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 تشغٌل البرنامج تظهر النافذة االتٌة عند 

 

 والتً تحتوي على مجموعة من االشرطةوهً

  Title Barشرٌط العنوان  -1

 وٌحتوي على اسم البرنامج واسم الملف 

 Menu Barشرٌط القوائم  -2

 وٌحتوي على مجموعة من القوائم وهً

وتحتوي القائمة المنسدلة من الملف على  fileقائمة  - أ

 محموعة من الخٌارات تتضمن

- New  جدٌد ٌستخدم عند انشاء ملف جدٌد 

- Open  فتح ملف مخزن مسبقا 

- Close   غلق الملف المفتوح دون الخروج من النظام 

- Save  خزن الملف 

- Save as خزن الملف باسم اخر فً مكان اخر 



- Save as HTML الوٌبخزن الملف كصفحة ف ً 

- PRINT امر الطباعة 

- Print screen .طباعة محتوٌات الشاشة 

- Solve   حل المسالة الرٌاضٌة الي اسلوب من اسالٌب

 االنتاج

- Exit  .كما فً الشكل االتً:الخروج من النظام 

 

تحرٌر وٌحتوي على مجموعة من االوامر  EDITقائمة  - ب

 وهً

- Insert row  ادراج صف 

- Delete row  حذف صف 

- Insert Colum ادراج عمود 

- Delete Colum  حذف عمود 

- "copy down 

- Copy  نسخ 



- Paste  ًلصق كما ٌات 

-  
مراجعة وٌحتوي على مجموعة من  VIEW -ج

 راالوام

 Toolbarsشرٌط االدوات  -

 Instructionالتعلٌمات  -

  Status barشرٌط الحالة  -

- Full screen 

- Zoom  

 

هذه القائمة  وتحتوي النموذج )المعٌار( Module -د

على مجموعة من المعاٌٌر واالدوات المستخدمة فً حل 

 االتً مشكالت االنتاج كما فً الشكل



 

 

ٌتم اختٌار االنموذج المناسب للقرارات الخاصة باالنتاج 

 والعملٌات بالضغط والتاشٌر.

ٌتم تفعٌل هذا االمر بعد اختٌار  Formatالتنسٌق  -ه

االنموذج الخاص باالنتاج والعملٌات وفتح الملف الخاص 

كما فً  موعة من االٌعازاتجبالمشكلة وٌحتوي على م

 الشكل االتً:



 

 وتتضمن االٌعازات االتٌة Toolsاالدوات  -و

 

وٌستخدم فً بعض تطبٌقات   Window –ي النوافذ 

 النظام لعرض نوافذ حل المشكالت بعدة طرق وهً:

- Cascade  عرض النوافذ بشكل متسلسل 

- Tile عرض النوافذ جمٌعها بان واحد 

- Edit Data   تحرٌر البٌانات والعودة الٌها مرة اخرى 

 كمافً الشكل االتً -

-  



وهو ٌحتوي على مجموعة االٌعازات  القٌاسًشرٌط ال3- 

الموجودة فً القوائم المنسدلة من شرٌط االوامر وكما فً 

 الشكل االتً

 

وٌحتوي على مجموعة  Formating barشرٌط التنسٌق  -4

من االٌعازات الخاصة بالنسٌق مثل تغٌٌر حجم الخط ونوعه 

وااللوان الخاصة  وتوسٌط االرقام والحروف والكلمات 

 بالكلمات والجداول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكمية المستخدمة في حل مشكالت االنتاج والعملياتاالساليب 

 Productivityاوال: االنتاجية 

 Moduleبداية يتم اختيار االنتاجية من القائمة المنسدلة في االمر  

تظهر النافذة  newلفتح ملف جديد خاص باالنتاجية يضغط االمر 

 االتية

 

الشركة التي نرغب ( مثال نختار اسم Titleوفيها يطلب وضع عنوان )

 باحتساب االنتاجية لها.

 Number( ، وعدد الفترات )Number of Inputsوعدد المدخالت )

of Period وفي الجهة االخرى يطلب تحديد اسماء الصفوف.)

واسماء االعمدة.فعند تحديد المدخالت وعدد الفترات واختيار اسماء 

 .OKااالعمدة والصفوف نضغط على االيعاز 

الجدول االتي وباالمكان ادخال البيانات الخاصة بالشركة من يظهر 

مدخالت وعدد الفترات.ويمكن تغيير اسماء المدخالت وتسميتها 

 باسماءها الموجودة في السؤال.



 

( يطلب ادخال كلفة الوحدة الواحدة لكل نوع Unit /$العمود االول )

لمعرفة  من انواع المدخالت.وبعد ادخال جميع البيانات المطلوبة

او   File( الموجود في قائمة Solveاالنتاجية نضغط على االيعاز )

في لوحة  F9الموجود في شريط االدوات. او الضغط على 

 المفاتيح.

 

 تظهر النتائج االتية Solveوعند الضغط على االيعاو 

 



 

 

 Forecastingثانيا: التنبؤ بالطلب 

 Moduleمن القائمة المنسدلة في االمر  التنبؤيتم اختيار 

 تظهر النافذة االتية newيضغط االمر  بالتبؤ لفتح ملف جديد خاص 

 

 تطلب تحديد اسلوب التنبؤ المستخدم

 Time Series Analysisتحليل السالسل الزمنية  -

 Least Squaresالمربعات الصغرى  -

 Regression Projectorكاشف االنحدار )اداة(  -

 Error analysisتحليل االنحراف )الخطأ(  -



وعند الضغط على اسلوب تحليل السالسل الزمنية تظهر 

 النافذة االتية تطلب تحديد فترات السلسة الزمنية 

 

 تظهر النافذة االتية OKوبعد الضغط على 

 

وتحتوي على جدول يتضمن عمودين االول للفترات واالخر للطلب 

 .الفعلي.

سلوب )الطريقة( المستخدمة في التنبؤ بالطلب ويتطلب اختيار ا

 المستخدمة في السالسل الزمنية.



 

 الطريقة المبسطة -

 المتوسطات المتحركة -

 المتوسط المتحرك الموزون -

 التسريح االسي البسيط -

 التسريح االسي المعدل باالتجاه -

 تحليل االتجاه -

 االنحدار الخطي -

 التاثير الموسمي -

 Movingالمتحركة )عند اختيار طريقة المتوسطات 

Average)  تظهر النافذة تطلب تحديد طول المتوسط

 المتحرك

 

وعند تحديد المتوسط المتحرك وادخال بيانات المثال 

تظهر النتائج كما في النافذة  Solveوالضغط على 

التي تتضمن خطا التنبؤ والطلب المتنبا به خالل الفترة االتية

 الالحقة



 

 القائمةويمكن الحصول على البيانات بشكل تفصيلي من خالل 

Window  

 



 

( بالضغط Graphicsوممكن طلب عرض بيانات المثال بشكل )

 Window( من االمر Graphعلى االمر )

 

حيث يبين الشكل منحيين هما منحنى الطلب ومنحنى الطلب 

 المتبا به.

الل االيعاز كما يمكن عرض جميع النوافذ في ان واحد من خ

Tile  في االمرWindow  



 

 weighted movingاما عند اختيار اسلوب المتحرك الموزون )

average تظهر النافذة االتية والتي يتطلب فيها تحديد وزن .)

 للفترات

 

( Exponential smoothingوعند اختيار اسلوب التمهيد االسي )

 )الفا(تظهر النافذة االتية وتطلب فيه تحديد قيمة 



 

اما استخدام طريقة التسريح االسي المعدل باالتجاه تظهر 

النافذة االتية والتي تطلب تحديد قيمة )بيتا ( واالتجاه للفترة 

 االولى.

 

 



 Trend analysisاختيار اسلوب خط االتجاه

 

 

 

 

 

 

 

 



 لفتح ملف جديد تظهر النافذة االتية اسلوب المربعات الصغرى

 

 ادخال قيم المالحظات او المشاهدات وعدد المتغيرات المستقلة 

 

 

 Break Even Analysisثالثا: تحليل مستوى التعادل 

 لفتح ملف جديد تظهر النافذة االتية

 

 وفيها خيارين



تحليل حجم الكلفة عند الضغط على هذا الخيار تظهر  -

 النافذة االتية

 

الخيار تظهر  تحليل نقطة التعادل وعند الضغط على ها -

 النافذة االتية

-  

 OKثم نضغط  -



ليطلب تحديد الكلف الثابتة والمتغيرة والسعر للوحدة  -

 ليعطينا النتائج النهائية  Solveالواحدة ثم نضغط 

-  

 

 كما يمكن عرض النتائج باستخدام الشكل البياني

 

 

 



 LOCATION  رابعا:تحديد الموقع

من االساليب الكمية المستخدمة في ادارة االنتاج لتحديد الموقع 

  Moduleاالفضل لمصنع او مخزن جديد ويمكن اختياره من القائمة 

 كما في الشكل االتي

 

تظهر الخيارات  File ------Newمن القائمة  عند فتح ملف جديد 

 االتية:



 

تحديد الموقع  وتمثل هذه الخيارات االساليب الثالثة المستخدمة في

 االفضل .

 Factor Ratingالعوامل المرجحة  -1

 تظهر النافذة االتيةعند اختيار هذاالسلوب 

 

والتي تحتوي على مجموعة من الخيارات وهي العنوان ، وعدد 

العوامل التي سيتم ادخالها والتي تمثل عوامل المفاضلة بين 

مجموعة من المواقع وعدد المواقع.وفي الجهة الثانية اسماء 



الصفوف واسماء االعمدة .بعد ادخال البيانات يتم الضغط 

 .يظهر الجدول االتيOKعلى 

 

البيانات في الجدول اعاله والتي تتضمن االوزان نقوم بادخال 

والنقاط التي حصل عليها كل عامل من العوامل في كل موقع 

 للحصول على النتائج. solveمن المواقع.ثم نضغط 

 

 تكون النتنائج كما ياتي: solveلحل هذا المثال بالضغط على 

 

 

 

 



 

 فيتم اختيار الموقع الذي يحصل على اعلى قيمة مرجحة.

 (.location resultsوتسمى هذه النافذة ب نتائج الموقع )

االيعاز  Windowولعرض النتائج بالتفصيل نختار من القائمة 

multiplications . 

 

 

  Center Of Gravityمركز الجاذبية  -2

تحاول ايجاد موقع لمركز التي الرياضية وهي من االساليب 

توزيع واحد او لمعمل واحد يخدم مجموعة من االسواق حوله 

وذلك باالعتماد على مواقع االسواق وحجم البضائع المشحونة 



وتكاليف النقل.وتستخدم المعادلتين االتيتين لتحديد البعد 

 االفقي والعمودي للموقع الجديد.

 

 

 

 

 او ذو بعدين.وهناك نوعين للموقع اما ذو بعد واحد 

 

 يكون الحل كما في الجدول

 

 وقد يكون الموقع ذو بعدين  



 

 ولحل المثال نحصل على النتائج االتية

 

  Graphااليعاز  Windowولعرض البيانات بيانيا نختار من 

 

 



 Break Even Analysisتحليل نقطة التعدل  -3

المراد نحتاج الى قيمة التكاليف الثابتة والمتغيرة في المواقع 

 اختيارها مع تحديد حجم االنتاج.

 

  solveتظهر النتائج عند الضغط على االيعاز 

 

 

 وبيانيا يكون الشكل االتي

 



 assembly line balancingخامسا: اسلوب موازنة خط التجميع 

من االساليب الكمية المستخدمة في ادارة االنتاج لتحديد الترتيب 

االنشطة التي تختويها كل محطة االفضل لمحطات العمل وتخصيص 

 :كما في الشكل االتي  Moduleانتاجية ويمكن اختياره من القائمة 

 

تظهر النافذة  File ------Newمن القائمة  عند فتح ملف جديد 

 االتية:

 

 

 



 

 والتي تحتوي على

 titleالعنوان  -

 number of tasksعدد االنشطة  -

 time unit for tasks وحدة الزمن لكل نشاط -

 تظهر النافذة االتية okوبعد ادخال البيانات يتم الضغط على 

 

وفي اعلى النافذة يتم تحديد الطرق االجتهادية لتوزيع 

 (methodاالنشطة)



 cycle timeواحتساب وقت دورة االنتاج )

computation:وفيها خيارين) 

 وقت دورة االنتاج محسوبة  -

 

 يجب احتسابهاوقت دورة االنتاج  -

 

ينبغي اعطاء عدد الوحدات المنتجة يوميا ووقت العمل 

 )بالثواني، الدقائق، الساعات( 

 مثال عند اعطاء وقت دورة االنتاج

 

يتم ادخال البيانات الخاصة بالنشطة واالنشطة السابقة 

والوقت القياسي لكل نشاط.ثم يتم الضغط على االيعاز 

solve 

التي تحتوي على النتائج كما في  تظهر مجموعة من النوافذ

 الشكل االتي



 

 

والتً تعرض مخطط التتابع ومحطات العمل والوقت الضائع بكل محطة )الملون باللون  

 االحمر( ووعدد محطات العمل حسب الطرق االجتهادٌة االربعة.

 مثال عن طلب احتساب وقت دورة االنتاج

 

 


