽ الىك ككذ ال ككسي ع ككخيخظصه الىخ ككرة ف ككي الص ككف ؤي مى ككس
ذحىلها الصف ولغايت ذحىلها بل مصهط الخرمت ،يدغب مً حالٌ:
Lq


Wq 

جؼبيم:
جخىككىن مدؼككت لتلويككر الغككياشاث بككالىكىذ مككً مجككخت واخككرة ،وحككر ؤن معككرٌ
وصككىٌ الغككياشاث لهككا يدبككع جىضيككع بىاعككىن بمخىعككؽ  10عككياشاث فككي الغككاعت ،وان
وكذ جلريم الخرمكت يدبكع الخىضيكع ؤألسك ي بمخىعكؽ  3.75ذكيلكت للغكياشة الىاخكرة
افترض ؤن املدؼت حعمل ملرة  24عاعت ،املؼلىب مع الخعليم عل الىخاثج رحي:
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ؤ -اخخماٌ هىن املدؼت مشغىلت.
ب -اخخماٌ هىن املدؼت فاشغت.
ج -اخخماٌ وحىذ عياشة واخرة في املدؼت.
ذ -اخخماٌ وحىذ عياشة واخرة في املدؼت.
هك -اخخماٌ وحىذ عل نكل  3عياشاث في املدؼت.
و -خغاب ملاييػ الىمىزج.

واحب الفصل الرشاس ي  :البرمجت الخؼيت
وهللا املىفم
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