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 الفصل االول
 Simulationالمحاكاة 

 المحاكاة:تعريف 
 ىي المحاكاة باسموب والنمذجة مصغرة انعكاسیة صورة او نسخة یعني التیني مصطمح

 یمثل محاولة دون ما لنظام االصل طبق مصغرة انعكاسیة صورة ایجاد خالليا من یتم محاولة
 نموذج بتطویر وذلك نفسو الحقیقي النظام عمى الحصول (model) الدارسة موضوع النظام
 تقدیر في تستخدم التي المقاییس وضع ثم النظام لحاالت الممكنة التغیرات جمیع یظير حیث
 .النظام عینات عمى تجارب باجراء النظام اداء

 الموجودة النظم او الحقیقي العالم في العممیات تحاكي العممیات من مجموعة ىي أو
 النظام دارسة المحاكاة وتستمزم .حاسوبیة او یدویة النظم تمك كانت سواء معینة فترة خالل

 .[1] الحقیقي العالم في النظام تشغیل بخصائص المتعمق االثر لدارسة ومالحظتو
 اجرینا وسواء .معینة زمنیة فترة عمى حقیقي نظام لعمل تمثیل او تقمید ىو المحاكاة

 لغرض وذلك لمنظام مصطنع تاریخ تولید عمى تشتمل فإنيا الحاسب بإستخدام او یدویا المحاكاة
 .[2] الحقیقي لمنظام التشغیمیة الخواص إستنتاج

 مرحمة في او النظام بناء قبل التصمیم مرحمة في النظم لدارسة المحاكاة استخدام یمكن
 النظم بكفاءة لمتنبؤ تصمیم كاداة او الموجودة النظم تغیرات بتأثیر لمتنبؤ تحمیل كاداة التحمیل
 لمتنبؤ محتممة تغیرات محاكاة یمكن وكذلك .الحاالت من متغیرة مجموعة طریق عن الجدیدة

 .النظام اداء عمي تأثیرىا ىبمد
 

 General Principle to Concept Simulation ممحاكاةل األساسية المفاهيم
 المتقطعة النظم محاكاة حزم اغمب في المستخدمة االساسیة المفاىیم ونشرح نقدم الجزء ىذا في

 .معینو بحزمة ترتبط ال وىي
 عدد لتحقیق ما بصورة البعض بعضيا مع ترتبط الكائنات من مجموعة system: النظام .1

 .االىداف من
  .لمنظام مبسط وصف ىو model : النموذج .2
 في النظام لوصف الضروریة تراالمتغی من مجموعة ىي : system state النظام حالة .3

 .النظام الىداف بالنسبة وقت اي
  .النظام في كائن اىم وىو : Entity الكيان .4
  .ومكوناتو الكیان خصائص وىي : Attribute الصفات .5
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  .منطقیة بطریقة مرتبة الكیانات من مجموعة ىي : List القائمة .6
  .النظام حالة یغیر فوري تغبیر ُتحدث حالة وىو : Event الحدث .7
 الحدث اسم عمي عادة ویحتوي لمحدث سجل وىي : Event Notice الحدث مالحظة .8

  (event type, event time). الزمنیة وفترتو
 الحدوث الوشیكة واالحداث المستقبمیة باالحداث قائمة وىي :Event List االحداث قائمة .9

 Futureالمستقبمیة االحداث قائمة تسمي قائمة شكل في وتكتب وقوعيا حسب عمي وترتب
Event List (FEL) . 

 محددة الزمن من مدة وىي .معین عمل النجاز الزمنیة الفترة وىي :Activity النشاط .11
 .الخدمة وزمن الوصول زمن مثل البدایة منذ وتعرف الطول

  . الطول محدة غیر فترة وىي : Delay التأخير .11
  .المحاكاة زمن یمثل متغیر وىي : Clock الساعة .12
 

 :مثال
 التصنیع قسم ىي النظام اىذ في األساسیة األجزاء .قطعيا ویجمیع بضاعة ینتج مصنع لنعتبر
 الذي المشتریات وقسم البضاعة إلنتاج القطع هىذ یجمع الذي التجمیع وقسم القطع یصنع الذي
 یستقبل الذي اإلنتاج مراقبة وقسم لمشحن البضاعة یجيز الذي الشحن وقسم الخامة المواد یؤمن

 .األقسام بقیة عمي العمل ویقسم البضاعة عمي الطمبات
 .الخ البضائع األجزاء، الطمبات، االقسام، :ىي الكائنات :النظام ىذا في

 التجيیز وعممیة الخام المواد شراء وعممیة التجمیع وعممیة التصنیع عممیة :ىي النشاطات
 .الخ والشحن
 الخ قسم كل في المكائن عدد القطعة، نوع طمب، لكل الكمیة :يھ الصفات
 :مكوناتيا وبعض معینة ألنظمة امثمة یعطي التالي والجدول

 



3 
 

  Simulation model المحاكاة نموذج
 التي المحاكاة نموذج باستخدام معینة فترة خالل الموجودة االنظمة سموك ودراسة وصف یمكن
 یحاكي نظام تصمیم خالل من الحقیقیة باالنظمة المتعمقة المشاكل لحل عممي اسموب تعتبر
 :باآلتي یيتم محاكاة نموذج بناء فان وعمیو الحقیقي النظام

 .شرح سموك النظام .1
 .استخالص النظریات أو الفرضیات التي تعد لمالحظة سموك النظام .2
 استخدام ىذه النظریات لتقدیر أو تخمین السموك المستقبمي لمنظام )التغییرات الدینامیكیة(. .3
 


