
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

سيستم هاي صف

يك ۱ ۲۰۴۵ ۵۴۵ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۰مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

۰,۵در يک سيستم صف با يک خدمت دهنده، زمان خدمت دهي و تعداد ورود مشتريان در ساعت ثابت و به ترتيب برابر با 
 نفر در ساعت ميباشد. متوسط زمان انتظار مشتري در سيستم در بلند مدت کدام است؟۲ساعت و 

صفربینهایت0,50,75

1

۱234

-

....

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

 باشد،۰,۱ و ۰,۲ نفر در سيستم به ترتيب ۴ و ۳ خدمت دهنده، اگر احتمال وجود ۲ و با ۴در يک سيستم صف با ظرفيت 
متوسط طول صف کدام است؟

0,50,4بیشتر از 0,50,2

2

۱234

-

....

 است. احتمال اينکه در لحظه ورود يک مشتري، صف نداشته باشيم۰,۷۵ احتمال خالي بودن سيستم M/M/1در يک مدل 
کدام است؟
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۱234

-

....

 دقيقه باشد، براي۱۰ نفر در ساعت و متوسط زمان خدمت دهي برابر با ۱۲، اگر نرخ ورود برابر با M/M/Cدر يک مدل 
رسيدن به وضعيت پايدار حداقل تعداد خدمت دهنده برابر با کدام است؟

۱۲۳۴

4

۱234

-

....

 دقيقه ميباشد. اگر تعداد افراد۱۰در يک مدل ورود گروهي با يک خدمت دهنده متوسط زمان بين ورود گروهها برابر با 
 نفر در ساعت باشد. به طور متوسط در۱۵ نفر باشد و نرخ خدمت دهي برابر با ۳ يا ۱داخل هر گروه با احتمال مساوي برابر با 

 ساعت چند نفر از سيستم خارج ميشوند. ۳

۳۶۴۵۴۸۳۰

5

۱234

-

....

 دقيقه و زمان خدمت دهي به اين۵در يک مدل صف با يک خدمت دهنده، در صورتيکه زمان انتظار مشتري پنجم در صف 
باشد.   دقيقه باشد، کدام گزينه در مورد زمان انتظار مشتري ششم در صف صحيح مي۳مشتري 

باشد.   دقیقه می7حداکثر باشد.   دقیقه می3حداقل 

 دقیقه باشد.9ممکن است بیش ممکن است صفر باشد

6

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

سيستم هاي صف

۲۰۴۵ يك۱ ۵۴۵ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۰مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

باشد؟ در فرآيند تولد و مرگ کدام گزينه صحيح نمي

باشد.  احتمال زمان باقی مانده تا وقوع تولد بعدي نمایی می
کند.  باشد از توزیع پواسون پیروي می2احتمال اینکه در یک بازه زمانی ثابت، تعداد تولد برابر با 

نرخ وقوع تولد مستقل از تعداد نفرات داخل سیستم است.
 احتمال اینکه یک تولد و یک مرگ همزمان رخ دهد به سمت صفر میل می کند.
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۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 کدام گزينه صحيح است؟M/M/1در مدل 

i i   1i i   1i i   1i i   1

8

۱234

-

....

 دقيقه و ۳، اگر متوسط زمان انتظار مشتري در صف برابر M/M/3در مدل  2نفر در دقيقه باشد. آنگاه زمان انتظار
مشتري در سيستم کدام است؟ 

۳,۵۳,۳۳۳,۶۷۵

9

۱234

-

....

، درصد مشتريان وارد شونده به سيستم کدام است؟M/M/2/3در مدل 

321  10  210  
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۱234

-

....

 دقيقه۱۵ نفر در ساعت باشد، آنگاه احتمال اينکه يک مشتري کمتر از ۴ اگر نرخ خدمت دهي برابر با //MMدر مدل 
در سيستم بماند چقدر است؟

e

4
1e  11e 4e  41

11

۱234

-

....

 صورتيک//MMدر مدل   نفر در سيستم کدام است؟۳ باشد، آنگاه احتمال وجود 

e 1e 1

3
e 1

6
e 2

12

۱234

-

....

در مدل نگهداري و تعميرات نرخ خروج:

هاي منتظر تعمیر دارد. بستگی به تعداد ماشینهمواره ثابت است.
ها دارد. تنها بستگی به نرخ خرابی ماشیندرصدي از نرخ مراجعه است.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

سيستم هاي صف

۲۰۴۵ يك۱ ۵۴۵ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۰مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

۴ برابر با L نفر در ساعت باشد و ۱۰ باشد و نرخ مراجعه به سيستم برابر ۰,۱بر ابر با 5، در صورتيکه M/M/C/5درمدل 
باشد، آنگاه متوسط زمان انتظار در سيستم چند دقيقه است؟

۲۴۲۶,۷۲۸,۳۳۱,۱

14

۱234

-

....

 باشد در اين صورت۰,۰۴ و ۰,۰۶، ۰,۰۸، ۰,۱۵ به ترتيب برابر با ۳ و ۲، ۱ اگر احتماالت وضعيتهاي صفر، M/E2/1در يک مدل 
احتمال اينکه در يک مشتري در صف منتظر نماند، کدام است؟

۰,۷۷۰,۶۷۰,۳۳۰,۲۳

15

۱234

-

....

تواند باشد؟  متوسط تعداد مشتريان داخل سيستم برابر با کدام گزينه ميM/M/3/3در مدل 

۳۲,۳۳,۱۳,۴

16

۱234

-

....

وري هر گره: در يک شبکه سيکلي صف ضريب بهره

بستگی به نرخ خدمت دهی آن گره و گره بعدي آن دارد.
بستگی به نرخ خدمت دهی آن گره و گره قبلی آن دارد.

بستگی به نرخ خدمت دهی آن گره و گره بعدي و بعدي آن دارد.
ها دارد. بستگی به نرخ خدمت دهی همه گره
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۱

2

3

4

-

.

.

.

.

باشد؟ در مسائل شبکه بسته جکسوني کدام گزينه صحيح مي

باشد. ها می تعداد مشتریان داخل شبکه تابعی از تعداد گره
همواره حداقل یکی از خدمت دهندگان مشغول به کار است.

همواره حداقل یکی از خدمت دهندگان بیکار است.
ها به سمت بینهایت میل کند. ممکن است طول صف در یکی از گره

18

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

باشد؟ هاي صف پايدار صحيح مي کدام گزينه در مورد نرخ خروج از سيستم

نرخ خروج بستگی به نرخ ورود دارد.نرخ خروج بستگی به نرخ خدمت دهی دارد.
نرخ خروجی همواره برابر با نرخ مراجعه است.نرخ خروج بستگی به نرخ ورود و خدمت دهی دارد.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

سيستم هاي صف

۲۰۴۵ يك۱ ۵۴۵ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۰مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

در مدلهاي قطعي صف با محدوديت ظرفيت (يانرخ مراجعه بيشتر از نرخ خدمت دهي)، کدام گزينه صحيح است؟

خدمت دهنده همواره مشغول به کار است.
ممکن است پس از مدتی طول صف بینهایت شود.

نرخ خروج از سیستم وابسته به نرخ ورود است.
احتماالت حدي براي تمامی حالتهاي کمتر از ظرفیت مخالف صفر است.

20

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 دقيقه۶ باجه کامالً مشابه ميباشد. زمان خدمتدهي به هر مشتري نمايي با متوسطي برابر با ۳يک بانک داراي 
 دقيقه يک مشتري با فرايند پواسون وارد بانک شود: الف) متوسط تعداد۳ميباشد. اگر به طور متوسط هر 

مشتريان در بانک چند نفر است؟ ب) متوسط زماني که يک مشتري در صف بايد منتظر باشد چقدر است؟ ج)
چند درصد اوقات هر سه باجه بدون مشتري است؟ د) درصد بيکاري هر کارمند را محاسبه کنيد.

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۲۷ 

در شبکه زير زمان خدمت دهي در هر ايستگاه نمايي و تعداد خدمت دهنده نيز يک ميباشد. همچنين ورود از
خارج سيستم از فرايند پواسون پيروي ميکند. الف) متوسط تعداد افراد در شبکه را محاسبه کنيد. ب) متوسط

 مشتري در گره اول باشد احتمال۴ خارج ميشوند را محاسبه کنيد. ج) اگر ۲زمان انتظار مشتريان که از گره 
 مشتري در شبکه باشد، به دست۲اينکه گره سوم خالي نباشد را به دست آوريد. د) احتمال اينکه حداکثر 

آوريد. 
 

1 2 

3 

훾1 = 5 
µ1 = 10 µ2 = 6 

µ3 = 5 

푟12 = 0.3 

푟32 = 0.4 

 نمره۱,۹۱ -2
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

سيستم هاي صف

۲۰۴۵ يك۱ ۵۴۵ :::
:

:

: :

۱۱۲۲۰۴۰مهندسي صنايع (ارشد),مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

 مشتري، احتمال اينکه صف نداشته باشيم را به دست آوريد. ۲در شبکه جکسون زير با يک خدمت دهنده در هر گره و 
 

2 1 

3 

µ1 = 10 
µ2 = 20 

µ3 = 10 

푟12 = 0.4 

푟21 = 0.2 

푟32 = 0.1 

 نمره۱,۲۷ -3

 نفر در ساعت، اگر زمان بين۶در يک مدل صف با يک خدمت دهنده با زمان خدمت دهي نمايي با پارامتر 
ورودها از توزيع منفصل زير پيروي کند متوسط طول صف را به دست آوريد. 

۱۵ ۱۰ t(دقيقه) 
۰,۴ ۰,۶ a(t(

 نمره۱,۲۷ -4

 قطعه را دارا ميباشد. اگر زمان پرس۳در يک ايستگاه کاري، يک دستگاه پرس توانايي پرس همزمان حداکثر 
۰,۳ دفعه پرس در ساعت باشد و قطعات طبق فرايند پواسون با متوسط فاصله زماني ۸۰کردن نمايي با پارامتر 

دقيقه تک تک وارد ايستگاه شوند. متوسط تعداد قطعات منتظر براي پرس شدن را به دست آوريد. 

 نمره۱,۲۸ -5
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