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 صلخالمست

ف االنت ممار انشمماد دواا انتممماد لمسمماديء االداد مممي ن مما   مم همم ا البحممث تضممم 

تمم اسمتعماا  ضمبابية.اعمداد كل مم  معمدالت الو موا ومعمدا الخدممة  اذلثالث اولودات. 

αعلممن ن مم  التممي تعتمممد DSW (Dong, Shah and Wong )خوارزميممة  − cuts 

بمدورها  DSW( للمجموعات الضبابية. حيث تضمنت خوارزمية zadehومبدأ التمددد لـ)

قيم ضمبابية كحمدود عليما ودنيما لنمل مم  مسماديء اداد الن ما . باسمتعماا البرمجمة المعلميمة 

 الرداضية.

النت ار وجود مشاكل عدددة بالنسبة لاالستنتاجات مجموعة م  النتائ  و بحثلخص الود

اذ تم ادجاد مساديء اداد  .قسم طوارئ الباطنية -لمرضن مي مستشفن بغداد التعليمي ا

FM/FM)  للنموذج DSW خوارزميةم  خالا الن ا  
i
/1):(∞ / FCFS - Priority 

ordering) ولودةترتيب األومساً ل. 

صفوف االنتظار ذات االولوية، نظرية المجموعة الضبابية، نظرية : الرئيسيةالكلمات  

𝛂نهج ، الرياضية دوال االنتماء، البرمجة المعلمية − 𝐜𝐮𝐭𝐬 ، خوارزميةDSW. 

 المقدمة .1

تعد ن ردة  فوف االنت ار ذات االولودة احدى التطبيسات الم مة مي بحوث 

العمليات حيث تأخ  واقع الحياة العملية لإلنسان مي انت اره الحصوا علن خدمة معينة. 

االولودة اذ دتم اختيار الزبائ  ذوي االولودة العليا مي تسددم الخدمة ل م اوالً علن ذوي 

الدنيا كما دحدث مي بعض المؤسسات )المراكز الصحية كالمستشفيات مي قسم الطوارئ 

وقسم العيادة االستشاردة ومي العمليات الجراحية ن راً لخطورة حالة المردض وك لك مي 

                                                           
  بحث مستل م  رسالة ماجستير 
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العيادات والمجمعات الطبية التي تأتي الي ا حاالت تستوجب خدمة المردض بشنل سردع 

علن اساس   م المرضية اذ دتم تحددد االولودةة علن االخرد  طبساً لحاالتواعطاده االولود

لبعض الزبائ  م   ك لك مي المصارف التي تعطي اولودةخطورة الحالة بوجه التحددد. 

ً ما  كبار الس  او موظفي الدوائر الحنومية ال ي تنون اوقات انت ارهم حرجة نوعا

باإلضامة الن الزبائ  ال د  دعتبرون م  رواد البنوك والمصارف ال د  لدد م مصالح 

اذ ان  الداخلة مي عملية انتاجية معينة(. ةعليا مشتركة مي ذلك او مي اولودة المواد الخام

مي ظل البيئة الضبابية ل ا اهمية كبيرة مي  ردة  فوف االنت ار ذات االولودة ن

المستشفيات والعيادات الطبية ن راً لو وا المرضن بأوقات متفاوتة وغير مؤكدة ك لك 

و وا الحاالت الطارئة التي تتطلب محص موري او عالج موري او كالهما طبساً 

 DSWاذ تم االعتماد علن خوارزمية  اخرى. لخطورت ا اذ قد دختلف ذلك م  حالة الن

(Dong, Shah and Wong) تم تصميم الن ا  مي ادجاد الحلوا التي م  خالل ا د

 .بغداد التعليمي مستشفنالصحي مي 

 مشكلة البحث .2

تتلخص مشنلة البحث بعد  وجود تن يم لعملية دخوا المرضن الن قسم طوارئ 

حيث ان هناك العددد م  الحاالت الخطرة تتعرض الباطنية مي مستشفن بغداد التعليمي 

لالنت ار بسبب عد  وجود تن يم ألولودات المرضن وبالتالي دحدث تأخير مي اتخاذ 

 االجرادات الطبية مما دؤثر علن حياة المردض.

 هدف البحث .3

ان ال دف م  البحث تحسي  اداد قسم طوارئ الباطنية مي مستشفن بغداد التعليمي 

مي ظل البيئة الضبابية لغرض تسليل ردة  فوف االنت ار ذات االولودة باستعماا ن 

وقت االنت ار بالنسبة للحاالت الخطرة وضمان جودة الخدمة بالشنل المرضي بما مي 

ذلك اعطاد االولودة لبعض المرضن ال ي تنون اوقات انت ارهم حرجة تستوجب 

 وا االولودات ومعدا ادراك ا وخدمت ا بأقل وقت ممن ، حيث سينون معدالت و

 الخدمة ضبابية.

 سات السابقةالدرا .4

   2012مي عا ( قا  الباحثانJ. Devaraj  and D. Jayalakshmi بنشر )

 (، تضم A Fuzzy Approach to Priority Queuesبحث بعنوان  )

نموذج  ف االنت ار لفئتي  م  األولودة مع تطبيق ن ردة المجموعة الضبابية. 

، والتي تنون أداد الن ا  البرمجة الرداضية لتطودر دالة انتماد حيث اقترحا ن  

مي ا معدالت الو وا ومعدا خدمة مئتي  األولودة ضبابية. واستنادا إلن ن   

α − cut (ومبدأ التمددد لـzadeh ال دف منه تحودل  فوف االنت ار ،)

الضبابية لعائلة م   فوف االنت ار االعتياددة واستعمل أعداد ضبابية مثلثية 
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للتدليل علن  حة ه ا االقتراح. مع اعطاد مثاالً إلدجاد مساديء األداد م  

 ]1[خصائص نموذج  ف االنت ار.

     2012مي عا  ( قا   الباحثانJ. Devaraj and D. Jayalakshmi بنشر )

 A Fuzzy Approach to Non-Preempted Priorityبحث بعنوان )

Queues ال دف منه اقتراح بناد دواا انتماد لمساديء األداد لثالث أولودات ،)

مي  فوف االنت ار عندما دنون الوقت بي  و ولي  ووقت الخدمة أعداد 

ألساسية هي تحودل ضبابية مع تطبيق ن ردة مجموعة الضبابية. وكانت الفنرة ا

 ف االنت ار الضبابي الن  ف انت ار اعتيادي م  خالا تطبيق ن   

α − cut (ومبدأ التمددد لـzadeh اذ تم استعماا البرمجة المعلمية  لو ف .)

 ف االنت ار االعتيادي ، والتي م  خالل ا دتم استخالص دواا انتماد لمساديء 

بي شبه المنحرف إلثبات  حة األداد. حيث استعمل الباحثان العدد الضبا

 [8]االقتراح.

   قا  الباحث ) 2013مي عاR.Srinivasan( ،بنشر بحث بعنوان )Fuzzy 

queuing model using DSW algorithm تضم  طردسة ألنشاد دواا ، )

لمساديء االداد مي ان مة  فوف االنت ار عندما تنون كل م  معدا  االنتماد

والتي تعتمد  DSW. وتم استعماا خوارزمية الو وا ومعدا الخدمة ضبابية

αعلن قيم  − cut   للمجاميع الضبابية، و اهم ما تو ل اليه الباحث هو ان

مساديء االداد هي ادضا ضبابية والتي تتمثل بالحد االعلن واالدنن لنل م  

 [16]مساديء االداد مي الن ا .

   2016مي عا ( قا  الباحثMohammed Shapique. A بنشر )بحث 

 Fuzzy Queue with Erlang Service Model Using DSW) بعنوان

Algorithm خوارزمية  انتماد باستعماا(، ال دف منه بناد دوااDSW 

لمساديء األداد مي أن مة  فوف االنت ار حيث دنون وقت الو وا والخدمة 

ضبابي. واعتمد علن الطبيعة الضبابية لتطودر وقت الو وا والخدمة مي 

 erlangتدا علن توزدع   Ekحيث  FM/FEk/1 ف االنت ار  نموذج

 [11]م  مراحل. kاالحتمالي لـ 

   قا  الباحثان ) 2016مي عاS. Shanmuga sundarama and 

B.Venkatesh( بنشر بحث بعنوان )Fuzzy Retrial Queues with 

Priority using DSW Algorithm تضم  دراسة نموذج  ف االنت ار ،)

لودة مي ظل بيئة الضبابية. وذلك لتحسي  نموذج  ف االنت ار ذات ذات األو

األولودة الضبابي )أولودة استباقية، واألولودة غير استباقية( حيث معدا 

الو وا ومعدا الخدمة ومعدا إعادة المحاولة أعداد ضبابية. باستعماا 

لتحددد دواا االنتماد مساديء األداد م  ن ا   فوف  DSWخوارزمية 

α ن   علن DSWنت ار ذات االولودة. وتستند  الخوارزمية اال − cut  لتمثيل

المجموعة الضبابية مي تحليل الفترة السياسية وال دف منه المسارنة بي  التناليف 

αاإلجمالية لثالثة مستودات م   − cut  لنل أولودة لتسليل م  متوسط التنلفة

 [19]النلية لدالة الن ا .



2018/  43العدد   عمر محمد العشاري    ؛ حسام عبدهللا الولوية الضبابي في مستشفى بغدادتحسين اداء صف االنتظار ذو ا  

 

 ISSN (1681-6870)                                   209                           للعلوممجلة كلية الرافدين الجامـعة 

 الجانب النظري .5

 Priority Queuesصفوف االنتظار ذات االولوية نظرية  .5.1

مع م نماذج  فوف االنت ار التي تمت دراست ا ميما مضن كان ل ا االنضباط مي 

الخدمة التي تسد  للوحدة علن أساس م  دأتي اوالً دخد  اوالً. وم  الواضح أن ه ا ليء 

اساس م  دأتي اخيراً مسط مي طردسة الخدمات وهناك العددد م  البدائل للخدمة مثل علن 

دخد  اوالً، مي ترتيب عشوائي واالختيار حسب األولودة. اذ دتم اختيار الزبائ  ذوي 

األولودة العليا للخدمة قبل أولئك ال د  لدد م أولودات أقل ، بغض الن ر ع  وقت 

مي تحليل اسة  فوف االنت ار ذات األولودة وتميزت در .[2]و ول م الن الن ا 

نت ار التي تتعلق بمشاكل ذات االهتما  العملي مي مجاالت عدددة ، حيث مشاكل  ف اال

دتم تحددد ترتيب الخدمة بواسطة ن ا  االولودة ال ي دسمح بالوحدات ذات االولودة العليا 

ان تتم خدمت ا قبل الوحدات ذات االولودة الدنيا مي ترتيب  ف االنت ار. وان الوحدات 

دفترض كال اذ . [1]تتم خدمت ا حسب ترتيب الو وا م  نفء المستوى مي االولودة

م   rلدد ا اولودة عليا و  1م  الفئات ذات االولودة اذ ان )الفئة  rالنموذجي  ان هناك 

كما مي  الفئات المتبسية لدد ا اولودات دنيا(. حيث ان عملية الو وا تتبع توزدع )بواسون

( ال ي دنون كما مي الجانب التطبيسي ا( ووقت الخدمة دتبع توزدع )كامالجانب التطبيسي

هو نفسه لجميع الفئات ذات االولودة. مي حي  ان معدا الو وا دنون مختلفاً بي  مئات 

ن اولودة استباقية وغير اذ ان الفرق بي  نموذجي االولودات هو ما اذا كا االولودة.

 حيث ان :. [5]استباقية 

حيث ان الوحدات ذات االولودة  :Preemptive Priorityاالولودة االستباقية  .1

الدنيا التي تجري خدمت ا دتم تأخيرها مي  ف االنت ار )اي انسطاع الخدمة 

حدات ذات اولودة عليا الن وجعل ا تنت ر لوقت معي ( مي حاا و وا و

 ، اذ تتم خدمة الوحدة التي تم تأخيرها ميما بعد.الن ا 

حيث ان الوحدات  :Non-preemptive Priorityاالولودة غير االستباقية  .2

التي تجري خدمت ا ال دمن  انسطاع الخدمة عن ا مي حاا و وا وحدة ذات 

طاع اولودة عليا الن الن ا ، اذ دجب ان تتم خدمة اي وحدة بشنل كامل ودون انس

، اذ ان الوحدة م  االولودة العليا ت هب الن مسدمة بمجرد بدد تشغيل قناة الخدمة

ن الخدمة مور مغادرة الوحدة الموجودة مي  ف االنت ار للحصوا عل

 .[23]السناة

 

 (:Fuzzy Set Theoryالضبابية ) المجموعةنظرية  .5.2

المجموعة الضبابية هي مجموعة العنا ر التي ل ا درجات انتماد. وتم ادجادها م  

( وهي امتدادا للمف و  النالسيني ودمن  تطبيس ا مي العددد م  النشاطات Zadehقبل )

اذ ان المبدأ األساسي للمجموعة الضبابية هو تحددد كم عنصر دنتمي إلن  البشردة.

اي    1973( مف و  المتغيرات اللغودة الضبابية عا  zadehقد  )اذ  .[17]مجموعة
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بلغة الطبيعية او المتغيرات التي ليست قيم ا االعداد ولن  تنون كلمات او الجمل 

النلمات او الجمل بدالً م  االعداد هو التو يفات ان الدامع م  استعماا اال طناعية. و

وتمثل المجموعات الضبابية  .[6]اللغودة التي هي بشنل عا  اقل تحددد م  تلك العدددة

المفاهيم اللغودة مثل بطيئة وسردعة ومتوسطة التي تعرف علن ان ا حالة المتغير، اذ 

بية تتميز باألعداد دسمن ه ا المتغير متغير ضبابي. حيث ان المتغيرات الضبا

العدد الضبابي دعبر عنه بالمجموعة الضبابية مي مجموعة االعداد ان و .[13]الضبابية

غالباً ما تستعمل االعداد الضبابية . و[9]. اذ ان حدود ه ِه الفترة تنون غامضةRالحسيسة 

 . [3]لتمثيل المعلومات غير المؤكدة او غير الناملة

هي مميزة بواسطة  Xمي  Ãاذ ان المجموعة الضبابية  المجموعة الشاملة، Xلتن  

:μÃدالة االنتماد التالية  X → العدد الحسيسي لـ  Xمي  x، التي تعي  لنل عنصر  {0,1}

μÃ(x)  وبالتالي قيمة الدالة  {0,1}دنون مي الفترةμÃ(x)  تصف درجة انتماد العنصر

x  مي المجموعة الضبابيةÃ [8]لمجموعة تنون . مفي حالة انتماد العنصر لμÃ(x) =
μÃ(x)اما مي حالة عد  انتماده للمجموعة تنون  1 = . اذ ان ا تسمح لعنصر ما  0

ً للمجموعة الضبابية التي تنون بي   هي  X. ماذا كانت [7] 1و  0باالنتماد جزئيا

تنون  Xمي  Ãوالمجموعة الضبابية  xمجموعة السيم التي دشار الن كل قيمة او عنصر بـ 

 مجموعة م  االزواج المرتبة مأن:

Ã = {(𝑥, μÃ(x)) / 𝑥 ∈ X}          (1)  

  .Ã [4]دالة انتماد المجموعة الضبابية  μÃ(x)و  Xقيمة او عنصر مي x حيث ان 

 :(Triangular Fuzzy Numberالعدد الضبابي المثلثي ) .5.3

Ãالعدد الضبابي المثلثي  = (𝑎, 𝑏, 𝑐)  اذ ان ،𝑎 < 𝑏 < 𝑐 
[14]

.حيث ان كالً م  

𝑎, 𝑏, 𝑐 :هي اعداد حسيسة وان دالة انتماد العدد الضبابي المثلثي تنون
[20]
  

µÃ(x) = {

x−a

b−a
   if    a ≤ x ≤ b

c−x

c−b
   if    b ≤ x ≤ c

       0                 otherwise        

       (2) 
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 [21]لعدد الضبابي المثلثياانتماء ( المخطط التوضيحي لدالة 1الشكل )

 :الضبابية االولويةنظرية صفوف االنتظار ذات  .5.4

أوقات االنت ار الطودلة لمجموعات مختلفة م  الزبائ  تنون مشنلة متنررة مي 

في  ف االنت ار ذو األولودة دتم اختيار الزبائ  م  أولودة م العددد م  الن م العامة.

. مفي ظروف [12]عليامعينة للخدمة مسط عندما ال دنون هناك انت ار لزبائ  م  أولودة 

نساط  لن األولودة مي  فوف االنت ار ميالحياة نواجه النثير م  المشاكل السائمة ع

الصراف اآللي والعيادات الطبية والمستشفيات .. الخ. اذ ان التأكيد علن أهمية إدارة 

 الوقت هو ال دف المنشود. مفي ه ه الحالة تأخ   فوف االنت ار دوراً بارزاً مي حياتنا

اليومية. اذ مي بعض الحاالت دتم قبوا األولودات علن الفور ومي بعض الحاالت األخرى 

تستغرق النثير م  الوقت. ميمن  قياس ه ه العروض بواسطة المجموعة 

مفي نماذج  فوف االنت ار دجب ان تنون المعلومات واضحة لتحليل .[15]الضبابي

كبيرة مي تحسيق المعلومات العدددة ع   الن ا ، اذ توجد مي التطبيسات الحسيسة  عوبات

اذ دجب ان تتحوا الشنوك او التعبيرات اللغودة مي  معدالت الو وا ومعدا الخدمة.

النموذج او البيانات الن قيم كمية واضحة اذ تنون ن ردة المجموعة الضبابية ذات مائدة 

ذات  نموذج  ف االنت ار مع االولودة. اذ ان [13]كبيرة مي حل ذلك الغموض

 .[10]المعلمات الضبابية دنون اكثر واقعية

 (:Zadeh) مبدأ التمديد لـ .5.5

تشتق دواا انتماد مساديء االداد ن ا   ف االنت ار ذات االولودة باستعماا مبدأ التمددد 

 μ�̃�(x)ولمعدالت الو وا  انتماد دالةهي  μ𝜆�̃�(x). اذ ان [7]( الضبابي Zadeh) لـ

 :ضبابية وتعرف علن التواليالتي هي اعداد انتماد لمعدا الخدمة  هي دالة

 𝜆�̃� = {(𝑥, μ𝜆�̃�(x)) / 𝑥 ∈ X} و 𝜇  = {(y, μ�̃� (y)) / y ∈ Y}  [2]. 
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ومعدا هي المجموعات الشاملة االعتياددة لنل م  معدالت الو وا  𝑌و  𝑋ان  حيث  

,𝑝(𝜆�̃�الخدمة. اذ ان دالة انتماد مساديء االداد لن ا   ف االنت ار ذات االولودة  𝜇) 

  [8]( كاالتي: Zadeh) تعرف باستعماا مبدأ التمددد لـ

𝜇
𝑝(𝜆�̃�,�̃�)

= sup {
x∈X
y∈Y

𝑚𝑖𝑛{𝜇𝜆�̃�(𝑥), 𝜇�̃�(𝑦)/𝑧 = 𝑝(𝜆�̃�, 𝜇)}}, 𝑖 = 1,2,3     (3) 

 :DSW  (Dong, Shah and Wong)خوارزمية .5.6

αتعرف بأن ا واحدة م  الطرق التسردب التي تستعمل مترات  − cuts  المختلفة

لتحددد دواا انتماد مساديء االداد لن ا   ف االنت ار ذات االولودة، اذ تبسط الن حد 

حيث ان دالة . [23]كبير التالعب مي مبدأ التمددد لسيمة المتغيرات الضبابية المستمرة 

αاالنتماد دمن  ان دمثل ا مستوى  − cuts   المستمر مي الفترة مα = αالن  0 = 1 . 

مي تحليل المدد السياسية α-cuts تستعمل متراتو
[18]

م   DSW. اذ تتألف خوارزمية 

 الخطوات التالية:

αتحددد قيم  .1 − cuts   0حيث ≤  α ≤  1. 

 .αادجاد الفترات مي دواا االنتماد التي تتوامق مع  .2

استعماا عمليات الفترة الثنائية السياسية لحساب الفترات لدالة االنتماد  .3

αلمستوى  مستخرجهال − cuts .المحدد 

αإلكماا تمثيل  αلسيم مختلفة م   3 -1تنرار الخطوات م   .4 − cuts  مي 

 . [11]الحل

𝛂  :تعريف .5.7 − 𝐜𝐮𝐭𝐬  

α. اذ ان [22]هي واحدة م  أهم المفاهيم مي ن ردة المجموعة الضبابية − cuts 

�̃�𝛼تتمثل بـ  �̃�المجموعة الضابية  = {𝑥/𝜇�̃�(𝑥) ≥ 𝛼 , 𝑥 ∈ 𝑋} =
{ℓ�̃�(𝛼), 𝑢�̃�(𝛼)} حيث ان ،ℓ�̃�(𝛼)  و𝑢�̃�(𝛼)  تمثل الحد االدنن واالعلن لـ

α − cuts  و ان [7]المجموعة الضبابية علن التوالي .α − cuts  المجموعة االعتياددة

𝐴𝛼 : [18]تنون علن نوعي 

1. 𝐴𝛼
αمجموعة  + − cuts  :السودة تعرف𝐴𝛼

+ = {𝑥 ∈ 𝑋/𝜇𝐴(𝑥) >

𝛼}; 𝛼 ∈ {0,1}  

2. 𝐴𝛼 مجموعةα − cuts تعرف:  الضعيفة𝐴𝛼 = {𝑥 ∈ 𝑋/𝜇𝐴(𝑥) ≥

𝛼}; 𝛼 ∈ {0,1} 
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التي تنون ل ا درجة انتماد  𝑋والتي تحتوي علن جميع العنا ر م  المجموعة الشاملة 

α. اذ ان [21]المحددة  𝛼اكبر او دساوي لسيمة  − cuts  العدد الضبابي المثلثي
[ℓ�̃�(𝛼), 𝑢�̃�(𝛼)], 𝛼 ∈   [14]كاالتي: [0,1]

ℓ�̃�(𝛼) = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼          (4) 

𝑢�̃�(𝛼) = 𝑐 − (𝑐 − 𝑏)𝛼          (5) 

 االولوية الضبابي: مصطلحات صف االنتظار ذو .5.8

𝑊𝑞𝑖  معدا وقت االنت ار للوحدات مي  ف االنت ار ذات االولودة : 𝑖 = 1,2,3. 

 𝐿𝑞𝑖  معدا عدد الوحدات مي  ف االنت ار ذات االولودة : 𝑖 = 1,2,3. 

𝜆𝑖  معدالت الو وا لألولودة :𝑖 = 1,2,3. 

 μ .معدا الخدمة : 

𝜆�̃�  معدالت الو وا الضبابية لألولودة :𝑖 = 1,2,3. 

μ ̃ .[2]: معدا الخدمة الضبابي 

الثالث اولويات  ويس النظام لنموذج صف االنتظار ذصياغة مقاي .5.9

 الضبابي: 

𝜆�̃�  ،𝑖معدالت الو وا  = الوحدات مي االولودة االولن والثانية والثالثة ومعدا  1,2,3

 التي تمثل ا المجموعة الضبابية التالية: 𝜇الخدمة 

𝜆�̃� = {(𝑥, μ𝜆�̃�(x)) / 𝑥 ∈ X} , i = 1,2,3        (6) 

𝜇  = {(y, μ�̃� (y)) / y ∈ Y}          (7) 

ومعدا  𝜆�̃�هي المجموعات الشاملة االعتياددة لنل م  معدالت الو وا  𝑌و  𝑋حيث ان 

αهي دواا انتماد. حيث ان  μ�̃� (y)و  μ𝜆�̃�(x)اذ ان  𝜇الخدمة  − cuts   لنل م𝜆�̃�  و

𝜇 تنون: 

𝜆�̃�(α) = {𝑥 ∈ X/μ𝜆�̃�(x) ≥ α} , i = 1,2,3        (8) 

𝜇(α)  = {y ∈ Y/μ�̃� (y) ≥ α}          (9) 



2018/  43العدد   عمر محمد العشاري    ؛ حسام عبدهللا الولوية الضبابي في مستشفى بغدادتحسين اداء صف االنتظار ذو ا  

 

 ISSN (1681-6870)                                   214                           للعلوممجلة كلية الرافدين الجامـعة 

≥ 0حيث ان   α ≤  . 𝜇  [2]و  𝜆�̃�لنل م   1 

αباستعماا  − cuts   مأن معدالت الو وا ومعدا الخدمة تمثل ا مستودات مختلفة م

مترات الثسة. اذ دمن  تحودل  ف االنت ار ذات االولودة الضبابي الن  ف انت ار ذات 

αاالولودة االعتيادي مع مختلف مستودات  − cuts  :كاالتي 

{𝜆�̃�(α)/0 ≤  α ≤  1}, i = 1,2,3     (10) 

{𝜇(α)/0 ≤  α ≤  1}      (11) 

هاتي  المجموعتي  تمثل مجموعة م  الحدود للتعبير ع  العالقة بي  المجموعة وان 

و  𝜆�̃�االعتياددة والمجموعة الضبابية. حيث ان مترات الثسة للمجموعة الضبابية لنل م   

𝜇 علن التوالي : 

[ℓ𝜆𝑖(𝛼), 𝑢𝜆𝑖(𝛼)]         (12) 

[ℓμ(𝛼), uμ(𝛼)]         (13) 

و  𝜆�̃�( مي حاا كان كل م  معدالت الو وا Zadeh) لـ وباالعتماد علن مبدأ التمددد

,𝑝(𝜆�̃�اعداد ضبابية ستنون دالة انتماد لمساديء االداد  𝜇معدا الخدمة  𝜇)    كما  مي

𝜇اذ دعتمد بناد دالة انتماد مساديء االداد  .[8]( 3المعادلة )
𝑝(𝜆�̃�,�̃�)

علن اشتساق  

α − cuts  :اذ م  خالا البرمجة المعلمية نحصل علن التالي . 

ℓ𝑝(𝛼) = min 𝑝(𝜆𝑖, 𝜇) , ℓ𝜆𝑖(𝛼) ≤ 𝜆𝑖 ≤ 𝑢𝜆𝑖(𝛼) 𝑎𝑛𝑑 ℓ𝜇(𝛼) ≤ 𝜇 ≤ 𝑢𝜇(𝛼)
           (14) 

 u𝑝(𝛼) = max𝑝(𝜆𝑖, 𝜇) , ℓ𝜆𝑖(𝛼) ≤ 𝜆𝑖 ≤ 𝑢𝜆𝑖(𝛼) 𝑎𝑛𝑑 ℓ𝜇(𝛼) ≤ 𝜇 ≤ 𝑢𝜇(𝛼)

           (15) 

، حيث ان الدالة  αتنون قابلة لالنعناس ميما دتعلق بـ  up(α)و  ℓp(α)كل م  اذ ان 

L(z) اليسر = (ℓ𝑝(𝛼))
R(z)   ودالة اليمنن  1− = (u𝑝(𝛼))

دمن  الحصوا 1−

 علي ا م  دالة االنتماد التالية :

μp(𝜆�̃�,�̃�)(z) = {
L(z) , for z1 ≤ z ≤ z2
R(z) , for z2 ≤ z ≤ z3
0    ,             otherwise

      (16) 
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z1حيث  ≤ z2 ≤ z3  و𝐿𝑍1 = 𝑅𝑍3 =  . [7]لعدد الضبابي المثلثي  0

 :(FCFS- Priority ordering / ∞ ):(FM/FMi/1)االنموذج  .5.10

دخد   –نموذج  ف االنت ار ذات االولودة المستعمل دتبع خا ية م  دأتي اوالً 

ً ( FCFS) (first Come first servedاوالً )  Priority) ترتيب االولودةل ومسا

ordering) اذ ان مصدر المجتمع دنون غير محدود ك لك معدالت الو وا .𝜆�̃�  و

االنت ار ذو  . ومي التطبيق العملي لنموذج  ف[8]هي ضبابية  𝜇معدا الخدمة 

αاألولودة تنون معدالت الو وا ومعدا الخدمة غير مؤكدة. وتستعمل  − cuts 

خصائص الن ا  م  خالا استعماا خوارزمية  الستخالصوالعمليات الحسابية الضبابية 

DSW ان الشتساق دواا االنتماد حيث: 

FM.تمثل معدا الو وا الضبابي : 

FM
i

 .( iمعدا الخدمة الضبابي علن اساس األولودة ) :  تمثل 

 : قناة خدمية واحدة. 1

 مصدر المجتمع غير محدود.∞ : 

FCFS - Priority ordering:   ً[7] .ومساً لترتيب االولودة –م  دأتي اوالً دخد  اوال 

 اذ تعرف مساديء اداد الن ا  كاالتي:

 معامل االستعماا :-

𝑝 =
𝜆1+𝜆2+𝜆3

𝜇
          (17) 

𝜆حيث ان  = 𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3   و𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇  

 معدا عدد الزبائ  المتوقع مي  ف االنت ار لألولودة االولن:

𝐿𝑞1 =
(𝑝)(

𝜆1
𝜇
)

(1−
𝜆1
𝜇
)
          (18) 

 معدا عدد الزبائ  المتوقع مي  ف االنت ار لألولودة الثانية:

𝐿𝑞2 =
(𝑝)(

𝜆2
𝜇
)

(1−
𝜆1
𝜇
)(1−

𝜆1+𝜆2
𝜇

)
         (19) 
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 معدا عدد الزبائ  المتوقع مي  ف االنت ار لألولودة الثالثة:

𝐿𝑞3 =
(𝑝)(

𝜆3
𝜇
)

(1−
𝜆1+𝜆2
𝜇

)(1−
𝜆1+𝜆2+𝜆3

𝜇
)
         (20) 

 المستغرق للزبائ  مي  ف االنت ار لألولودة االولن:معدا الوقت 

𝑊𝑞1 =
𝜆

𝜇(𝜇−𝜆1)
         (21) 

 معدا الوقت المستغرق للزبائ  مي  ف االنت ار لألولودة الثانية:

𝑊𝑞2 =
𝜆

(𝜇−𝜆1)[𝜇−(𝜆1+𝜆2)]
         (22) 

 معدا الوقت المستغرق للزبائ  مي  ف االنت ار لألولودة الثانية:

𝑊𝑞3 =
𝜆

(𝜇−𝜆)[𝜇−(𝜆1+𝜆2)]
         (23) 

هي معدالت الو وا لنل م  االولودة االولن والثانية والثالثة علن  λ3و  λ2و  λ1اذ 

 .[2]ة هي معدا الخدم μالتوالي. و 

 الجانب التطبيقي: .6

 نبذة عن مستشفى بغداد التعليمي: .6.1

بغداد التعليمي م  احدى المستشفيات التابعة الن مددنة الطب التي تعتبر  ستشفنتعد م

م  المؤسسات الصحية الحنومية النبرى مي العا مة العراقية بغداد اذ تضم عدداً م  

 (. . حمادة األطفاا ،...، الخ احات التخصصية ،المستشفيات ) . بغداد التعليمي ،  . الجر

البيانات التي تم جمع ا م  قسم الطوارئ الباطنية مي  . اذ تركزت دراسة الباحث علن 

 بغداد التعليمي.

 :جمع البيانات .6.2

مستشفن بغداد  -اجردت عملية جمع البيانات ميدانيا م  خالا مراجعة مددنة الطب 

قسم طوارئ الباطنية، اذ تضمنت البيانات تسجيل عدد المرضن الوا لي  / التعليمي

تسجيل أوقات الدخوا اذ قا  الباحث بوأوقات تسددم الخدمة ل م مي قسم الطوارئ الباطنية. 

والخروج م  خالا و وا المرضن بالدقائق بعد سلسلة م  الزدارات المتنررة 

نية التي تضمنت اسبوع م  تاردخ والمراجعات المستمرة الن قسم الطوارئ الباط

 اناتعملية تحليل البي تضم  الجانب التطبيسيو .6/5/2017والن غادة  30/4/2017
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التي تم اختبارها والتي تمثل معدالت و وا المرضن بأوقات مختلفة حسب االولودات 

م  ثالث اولودات مع وقت الخدمة المسدمة ل م ،  تالمعتمدة م  قبل الباحث والتي تنون

مات ل م ، عملية و وا المرضن وتسددم الخد اتضح للباحث بان هنالك تفاوت مي

مي ادجاد الحلوا  DSW (Dong, Shah and Wong)االعتماد علن خوارزمية وب

 التي م  خالل ا دتم تصميم الن ا  الصحي مي المستشفن.

  (:Test of Dataاختبار البيانات ) .6.3

 EasyFit 5.6تم تحليل واختبار البيانات باستعماا البرنام  االحصائي )

Professional  حيث اجردت عملية تسددر معلمات توزدع الو وا لنل اولودة م )

تم  البيانات جمع  بعداالولودات الثالث وك لك تسددر معلمة توزدع وقت الخدمة، اذ 

 االنت ار ذات االولودة، لصفوف البيانات أن وبما ل ا المالئم  التوزدع  لمعرمة  اختبارها 

 توزدع ومعدا الخدمة اذ تم اختبار لألولوداتدجب ادجاد معدالت الو وا  دعني م  ا

 (Serviceالخدمة ) وتوزدع وقت( لنل أولودة م  األولودات الثالث Arrival) الو وا

(. وقد اتضح ان بيانات Goodness of fit Anderson Darlingاختبار ) استعمااب

الو وا لنل أولودات م  األولودات المحددة  تتوزع  حسب  توزدع  بواسون 

(Poisson Distribution( و بيانات وقت الخدمة تتوزع حسب توزدع كاما )Gamma 

Distribution .) وبعد االخ  بن ر االعتبار رأي الخبراد مي معدالت الو وا

)بالساعة( مي مستشفن بغداد التعليمي اتضحت المعدالت لألولودات ومعدا الخدمة 

 كاالتي: لألولودات الثالث )بالساعة( معدالت الو وا ومعدا الخدمة الضبابية لنل م  

  الحاالت الطارئة الخطرة جداً بمعدا�̃�1 لألولودة االولن بالساعة 

�̃�1 = [1,2.14,3] 

  الحاالت الطارئة متوسطة الخطورة بمعداλ̃2 لألولودة الثانية بالساعة 

�̃�2 = [4,5.22,6] 

  الحاالت الطارئة االعتياددة بمعداλ̃3 لألولودة الثالثة بالساعة 

�̃�3 = [13,15.31,17] 

  بالساعة)الحاالت( مي حي  معدا الخدمة لجميع األولودات 

μ̃ = [27,28.4,30] 
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 نموذج مستشفى بغداد التعليمي: .6.4

معدالت الو وا ومعدا الخدمة هي دأخ  بعي  االعتبار مي ه ا النموذج كل م  

ية ، اذ ان اعداد ضبابية م  وجه ن ر الخبراد علن دالة االنتماد المثلثية لألعداد الضباب

 واحدة دنون كالتالي :نموذج  ف االنت ار ذو االولودة الضبابي لسناة خدمية 

(FM/FM
i
/1):( ∞ / FCFS - Priority ordering) 

αاذ ان مترات الثسة  − cuts تم ادجادها م   لنل م  معدالت الو وا ومعدا الخدمة

 تنون كاالتي: ( اذ5( و)4المعادلتي  )

�̃�1 = [1,2.14,3] 

1 + 1.14𝛼 ≤ 𝜆1 ≤ 3 − 0.86𝛼 

�̃�2 = [4,5.22,6] 

4 + 1.22α ≤ 𝜆2 ≤ 6 − 0.78𝛼 

�̃�3 = [13,15.31,17] 

13 + 2.31α ≤ 𝜆3 ≤ 17 − 1.69𝛼 

μ̃ = [27,28.4,30] 

27 + 1.4α ≤ μ ≤ 30 − 1.6𝛼 

 

 :DSW ((Dong, Shah and Wongاستعمال خوارزمية  .6.5

 اذ سيتم اشتساق دواا االنتماد لمساديء االداد باستعماا البرمجة المعلمية. 

دبي  مترات الثسة لمعدالت الو وا ومعدا الخدمة والسيم المأخوذة لـ  الجدوا ادناه 

α − cuts .المستعملة مي ادجاد مساديء االداد الضبابية 
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𝒖𝝁(𝜶) 𝒍𝝁(𝜶) 𝒖𝝀𝟑(𝜶) 𝒍𝝀𝟑(𝜶) 𝒖𝝀𝟐(𝜶) 𝒍𝝀𝟐(𝜶) 𝒖𝝀𝟏(𝜶) 𝒍𝝀𝟏(𝜶) 𝛂 − 𝐜𝐮𝐭𝐬 

30 27 17 13 6 4 3 1 0 

29.84 27.14 16.831 13.231 5.922 4.122 2.914 1.114 0.1 

29.68 27.28 16.662 13.462 5.844 4.244 2.828 1.228 0.2 

29.52 27.42 16.493 13.693 5.766 4.366 2.743 1.342 0.3 

29.36 27.56 16.324 13.924 5.688 4.488 2.656 1.456 0.4 

29.2 27.7 16.155 14.155 5.61 4.61 2.57 1.57 0.5 

29.04 27.84 15.986 14.386 5.532 4.732 2.484 1.684 0.6 

28.88 27.98 15.817 14.617 5.454 4.854 2.398 1.798 0.7 

28.72 28.12 15.648 14.848 5.376 4.976 2.312 1.912 0.8 

28.56 28.26 15.479 15.079 5.298 5.098 2.226 2.026 0.9 

28.4 28.4 15.31 15.31 5.22 5.22 2.14 2.14 1 

 

ن راً الن النتائ  مي الجدوا اعاله لمعدالت الو وا لألولودات الثالث االداد 

αاخ ت قيم مختلفة لـ  − cuts   0وهي بي ≤  α ≤ تنون  ، اذ ان قيم المعدالت 1 

( لمجموعة األعداد الضبابية و نتائ  المعدالت اعاله  𝒖�̃�(𝜶)و  𝒍�̃�(𝜶)ضم  حدود ) 

 هي التي تم استعمال ا مي ادجاد مساديء االداد لن ا   ف االنت ار ذو االولودة الضبابي.

 اذ ان اشتساق دواا االنتماد لمساديء االداد تنون كاالتي:

 : 𝐋𝐪𝟏اشتقاق دالة انتماء  .6.5.1

ℓ𝐿𝑞1(𝛼) = min
(𝜌) (

𝜆1
𝜇
)

(1 −
𝜆1
𝜇
)
 

u𝐿𝑞1(𝛼) = max
(𝜌) (

𝜆1
𝜇
)

(1 −
𝜆1
𝜇
)
 

1 + 1.14𝛼 ≤ 𝜆1 ≤ 3 − 0.86𝛼 

4 + 1.22α ≤ 𝜆2 ≤ 6 − 0.78𝛼 

13 + 2.31α ≤ 𝜆3 ≤ 17 − 1.69𝛼 
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27 + 1.4α ≤ μ ≤ 30 − 1.6𝛼 

تسترب الن حدها االعلن. بالتالي  μتسترب الن حدودها الدنيا و  𝜆3و  𝜆2و  𝜆1عندما 

 دنون الحل 

ℓ𝐿𝑞1(𝛼) =
18 + 25.19𝛼 + 5.32𝛼2

870 − 128.6𝛼 + 4.38𝛼2
 

تسترب الن حدها  μتسترب الن حدودها العليا و  𝜆3و  𝜆2و  𝜆1وقابلة لالنعناس عندما 

 االدنن. بالتالي دنون الحل

u𝐿𝑞1(𝛼) =
78 − 32.35𝛼 + 2.863𝛼2

648 + 94.62𝛼 + 3.164𝛼2
 

 كاالتي: μ𝐿𝑞1(z)مأن دالة االنتماد 

𝛍𝑳𝒒𝟏(𝐳) =

{
 
 

 
 (𝟏𝟐𝟖.𝟔𝐳+𝟐𝟓.𝟏𝟗)−(𝟏𝟐𝟗𝟓.𝟓𝟔𝒛

𝟐+𝟐𝟓𝟑𝟎𝟕.𝟖𝟐𝒛+𝟐𝟓𝟏.𝟒𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟒.𝟑𝟖𝒛−𝟓.𝟑𝟐)
 ,        𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟔 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟎𝟔𝟓

−(𝟗𝟒.𝟔𝟐𝒛+𝟑𝟐.𝟑𝟓)+(𝟕𝟓𝟏.𝟖𝟓𝒛𝟐+𝟏𝟒𝟓𝟐𝟗.𝟗𝟔𝒛+𝟏𝟓𝟑.𝟐𝟔𝟒)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟑.𝟏𝟔𝟒𝒛−𝟐.𝟖𝟔𝟑)
 ,      𝟎. 𝟎𝟔𝟓 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟏𝟐𝟎

𝟎    ,             𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞

  

،  𝐿𝑞2  ،𝐿𝑞3  ،𝑊𝑞1  ،𝑊𝑞2وبشنل مماثل مأن اشتساق دواا االنتماد لمساديء االداد 

𝑊𝑞3 كاالتي: م  خالا البرمجة المعلمية تنون 

 : 𝐋𝐪𝟐اشتقاق دالة انتماء  .6.5.2

ℓ𝐿𝑞2(𝛼) =
72 + 40.64𝛼 + 5.697𝛼2

725 − 183.34𝛼 + 10.85𝛼2
 

u𝐿𝑞2(𝛼) =
156 − 40.26𝛼 + 2.597𝛼2

432 + 113.64𝛼 + 6.87𝛼2
 

 كاالتي: μ𝐿𝑞2(z)مأن دالة االنتماد 
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𝛍𝑳𝒒𝟐(𝐳) =

{
 
 

 
 (𝟏𝟖𝟑.𝟑𝟒𝐳+𝟒𝟎.𝟔𝟒)−(𝟐𝟏𝟒𝟖.𝟓𝟔𝒛𝟐+𝟑𝟒𝟓𝟒𝟕.𝟗𝟕𝒛+𝟏𝟎.𝟖𝟔𝟒)

𝟏
𝟐

𝟐(𝟏𝟎.𝟖𝟓𝒛−𝟓.𝟔𝟗𝟕)
 , 𝟎. 𝟎𝟗𝟗 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟐𝟏𝟒

−(𝟏𝟏𝟑.𝟔𝟒𝒛+𝟒𝟎.𝟐𝟔)+(𝟏𝟎𝟒𝟐.𝟔𝟖𝟗𝒛𝟐+𝟏𝟕𝟗𝟐𝟒.𝟕𝟖𝟔𝒛+𝟎.𝟑𝟑𝟗𝟔)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟔.𝟖𝟕𝒛−𝟐.𝟓𝟗𝟕)
 , 𝟎. 𝟐𝟏𝟒 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟑𝟔𝟏𝟏

𝟎    ,             𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞

  

 

 : 𝐋𝐪𝟑.اشتقاق دالة انتماء6-5-3

ℓ𝐿𝑞3(𝛼) =
234 + 102.29𝛼 + 10.7877𝛼2

300 − 204.27𝛼 + 24.829𝛼2
 

u𝐿𝑞3(𝛼) =
442 − 100.55𝛼 + 5.6277𝛼2

18 + 88.18𝛼 + 14.379𝛼2
 

 كاالتي: μ𝐿𝑞3(z)مان دالة االنتماد 

𝛍𝑳𝒒𝟑(𝐳) =

{
 
 

 
 (𝟐𝟎𝟒.𝟐𝟕𝐳+𝟏𝟎𝟐.𝟐𝟗)−(𝟏𝟏𝟗𝟑𝟏.𝟒𝟑𝟐𝟗𝒛

𝟐+𝟕𝟕𝟗𝟕𝟒.𝟕𝟒𝒛+𝟑𝟔𝟓.𝟗𝟓𝟔𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟐𝟒.𝟖𝟐𝟗𝒛−𝟏𝟎.𝟕𝟖𝟕𝟕)
 , 𝟎. 𝟕𝟖 ≤ 𝐳 ≤ 𝟐. 𝟖𝟕

−(𝟖𝟖.𝟏𝟖𝒛+𝟏𝟎𝟎.𝟓𝟓)+(𝟔𝟕𝟒𝟎.𝟒𝟐𝟒𝒛𝟐+𝟒𝟑𝟓𝟔𝟎.𝟐𝟒𝒛+𝟏𝟔𝟎.𝟖𝟖)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟏𝟒.𝟑𝟕𝟗𝒛−𝟓.𝟔𝟐𝟕𝟕)
 , 𝟐. 𝟖𝟕 ≤ 𝐳 ≤ 𝟐𝟒. 𝟓𝟔

𝟎    ,             𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞

  

 

 :𝐖𝐪𝟏.اشتقاق دالة انتماء6-5-4

𝑙𝑊𝑞1 =
18 + 4.67𝛼

870 − 128.6𝛼 + 4.38𝛼2
 

𝑢𝑊𝑞1 =
26 − 3.33𝛼

648 + 94.62𝛼 + 3.164𝛼2
 

 كاالتي: μ𝑊𝑞1(z)مان دالة االنتماد 
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𝛍𝑾𝒒𝟏
(𝐳) =

{
 
 

 
 (𝟏𝟐𝟖.𝟔𝐳+𝟒.𝟔𝟕)−(𝟏𝟐𝟗𝟓.𝟓𝟔𝒛

𝟐+𝟏𝟓𝟏𝟔.𝟒𝟖𝟒𝒛+𝟐𝟏.𝟖𝟎𝟖𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟒.𝟑𝟖𝒛)
 , 𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟔 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟑

−(𝟗𝟒.𝟔𝟐𝒛+𝟑.𝟑𝟑)+(𝟕𝟓𝟏.𝟖𝟓𝒛𝟐+𝟗𝟓𝟗.𝟐𝟐𝟓𝒛+𝟏𝟏.𝟎𝟖𝟖𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟑.𝟏𝟔𝟒𝒛)
 , 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟑 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟎𝟒𝟎𝟏

𝟎    ,             𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞

  

 

 :𝐖𝐪𝟐.اشتقاق دالة انتماء6-5-5

𝑙𝑊𝑞2 =
18 + 4.67𝛼

725 − 183.34𝛼 + 10.85𝛼2
 

𝑢𝑊𝑞2 =
26 − 3.33𝛼

432 + 113.64𝛼 + 6.87𝛼2
 

 كاالتي: μ𝑊𝑞2(z)مان دالة االنتماد 

𝛍𝑾𝒒𝟐
(𝐳) =

{
 
 

 
 (𝟏𝟖𝟑.𝟑𝟒𝐳+𝟒.𝟔𝟕)−(𝟐𝟏𝟒𝟖.𝟓𝟔𝒛𝟐+𝟐𝟒𝟗𝟑.𝟓𝟗𝟓𝒛+𝟐𝟏.𝟖𝟎𝟖𝟗)

𝟏
𝟐

𝟐(𝟏𝟎.𝟖𝟓𝒛)
 , 𝟎. 𝟎𝟐𝟒 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟎𝟒𝟏

−(𝟏𝟏𝟑.𝟔𝟒𝒛+𝟑.𝟑𝟑)+(𝟏𝟎𝟒𝟐.𝟔𝟖𝟗𝒛𝟐+𝟏𝟒𝟕𝟏.𝟑𝟐𝟐𝒛+𝟏𝟏.𝟎𝟖𝟖𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟔.𝟖𝟕𝒛)
 , 𝟎. 𝟎𝟒𝟏 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟎𝟔𝟎𝟏

𝟎    ,             𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞

  

 

 :𝐖𝐪𝟑.اشتقاق دالة انتماء6-5-6

𝑙𝑊𝑞3 =
18 + 4.67𝛼

300 − 204.27𝛼 + 24.829𝛼2
 

𝑢𝑊𝑞3 =
26 − 3.33𝛼

18 + 88.18𝛼 + 14.379𝛼2
 

 كاالتي: μ𝑊𝑞3(z)مان دالة االنتماد 
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𝛍𝑾𝒒𝟑
(𝐳) =

{
 
 

 
 (𝟐𝟎𝟒.𝟐𝟕𝐳+𝟒.𝟔𝟕)−(𝟏𝟏𝟗𝟑𝟏.𝟒𝟑𝟐𝟗𝒛

𝟐+𝟑𝟔𝟗𝟓.𝟓𝟔𝟖𝒛+𝟐𝟏.𝟖𝟎𝟖𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟐𝟒.𝟖𝟐𝟗𝒛)
 , 𝟎. 𝟎𝟔 ≤ 𝐳 ≤ 𝟎. 𝟏𝟖𝟖

−(𝟖𝟖.𝟏𝟖𝒛+𝟑.𝟑𝟑)+(𝟔𝟕𝟒𝟎.𝟒𝟐𝟒𝒛𝟐+𝟐𝟎𝟖𝟐.𝟔𝟗𝒛+𝟏𝟏.𝟎𝟖𝟖𝟗)
𝟏
𝟐

𝟐(𝟏𝟒.𝟑𝟕𝟗𝒛)
 , 𝟎. 𝟏𝟖𝟖 ≤ 𝐳 ≤ 𝟏. 𝟒𝟒

𝟎    ,             𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐰𝐢𝐬𝐞
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𝛼 الجدوا ادناه دخص نتائ  − 𝑐𝑢𝑡𝑠 وقت االنت ار المستغرق للمرضن مي  ف االنت ار لنل م  ومعدا  عدد المتوقع المعدا نل م  ل

 األولودات الثالث 

𝒖𝑾𝒒𝟑
(𝜶) 𝒍𝑾𝒒𝟑

(𝜶) 𝒖𝑾𝒒𝟐
(𝜶) 𝒍𝑾𝒒𝟐

(𝜶) 𝒖𝑾𝒒𝟏
(𝜶) 𝒍𝑾𝒒𝟏

(𝜶) 𝒖𝑳𝒒𝟑(𝜶) 𝒍𝑳𝒒𝟑(𝜶) 𝒖𝑳𝒒𝟐(𝜶) 𝒍𝑳𝒒𝟐(𝜶) 𝒖𝑳𝒒𝟏(𝜶) 𝒍𝑳𝒒𝟏(𝜶) 𝛂 − 𝐜𝐮𝐭𝐬 

1.444 0.06 0.0601 0.024 0.0401 0.0206 24.56 0.78 0.3611 0.0993 0.120 0.0206 0 

0.9519 0.0659 0.0578 0.0261 0.0390 0.0215 16.0227 0.8731 0.3427 0.1077 0.1137 0.0239 0.1 

0.6996 0.0727 0.0556 0.0275 0.0379 0.0224 11.6570 0.9798 0.3253 0.1166 0.1074 0.0275 0.2 

0.5464 0.0805 0.0535 0.0289 0.0369 0.0233 9.0133 1.1025 0.3088 0.1262 0.1013 0.0313 0.3 

0.4438 0.0893 0.0515 0.0304 0.0359 0.0242 7.2460 1.2446 0.2931 0.1364 0.0954 0.0353 0.4 

0.3704 0.0996 0.0496 0.0319 0.0349 0.0252 5.9851 1.4104 0.2783 0.1473 0.0898 0.0395 0.5 

0.3154 0.1116 0.0477 0.0336 0.0340 0.0261 5.0430 1.6056 0.2641 0.1590 0.0844 0.044 0.6 

0.2727 0.1257 0.0459 0.0353 0.0330 0.0271 4.3144 1.8376 0.2507 0.1715 0.0792 0.0488 0.7 

0.2387 0.1425 0.0442 0.0371 0.0321 0.0282 3.7358 2.1166 0.2379 0.1847 0.0743 0.0539 0.8 

0.2110 0.1629 0.0426 0.0390 0.0312 0.0292 3.2663 2.4569 0.2257 0.1990 0.0695 0.0593 0.9 

0.1880 0.1880 0.0410 0.0410 0.0303 0.0303 2.8789 2.8789 0.2141 0.2141 0.065 0.065 1 
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 االستنتاجات .7

مستشفن بغداد التعليمي / قسم طوارئ الباطنية تم م  خالا تجميع البيانات مي  .1

الوقوف علن مشنلة التأخير الحا ل وذلك بسبب عد  تفعيل التصنيف الطبي 

توزدع الحاالت علن اقسا  المستشفن االخرى  مي المستشفن وهو المختص مي

اذ دحدد حالة المردض م  حيث اولودتِه مي اخضاعه الن اي قسم مي المستشفن 

 رة وحالة المردض م  عدم ا.ودسرر خطو

بعد تحليل النتائ  وتسييم اداد الن ا  تبي  هناك انت ار للحاالت مي االولودات  .2

العليا التي م  غير الممن  ان تنت ر لفترة حتن ولو كانت وجيزة نوعاً ما وذلك 

 لخطورة حالت ا.

ر م  المرونة الن ان ا تضع النثي وجد DSWخوارزمية استعماا  م  خال .3

لمعدا الوقت  االحتماالتنتائ  ن ا  ومق ( مي تصميم الا حاب السرار )االدارة

التي ظ رت م   Wqiالمستغرق للمرضن مي  ف االنت ار لألولودات الثالث 

αمختلفة لـ  ةقيم 11اخ   − cuts :وكاالتي 

 𝑊𝑞1ان قيمة الوقت المستغرق لالنت ار للمرضن م  االولودة االولن  .أ 

0.0206) االكثر احتماا تنون ضم  − ( عندما بالساعة 0.0401

αتنون  = α( عند بالساعة 0.0303و والً الن ) 0 = اي م   .1

دقيسة مي  ف  2.406وم  غير الممن  ان تتجاوز  1.8الن  1.236

االنت ار وه ا قد دسبب تدهور لحالة المرضن التي ال دمن  ان تنت ر 

 ألي بسبب كان.

 Wq2ان قيمة الوقت المستغرق لالنت ار للمرضن م  االولودة الثانية  .ب 

0.024) االكثر احتماا تنون ضم  − ( بالساعة 0.0601

αعند = α( عند بالساعة 0.041. و والً  الن )0 = اي م   .1

دقيسة مي  ف االنت ار التي  3.606و والً الن  2.46الن  1.44

التي قد تتأز  مي  دنونون مي محل شك م  تشخيص حالت م الصحية

  حاا انت ارها لوقت معي .

 Wq3الثالثة  ولودةالا لالنت ار للمرضن م  قيمة الوقت المستغرقان  .ج 

0.06) االكثر احتماا تنون ضم  − α( عند بالساعة 1.4 = 0 

α( عند بالساعة 0.1880الن )و والً  = الن  3.6اي م   .1

αوقد دنون اكثر م  ذلك ن راً لمستوى  11.28 − cuts  مي  ف

االنت ار ال ي تنون حالت م الصحية اقل ضرراً م  االولودات االولن 

والثانية وقد دسبب انت ارهم تخلخل مي الن ا  والضغط علن االطباد 

 مي حصول م علن الخدمة.

 

 

 



2018/  43العدد   عمر محمد العشاري    ؛ حسام عبدهللا الولوية الضبابي في مستشفى بغدادتحسين اداء صف االنتظار ذو ا  

 

 ISSN (1681-6870)                                   226                           للعلوممجلة كلية الرافدين الجامـعة 

 التوصيات .8

مي  ذات االولودة DSW (Dong, Shah and Wong)تطبيق نتائ  خوارزمية 

المستشفيات التي تعمل بن ا  االقسا  المنفردة )قسم طوارئ الباطنية، قسم طوارئ 

اعتماد مبدأ االولودة مي عمليات و وا الخ( وحية، قسم استشاردة باطنية ...جرا

المرضن الن اقسا  المستشفن وذلك م  خالا تسددم الخدمة حسب خطورة الحالة 

 الت االخرى للحفاظ علن سالمة المواطني .واعطادها اولودة ع  ن يرات ا م  الحا

والعمل علن اولودات متعددة م  خالا قياس اداد ان مة  فوف االنت ار ذوات السنوات 

المتعددة للتو ل الن امنانات امضل وقرارات ادق لحل المشاكل مي شتن المجاالت 

 تنون علي ا.الطبية واالنتاجية وال ندسية وتسودم ا الن السبل الصحيحة التي دجب ان 
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Abstract: This research included the creation of 

membership functions for the standards of 

performance in the queue system for three priorities, 

as both access rates and service rate are fuzzy 

numbers. The DSW (Dong, Shah and Wong) 

algorithm was used which is based on the α-cuts 

approach and the extension principle of (zadeh) for 

fuzzy sets. The DSW algorithm in turn included 

ambiguous values as upper and lower limits for each 

of the system performance metrics by using 

mathematical parametric programming. 

The study summarizes a set of findings and 

conclusions because of the many problems for 

patients waiting at the Baghdad Teaching Hospital / 

Department of internal medicine. System 

performance metrics were found through the DSW 
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algorithm for model (FM/FMi/1):(∞ / FCFS-Priority 

ordering) according to the order of priority.  

Keywords: Priority Queues Theory, Fuzzy Set 

Theory, Membership Functions, Mathematical 

Parametric Programming, α-cuts Approach, DSW 

Algorithm. 


