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 NullPointerExceptionبانک 

 
 (n00)شماره سال  ۱۰۰شعبه ممتاز مشتریان باالی 

 زیادی سال ۱۰۰مسن باالی  روزانه به این شعبه افراد این شعبه یک باجه دارد که را در نظر بگیرید، n00شعبه 
که این افراد به دلیل کهولت سن دچار پا درد مزمن هستند و حوصله زیادی  کنندبا کارهای متفاوت مراجعه می

برای انجام کار خود به  به بانککنند. مراجعه کنندگان ی میو مسئولین بانک به امور مشتریان رسیدگندارند 
 هاو آنمانند که صندلی خالی برای نشستن داشته باشند علت پا دردی که دارند تنها در صورتی در شعبه می

مدت زمان مشخصی حوصله برای ماندن در شعبه را ندارند و ممکن است قبل از انجام کار خود شعبه  بیشتر از
 را ترک کنند.

 برنامه ای برای شبیه سازی این شعبه با مفروضات زیر مورد نیاز است : 

 ر نظر گرفته نشده است.ها دابت است. زمان استراحت برای باجهها در کل طول شبیه سازی ثتعداد باجه 

 مشتری در  2۰نفر است و  2۰کنندگان محدود است. برای مثال ظرفیت شعبه  ظرفیت بانک برای مراجعه
به شود، بالفاصله شعبه . اگر مشتری جدیدی وارد شع)چه در صف انتظار و چه در باجه(بانک حضور دارند

 کند.را ترک می

 اگر در یک لحظه، کار مشتری nو صبر مشتری ام m و مشتری  تمام شودامm،مشتری  ام اول صف باشد

nکند و مشتری شعبه را ترک می امmکند.به باجه مراجعه می ام 

  اگر ظرفیت بانک تکمیل باشد و در یک لحظه، کار مشتریnتمام شود و مشتری  امmوارد شعبه شود،  ام

 کند.ماند و شعبه را ترک نمیمیدر شعبه  امmکند و مشتری شعبه را ترک می امnمشتری 

  ،صبر مشتریاگر ظرفیت بانک تکمیل باشد و در یک لحظه nتمام شود و مشتری  امmوارد شعبه شود،  ام

 کند.ماند و شعبه را ترک نمیدر شعبه می امmکند و مشتری شعبه را ترک می امnمشتری 

  شوند.نفری همزمان با هم وارد بانک نمیهیچ دو 
 :و مرحله پیاده سازی کنیددرا در شبیه سازی 
 مرحله اول : 

 شود.صورت زیر به شبیه سازی ارسال می تنها یک باجه در بانک مستقر است. گنجایش بانک و مشتریان به
 

𝐵𝑎𝑛𝑘𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 
𝑛 



𝐼𝑑1, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒1, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑1, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦1 
𝐼𝑑2, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒2, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑2, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦2 
: 
: 
: 
𝐼𝑑𝑛, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑛, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑛 

 

BankCapacity .گنجایش شعبه است 

n ها است. تعداد مشتری𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑛  مدت زمان انجام کار مشتریn .ام است𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛  مدت

nام به شعبه پس از مشتری nزمان ورود مشتری  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑛ام است. nزمان صبر مشتری  −  ام است.1

 هیچ وقت صفر نیست. 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑛مقدار 
 است. عدد صحیحها جنس تمامی ورودی

 
 برای این شبیه سازی مدنظر استدو خروجی 

 خروجی اول : تمامی اتفاقاتی به ترتیب وقوع. شبیه سازی شامل : 

 ورود مشتری به بانک 

 عدم ورود مشتری به بانک به دلیل پر بودن شعبه 

 خروج مشتری از بانک به دلیل به سر رسیدن حوصله 

 از بانک پس از اتمام کار خروج مشتری 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐽𝑜𝑏𝑠𝐷𝑜𝑛𝑒,𝑊𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒 

 

𝑊𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒  واحد زمانی در صف  یکزمان صبر و زمان کار یک مشتری است. برای مثال اگر یک مشتری

 خواهد شد. سهبرابر  𝑊𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒واحد زمانی کارش در باجه طول بکشد،  دومنتظر بماند و 
 

 خروجی دوم: تعداد مشتریان در هر وضعیت.

𝐽𝑜𝑏𝑠𝐷𝑜𝑛𝑒 
𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑 
𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 

𝐽𝑜𝑏𝑠𝐷𝑜𝑛𝑒 .تعداد مشتریانی که کار خود را با موفقیت انجام دادند 

𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑 .تعداد مشتریانی که صبر آنها تمام شده و شعبه را ترک کردند 

𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 تعداد مشتریانی به دلیل پر بودن گنجایش شعبه، شعبه را ترک کردند. 
 
 ثال ورودیم

2 



6 
2 1 3 
5 1 1 
3 2 1 
4 3 1 
4 2 2 
4 1 2 

 ر است به شعبه مراجعه کنند.قرا مشتری ششنفر است و  دودر این مثال گنجایش شعبه 
واحد زمانی  سهواحد زمانی صبر دارد و پس از گذشت  یکواحد زمانی در شعبه کار دارد،  دومشتری اول : 

 وارد بانک می شود.
پس از ورود واحد زمانی  یکواحد زمانی صبر دارد و  یکواحد زمانی در شعبه کار دارد،  پنجمشتری دوم : 

 وارد بانک می شود.مشتری اول 
 

  مثال خروجی
1,Entered 
2,Entered 
1,JobsDone,2 
3,Entered 
4,Blocked 
3,Bored 
5,Entered 
2,JobsDone,6 
6,Entered 
6,Bored 
5,JobsDone,6 
 
 
3 
2 
1 

و شعبه را ترک کرده  مشتری تمام شده دومشتری کار خود را با موفقیت انجام داده اند. صبر  سهدر این مثال 
 .است شعبه را ترک کرده، مشتری به دلیل پر بودن گنجایش شعبه یکاند و 

 
 :  دوممرحله 



هایی را توسعه داد و باجه 00nمدت زمان یک سال به علت سودآوری بانک شعبه ممتاز  پس از سپری شدن
اضافه کردند که متصدی بانک از بین مشتریان بانک انتخاب شده است که هر کدام مقدار مشخصی کند 

  هستند.
گنجایش بانک و مشتریان به صورت زیر به شبیه سازی ارسال می ها به همراه سرعت کار آنها،  باجهتعداد 
 شود.

 
 
 
 

𝐵𝑎𝑛𝑘𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 
𝑚 
𝐼𝑑1, 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟1 
𝐼𝑑2, 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2 
: 
: 
: 
𝐼𝑑𝑚, 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑚 
𝑛 
𝐼𝑑1, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒1, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑1, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦1 
𝐼𝑑2, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒2, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑2, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦2 
: 
: 
: 
𝐼𝑑𝑛, 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑛, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛, 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑛 
 

 

BankCapacity .گنجایش شعبه است 

n  .تعداد مشتری ها است𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑛  مدت زمان انجام کار مشتریn .ام است𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑𝑛  مدت

nام به شعبه پس از مشتری nزمان ورود مشتری  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦𝑛ام است. nزمان صبر مشتری  −  ام است.1

m  .تعداد باجه ها است𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑚  کار باجه  کندیظریب𝑚.ام است  
واحد زمانی به آن باجه مراجعه  پنجباشد و یک مشتری با زمان کار  دوبرای مثال اگر ضریب کندی یک باجه 

 واحد زمانی طول خواهد کشید. دهکند، کار مشتری در آن باجه 
 است. عدد صحیحجنس تمامی ورودی ها 

 
 دو خروجی برای این شبیه سازی مدنظر است

 خروجی اول : تمامی اتفاقاتی به ترتیب وقوع. شبیه سازی شامل : 

 ورود مشتری به بانک 

 به بانک به دلیل پر بودن شعبه عدم ورود مشتری 



 خروج مشتری از بانک به دلیل به سر رسیدن حوصله 

 از بانک پس از اتمام کار خروج مشتری 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑑 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝐼𝑑, 𝐽𝑜𝑏𝑠𝐷𝑜𝑛𝑒,𝑊𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒, 𝐶𝑙𝑒𝑟𝑘𝐼𝑑 

 

𝑊𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒  واحد زمانی در صف  یکزمان صبر و زمان کار یک مشتری است. برای مثال اگر یک مشتری

 خواهد شد. سهبرابر  𝑊𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑇𝑖𝑚𝑒واحد زمانی کارش در باجه طول بکشد،  دومنتظر بماند و 
 

 خروجی دوم: تعداد مشتریان در هر وضعیت.

𝐽𝑜𝑏𝑠𝐷𝑜𝑛𝑒 
𝐵𝑜𝑟𝑒𝑑 
𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑑 
 

 
 گیرد.نسبت امتیاز تعلق میها، با نظر داوران به پیاده سازی ناکامل و عدم پیاده سازی تمام بخش

 

 


