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  גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

  המחלקה להנדסת מערכות מידע

  ח"תשס 2א סמסטר                
  'א מועד סיום בחינת                
  שעות 2: הבחינה משך                

  17.4.08: הבחינה מועד
  "סימולציה ממוחשבת "בקורס בחינה
   רוקח ליאור ר"ד: מרצה
  יגודקין אלכסנדר : מתרגל

  
  ומםמותר השימוש בכל חומר עזר ד •
  !מותר השימוש במחשבון פשוט בלבד •

  
  

  ) נקודות20( 1שאלה 
 ברמת בטחון  מוצדקת אקראיים מספרים ממחולל נלקחו הבאים קבע האם הטענה לפיה המספרים   .א

 )'נק 5(? 95%של 

  מספר מהמחולל  סדר רץ    מספר מהמחולל  סדר רץ

1  0  11  17
2  17  12  18
3  6  13  1
4  7  14  12
5  3  15  14
6  4  16  8
7  9  17  19
8  6  18  0
9  10  19  17

10  2  20  15
  

 מהתפלגות הלקוחים אקראיים מקריים מספרים 10 לחולל בכדי' א מסעיף במספרים י/השתמש  .ב

 )' נק 5.   (דקות 7 של תוחלת עם אקספוננציאלית

30-ו m=12, a=4, b=2 עבור  .ג =x .נק 5                              (:   הבאים הסעיפים את י/בצע '( 

 .אלו נתונים י"עפ לחולל שניתן האקראיים המספרים כל את י/חולל 
 ?מה המחזור 
  ?זה m עבור האפשרי המקסימלי המחזור מה 
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 5(ידי  על מתבצעת ARENA בתוכנת מספר שרתים האפטימלי בדיקת. בחר בתשובה הנכונה ביותר  .ד

  :)'נק

 Input Analyzer  )א
 Output Analyzer  )ב
 Process Analyzer  )ג
 OptQuest Analyzer  )ד

  

  ) נקודות20( 2שאלה 
והתקבלו התוצאות הבאות עבור מספר ).  חזרות10(מריצים מודל סימולציה בשיטת החזרות הבלתי תלויות 

  :הלקוחות אשר נטשו את המערכת
  

  תוצאה  מספר חזרה
1  29 
2  17 
3  20 
4  26 
5  20 
6  22 
7  25 
8  12 
9  42 

10  1 
  

 )' נק5( של ממוצע הלקוחות שנטשו 95%חשבו את הרווח בר סמך ברמת בטחון של   .א

מהו מספר החזרות שצריך לבצע אם מעוניינים להגיע לרווח בר סמך שאורכו  לא עולה על   .ב

  )' נק5( לקוחות עם אותה רמת בטחון 2

 כל כאשר םמשותפי זרמים תוך כדי שימוש היא) 'חלופה ב(מריצים מודל סימולציה חלופי   .ג

קבעו האם ניתן . התוצאות המתקבלות מפורטות בטבלה למטה. אחר מזרם מתקבלת הגרלה

 )' נק10(לקבוע איזו חלופה עדיפה מבחינה סטטיסטית 

  תוצאה  מספר חזרה
1  19 
2  16 
3  17 
4  19 
5  19 
6  21 
7  20 
8  11 
9  35 

10  1 
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  ) נקודות02( 3שאלה 
  

 פ"ע מתפלג, למזנון האנשים הגעת קצב לב שמו רבים ומחקרים בדיקות לאחר האוניברסיטה במזנון

  :מוכרת התפלגות לאף דומה איננה אשר" סטודנטים לותגהתפ"

  

  .17 ל 3 ביןשמגיעים בכל יום מתפלג אחיד  כמות הסטודנטים מהפקולטה להנדסה

  :הבא הגרף פ"ע כמות הסטודנטים מהפקולטה למדעי הרוח שמגיעים כל יום מתפלג

  

  
  

סך כל עבור ) והדחייה הקבלה שיטת באמצעות לא" (סטודנטים התפלגות"ל דגימה אלגוריתם וריהגד. א

  )' נק10(הסטודנטים שמגיעים למזנון בכל יום 

 השתמש הדגימה לצורך( .שהגדרתם האלגוריתם פי על, זה מהתפלגות מספרים שני של דגימה והרא. ב

   0.7 , 0.2  ,0.13, 0.9, 0.49, 0.23, 0.64): לשמאל מימין (באיםה U בערכים

  
  ) נקודות40( 4שאלה 

  .מילואימניקים של חיול שרשרת יום לסימולציית, Arena מודל לבנות עליכם

  הם בהגעתם . דקות 20 הפרמטר עם אקספוננציאלי הינו הקליטה לנקודת המילואימניקים הגעת קצב

 זמן משך (מסמכים מספר על ולחתום הקישור קצינת אצל להתייצב עליהם הב, הקליטה לנקודת פונים

  . דקות 10 ל 5 בין אחיד הינו המסמכים על החתימה

 שני עובדים באפסנאות (ציוד על וחותמים לאפסנאות פונים כולם, הקישור קצינת אצל הביקור לאחר

  ).מניקיםילמילוא המתאים הציוד כל את שמביאים סדירניקים חיילים

   :היום להמשך שלהם המקצועות פ"ע מתחלקים הציוד על לחתום שסיימו אלו

 הם ששם למוסך פונים מכן ואחר, שעה חצי למשך בצד לנוח הולכים, ממהרים אינם אשר הנהגים

   היום שארית את מעבירים

3 5 6 

2/3 
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 30 רק ויש ברובים מסוים מחסור יש שכרגע התגלה כאשר (נשק על בנוסף חותמים מניקיםיהמילוא שאר

  ").זוכה "הקודם כל לכן, ביחידה פעילים רובים

  . לנשקייה יוחזר הרובים מן שאחד עד מחכים נשק על לחתום מצליחים שלא אלו

 8 שיש ולאחר יחד אנשים 8 כ שיתקבצו עד מחכים הם שבו, למטווח פונים הצליחו שכן אלו אומנם

   . Norm(30,5) שנמשך במטווח ביחד מתחילים הם אנשים

  . לתור שוב ונכנסים סיבוב לעוד להמשיך רוצים עדיין אחוז 30 המטווח וםסי לאחר

  ).דקות 4 קבוע הוא הנשק החזרת זמן (הנשק את מחזירים השאר

  
  . הביתה פונים קיםיהמילואימנ המוגדרות הפעילויות כל בסיום

  .נהגים% 40 , רגילים% 60 : הוא התפקידים פ"ע המילואימניקים התפלגות
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  הבהרות:מספר 

  יה.כל אחת מהשאלות במלואן טרם המענה עלכדאי לקרוא  ארבע שאלות בעלות משקל שונה.במבחן זה 

  .בלבד במחברת הבחינהשאלות נקודות. יש לענות על  103במבחן זה ניתן לצבור עד 

  בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.  המבחן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות

, במידה ויש להניח הנחות כלשהן יש לרשום זאת ברורה, נקייה ומדויקתאנא הקפד לרשום תשובותיך בצורה 

  במפורש בתשובה.

  ,בהצלחה רבה

  צוות הקורס

  

  נק') 3( 1שאלה 

  ☺ כתבו בדיחה מצחיקה

  

  נק') 45( 2 שאלה

להגדיר במשחק את , וכחלק ממשימותיכם עליכם NBA Live 2016אתה עובד בצוות הפיתוח של המשחק 

אחוזי הקליעה מקו העונשין של לברון ג'יימס. מניתוח עיבודי התמונה של הזריקות שלו מקו העונשין הצלחתם 

  למצוא את התפלגות הסטיות ממרכז הריבוע שמעל הסל.

 

  

  8.7.2016  :מועד המבחן

  אדם קובני  שם המרצה:

   סימולציה ממוחשבת  שם הקורס: 

  372.1.3031  מספר הקורס:

  'א'   מועד: בסמסטר:    2016  שנה:

  ומחשבון דפים שלושה  חומר עזר: 

 שעות 3  משך הבחינה:
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  הוא משתנה מקרי שהתפלגותו: ��ס"מ,  ��ב  xהכדור סוטה בציר 

������ 	

��
�
��

3400 �60 � � � �20180 �20 � � � 20�80000 20 � � � 60����
 

��  הוא משתנה מקרי שהתפלגותו: ��ס"מ,  ��ב  yהכדור סוטה בציר ���� 	 ���, 0 � � � 80 

  לכן במידה והכדור פוגע בקרש, ההסתברות שלברון יקלע לסל היא:

!�"� 	 #0 " � 0" 0 � " � 11 " $ 1  

  מוגדר: qכאשר 

" 	 144 � �144 % �1 � &� % 0.22  

s – המרחק בסנטימטרים ממרכז הריבוע שמעל הסל  

r –  אחוז הדקות ששיחק עד כה, מתפלגu(0.7,1)  

  

נק') הצע אלגוריתם דגימה לאחוזי הקליעה של לברון ג'יימס מקו העונשין, אין להשתמש בקבלה דחיה  20( .1

 בפתרון.

,�0.23נק') נתון זרם מספרים מהתפלגות אחידה  5( .2 השתמש בזרם זה . �0.67,0.01,0.32,0.56,0.85

)*� 	  .P(q)ולבסוף לחשב את  yאח"כ את  xיש לדגום קודם את  ) על מנת לקבוע האם לברון יקלע סל.0.23

נק') מניתוח התפלגות הסטיות, האם ניתן לומר שהזריקות סוטות יותר לצד ימין או לצד שמאל מהריבוע  5( .3

 שמעל לסל, נמק תשובתך.

בגמר התרחשה דרמה כשנשרקה עברה טכנית לקבוצה היריבה במצב  7למשחק בשנייה האחרונה נק')  10( .4

שיבצע את הזריקה מהקו. הצע למאמן  קיירי אירווינגשל שוויון. על המאמן לבחור בלברון ג'יימס או  ב

משחקים הנח כי הם  82סימולציה שתעזור למאמן לבחור בשחקן שיקלע לסל. שים לב שבעונה ישנם 

, עוד ידוע כי u(6,12)זריקות למשחק וקיירי זורק  u(8,16)ן זורק בממוצע משחקים בכל המשחקים, לברו

 .u(0.75,0.95)ההסתברות שקיירי יקלע לסל היא אחידה 

נק') לאחר ביצוע הסימולציה, לצערו של המאמן לא התקבלה המלצה מובהקת. מה אתה יכול להציע  5( .5

המשחקים  82קן סביר יותר שיקלע ביחס ל לשפר את הסימולציה, שיוכל להחליט איזה שחלמאמן על מנת 

 בעונה?

  תשובה

 אלגוריתם דגימה .1

40

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  

 

  

 

3/10  

 

 ��דגום  .1

 ��דגום  .2

 P(q)חשב את  .3

 

 ��דגימת 

,�*דגום  .1 *+ 

2. 

0 � *� � 0.3	 → � 	 40*+ � 600.3 � *� � 0.8	 → � 	 40*+ � 200.8 � *� � 1	 → � 	 .3200*+ % 400  

  הסבר:

������ 	

��
�
��

3400 �60 � � � �20180 �20 � � � 20�80000 20 � � � 60����
 

  

  על מנת למצוא את המצטברת בחלקים: בקומפוזיציהנשתמש 

  נמצא את החלק היחסי בהתפלגות של כל חלק:

/�,����� 	 0 3400 1� 	�+2
�32

3�400 |�32�+2 	 � 60400 % 180400 	 120400 	 0.3 

/+,����� 	 0 180
+2

�+2
1� 	 �80 |�+2+2 	 2080 � 5� 20806 	 4080 	 0.5 

/7,����� 	 0 �8000
32

+2
1� 	 �+16000 |+232 	 360016000 � 40016000 	 320016000 	 0.2 

�����/ נמצא את המצטברת של כל חלק: 	 8�/�,����� % 8+/+,����� % 87/7,����� 

/�,����� 	 * 	 10.3 0 3400 1� 	 103
9

�32
∗ 3�400 |�329 	 103 5 3�400 % 1804006 	$ 	� 	 40* � 60 

/+,����� 	 * 	 10.5 0 180
9

�+2
1� 	 2 �80 |�+29 	 �40 % 2040 	$ � 	 40* � 20 

/7,����� 	 * 	 10.2 0 �8000
9

+2
1� 	 5 �+16000 |+29 	 �+3200 � 4003200 	$ � 	 √3200* % 400 

 

  :��דגימת 

 �*דגום  .1
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2. � 	 �ln	�1 � *��  

  

������ 	 ���, 0 � � � 80 

/����� 	 0 ���1� 	 �����
2

|2� 	 1���� 	$ � 	 �ln	�1 � *� 

  :P(q)חישוב 

�לפי  sחשב את  .1 	 .�+ % �+ 

 לפי: rחשב את  .2

a.  דגום*� 

b. & 	 0.7 % *��1 � 0.7� 

 qחשב את  .3

�"�!. אם +*דגום  P(q)=qאזי קלע, אם  P(q)=1אז החטיא, אם  P(q)=0אם  .4 $ אזי קלע אחרת  +*

 החטיא

,�0.23. זרם מספרים  2 0.67,0.93,0.32,0.56,0.85�  

�*  :��נדגום את  	 0.23, *+ 	 0.67 � 	 40*+ � 60 	 �33.2 

7*  :��נדגום את  	 0.01 � 	 � ln�1 � *7� 	 0.01 

?* qנחשב את  	 0.32, *@ 	 0.56 

" 	 144 � .��33.2�+ % 0.01+144 % �1 � �0.7 % 0.32�1 � 0.7��� % 0.22 	 0.676 

!�"� 	 0.5867 $ *@ 	 0.56 

  לכן יקלע את הסל

, לכן ניתן לומר שהזריקות של לברון 0.2והשלישי  0.3. נשווה את יחסי החלקים הראשון והשלישי, הראשון 3

  סוטות יותר שמאלה מאשר ימינה.

. על מנת להכריע במי לבחור יש לבצע סימולציה לאחוז הקליעות שקלע לברון ולאחוז הקליעות שקלע קיירי, 4

בעצם אנחנו מבצעים סימולציות החלטה בין שתי מערכות עם קריטריון אחד שהוא אחוז הקליעות לכל שחקן. 

טיסטית). חשוב לשים לב את הקליעה האחרונה ניתן לשחקן עם אחוזי הקליעות הגבוה יותר (ומובהק סט

  שהסימולציות הן מסתיימות ועל כן אין משמעות לזמן חימום ומצב יציב.
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חזרות כאשר בכל חזרה  82נבצע שתי סימולציות אחת של לברון והשנייה של קיירי, כל סימולציה תהייה עם 

נחשב את מספר מספר ההרצות יהיה כמספר הזריקות במשחק (מ"מ אחיד אשר שונה לכל שחקן). בכל חזרה 

  .הקליעות חלקי מספר הזריקות

שונה  u1, כאשר u1~u(8,16), חוזרים עליו 1: הסימולציה היא בדיוק כמו האלגוריתם דגימה בסעיף לברון

  חזרות. 82בכל חזרה, סה"כ 

אזי  u1>u2, אם u2~u(0,1)לאחר מכן דגימה של  u1~u(0.75,0.95): הסימולציה שלו היא דגימה של קיירי

  חזרות. 82שונה בכל חזרה, סה"כ  u3, כאשר u3~u(6,12)רת החטיא. חוזרים על הסימולציה הזו קלע אח

ערכי אחוזי הקליעה למשחק (חזרה). נבדוק את מובהקות השוני  82סדרות בנות  2בסיום הסימולציות נקבל 

  .5%ברמת מובהקות נדרשת, לרוב  Fבין שתי הסדרות על ידי מבחן 

  נבחר בשחקן עם אחוזי הקליעה הגבוהים יותר.בהנחה שיש הבדל מובהק 

.במקרה בו לא ניתן להחליט איזה לשחקן יש אחוזי קליעה גבוהים בצורה מובהקת, ניתן לבצע יותר חזרות, 5

אך ביצוע סימולציה עם יותר חזרות ישנה את מספר המשחקים לעונה ועל כן לא אפשרי. אפשרות אחרת היא 

ספרים משותף. חשוב לשים לב שבעוד שבסימולציה של לברון משתמשים ב להריץ את הסימולציות עם זרם מ

, כך שיש צורך לסנכרן בדגימות 3) אצל קיירי משתמשים ב 0,1מספרים בסה"כ מהתפלגות אחידה ( 6או  5

  בין שתי הסימולציות, כלומר לקחת מספרים שווים למטרות שוות כמו למשל דגימת מספר הזריקות למשחק.
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  נק')  30( 3שאלה 

 10בסניפי רשת הרהיטים השוודית "אידאה" משפחות מגיעות בקצב אקספוננציאלי עם זמן בין מופעי של 

משפחה  - 20%דקות בין משפחה למשפחה, כאשר גודל המשפחה הינו משתנה מקרי המחושב באופן הבא: 

  חמש נפשות.  10%- ארבע נפשות ו - 20%שלוש נפשות,  - 50%המורכבת מזוג בלבד, 

תחנות מייגעות גם כן, כאשר  4- שר משפחה מגיעה ל"אידאה" היא עוברת מסלול מעגלי ומייגע המורכב מכא

  אין באפשרותה לדלג על אף חלק: 

 בתחנה זו המשפחה עולה על מסלול שינוע לעבר התחנות הבאות. - כניסה (הגעה לחנות) .1

אולם התצוגה של "אידאה" נחשב לחלק מהמסלול שמשפחה עוברת. שעות  השהות  - אולם התצוגה .2

באולם התצוגה תלוי כמובן בגודלה של המשפחה, ומפולג נורמלית כאשר התוחלת הינה כמות 

 הנפשות במשפחה, וסטיית התקן הינה שורש כמות הנפשות המשפחה. 

עייפות מורדות מהמסלול ועוברות להמתין בעת ההגעה לקופות המשפחות ה - עמדת התשלום .3

 20קופאיות כאשר משך התשלום על המוצרים שנרכשו מתפלג אחיד בין  3לקופאית. בעמדה זו ישנן 

 דקות. בסיום התשלום המשפחות עולות חזרה למסלול ומועברות אל עבר היציאה מהחנות.  35- ל

 המשפחות מורדות מהמסלול ויוצאות מהחנות. - יציאה .4

  מ לדקה. 50המכונה המשנעת היא  מהירות

אנשים בלבד. במידה ומשפחה מגיעה  100כמות האנשים המקסימלית במסלול השינוע של "אידאה" הינו 

  .הולכת לקנות בחנות המתחרה "קיקי" המשפחה כולהלחנות ואין באפשרות כל חברי המשפחה להיכנס אזי 

את המודל (יש למספר את הבלוקים השונים)  נק') בנה מודל סימולציה עבור רשת "אידאה". צייר 20( .1

ופרט את כל הפרטים הדרושים עבור הישויות, המשאבים, ויתר הבלוקים שנעשה בהם שימוש. 

 ,Resource, Sequenceבמידת הצורך יש לפרט כמובן גם לגבי מרכיבים נוספים בפתרון כמו 

schedule, distances, transporter, conveyor, variable, attribute  וכדומה. בנוסף, ניתן להוסיף

 הערות מילוליות לגבי אופן הפתרון.

הנדרשים שיביאו כמות האנשים המקסימלית במסלול השינוע לקביעת סימולציה נק') תכנן ניסוי  10( .2

  . 10%אחוז הנטישה למקסימום את 
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  נק')  25( 4שאלה 

משפחות. חלק מהמשפחות משתייכות למשפחת המלוכה,  1100חיות בעולם "משחקי הכס" " אסוס" ביבשת

כל משפחת איכרים סרה למרות משפחת ות. חלק לאצולה וחלק הינן משפחות איכרים אשר עובדים בשד

נדרשת כל משפחת אציל . אצילים אחת, וכל משפחת אצילים נמצאת תחת שליטתה של משפחת מלוכה אחת

דולר  500של חודשי מס , לכן החליטו האצילים לגבות כהמשפחת המלולדולר  10000של חודשי מס  לשלם

בגלל צפיפות האוכלוסין העולמית הסכימה כל משפחה להביא צאצא אחד לעולם (מס' . מכל משפחת איכרים

המשפחות אינו משתנה). צאצא של משפחת מלוכה ממשיך ושומר על שושלת המלוכה רק בחצי מהמקרים. 

אחוז מהמקרים מצליח בן למשפחת אצילים  20ה ומתעלל באיכרים. ב בשאר המקרים הוא מקבל תואר אצול

אחוז מאבד את תוארו והופך לאיכר פשוט (עם  30להפוך למלך (וכל משפחתו הופכת משפחת מלוכה), אך ב 

אחוזים מבני האיכרים מצליחים להסתיר את מוצאם הפשוט ולהפוך את משפחתם  10כל משפחתו). ידוע כי 

  למשפחת אצולה.

  

, הסתברויות מעברכשרשרת מרקוב. הגדר מצבים, " אסוסממלכת "המבנה ההיררכי בנק') תאר את  5( .1

  השרשרתונתח את גרף מצבים 

  דורות? 4נק') מהי ההסתברות לשושלת מלוכה לשרוד   5( .2

של כל משפחת מלוכה בממוצע מהי הכנסתה יה בממלכה, בנוסף חשב ינק') מהי התפלגות האוכלוס 5( .3

  )?(בשווי משקל

יועץ אחיתופל הגיע לממלכה והציע מבנה היררכי קצת שונה. הוא הציע שאיכר יוכל להפוך לאציל נק')  5( .4

אחוז מהמקרים או לאציל אזורי, אציל יהפוך תמיד למלך וגם כך אציל אזורי, בנוסף על מנת לשמור  30ב 

הסתברויות מעבר, גרף  ך לוותר על כס המלוכה ולהפוך לאיכר. הגדר מצבים,לעל שוויון על צאצא המ

 מצבים ונתח את השרשרת.

נק') משפחות המלוכה צרות הרואי הסכימו למבנה ההיררכי החדש, אך בתנאי שלא יהפכו לאיכרים  5( .5

 ומבחינה כלכלית? אלא לאצילים, מה ההשלכות של השינוי שביקשו?

  תשובה

Sשלושה מצבים  .1 	 ,מלך� ,אציל  �איכר

! 	 מלך

אציל

איכר

B0.5 0.5 00.2 0.5 0.30 0.1 0.9C 
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  השרשרת היא שרשרת קשירות סגורה, בלתי פריקה ולא מחזורית ולכן ארגודית.

!מה הערך של  .2
מלך,מלך
? 

! 	 מלך

אציל

איכר

B0.5 0.5 00.2 0.5 0.30 0.1 0.9C 
!? 	 !+!+ 	 B0.5 0.5 00.2 0.5 0.30 0.1 0.9C B0.5 0.5 00.2 0.5 0.30 0.1 0.9C !+ 	 B0.35 0.5 0.150.2 0.38 0.420.02 0.14 0.84C B0.35 0.5 0.150.2 0.38 0.420.02 0.14 0.84C

	 B0.2255 0.3860 0.38850.1544 0.3032 0.54240.0518 0.1808 0.7674C 
!

מלך,מלך
? 	 0.2255 

 על מנת למצוא את התפלגות האוכלוסייה בממלכה יש לפתור את מערכת המשוואות הליניארית .3

DE 	 F DG!G,E
7

GH� ∶ J 	 1,2,3 

F DG 	 17
GH�  

 D� 	 0.5D� % 0.2D+ ⟹ 2.5D� 	 D+ D+ 	 0.5D� % 0.5D+ % 0.1D7 D7 	 0.3D+ % 0.9D7 ⟹ D7 	 3D+ ⇒ D7 	 7.5D� 

D� % 2.5D� % 7.5D� 	 1 ⟹ D� 	 111 

D+ 	 522 ;	D7 	 1522 

ההכנסה הממוצעת של משפחת מלוכה היא סה"כ הכנסות לכלל משפחות המלוכה חלקי מספר משפחות 

  המלוכה:
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522 ∗ 1100 ∗ 10000110011 	 25000 

  $ בחודש25,000כלומר 

Sארבעה מצבים  .4 	 ,מלך� ,אציל	אזורי ,אציל  �איכר

! 	
	אציל	אזורי	מלך
אציל

איכר

N0 0 0 11 0 0 010 00.7 0 00.3 0O 

  
G,G!בשרשרת  	   , כמו כן היא בעלת מחלקת קשירות סופית וסגורה0

  >איכר->מלך-> אציל אזורי- >איכר או איכר->מלך-> אציל-השרשרת בעלת שני נתיבים מחזוריים איכר

  3ולכן שרשרת מחזורית בגודל 

 השינוי שביקשו משפחות המלוכה המצב לאחר .5

! 	
	אציל	אזורי	מלך
אציל

איכר

N0 0 1 01 0 0 010 00.7 0 00.3 0O 
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וישרור מצב מחזורי  לחולפיםבעקבות השינוי שמשפחות המלוכה ביקשו המצבים איכר ואציל אזורי יהפכו 

בין מלך ואציל. כתוצאה מכך לאצילים לא תהייה הכנסה ולכן גם למשפחות המלוכה בסופו של דבר  2באורך 

לממלכה להגיע לאבדון כלכלי. כלומר טייקונים אשר לא ולא תהייה הכנסה אשר תוביל אותם לפשיטת רגל 

  ☺גורמים לאזרחים להרוויח יפשטו את הרגל 
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  הבהרות:מספר 

  יה.כל אחת מהשאלות במלואן טרם המענה עלכדאי לקרוא  ארבע שאלות בעלות משקל שונה.במבחן זה 

  .בלבד במחברת הבחינהשאלות נקודות. יש לענות על  103במבחן זה ניתן לצבור עד 

  בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.  המבחן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות

, במידה ויש להניח הנחות כלשהן יש לרשום זאת ברורה, נקייה ומדויקתאנא הקפד לרשום תשובותיך בצורה 

  במפורש בתשובה.

  ,בהצלחה רבה

  צוות הקורס

  

  נק') 3( 1שאלה 

  ☺ כתבו בדיחה מצחיקה

  

  נק')25( 2שאלה 

  קו ייצור למילוי בקבוקי צבע שאלה בארנה: 

  .במפעל למילוי בקבוקי צבע שעות 8דמיינו לעצמכם יום עבודה של 

ומחסן תוצרת גמורה. כלומר, התהליך מתנהל  3תחנה  ,2תחנה  ,1מערך למילוי בקבוקים מורכב מתחנה 

   .מחסן תוצרת גמורה←  3תחנה  ← 2תחנה ←  1בסדר הבא: תחנה 

 פואסוני התווספות של הבקבוקים הואתהליך לקו ייצור מתווספים בקבוקים ריקים, כאשר  :1תחנה 

ממלא את הבקבוקים בצבע באמצעות  1עובד יצור מס' . דקה וחצי עם זמן בין מופעי של בהתפלגות מעריכית

דקות. לאחר המילוי, בקבוקים  3- ל 2בין  מגיע מהתפלגות אחידהמכונת מילוי, כאשר משך מילוי הבקבוקים 

   (קבוע). הוא דקה וחצי 2- ו 1כאשר זמן מעבר בין תחנות , 2מועברים לתחנה 

מבצע ביקורת איכות, כלומר האם בקבוקים מלאים ותקינים כנדרש. מניסיון העבר  2עובד יצור מס'  :2תחנה 

לאחר בדיקה זו, על הבקבוקים   .סולים ונזרקיםפ 1% - מהבקבוקים חוזרים למילוי חוזר ו 7% של המפעל

לבקבוק  זמן הדבקה הוא דקה,כאשר  2התקינים מודבקות תוויות. תהליך זה מתבצע גם ע"י עובד יצור מס' 

עם זמן  מעריכיהינו  3- ו 2כאשר זמן מעבר בין תחנות  3בשלב הבא, הבקבוקים מועברים לתחנה  . (קבוע)

   .דקה וחציבין מופעי של 

 ,יחידות 20- בתחנה זו הבקבוקים נסגרים באמצעות פקק ומסודרים על גבי המשטח שבו מקום ל :3תחנה 

  דקות.  3- בין דקה למגיע מהתפלגות אחידה וסידורו על המשטח  כאשר משך זמן סגירת הבקבוק

  28.7.2016  :מועד המבחן

  אדם קובני  שם המרצה:

   סימולציה ממוחשבת  שם הקורס: 

  372.1.3031  מספר הקורס:

  'ב'   מועד: בסמסטר:    2016  שנה:

  ומחשבון דפים שלושה  חומר עזר: 

 שעות 53.  משך הבחינה:
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.תעכ וז הנומת גיצהל תורשפא ןיא

עם זמן בין מופעי של דקה  מעריכיהינו  3הפקקים מיוצרים במפעל גם כן. קצב ייצור הפקקים והגעתם לתחנה 

 אחת.

 דקות בממוצע עם סטיית תקן של דקה 4- לאחר מכן, כל משטח מלא נעטף בניילון, כאשר העטיפה נמשכת כ

תהליך זה של סגירה וסידור הבקבוקים וגם סגירת המשטח (עטיפה בניילון) מתבצע  נורמלית).  (התפלגות

המשטח המלא למחסן קורא למלגזן על מנת לשנע את  3עובד מס' כאשר המשטח מוכן, . 3ע"י עובד יצור מס' 

   .תוצרת גמורה

סיעה (כולל זמן העמסה משטחים המלאים למחסן, כאשר זמן נמשנע את ה ןמחסן תוצרת גמורה: המלגז

  דקות. 5של  טיית תקןדקות וס 10מתנהג נורמלית עם תוחלת של ופריקה) 

  .הערה: יש להניח כי במפעל ישנה מלגזה אחת בלבד

 סימולציה בנה מודל  נק')20( .1

מהו קצב הייצור המקסימלי שבו המפעל יוכל לייצר מבלי להוסיף עובדים נוספים כלל? איך היית בוחן   נק')5( .2

 כיצד תוכל לבחון זאת באמצעות מודל הסימולציה?

  תשובה

  להלן המודל .1

ניתן לבדוק את קצב היצור המקסימלי לייצור ללא תוספת כוח אדם על ידי הרצה של מספר מודלים כשבכל  .2

של הבקבוקים הריקים. כאשר כמות הבקבוקים המיוצרים אינה עולה  התווספותאחד מגדילים את קצב תהליך 

  הקצב, ניתן לומר שזהו קצב היצור המקסימלי. למרות הגדלת

  

 נק') 35( 3 שאלה

החברה. לשם כך ניתנו לך אינטרנט של מערכות מידע ביקשו ממך לנתח את עבודת אחד משרתי  כמהנדס

  (הזמנים בעשיריות השנייה): HTTPשל בקשות  זמני ההגעה

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עבודה

 35.5 32.1 30.1 28.7 14.7 14.1 13.0 12.6 9.4 6.8 זמן הגעה

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 עבודה

 73.2 64.8 56.8 56.2 53.6 53.3 47.3 39.4 36.9 36.2 זמן הגעה
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 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 עבודה
 138.3 138.1 131.1 128.6 114.1 112.8 109.6 108.4 96.8 81.8 זמן הגעה

  

 ?לזמנים הבין מופעיים הנגזרים מזמני ההגעהשער מהו סוג התהליך/התפלגות הסביר   נק')5( .1

, הנח כי 95%של  מובהקותברמת קבוצות  5עם  KSבחן את השערתך באמצעות מבחן   נק')10( .2 ���.���29	 
 0.24 

 כתוב אלגוריתם דגימה ליצירת זמני ההגעה הנ"ל  נק')5( .3

 m=25עם מחזור מלא, כאשר  LCG] בעזרת 0,1הגדר מנוע ליצירת מספרים "רנדומליים" בטווח [  נק')5( .4

כאשר הגרעין  על מנת לדגום מה יהיה זמן ההגעה של העבודה השלישית 4ו  3מש בסעיפים השת  נק')5( .5

 .0שווה ל 

על מנת לדגום את המספרים  LCGבמקום ב  Halton sequenceהאם ניתן להשתמש ב   נק')5( .6

 ]? מה ההבדל העקרוני בין שתי השיטות?0,1"הרנדומליים" בטווח [

  תשובה

הזמנים המופיעים בטבלה הם זמני ההגעה, כשכאלה הם מחושבים על ידי זמן ההגעה הקודם + הזמן הבין  .1

פואסוני, ככזה נהוג להתייחס לזמן ההגעה הבין מופעי כתהליך מופעי של הגעת בקשת השירות הבאה. 

 התפלגות הזמנים היא התפלגות מעריכית.

λהאומד להתפלגות מעריכית ניתן לחישוב על ידי  
 לחשב את הממוצע של הזמן הבין מופעי . ניתן 	����/1

����ישירות מהנתונים בטבלה על ידי  
 ���.���.��� 
 4.53; λ 
 4.53�� 
 דגימות בין  29כי יש  29, 0.22

���� ואז החישוב צריך להיות 0בזמן  0א נחשב אלא אם נגדיר את עבודה מופעיות (הראשון ל 
 ���.����� 

4.61; λ 
 4.61�� 
 ). דרך , אך לא כך הדרישה, יחד עם זאת ניתן לראות שההבדל באומד לא גדול0.21

  נוספת היא לחשב את הממוצע של הזמנים הבין מופעיים ממש, כי שיופיעו בסעיף הבא.

:�� ת הוא:המבחן שצריך לעשו .2 !"#�4.53	��: $%&�'()*� 

  נחשב הזמנים הבין מופעיים מהטבלה:

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עבודה

בין מופעי זמן הגעה   - 2.6 3.2 0.4 1.1 0.6 14.0 1.4 2.0 3.4 

 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 עבודה

בין מופעי זמן הגעה  0.7 0.7 2.6 7.9 6.0 0.3 2.6 0.6 8.0 8.4 

 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 עבודה
בין מופעי זמן הגעה  8.6 15 11.6 1.2 3.2 1.3 14.4 2.5 7.0 0.2 

  קבוצות: 5עם  KSנשתמש במבחן 

 max/5=15/5=3חישוב טווחי הקבוצות בדרך הבאה: 

  טווח
כמות נצפית 

  בטווח
  שכיחות בטווח

שכיחות 

  מצטברת בטווח

שכיחות 

  מצטברת צפויה

(ערך הפרש 

  מוחלט)

[0,3) 16  16/29=0.552 0.552  0.451  
0.101  

[3,6)  3  0.103  0.655  0.698  
0.043  

[6,9)  6  0.207  0.862  0.834  
0.028  
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[9,12)  1  0.034  0.896  0.9  
0.004  

[12,15]  3  0.103  0.999~1  0.95  
0.05  

 טווח השני:שכיחות המצטברת הצפויה בדוגמא ל

 +�", - 
 0.2	 
 . -��/01"�� 
 1 2 ��/0|�� 
 1 2 ���.�∗� 2 �1 2 1	 
 0.698  

��6786  ועל כן הוא הסטטיסטי של המבחן. 0.101ההפרש המכסימלי הוא  
 0.101 9 ���.���29	 
 0.24 

:, כלומר 95%ברמת מובהקות של exp(4.53) ונסיק כי ההתפלגות היא אכן  ��לכן לא נדחה את  
 0.05  

 אלגוריתם דגימה: .3

;�"	 
 1 2 ���.�0 
< " 
 2 10.2 ln�1 2 ?	 
 �?דגום  .1

�"החזר  .2 
 2 ��.� ln�1 2 ?�	 

)1מוגדרת על ידי המבנה הכללי  Linear Congruential Generator (LCG)שיטת  .4 ) modj jY aY b m
−

= + ,

 על מנת לקבל מחזור מלא יש לעמוד בתנאים הבאים:

 a-1מחלק את  4, אז mמחלק את  4אם  .1

 1הוא  m - ו bהמספר השלם היחיד שמחלק בדיוק את  .2

 a-1מחלק את  p, אז  mהנו מספר ראשוני המחלק את  pאם  .3

כך שלא יהיו לו מחלקים  b. נבחר את 1אינו מחלק שלו ואין צורך להתייחס לתנאי  4, לכן m=25נתון כי 

  .3, ניתן לבחור לשם כך מספרים רבים, אנו נבחר את 1מלבד  mמשותפים עם 

  .11וכו.. נבחר את  6,11,16כלומר  a-1לחלק את  5על כן על (היחיד)  25הוא מספר ראשוני המחלק את  5

  ] הוא:0,1על כן המנוע שלנו ליצירת מספרים "רנדומליים" [

 
1(11 3) mod 25

/ 25

j j

j j

Y Y

u Y

−
= +

=
  

�@שהוגדר כאשר  LCGמתוך ה  �?נדגום את  .5 
 0  

Overall 

time  
AB ?B @B stage 

0.639  "� 
 2 10.2 ln�1 2 0.12	 
 0.639 ?� 
 325 
 0.12 @� 
 �11 ∗ 0 C 3	�$125 
 3 
1  

3.538  "� 
 2 10.2 ln�1 2 0.44	 
 2.899 

 

?� 
 1125 
 0.44 
@� 
 �11 ∗ 3 C 3	�$125 
 11 

2  

19.632  "� 
 2 10.2 ln�1 2 0.96	 
 16.094 ?� 
 2425 
 0.96 @� 
 �11 ∗ 11 C 3	�$125 
 24 
3  

  עשיריות השנייה. 19.632העבודה השלישית תגיע בזמן של 

6. LCG  הוא אלגוריתם דגימה למספרים מסוגPseudo-random number generator שיטת ,Halton 

sequence  הוא אלגוריתם דגימה למספרים מסוגQuasi-random number generator שניהם יכולים .

מסוג פסאודו אינם מפוזרים ) אבל ההבדל ביניהם הוא שאלגוריתמים 0,1לדגום מספרים "רנדומליים" בטווח (

 וג קוואסי כן מתקרבים יותר לפיזור אקראי במרחב האפשרויות.אקראיים במרחב בעוד אלגוריתמים מס

  )נק'40( 4שאלה 
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עובדים אנשים שמחים במיוחד הששים לתת  facelook סטארט אפבמחלקת התמיכה הטכנית של חברת ה

ייכת" (לא אחת ההתפלגויות ליניארית מחשירות. נמצא כי התפלגות זמן השירות של עובד במחלקה היא "

ותלויה בלקוח שמבקש שירות. זמן השירות בדקות לאנשים מחייכים מתפלג לפי פונקציית הצפיפות המוכרות) 

  הבאה:

+�"	 
 DE" 2 1 2 9 " 9 40 �F*�  

 6-7אחיד דקות. זמן השירות למנהלים הוא  10ל  8זמן השירות לאנשים שלא מחייכים מתפלג אחיד בין 

  מחייכים והשאר אינם מחייכים. 50%מנהלים,  20%דקות בלי קשר לחיוך שלהם. התפלגות הלקוחות היא 

 המתאים cמצא את הערך   נק')5( .1

 הגדר את ההתפלגות "ליניארית מחייכת"  נק')5( .2

נסח אלגוריתם דגימה להתפלגות זמן השירות באמצעות שיטת קבלה דחייה. יש לשים לב כי יש   נק')10( .3

 חוסמת השווה לקבוע t(x)להשתמש בפונקציית 

 על גבי מערכת הצירים (ניתן לצייר ציור סכמטי) f(x), t(x), r(x)צייר את   נק')5( .4

�? : הבאדגום זמן שירות אחד בהינתן זרם המספרים   נק')5( .5 
 0.2, 0.83, 0.55, 0.3, 0.6, 0.74 

₪.  10מההתפלגות "ליניארית מחייכת" מכניסה  דגימהו₪  1עולה  u(0,1)ידוע כי דגימה של מספר   נק')5( .6

 לקוחות ביום 10היומי בהינתן שמשרתים מה תוחלת הרווח 

נדרשת לאמוד את ממוצע זמן השירות של עובד במחלקה. תקציב הדגימה לחמישה ימי עבודה הוא   נק')5( .7

(ההכנסות לא מחושבות כי ניתנות בסוף השנה). לאחר ביצוע הסימולציה נראה כי ₪   400קבוע ועומד על 

 י. הצע דרך להתמודד עם בעיה זו.סטיית התקן של ממוצע זמן השירות גדולה מד

  תשובה:

 יש לפתור את אינטגרל הבא:  cעל מנת למצוא את הערך  .1

H +�"	1" 
 1I
�

 

H +�"	1" 
 H E" 2 11" 
 E"�
2 2 "|�I

I
�


 16E2 2 4 2 J4E2 2 2K 
 6E 2 2 
 1 
< E 
 12
I

�
 

 ראשית נגדיר את פונקציית ההתפלגות של ההתפלגות ה "ליניארית מחייכת": .2

+�"	 

LM
N
MO0.5 P"2 2 1Q 2 9 " 9 40.2 ∗ 1

0.3 ∗ 120
6 9 " 9 78 9 " 9 10�F*�

 

  0.5כלומר  f(x)כקו ישר החוסם בערך המקסימום של  t(x)נגדיר את  .3

%�"	 
 D0.5 2 9 " 9 100 �F*�  

	cנחשב את הערך 
E 
 H 0.51" 
 0.5"|��� 
 5 2 1 
 4��

�
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  נראית כך: r(x)לכן פונק' 

'�"	 
 %�"	E 
 R0.54 
 0.125 2 9 " 9 100 �F*�  

  

S�"	 
 H '�"	1" 
 H 0.1251" 
 0.125"|�0
0

�

 0.125" 2 0.250

�
 

 

	?���Sמכך מוגדרת  כ  
 2 C   .u(2,10), כלומר כ ?8

 

  אלגוריתם הדגימה:

,�?דגום  .1 ?�~?�0,1	 

"החזר  .2 
 S���?�	 

 f(x)החזר את  xלפי הערך של  .3

a.  2אם<x<4  0.5החזר(0.5x-1) 

b.  6אם<x<7  0.2החזר 

c.  8אם<x<10  0.15החזר 

�?אם  .4 U V�0	W�0	  קבל אתx  1כמגיע מההתפלגות, אחרת חזור ל 

 ציור הפונקציות על הגרף .4

 
 נדגום זמן שירות אחד בהינתן הזרם הבא: .5

1. ?� 
 0.2, ?� 
 0.83 

2. " 
 S���0.1	 
 2 C 8 ∗ 0.2 
 3.6 

3. +�3.6	 
 0.5�0.5 ∗ 3.6 2 1	 
 0.4 

4. ?� 
 0.83; V��.�	X�.IW��.�	X�.� 
 ככזה שהגיע מההתפלגות ונחזור  x=3.6  את לא נקבלעל כן  0.8<0.83, 0.8

 :1שוב לשלב 

1. ?� 
 0.55, ?I 
 0.36 

2. " 
 S���0.55	 
 2 C 8 ∗ 0.55 
 6.4 
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3. +�6.4	 
 0.2 

4. ?� 
 0.36; V��.I	X�.�W��.I	X�.� 
  ככזה שהגיע מההתפלגות x=6.4את  נקבלעל כן  0.4>0.36, 0.4

 על מנת למצוא את תוחלת הרווח היומי יש לחשב את תוחלת הרווח עבור דגימה אחת. .6

הוא יחס  C )1/C, יש לעשות זאת עד להצלחה u(0,1)מספרים  2בכל ניסיון לדגום זמן שירות יש לדגום 

דגימות  10, תוחלת הרווח עבור 2=4*10-2). לכן על כל דגימת זמן שירות נרוויח c=4הקבלה, במקרה שלנו 

  ליום.₪  20הוא 

השונות גדולה מידי, ניתן להשתמש בזרמים במקרה בו התקציב קבוע, כלומר מספר הדגימות קבוע ועדיין  .7

  מנוגדים על מנת לאמוד את ממוצע זמן השירות עם שונות קטנה יותר.

3.  
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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