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 جوهىريت العراق

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 الجاهعت الوستنصريت

 كليت اإلدارة واإلقتصاد

 قسن اإلحصاء



 المستخمص:
احتمت نظرية صفوف االنتظار أىمية خاصة وذلك ألىمية الوقت في حياتنا، لذا جاءت ىذه 

دراسة . وتم باستخدام مبدأ القيمة العظمى لالنتروبيكخطوة لتحميل أنظمة صفوف اإلنتظار  الدراسة

 M/M/1  ،M/E3/1  ،M/H3/1كنظام  Nبعض األنظمة الخاصة في صفوف اإلنتظار تحت سياسة 

بعض  دراسة اجريتحيث  ( N= 1, 5 , 10)عندما  Nولثالث مستويات من قيم ، M/D/1 و

ومتوسط عدد وتوقع وقت اإلنتظار الفعمي والتقريبي في النظام المؤشرات ليا كتوزيع عدد الوحدات 

نشغال الخادم . وتم اجراء مقارنة بين النتائج الفعمية والتقريبية باستخدام معيار الوحدات عند توقف وا 

ة طبقو كولباك كأحد اختبارات نظري الذي كفاءة التصنيفالخطأ النسبي، فضاًل عن استخدام اختبار 

 .المعمومات

 M.Sو  Matlabبرنامج قيمة الخطأ النسبي التي تم الحصول عمييا باستخدام  من خالل

Excel  ىناك تطابق بين النتائج الفعمية لتوقع وقت اإلنتظار من خالل صيغة ليتل والنتائج أن نالحظ

تائج فقط بينما اختمفت ىذه الن M/M/1روبي لنموذج تالتقريبية باستخدام مبدأ القيمة العظمى لإلن

تتناسب عكسيًا مع  ، فضاًل عن أن دالة كثافة المرور Nتحت سياسة  فيما يتعمق باألنظمة األخرى

وطرديًا مع العدد المتوقع من الوحدات في  Loffالعدد المتوقع من الوحدات في النظام عند توقف الخادم 

P1واالحتمال  Pnوكذلك أن قيمة االحتمال  .Lonالنظام عند إنشغال الخادم 
تتناقصان كمما زادت قيمة  

N  ولكل قيمة من قيمn .ولجميع توزيعات وقت الخدمة 

باإلضافة إلى ذلك فإن استخدام مبدأ القيمة العظمى لإلنتروبي يؤدي إلى الحصول إلى صيغة 

الذي يخضع لمقيود التي نعبر عنيا  M/G/1واضحة لمتوزيع االحتمالي لحجم صف اإلنتظار لنموذج 

بمتوسط معدل الوصول، متوسط معدل الخدمة، مربع معامل االختالف لتوزيع وقت الخدمة ومتوسط 

الحسابي  د الزبائن في النظام. والنتائج العددية التي تم الحصول عمييا تشير إلى بساطة الجيدعد

وبالتالي فإن مبدأ القيمة العظمى لإلنتروبي ىي طريقة حصينة بما فيو لتوزيع حجم صف اإلنتظار 

الطرق الكفاية ومفيدة كأداة في االستدالل اإلحصائي وبشكل خاص في األنظمة التي يصعب حميا ب

 التقميدية.

 


