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 لث الثا الفصل
 Practical Examples عملية امثلة

 
 : Hand Simulation Examples األمثلة لبعض اليدویة المحكاة
 بمثابة   نهاأل  إطالقا االتغفل ویجب  المحاكاة تفاصیل في عمیق نظر بعد  تعطي الیدویة المحاكاة

 .للمباراة  الالعب  او للمعركة الجندي يهيء كما واإلعداد  ةتهیئ ال
 المشاكل لحل كأداة  المحاكاة قوة مدى نستعرض  لكي أمثلة لعدة يدویة محاكاة بإجراء  نقوم سوف

 :القرارات  ولصنع
 

   Single Channel Queueطابور الصف الواحد  :  (1)  مثال
  ا نهمبی  یفصل  عشوائي   بشكل  الدفع  نقطة  إلى   الزبائن   یصل  .واحد   محاسب   له   صغیر  بقالة  محل
  مابین   األزمنة  هذهو   دقائق  8  و  1  بین  Inter-arrival times(  minutes)  وصول  مابین  أزمنة

 (. 1-1رقم ) الجدول في كما اإلحتمال نفس لها وصول
 الوصول مابین أزمنة توزیع  : (1-1)رقم  جدول

Time between 

Arrivals (AT) 

Probability of 

AT (PAT) 

Cumulative Prob. 

of AT (CAT) 

Period Prob.  of 

AT  (PPAT) 

1 0.125 0.125 0.0000-0.1250 

2 0.125 0.250 0.1251-0.2500 

3 0.125 0.375 0.2501-0.3750 

4 0.125 0.500 0.3751-0.5000 

5 0.125 0.625 0.5001-0.6250 

6 0.125 0.750 0.6251-0.7500 

7 0.125 0.875 0.7501-0.8750 

8 0.125 1.000 0.8751-1.0000 

 في   كما  بإحتماالت   دقائق  6  و  1  مابین  تتراوح  Service times :(  minutes)  الخدمة  أزمنة
   .(1-2) رقم الجدول

 الخدمة  أزمنة توزیع  : (1-2)رقم  جدول

Service Time 

(ST) 

Probability of 

ST (PST) 

Cumulative Prob. 

of ST (CST) 

Period Prob.  of 

ST  (PPST) 

1 0.10 0.10 0.000-0.100 

2 0.20 0.30 0.101-0.300 

3 0.30 0.60 0.301-0.600 

4 0.25 0.85 0.601-0.850 

5 0.10 0.95 0.851-0.950 

6 0.05 1.00 0.951-1.000 
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 .زبونا NC=10 وخدمة وصول بمحاكاة النظام تحليل المطلوب
  وذلك   زبون   لكل  خدمة  وأزمنة  وصول  مابین  أزمنة  تولید   إلى  نحتاج  يدویا  المحاكاة  إلجراء

  التحویل  طریقة من نستفید  ذلك نفعل لكي .السابقین الجدولین في المعطاة التوزیعات  من بالمعاينة
   المتغیرات  تولید  باب   في بالتفصیل  ستشرح  والتي Inverse Transform Technique العكسي

 .العشوائیة
 على التوالي.   STو  AT لكل زبون لكل من( 0,1)  بالفترة ةعشوائی ینرقم نولد  .1
(  1-1ین )جدولال  كل  من  (PPST( و)PPAT)التراكمي  التوزیع  نقارن الرقمین المولدة ضمن  .2

 .( على التوالي1-2و )
 العشوائي  المتغیر  هایأخذ   قیمة  لكل  التابعة   العشوائیة   األرقام  فترات   نجد   التراكمي   التوزیع   من .3

 . i( ونضعها امام الزبون STو )  (AT)  من العمودين
 

 الزبائن.  العشوائیة لكل زبون من ( STالخدمة ) وأوقات( ATالوصول ) مابین ازمنة (1-3)جدول رقم 
Customer i Ri For AT AT(i) Ri For ST ST(i) 

1 0.888 8 0.869 5 
2 0.407 4 0.878 5 
3 0.080 1 0.623 4 
4 0.803 7 0.251 2 
5 0.992 8 0.074 1 
6 0.038 1 0.952 5 
7 0.746 6 0.440 3 
8 0.501 5 0.496 3 
9 0.179 2 0.878 5 
10 0.248 2 0.665 4 

 ما  زمن له األول الزبون  أن مالحظة مع  بالنظام،  مرورهم أثناء الزبائن يتتبع جدول نكون   اآلن
 ساعة  من  الخادم فراغ زمن ان كما الجدول من ب سحی للمحاكاة الصفر ساعة من وصول بین

 ، حیث يتم حساب االتي: صفرا یحسب  األول  الزبون  وصول حتى الصفر
 ویحسب بالعالقة: Start of Service (SS)وقت بدایة الخدمة  .1

SS(i+1)=max{SS(i)+ST(i),CAT(i+1)}, i=1,…,NC-1, SS(1)=CAT(1). 

 ویحسب بالعالقة: End of Service (ES)وقت نهایة الخدمة  .2
ES(i)=ST(i)+SS(i), i=1,…,NC.  

 ویحسب العالقة: Time in Queue (TQ)الوقت المستغرق في الطابور  .3
TQ(i)=SS(i)-CAT(i), i=1,…,NC.   

 ویحسب العالقة:  Time in System (TS)الوقت المستغرق في النظام  .4
TS(i)=ES(i)-CAT(i), i=1,…,NC. 

وقت قطع الخدمة من الخادم )الوقت الذي يتوقف فیه الخادم عن تقدیم اي خدمة ضمن   .5
 ویحسب بالعالقة: Idle time of Server (SS)وقت الطابور( 

IT(i+1)=SS(i+1)-ES(i), i=1,…,NC-1, IT(1)=0. 
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 المحاكاة متابعة جدول :(1-4)جدول رقم 
C(i) AT CAT ST 

Start of 
Service 

(SS) 

End of 
Service 

(ES) 

Time in 
Queue 
(TQ) 

Time in 
System 

(TS) 

Idle time 
(IT) 

of server 
1 8 8 5 8 13 0 5 0 
2 4 12 5 13 18 1* 6 0 
3 1 13 4 18 22 5* 9 0 
4 7 20 2 22 24 2* 4 0 
5 8 28 1 28 29 0 1 4 
6 1 29 5 29 34 0 5 0 
7 6 35 3 35 38 0 3 1 
8 5 40 3 40 43 0 3 2 
9 2 42 5 43 48 1* 6 0 
10 2 44 4 48 52 4* 8 0 

Tot. 44 TAT=44 TST=37  CES=52 
TTQ=13 
NWC=5 

TTS=50 TIT=7 

 
 : للنظام األداء مقايیس حساب  یمكن (1-4)رقم  الجدول من
 : Waiting Time (WT) اإلنتظار زمن متوسط .1

WT=TTQ/NS=13/10=1.3 min. 

 . TTQ=13 (Total Time in Queue) حيث ان 

 : Prob. of Waiting in Queue (PWQ) الطابور  في اإلنتظار إحتمال .2
PWQ=NWC/NC=5/10=0.5. 

هو عدد الزبائن الذين انتظروا في   NWC=5 (Number of Waiting Customer)حیث ان 
 الطابور. 

 : Effectiveness of Server (EOS)  الخادم فعالیة .3
EOS=TST/CES=37/52=71%. 

 هو ازمان الخدمة  TST=37 (Total ST)حیث ان 
 هو الزمن التراكمي النهاء الخدمة.  CES=52 (Cumulative of ES)و 
 :   Average of ST (AST)متوسط زمن الخدمة  .4

 AST=TST/NC=37/10=3.7 min. 

 : Average of AT (AAT)متوسط ازمنة مابین الوصول  .5
AAT=CAT(NC)/NC=44/10=4.4 min. 

 : Average of IT (AIT)متوسط زمن االنتظار في الطابور    .6
AIT=TTQ/NWC=13/5=2.6 min. 

 .Number of waiting Customers (NWC)=5ذين مكثوا في الطابور عدد ال

 : Average of TS (ATS)متوسط زمن المكوث في النظام   .7
ATS=TTS/NC=50/10=5 min. 

 هو مجموع زمن المكوث في النظام.   TTS=50 (Total Time in System)حیث ان 
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 مسألة اكثر من طابور  (2) مثال
 .طابور  صف  او  مسار  من  اكثر  وجود   عند   المحاكاة  طریقة  عرض   هو  المثال  اهذ   من  الغرض 
وباسم(  خادمین  الطلبات   تلبیة  على  یقوم  للسیارات   سریعة  خدمة  مطعم   وتوصیل   ألخذ   )أسعد 
 الوصول   مابین  ازمنة  توزیع  حسب   المطعم  إلى  السیارات   تصل  .للمطعم  الواصلة  للسیارات   الطلب 
 : التالیة
 :الوصول مابین أزمنة توزیع جدول

 الوصول مابین أزمنة توزیع  : (2-1)رقم  جدول
Time between 

Arrivals (AT) 

Probability of 

AT (PAT) 

Cumulative Prob. 

of AT (CAT) 

Period Prob.  of 

AT  (PPAT) 

1 0.25 0.25 0.000-0.250 

2 0.40 0.65 0.251-0.650 

3 0.20 0.85 0.651-0.850 

4 0.15 1.00 0.851-1.000 

  اغلب   یفضله  لذلك)و   اسمب  من  وخبرة  قدرة  اكثر  سعد ا  ،لسمب  والثاني  د سعا  هماحد   يدعى  الخادمین
كما    على  هي  سعد وباسم ا  من  لكل  الخدمة  ازمنة  توزیع  الزبائن،  خدمة  في  اسرع  انه  كما  (الزبائن

 :(2-2)في الجدول 
 الخدمة  أزمنة توزیع  : (2-2)رقم  جدول

 سمللخادم با الخدمة أزمنة توزیع للخادم اسعد الخدمة أزمنة توزیع

Service 

Time 

(ST) 

Probability 

of ST 

(PST) 

Cumulative 

Prob. of ST 

(CST) 

Period 

Prob.  of ST  

(PPST) 

Service 

Time 

(ST) 

Probability 

of ST 

(PST) 

Cumulative 

Prob. of ST 

(CST) 

Period 

Prob.  of ST  

(PPST) 

2 0.30 0.30 0.000-0.300 3 0.35 0.35 0.000-0.350 

3 0.28 0.58 0.301-0.580 4 0.25 0.60 0.351-0.600 

4 0.25 0.83 0.581-0.830 5 0.20 0.80 0.601-0.800 

5 0.17 1.00 0.831-1.000 6 0.20 1.00 0.801-1.000 

 
 ،زبونا NC=11 وخدمة وصول بمحاكاة النظام تحليل المطلوب

 ویمكن اجراء الحسابات لطابورین كاالتي: 
الخدمة   بدایة  االوقت  الزبون  یحسب  يبدا  ثم  اسعد  للخادم  االول  الطابور  في  للعمل  ول 

ES=SS+ST    كان من    CAT(i+1)فاذا  الى    ESاصغر  التالي  الزبون  فینتقل  اسعد  للخادم 
ل  اطابور الخادم باسم واال فان هذا الزبون يبقى مع طابور الخادم اسعد وهكذا نستمر لحین اكم

الي   SSفیحسب من خالل الفرق بین    TQر  جمیع الزبائن. اما البقاء في انتظار الخدمة الطابو 
 .iللزبون  CATمن الخادمین مع وقت الوصول التراكمي 
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 المحاكاة لخادمین )طابورین(: مراحل يبین (2-3) الجدول

C(i) 
Ri of 

AT 
AT CAT 

Ri of 

ST 

Server Assad Server Basim 
Time in 

Queue 

(TQ) 

Time in 

System 

(TS) 

Start 

of 

Service 

(SS) 

Service 

Time 

(ST) 

End of 

Service 

(ES) 

Start of 

Service 

(SS) 

Service 

Time 

(ST) 

End of 

Service 

(ES) 

1 0.9928 4 4 0.3982 4 3 7 - - - 0 3 

2 0.4635 2 6 0.4859 - - - 6 4 10 0 4 

3 0.6549 3 9 0.0185 9 2 11 - - - 0 2 

4 0.0080 1 10 0.3755 - - - 10 4 14 0 4 

5 0.0175 1 11 0.3802 11 3 14 - - - 0 3 

6 0.0271 1 12 0.0717 14 2 16 - - - *2 4 

7 0.2943 2 14 0.7947 - - - 14 5 19 0 5 

8 0.7033 3 17 0.0486 17 2 19 - - - 0 2 

9 0.3052 2 19 0.7448 19 4 23 - - - 0 4 

10 0.0292 1 20 0.0828 - - - 20 3 23 0 3 

11 0.2949 2 22 0.9133 23 5 28 - - - *1 6 

  TAT=22    TST=21 CES=28  TST=16 CES=23 
TTQ=3 

NWC=2 
TTS=40 

 . 28ايهما اكبر للخادمین وهي  Cumulative ES (CES)التراكمي  ESهي   المحاكاة مدة .1
 تحسب كالتي:   Effectiveness of Server A (EOS(A)) د سعأ فعالیة .2

EOS(A)=TST(A)/CES(A)=21/28=75%. 

 تحسب كالتي:   (EOS(B)) د سعأ فعالیة .3
EOS(B)=TST(B)/CES(B)=16/23=70%. 

اي   NC=11من    Number of A Customers (NC(A))=7عدد اللذين خدمهم اسعد   .4
 هي:   PNC(A)نسبتهم 

PNS(A)=NC(A)/NC=7/11=0.64%. 

 هي:  PNC(B)ونسبتهم  4=(NC(B))عدد اللذين خدمهم باسم  .5
PNS(B)=NC(B)/NC=4/11=0.36%. 

 :   Average of ST (AST(A))متوسط زمن الخدمة السعد   .6
 AST(A)=TST(A)/NC(A)=21/7=3 min. 

 :  Average of ST (AST(B))متوسط زمن الخدمة لباسم   .7
AST(B)=TST(B)/NC(B)=16/4=4 min. 

 :Average of IT for All (AITA)متوسط زمن االنتظار في الطابور للجمیع    .8
AITA=TTQ/NC=3/11=0.27 min. 

 

 . TTQ=3حيث ان 
 : Average of IT (AIT)متوسط زمن االنتظار لمن انتظروا بالطابور   .9

AIT=TTQ/NWC=3/2=1.5 min. 

 . NWC=2ذين مكثوا في الطابور عدد ال

 : Average of AT (AAT)متوسط ازمنة مابین الوصول  .10
AAT=TAT/NC=22/11=2 min. 
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 . Total AT (TAT)=CAT(NC)=22حیث ان  
 :Average of Waiting Customers (AWC)نسبة الزبائن الذين انتظروا دقیقة   .11

AWC=NWC/NC=2/11=18%. 

 : ATSمتوسط زمن المكوث في النظام   .12
ATS=TTS/NC=40/11=3.6 min. 

 هو مجموع زمن المكوث في النظام.  Total Time in System (TTS)=40حیث ان  
 

 :الصحف بائع مشكلة 3: مثال
  یشتري   الصحف  بائع  .صحف  وبیع  بشراء  وتتعلق  المخزون   نظام  في  تقلیدیة  مشكلة  ذهه

 تباع   الیوم  ةنهای   المتبقیة  الصحف  ،فلس  200  ب   ویبیعها  فلس  150  ب   الواحدة  الصحیفة
  حزم   في  الموزع  من  الصحف  البائع  یشتري   .الواحدة  للصحیفة  فلس  10  بسعر  قراطیس  لمصنع
  (. مرة  كل  في  صحیفة   ...كذاوه  30  او  20  او   10  شراء  یمكنه  أي)  صحف10  من   تتكون 
 أخبار  ویوم  جید   أخبار  يوم  اكفهن  الیوم  ذلك  في  األخبار  نوع  على  یعتمد   الصحف  على  الطلب 
 على الطلب  توزیع 0.20 و 0.45 و 0.35 التوالي على بإحتماالت  ضعیف أخبار ویوم متوسط

 (:3-1) التالي الجدول في وه  أألخبار نوع  حسب  يوم لكل الصحف
 Demand Prob. Distribution 

Demand Good Fair Poor 

40 0.03 0.10 0.44 

50 0.05 0.18 0.22 

60 0.15 0.40 0.16 

70 0.20 0.20 0.12 

80 0.35 0.08 0.06 

90 0.15 0.04 0.00 

100 0.07 0.00 0.00 

 
  النظام   نحاكي  سوف  .الصحف  بائع  یشتریها  التي  الصحف  لعدد  األمثل  العدد   تحديد   المطلوب 

 :العالقة من یحسب  والذي الیومي الربح ونحدد  يوما 20 لمدة

Profit = 

Revenue 

From 

Sales 

- 
Cost of 

newspapers 
- 

Lost profit 

from 

Excess demand 

+ 

Salvage from 

sale of scrap 

papers 

P = RS – CN – LPD + SSP 

 الربح الضائع من زیادة الصحف + المستنفذ كمباع للقراطیس  –سعر الصحف   –الربح = صافي البیع  
 :ان نجد   المشكلة شرح من
 .)المطلوبة( عدد الصحف المباعة  200*  =  صافي البیع .1
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 . عدد الصحف المشتراة    150* =  سعر الصحف .2
الطلب  .3 زیادة  من  الضائع  المطلوبة  *)  50   =  الربح  الصحف  الصحف   –عدد  عدد 

 . ان تكون عدد الصحف المطلوبة اكبر من عدد الصحف المشتراة  على  (المشتراة 
للقراطیس   .4 كمباع  المشتراة  *) 10=  المستنقذ  الصحف  المطلوبة  –عدد  الصحف   (عدد 

 .تكون عدد الصحف المشتراة اكبر من عدد الصحف المطلوبة  على ان
  ثم   يومیا  الصحف  من  معین  عدد   شراء  سیاسة  تبني  علینا  یجب   بالمحاكاة  المشكلة  هذه  لحل

  الصحف   عدد   هي و)  السیاسة  الیومي،  الربح  وتحديد   يوما  20  لمدة  الصحف  على  الطلب   محاكاة
  ما   اكبر  اهعند   الربح  یكون   التي  المشتراة   الصحف  عدد   على  نحصل  حتى  تغیرهذه    (المشتراة 

 .یمكن
 :األخبار يوم  نوع لتوزیع (3-2) الجداول

Types of 

Newsday (TN) 
Prob. 

Cumulative 

Prob. 
Period of Prob. 

Good 0.35 0.35 0.000 – 0.350 

Fair 0.45 0.80 0.351 - 0.800 

Poor 0.20 1.00 0.801 – 1.000 

 
 ( لتوزیع الطلب على الصحف حسب نوع االخبار: 3-3الجدول )

Demand 

(D) 

Cumulative Prob. Period of Prob. 
Good Fair Poor Good Fair Poor 

40 0.03 0.10 0.44 0.000-0.030 0.000-0.100 0.000-0.440 
50 0.08 0.28 0.66 0.031-0.080 0.101-0.280 0.441-0.660 
60 0.23 0.68 0.82 0.081-0.230 0.281-0.680 0.661-0.820 
70 0.43 0.88 0.94 0.231-0.430 0.681-0.880 0.821-0.940 
80 0.78 0.96 1.00 0.431-0.780 0.881-0.960 0.941-1.00- 
90 0.93 1.00 1.00 0.781-0.930 0.961-1.000 ------- 
100 1.00 1.00 1.00 0.931-1.000 --------- ------- 

لشراء   المحاكاة  جدول  نكون  )  70سوف  لمدة  يومیا  الیومي10صحیفة  الربح  وحساب  ایام   ) ،
 :10500علما ان كلفة الشراء ستكون ثابتة وهي  
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 ( جدول المحاكاة3-4جدول )
Day Ri(TN) TN Ri(D) D RS CN LPD SSP P 

1 0.668 Fair 0.516 60 12000 10500 0 100 1600 

2 0.059 Good 0.421 70 14000 10500 0 0 3500 

3 0.844 Poor 0.123 40 8000 10500 0 300 -2200 

4 0.576 Fair 0.418 60 12000 10500 0 100 1600 

5 0.777 Fair 0.873 70 14000 10500 0 0 3500 

6 0.722 Fair 0.289 40 8000 10500 0 300 -2200 

7 0.941 Poor 0.442 40 8000 10500 0 300 -2200 

8 0.740 Fair 0.154 50 10000 10500 0 200 -300 

9 0.322 Good 0.790 80 16000 10500 500 0 5000 

10 0.934 Poor 0.949 70 14000 10500 0 0 3500 

فلس على اساس    1180( ايام ان متوسط الربح هو   10من محاكاة )  اعاله نالحظ من الجدول  

 صحيفة يوميا.  70شرائه 

 
 تمرين 

 صحيفة يوميا.  100او  90او   80او  60او  50او  40حل المثال اعاله عندما شراء 

 
 :التخزين ةسألم  (4)  مثال
 :   التالي اإلحتمالي التوزيع يتبع معين  منتج  على   اليومي الشراء طلب 

 
 التوزيع االحتمالي للطلب على منتج معين ( جدول 4-1جدول )

Daily 

Demand 
0 1 2 3 4 

Prob. 0.33 0.25 0.20 0.12 0.10 

 

وحدات يتم    6ا المنتج كل سبعة ایام فإذا وجد انه اقل من او یساوي  هذ یفحص المخزون من  
أي طلبیة تحقق بقدرالمخزون الموجود والتؤخذ طلبیات تعویضیة )أي تحقق    .وحدات   10طلب  

التقدم   زمن  جديد(.  مخزون  وصول  وضع    هو)و  Lead Timeبعد  حین  من  المقطوع  الزمن 
 :الطلب حتى وصوله( يتبع التوزیع اإلحتمالي التالي

 وصوله ( جدول التوزیع االحتمالي للزمن المقطوع من حین وضع الطلب حتى4-2جدول )

 

Lead Time 

(Days) (LT) 
1 2 3 

Prpb. 0.3 0.5 0.2 

 
.  بعد   المخزون   لرفع   طلبيات   والتوجد   وحدة  12  البدائي   المخزون   كان   إذا   األسبوع   اول   من   بتدان

  نسبة  حدد   .  النظام  لھذا  أسابيع  NW=6  (Number of Weeks)  يدويا   حاكي : ان نالمطلوب
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  متوسط   و  تحققت  ولم  طلبت   التي  الوحدات   ونسبة   طلبية   تحقيق  في  نقص   فيھا  حدث   التي  األيام
 .اسبوعيا للشراء المطلوبة الوحدات  عدد 

 :التالية الجداول نكون  اليدوية  للمحاكاة :الحل
 ي اليوم الطلب   معاينة  جدول ( 4-3جدول ) 

Demand  

(D) 
Prob. 

Cumulative 

Prob. 

Period Prob. of 

Demand 

0 0.33 0.33 0.000 - 0.330 

1 0.25 0.58 0.331 - 0.580 

2 0.20 0.78 0.581 - 0.780 

3 0.12 0.90 0.781 - 0.900 

4 0.10 1.00 0.901 - 1.000 

 ( جدول معاينة زمن التقدم 4-4جدول )

Lead Time 

(LT) 
Prob. 

Cumulative 

Prob. 

Period Prob. of 

LT 

1 0.3 0.3 0.000 - 0.300 

2 0.5 0.8 0.301 - 0.800 

3 0.2 1.0 0.801 - 1.000 

 :المحاكاة
 :االسبوع األول 

 :اليوم األول 

 .وحدة  12 :المخزون الموجود 

 .وحدة 1من جدول المعاينة الطلب يكون   0.419الرقم العشوائي   :الطلب لهذا اليوم 

 :اليوم الثاني 

 .وحدة  11 :المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.672الرقم العشوائي   :الطلب لهذا اليوم

 :اليوم الثالث 

 .وحدات  9 :المخزون الموجود 

 .وحدة 1من جدول المعاينة الطلب يكون   0.557الرقم العشوائي   :الطلب لهذا اليوم

 :اليوم الرابع

 .وحدات  8 :المخزون الموجود 

 .وحدة 0جدول المعاينة الطلب يكون   من 0.179الرقم العشوائي   :الطلب لهذا اليوم

 :اليوم الخامس 

 .وحدات  8 : المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.066الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم السادس 

 .وحدات   8 :المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.136الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم السابع 

 .وحدات  8 : المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.219الرقم العشوائي   :اليوم لهذا  الطلب 

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

 وحدات   8األسبوع األول تبقى من المخزون  نهايةفي 
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 .التضع طلبية  :الفحصنتیجة 

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

 :األسبوع الثاني

 :اليوم األول 

 .وحدة  8 : المخزون الموجود 

 .وحدة 1من جدول المعاينة الطلب يكون   0.345الرقم العشوائي   :اليوم  لهذا  الطلب 

 :اليوم الثاني 

 .وحدة  7 : المخزون الموجود 

 .وحدة 1من جدول المعاينة الطلب يكون   0.520الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم الثالث 

 .وحدات  6 : المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.616الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم الرابع

 .وحدات  4 : المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.640الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم الخامس 

 .وحدات  2 : المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.331الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم السادس 

 .وحدات  2 : المخزون الموجود 

 .وحدة 4من جدول المعاينة الطلب يكون   0.950الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 (. حالة نقص وحدتين)

 :اليوم السابع 

 .وحدات  0 : المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.640الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 )حالة نقص وحدتين( 

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

 وحدات  4ة األسبوع الثاني لم يتبقى من المخزون شيئ وحدث نقص نهايفي 

 .وحدات  10ضع طلبية    :نتيجة الفحص 

 .يوم 2زمن التقدم  0.316الرقم العشوائي   :موعد وصول الطلبية

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

 :األسبوع الثالث

 :اليوم األول 

 .وحدة  0 : الموجود المخزون 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.753الرقم العشوائي   :اليوم  لهذا الطلب 

 )حالة نقص وحدتين( 

 :اليوم الثاني 

 .وحدة  0 : المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.133الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 (الطلبية الجديدةوصلت :) اليوم الثالث 

 .وحدات   10=0+10 :المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.203الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم الرابع
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 .وحدات   10 : المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.593الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم الخامس 

 .وحدات  8 : المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.641الرقم العشوائي   :اليوم لهذا الطلب 

 :اليوم السادس 

 .وحدات  6 : المخزون الموجود 

 .وحدة 2يكون  من جدول المعاينة الطلب  0.712الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 :اليوم السابع 

 .وحدات  4 : المخزون الموجود 

 وحدة  4من جدول المعاينة الطلب يكون   0.977الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

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

 .ية األسبوع الثالث لم يتبقى من المخزون شيئ ولم يحدث نقص نهافي 

 .وحدات  10ضع طلبية    :الفحص نتيجة 

 يوم  2زمن التقدم  0.613الرقم العشوائي   :موعد وصول الطلبية

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

 :األسبوع الرابع

 :اليوم األول 

 .وحدة  0 : المخزون الموجود 

 .وحدة 4من جدول المعاينة الطلب يكون   0.941الرقم العشوائي   :ذا اليوم لهالطلب 

 )حالة نقص وحدتين( 

 :اليوم الثاني 

 .وحدة  0 : المخزون الموجود 

 .وحدة 3من جدول المعاينة الطلب يكون   0.830الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 )حالة نقص وحدتين( 

 (وصلت الطلبية الجديدة:) اليوم الثالث 

 .وحدات   10=0+10 :المخزون الموجود 

 .وحدة 2من جدول المعاينة الطلب يكون   0.761الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 :اليوم الرابع

 .وحدات   8 :المخزون الموجود 

 .وحدة 3من جدول المعاينة الطلب يكون   0.823الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 :اليوم الخامس 

 .وحدات  5 : المخزون الموجود 

 .وحدة 4من جدول المعاينة الطلب يكون   0.997الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 :اليوم السادس 

 .وحدة 1 :المخزون الموجود 

 .وحدة 1من جدول المعاينة الطلب يكون   0.383الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 :اليوم السابع 

 .وحدة  0 : المخزون الموجود 

 .وحدة 0من جدول المعاينة الطلب يكون   0.019الرقم العشوائي   :ذا اليوملهالطلب 

 .وحدات  7ية األسبوع الرابع لم يتبقى من المخزون شيئ وحدث نقص نهافي 

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

 .وحدات  10ضع طلبية    :نتيجة الفحص 
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 .يوم 1زمن التقدم  0.015الرقم العشوائي   :موعد وصول الطلبية

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

 المحاكاة  تائجن

 جدول المحاكاة (4-5جدول )

 االيام اسبوع 
المخزون  

 الموجود 
(D)iR  الطلب 

  المتبقي

 المخزون 
نتيجة 

 الفحص 
 iR(LT) النقص 

زمن 

 التقدم

1 

1 12 0.419 1      

2 11 0.672 2      

3 9 0.357 1      

4 8 0.180 0      

5 8 0.066 0      

6 8 0.136 0      

7 8 0.219 0      

 8 4  8 سبوع النهاية ا
بدون 

 طلبية 
0   

2 

1 8 0.345 1      

2 7 0.520 1      

3 6 0.616 2      

4 4 0.640 2      

5 2 0.331 0      

6 2 0.950 4   2   

7 0 0.640 2   2   

 8 12  0 سبوع النهاية ا
 نضع

 10 طلبية
4 0.316 2 

3 

1 0 0.753 2   2   

2 0 0.133 0      

3 10+0 0.203 0     
وصول 

 طلبية

4 10 0.593 2      

5 8 0.641 2      

6 6 0.711 2      

7 4 0.977 4      

 8 12  0 سبوع النهاية ا
 نضع

 10 طلبية
2 0.613 2 

4 

1 0 0.941 4   4   

2 0 0.830 3   3   

3 10+0 0.761 2     
وصول 

 طلبية

4 8 0.823 3      

5 5 0.966 4      

6 1 0.383 1      

7 0 0.019 0      

 0 17  0 سبوع النهاية ا
 نضع

 10 طلبية
7 0.015 1 
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 ( جدول النتائج 4-6جدول )
 االسبوع 

 الطلب 

(N ) 

عدد االيام التي حددث 

 ( ND)  فیها نقص

 النقص )الطلب الضائع(

(LN ) 

1 4 0 0 

2 12 2 4 

3 12 1 2 

4 17 2 7 

 TN=45 TND=5 TLN=13 المجموع 

 
 :التي حدث فیها نقص  األیام نسبة تلك اي نقص  یهاف حدث  أیام 5  هناك

AND=TND/(NW*7)*100=5/28=17.86% 

 : نسبة الطلب الضائع أي وحدة 13  هي  حققتت  ولم طلبت  التي الوحدات  عدد 
ALN=TLN/TN=13/45=28.89% 

 هي:   اسبوعیا للشراء المطلوبة الوحدات  عدد  متوسط
ATN=TN/NW=45/4=11.45 

 بها. طل يتم التي الوحدات  عدد  من اعلى  العدد وهذا 
 

 :الطلب تحدید مشكلة  5 مثال
 .يومیا یعدھا  التي ألخبز أرغفة عدد  متوسط تحديد   الخبازین أحد  يرید 

 ایام وحدد عدد االرغفة التي یعدها الخباز يومیا. (=4NDاجري محاكاة ): المطلوب
 :بالجدول یعطى يومیا الزبائن لعدد  أإلحتمالي التوزیع

 يومیا   الزبائن لعدد  أإلحتمالي التوزیع (5-1الجدول )
Number of Customer 

(NC)/Day 
8 10 12 14 

Prob. 0.35 0.30 0.25 0.10 

 
 یشتري عدد االرغفة حسب التوزیع االحتمالي التالي: كل زبون 

 يومیا   االرغفة المشتراة  لعدد  أإلحتمالي التوزیع (5-2الجدول )
Number of Loafs 

(NL)/Customer 
4 8 12 16 

Prob. 0.40 0.30 0.20 0.10 

 
 : الحل

 جدول معاينة عدد الزبائن لكل يوم هو:  ان
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 الزبائن لكل يوم ( جدول معاينة عدد 5-3جدول )
NC/Day Prob. CP Period of CP 

8 0.35 0.35 0.000 - 0.350 

10 0.30 0.65 0.351 - 0.650 

12 0.25 0.90 0.651 - 0.900 

14 0.10 1.00 0.901 - 1.000 

 
 جدول معاينة عدد االرغفة لكل زبون هو:

 ( معاينة عدد االرغفة لكل زبون 5-4جدول )
NL/Customer Prob. CP Period of CP 

4 0.40 0.40 0.000 - 0.400 

8 0.30 0.70 0.401 - 0.700 

12 0.20 0.90 0.701 - 0.900 

16 0.10 1.00 0.901 - 1.000 

 
 : اليوم االول

 .8للیوم االول هو   ، اذا عدد الزبائنR=0.125نجد عدد الزبائن بسحب عدد عشوائي 
 بالجدول التالي:  8نحدد عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

 8( عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 5-5جدول )
NC Ri(NL) NL 

1 0.748 12 

2 0.166 4 

3 0.807 12 

4 0.692 8 

5 0.332 4 

6 0.866 12 

7 0.954 16 

8 0.605 8 

T1  76 

 رغیفا.  76اذا عدد االرغفة المباعة للیوم االول =  
 :ثانياليوم ال

 . 10، اذا عدد الزبائن للیوم الثاني هو  R=0.437نجد عدد الزبائن بسحب عدد عشوائي 
 بالجدول التالي:  10نحدد عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

 
 



31 
 

 10( عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 5-6جدول )
NC Ri(NL) NL 

1 0.796 12 

2 0.191 4 

3 0.326 4 

4 0.761 12 

5 0.232 4 

6 0.767 12 

7 0.898 12 

8 0.498 8 

9 0.594 8 

10 0.918 16 

T2  92 

 رغیفا.  92=   عدد االرغفة المباعة للیوم الثاني اذا
 : ثالثاليوم ال

 . 14، اذا عدد الزبائن للیوم الثالث هو R=0.975نجد عدد الزبائن بسحب عدد عشوائي 
 بالجدول التالي:  14نحدد عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 

 14( عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 5-7جدول )
NC Ri(NL) NL 

1 0.500 8 

2 0.377 4 

3 0.498 8 

4 0.560 8 

5 0.742 12 

6 0.067 4 

7 0.954 16 

8 0.048 4 

9 0.134 4 

10 0.146 4 

11 0.314 4 

12 0.657 8 

13 0.146 4 

14 0.688 8 

T3  96 

 
 رغیفا.  96اذا عدد االرغفة المباعة للیوم الثالث =  
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 :رابعاليوم ال
 . 12هو   الرابع، اذا عدد الزبائن للیوم R=0.853نجد عدد الزبائن بسحب عدد عشوائي 

 بالجدول التالي:  12نحدد عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 
 12( عدد االرغفة لكل زبون من الزبائن الـ 5-8جدول )

NC Ri(NL) NL 

1 0.102 4 

2 0.353 4 

3 0.739 12 

4 0.279 8 

5 0.496 8 

6 0.471 8 

7 0.215 4 

8 0.785 12 

9 0.923 16 

10 0.011 4 

11 0.531 8 

12 0.812 12 

T4  100 

 
 رغیفا.  100=   رابعاذا عدد االرغفة المباعة للیوم ال
 يومیا هو:  (ANL) ان متوسط عدد االرغفة المباعة

ANL=Ti/ND=(76+92+96+100)/4=364/4=91 

 رغیفا يومیا.  91ولذلك فان االفضل للخباز اعداد 
 

 :(M,N) تخزین نظام محاكاة  : 6مثال 
 نقدر  ان  نرید   أیام  5  هي  (N)  المراجعة  فترةو   وحدة  (M)  للتخزین  مستوى   اعلى  ان  لنفترض 
  التوزیع  .نقص   فیها  یحدث   التي  األیام  وعدد   المتبقیة  الوحدات  متوسط   المحاكاة  بإستخدام
 :التالي بالجدول  تعطى  الیوم في المطلوبة  الوحدات  لعدد  اإلحتمالي

 الیوم  في المطلوبة الوحدات  لعدد  اإلحتمالي التوزیع( 6-1جدول )
Demand  

(D) 
Prob. 

Cumulative 

Prob. 

Period Prob. of 

Demand 

0 0.10 0.10 0.000 - 0.100 

1 0.25 0.35 0.101 - 0.350 

2 0.35 0.70 0.351 - 0.700 

3 0.21 0.91 0.701 - 0.910 

4 0.09 1.00 0.911 - 1.000 
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 طى بالجدول التالي: بااليام يعزمن التقدم 
 

 ( جدول معاينة زمن التقدم 6-2جدول ) 

Lead Time 

(LT) 
Prob. 

Cumulative 

Prob. 

Period Prob. of 

LT 

1 0.3 0.3 0.000 - 0.300 

2 0.5 0.8 0.301 - 0.800 

3 0.2 1.0 0.801 - 1.000 

 
  .التقدم  بزمن  محدد   هو  كما  وتستقبل  األخیر  الیوم  ةنهای   في  توضع  الطلبیة  وضع  ان  أفترض 
 .المطلوب  واوجد  دورات  5 لمدة النظام حاكي
 :الحل

 المثال) المخزون  لتعديل طلبیات  والتوجد  وحدة 11  للتخزین مستوى  بأعلى  بدأنا أننا لنفترض 
 (. البدایة هذه في المقرر الكتاب  عن  یختلف

 :الدورة األولى
 الجدول  ومن  0.664  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدة  11  الموجود   المخزون   :األول  الیوم
 .وحدة 2 هو الطلب  نجد  األول
 الطلب   أي  0.607  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   9  الموجود   المخزون   :الثاني  الیوم

 .وحدات  2
  الطلب  أي  0.607  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   7  الموجود   المخزون   :الثالث   الیوم

 .وحدات  2
 3  الطلب   أي 0.907  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   5  الموجود   المخزون   :الرابع  الیوم

 .وحدات 
 الطلب   أي  0.529  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   2  الموجود   المخزون   :الخامس  الیوم

 .وحدات  2
----------------------------------------------------- 

 یحدد  التقدم  زمن .وحدة 11  طلبیة توضع .وحدة 0 الموجود  المخزون  :األولى الدورة نهایة في
 .يوم  2 التقدم زمن  أي 0.881 عشوائي رقم بسحب   الثاني الجدول من

----------------------------------------------------- 
 :الدورة الثانية

 الطلب أي 0.017 الطلب  لتحديد  عشوائي رقم نولد  .وحدة 0 الموجود  المخزون  :األول الیوم
 .وحدات  0
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 الطلب   أي  0.313  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   0  الموجود   المخزون   :الثاني  الیوم
 .وحدات  1
 ( وحدة 1 نقص )

  الطلب  أي  0.656  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   11  الموجود   المخزون   :الثالث   الیوم
 .وحدات  2

 0  الطلب   أي 0.038  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   9  الموجود   المخزون   :الرابع  الیوم
 .وحدات 

 الطلب   أي  0.860  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   9  الموجود   المخزون   :الخامس  الیوم
 .وحدات  3

------------------------------------------------------ 
 یحدد  التقدم زمن .وحدات  5 طلبیة توضع .وحدة 6 الموجود  المخزون  :الثانیة الدورة نهایة في
 .يوم  2 التقدم زمن  أي 0.809 عشوائي رقم بسحب   الثاني الجدول من

----------------------------------------------------- 
 :الدورة الثالثة

 الطلب أي 0.921 الطلب  لتحديد  عشوائي رقم نولد  .وحدة 6 الموجود  المخزون  :األول الیوم
 .وحدات  4

 الطلب   أي  0.859  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   2  الموجود   المخزون   :الثاني  الیوم
 .وحدات  3
 (  وحدة 1 نقص  )

  الطلب  أي  0.990  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   5  الموجود   المخزون   :الثالث   الیوم
 .وحدات  4

 2  الطلب   أي 0.528  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   1  الموجود   المخزون   :الرابع  الیوم
 .وحدات 

 ) وحدة 1 نقص  )
 الطلب   أي  0.785  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   0  الموجود   المخزون   :الخامس  الیوم

 .وحدات  2
 ) وحدة 2 نقص  )

------------------------------------------------------- 
 یحدد  التقدم زمن .وحدات  11 طلبیة توضع .وحدة 0 الموجود  المخزون  :الثالثة الدورة نهایة في
 .يوم  1 التقدم زمن  أي 0.060 عشوائي رقم بسحب   الثاني الجدول من
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------------------------------------------------------ 
 :الدورة الرابعة

 الطلب أي 0.838 الطلب  لتحديد  عشوائي رقم نولد  .وحدة 0 الموجود  المخزون  :األول الیوم
 .وحدات  3
 (  وحدة 3 نقص  )

  الطلب   أي  0.644  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   11  الموجود   المخزون   :الثاني  الیوم
 .وحدات  2

  الطلب  أي  0.426  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   9  الموجود   المخزون   :الثالث   الیوم
 .وحدات  4

 0  الطلب   أي 0.034  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   5  الموجود   المخزون   :الرابع  الیوم
 .وحدات 

 الطلب   أي  0.442  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   5  الموجود   المخزون   :الخامس  الیوم
 .وحدات  2

------------------------------------------------------- 
 یحدد  التقدم زمن .وحدات  8 طلبیة توضع .وحدة 3 الموجود  المخزون  :الرابعة الدورة یةنها في
 .يوم  1 التقدم زمن  أي 0.225 عشوائي رقم بسحب   الثاني الجدول من

------------------------------------------------------- 
 :الدورة الخامسة

 الطلب أي 0.696 الطلب  لتحديد  عشوائي رقم نولد  .وحدة 3 الموجود  المخزون  :األول الیوم
 .وحدات  2

 الطلب   أي  0.883  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   9  الموجود   المخزون   :الثاني  الیوم
 .وحدات  3

  الطلب  أي  0.785  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   6  الموجود   المخزون   :الثالث   الیوم
 .وحدات  3

 1  الطلب   أي 0.170  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   3  الموجود   المخزون   :الرابع  الیوم
 .وحدات 

 الطلب   أي  0.256  الطلب   لتحديد   عشوائي  رقم  نولد   .وحدات   2  الموجود   المخزون   :الخامس  الیوم
 .وحدات  1

  التقدم   زمن  .وحدات   10  طلبیة  توضع  .وحدة  1  الموجود   المخزون   :الخامسة  الدورة  ةنهای  في
 .يوم  1 التقدم زمن أي 0.178  عشوائي رقم بسحب   الثاني الجدول من یحدد 
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 ... اهكذ و
 :التالي الجدول في  السابقما جاء في  ونلخص 

 ( جدول المحاكاة6-3الجدول )

Cycle Day 
Beginning 

Inventory 

Demand 

(D) 

Ending 

Inventory 

(EI) 

Shortage 

Quantity 

(SQ) 

Order 

Quantity 

Days Until 

Order Arrive 

1 

1 11 2 9 0 - - 

2 9 2 7 0 - - 

3 7 2 5 0 - - 

4 5 3 2 0 - - 

5 2 2 0 0 11 2 

2 

1 0 0 0 0 - 1 

2 0 1 0 *1 - 0 

3 11 2 9 0 - - 

4 9 0 9 0 - - 

5 9 3 6 0 5 2 

3 

1 6 4 2 0 - 1 

2 2 3 0 *1 - 0 

3 5 4 1 0 - - 

4 1 2 0 *1 - - 

5 0 2 0 *2 11 1 

4 

1 0 3 0 *3 - 0 

2 11 2 9 0 - - 

3 9 4 5 0 - - 

4 5 0 5 0 - - 

5 5 2 3 0 8 1 

5 

1 3 2 1 0 - 0 

2 9 3 6 0 - - 

3 6 3 3 0 - - 

4 3 1 2 0 - - 

5 2 1 1 0 10 1 

Total   53 85 8   

 
 :يومیا (AEI)  المتبقیة الوحدات  متوسط

AEI=EI/ND=85/25=3.4 Unit 

 . ND=5*5=25 daysحیث ان  
 هي:  (PN(SQ)ان نسبتها ) أي أیام  N(SQ)=5 نقص   فیها حدث  التي األیام عدد 

PN(SQ)=ND(SQ)/ND*100=5/25=20% 

 :  T(D)تشكل من الطلب الكلي  (PT(SQ)) النقص نسبة 
PT(SQ)=T(SQ)/T(D)*100=8/53*100=15.09%. 
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 :المتسول مسألة  :7 مثال
 من   أن  تقدر  السابقة  هاتخبر   من  .المال  من  مبلغا  تستجدي  المنازل  على  المتسوالت   أحد   تمر

  أن   تقدر  هانا  كما   .الرجال  من 20 %  و  النساء   من  منهم  80 %  یشكل  الباب   خلف  من  هابیخاط 
 الرجال  من  40 %  فقط  ولكن  المال  من  مبلغ  بإعطائها  یقمن  یخاطبنها  الآلتي  النساء  من  70%
 يتبع  النساء   یعطیه  الذي  المبلغ   أن  تقدر  السابقة  خبرتها  من  أیضا  .ذلك  یفعلون   یخاطبونها  الذين
  و   7  بین  متساوي   توزیع  ایضا  يتبع  للرجال  ذلك  بینماریال    22  و   18  بین  متساوي   توزیع
  فقدر   اإلحتمال  بنفس  يومیا  منزال   15  إلى   10  بین  تغطي  المتسولة  أن  علمت   إذاریال.  10

 .تسول أیام ND=2 لعدد  الیومي دخلها متوسط
 :التالیة المعاينة  جداول نكون  :الحل

 المتسولة هاتزور التي المنازل عدد لمعاينة (7-1) جدول
Number of Houses 

(NH) 
Prob. CDF Period of CDF 

10 1/6 0.167 0.000-0.167 

11 1/6 0.333 0.168-0.333 

12 1/6 0.498 0.334-0.498 

13 1/6 0.664 0.499-0.664 

14 1/6 0.833 0.665-0.833 

15 1/6 1.000 0.834-1.000 
 ( معاينة المخاطب 7-2جدول )

Who Answer 
(WA) 

Prob. CDF Period of CDF 

Female 0.8 0.80 0.00-0.80 

Male 0.2 1.00 0.81-1.00 

 المرأة هل تدفع مبلغ من المال   ت( معاينة إذا كان7-3جدول )
Female 
Donate? 

Prob. CDF Period of CDF 

Yes 0.7 0.70 0.00-0.70 

No 0.3 1.00 0.71-1.00 

 من المال( معاينة إذا كان رجل هل يدفع مبلغ 7-4جدول )
Male Donate? Prob. CDF Period of CDF 

Yes 0.4 0.40 0.00-0.40 

No 0.6 1.00 0.41-1.00 

 ( معاينة المبلغ الذي تدفعه المرأة7-5جدول )
Female 
Donate 

Prob. CDF Period of CDF 

18 0.2 0.20 0.00-0.20 

19 0.2 0.40 0.21-0.40 

20 0.2 0.60 0.41-0.60 

21 0.2 0.80 0.61-0.80 

22 0.2 1.00 0.81-1.00 
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 ( معاينة المبلغ الذي يدفعه الرجل 7-6جدول )
Male Donate Prob. CDF Period of CDF 

7 0.25 0.25 0.00-0.25 

8 0.25 0.50 0.26-0.50 

9 0.25 0.75 0.51-0.75 

10 0.25 1.00 0.76-1.00 

 ( نتائج المحاكاة7-7جدول )
 المجموع R(FM) FM R(Y/N) Y/S R(HP) HP المنزل R(NH) NH الیوم

 15 0.872 االول

 21 0.67 نعم  0.66 انثى 0.76 1

196 

 8 0.36 نعم  0.35 رجل 0.85 2

 19 0.25 نعم  0.51 انثى 0.16 3

 0 ---- كال 0.92 انثى 0.39 4

 18 0.14 نعم  0.27 انثى 0.75 5

 18 0.13 نعم  0.33 انثى 0.65 6

 19 0.26 نعم  0.61 انثى 0.77 7

 19 0.27 نعم  0.17 انثى 0.15 8

 7 0.19 نعم  0.36 رجل 0.87 9

 22 0.88 نعم  0.04 انثى 0.12 10

 0 ---- كال 0.82 انثى 0.24 11

 7 0.14 نعم  0.22 رجل 0.98 12

 18 0.15 نعم  0.55 انثى 0.17 13

 0 ---- كال 0.93 رجل 0.87 14

 0 ---- كال 0.85 انثى 0.09 15

 10 0.133 الثاني

 0 ---- كال 0.87 انثى 0.74 1

131 

 7 0.16 نعم  0.35 رجل 0.96 2

 18 0.18 نعم  0.04 انثى 0.65 3

 7 0.04 نعم  0.27 رجل 0.86 4

 21 0.67 نعم  0.16 انثى 0.03 5

 19 0.39 نعم  0.29 انثى 0.26 6

 19 0.22 نعم  0.35 انثى 0.36 7

 20 0.56 نعم  0.47 انثى 0.47 8

 0 ---- كال 0.99 انثى 0.59 9

 20 0.49 نعم  0.56 انثى 0.66 10

 327 المجموع 

 
 : (ATM) الیومي خلهاد متوسط   أي لایر (TM=327) المتسولة جمعت  يوم  2 یةنها في

ATM=TM/ND=327/2=163.5. 


