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  simulation objectives : المحاكاة أهداف

 .الحالي النظام دارسة .١
 .المقترحة االنظمة بعض تحمیل .٢
 .تطورا   اكثر أنظمة وتصمیم تخطیط .٣
 

  When Simulation Is Appropriate Tool: مناسبة اداة المحاكاة تكون متى
 وتحمیل العممیات بحوث في وقبوال انتشارا االدوات اكثر من المحاكاة جعمت التي العوامل من

 :النظم
 بالمحاكاة، الخاصة لمغات توفر  
 المحاكاة طرق في والتقدم الحاسوب وانتشار.  

 
 :المحاكاة ممیزات

 الجاریة العممیات تعطیل غیر من جدیدة قرارت او قواعد او اجراءات او طرق اكتشاف یمكن .1
 .الحقیقي النظام في

 او استيالك غیر من فیزیائیة مخرجات او جدیدة hardware اآلآلت تصمیم اختبار یمكن .2
 .تركیبيم او بشراءىم فعمي تنفیذ

 .الظواىر بعض وتكرار فرضیات باستخدام المرونة اختبار .3
 .االفراد من اكثر النظام عمل كیفیة فيم في تساعد ان یمكن المحاكاة دارسة .4
جراء دراسة من تمكن المحاكاة .5  عمى او معقد نظام ألي الداخمیة التفاعالت عمى تجارب وا 

 .النظام ذلك من جزء
 تحاكى ان یمكن والبیئیة واالداریة المعموماتیةو  واإلجتماعیة والمالیة اإلقتصادیة التغیرات .6

 .النموذج تصرف عمى التعدیل ومالحظة
 .الحقیقي النظام إداء لتحسین جدا مفیدة معمومات عمى حصلن والمحاكاة النمذجة عممیة من .7
 في مةيالم المتغیرات تحدید یمكننا الناتجة المخرجات ومالحظة المحاكاة مدخالت بتغییر .8

 .بيا تتفاعل التي الطریقة ومعرفة الحقیقي النظام



 فيميا عمى یساعد مما قبل من تستخدم لم جدیدة وسیاسات تصامیم لتجربة المحاكاة تستخدم .9
 .ثيماحدو  عندبميا وتق

 subsystem لالنظمة الجزئیة بالنظم یتعمق ما كل دارسة ىعم المقدرة ليا المحاكاة .11
 .المعقدة

 .النموذج ىعم البدائل تأثیر ورؤیة ودارسة والبیئیة واالداریة المعموماتیة التغییرات محاكاة .11
 

  :المحاكاة عیوب
 عشوائیة تكون غالبا المخرجات الن التفسیر)الترجمة( صعبة تكون ان یمكن المحاكاة نتائج .1

 .عشوائیة المدخالت نال
 .ممكن التحمیل كان اذا االحیان بعض في المحاكاة تستخدمال .2
 كما فن هو نموذج بناء ان یقول البعض ان بل خاص وتدریب خبرة الى یحتاج نموذج بناء .3

 وتكون لذلك نموذج ماهمن كل یبني قد مختمفین لشخصین المشكمة نفس إعطاء حالة في ان
 النموذجین یكون ولن كبیرة اإلختالفات ولكن الناتجین النموذجین بین مشتركة اشیاء ناكى

 .منطبقین
 مكمف ویكون جدا طویل وقتا یستغرق المحاكاة لغرض البیانات وجمع والتحمیل النمذجة .4

 نموذج ايعن ینتج النموذج بناء عممیة في المصادر بعض قطع او إختصار ان كما احیانا
 .الفائدة عدیمة ونتائج وتصبح الحقیقي النظام عمى الینطبق ناقص

 )المدارء متوفرین غیر اشخاص او كافي زمن یوجد لم اذا النموذج وتطبیق لتصحیح المقدرة .1
 واضحة(. سیاسات ليم لیس

 :كاالتي العیوب تمك وحمت
 تحتاج التي النماذج كل او جزء عمي تحتوي برامج حزم وفروا المحاكاة برامج منتجي .1

 .لمدخالت
 حزميم او برامجيم مع المخرجات تحمیل عمي المقدرة طوروا المحاكاة برامج منتجي معظم .2

 .الكامل التحمیل النجاز
 في اسرع وستكون السابق مع بالمقارنة وسریعة االیام ىذه بسيولة المحاكاة تتم ان یمكن .3

 .المستقبل
 


