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 الفصل االول
 Simulationالمحاكاة 

 
 :ىي التطبیق مجاالت اىم area of application : التطبیق مجاالت

 .Manufacturing application  الصناعي التطبیق .1
 .Military application  العسكریة التطبیقات .2
 Construction engineering and projectالمشاریع وادارة البناء ىندسة .3

management. 
 Logic, transportation and  الموزعة والتطبیقات النقل وتطبیقات المنطقیة التطبیقات .4

distribution application . 
 . Business process simulation العمل عممیة محاكاة .5
 .Human systems  االنسان انظمة .6
 :المسائل من نوعین حل فى المحاكاة نماذج استخدام مجاالت حصر یمكن سبق ما من
 عمى الجسیمات مسار :والكیمیائیة والفیزیائیة الریاضیة العموم مجاالت فى النظریة المسائل .1

 .بمنحنیات المحددة االشكال مساحة حساب المصفوفات، تحویل المعادالت، حل المستوى
 :مثل االنسانى النشاط مجاالت مختمف وتنظیم ادارة فى التطبیقیة المسائل .2

 الصفوف :التخزین :التكنولوجیة االنتاج عممیة محاكاة •
 االقتصادى التنظیم و التخطیط :االقتصادیة االنظمة محاكاة •
 السموك ومشاكل السكان ىجرة :االجتماعیة المسائل محاكاة •
 الدماغ وعمل الدم دوارت :الحیوي الطب انظمة محاكاة •
 الحربى والتكتیك االستراتجیات النجاز التتابعى التحمیل مسائل محاكاة •

 
 basic stage of simulation model محاكاة نموذج لتصمیم االساسیة المراحل

design: 
 نموذج وبناء المحاكاة بواسطة دراسة إلعداد بيا اإلىتداء یمكن عریضة خطوات ناكى
 :التالي اإلنسیاب بمخطط اينصف سوف مناسب
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  : formulation Problem المشكمة تشكیل او تكوین .1
 وكامل واضح بعرض وتتم محاكاة نموذج بناء في الخطوات مھا ىي الخطوة وىذه

 حل تيميم والذین القرارات واضعي مع بالتعاون وتتم دراستو المراد النظام او لممشكمة
 .الحقا لمتطویر قابل اولي ریاضي نموذج شكل في وضعيا ثم المشكمة ذهى

  : plan overall and objectives of Setting الشاممة والخطة األهداف وضع .2
 في األخذ یجب وىنا المحاكاة بواسطة عمیيا اإلجابة المراد األسئمة من تتكون األىداف
 في آخذین المشكمة ىذه لحل المناسبة الطریقة ىي المحاكاة كانت إذا فیما اإلعتبار
 ذلك ضوء وعمى السابقة الخطوة من الناتج المشكمة وتكوین المرجوه األىداف اإلعتبار

 بحیث الشاممة الخطة وضع فیجب لمحل المناسبة الطریقة ىي المحاكاة أن تقرر إذا
 .مالیة ومصادر ومواد عمل فریق من المتاحة والموارد لمنظام الممكنة دراسةالبدائل یمكن

  : Building and conceptualization Model النموذج وبناء تفهم .3
 اعطاء الممكن من لیس ألنو وذلك عمم انو الى باإلضافة فنا یعتبر لمنظام نموذج بناء

 ناكھ ولكن حالة كل في نموذج بناء الى بالضرورة ستقود والتي التعمیمات من مجموعة
 الخواص تجرید عمى بالمقدرة ُیعزز النمذجة فن إن .بيا اإلىتداء یمكن رئیسیة خطوط

 إغناء ثم ومن النظام تمیز والتي األساسیة الفرضیات وتطویر إلختیار لممشكمة األساسیة
 وقابمة مقبولة ونتائج لمنظام جید تقریب عمى نحصل حتى النموذج تفاصیل وزیادة

 حسب الميمة التفاصیل زیادة ثم بسیط بنموذج البدء الضروري فمن وليذا لمتطبیق،
 المراد اليدف عن تزید ان الیجب والتي المطموبة التعقید درجة إلى نصل حتى الضرورة

 األصل طبق صورة النموذج یكون ان الضروري من لیس انو اإلعتبار في األخذ مع
 المستفید یكون بأن ینصح كما .المطموبة ىي الحقیقي النظام روح ان بل الحقیقي لمنظام
 اإلعتبار في نظره وجية ألخذ وذلك المراحل ىذه جمیع في مشاركا النموذج من

ستخدام فيم عمى ومساعدتو  .النتائج وا 
  : collection Data البیانات جمع .4

 دقة فبقدر لممدخالت الضروریة البیانات وجمع النموذج بناء بین حقیقي تفاعل ىناك
 كما والنتائج المخرجات وبالتالي النموذج ودقة صحة یتقرر المدخمة البیانات وصحة
 حسب تياوزیاد لمنموذج الرئیسیة الخطوط وضع أثناء لممدخالت البیانات جمع یجب
 جمعيا المطموب البیانات نوع تحدد الموضوعة األىداف ان كما النموذج تعقید تطور
 زمن ومتوسط اإلنتظار طابور طول معرفة لغرض طابور لنظام دراستنا عند فمثال

 الممتحقین لمزبائن الوصول مابین أزمنة جمعيا المطموب البیانات مھا من اإلنتظار
 الخدمة زمن توزیع إلیجاد الخدمة وأزمنة الوصول مابین زمن توزیع إلیجاد بالطابور
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 Validate  لتصدیق ایضا )السابقة( التاریخیة التوزیعات معرفة الضروري ومن يم،ل
 المحاكاة. نموذج

  : translation Model النموذج ترجمة .5
 من ىائل كم تخزین إلى تحتاج نماذج عنيا تنتج الحقیقیة األنظمة معظم ان بما

لى المعمومات  من مفيوم شكل إلى النموذج ترجمة یجب فميذا قویة حاسوبیة مقدرة وا 
 ARENA او مثل محاكاة برامج حزمة إستخدام أو المطموبة البرامج بكتابة إما الحاسب

 قوة أكثر المذكورة المحاكاة وبرامج SIMPROCESS او GPSS/PC او SIMAN او
  .المكتوبة البرامج من ومرونة

  : Verified  التحقق   .6
 بأإلداء فعال یقوم لمنموذج المترجم البرنامج كان ما إذا بفحص خاص ىنا التحقق

 النموذج ترجمة المستحیل من بل الصعب من المعقدة النماذج ففي ، والصحیح المطموب
 إلى ننتيي حتى والتجریب التصحیح من الكثیر األمر یتطمب بل بنجاح الكامل بشكمو
 .صالحیتو من ومتحقق جید برنامج

  : Validated التصد یق .7
 وتتم الحقیقي النظام دقیق بشكل یمثل النموذج كان إذا فیما بتحدید یكون التصدیق
 عممیة وىي األمر لزم إذا وتعدیمة الحقیقي النظام مع بمقارنتو وذلك النموذج بمعایرة
 غیر أو ميممة الحقیقي والنظام النموذج بین اإلختالفات تكون حتى تستمر تكراریة
 .والنموذج الحقیقي لمنظام اعمق وفيم نظر بعد تعطي العممیة ىذه ان كما ميمة،

  : design Experimental التجارب تصمیم .8
 النتائج عمى تعتمد ما وغالبا بالنموذج، فحصيا المراد البدائل نحدد الخطوة ىذه في

 البدء فترة طول الخطوة ىذه في یقرر كما االخرى، بالبدائل المحاكاة إلجراء السابقة
Initialization period المحاكاة تنفیذات وطول Simulation runs التكرارات وعدد 

  .إجراء لكل
  : anaysis and runs Production والتحمیل نتائج التنفیذ .9

 لمنظام Performance Measures األداء مقاییس لتقدیر الخطوة ىذه وتستخدم
 .المحاكى

  : runs More اكثر؟ بتشغیالت نقوم لھ .11
 إضافیة لتشغیالت حاجة ىناك كان إذا فیما نقرر السابقة تالتشغیال تحمیل عمى إعتمادا
 .تالتشغیال ذهى في وإستخدام الممكن البدائل وماىي
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  : reporting and Documentation والتقریر التوثیق .11
 حتى نفسو النموذج وتوثیق الحاسوبیة البرامج بتوثیق فیيا نقوم جدا ميمة خطوة وىذه
 لكي اصال النموذج وضع لمن جدا مفیدة انيا كما الحقا باحث اي من إستخداميا یمكن
 إلى یقدم الذي وىو كمو لمعمل النيائي الناتج ىو التقریر .زمن بعد عممو تفاصل یتذكر
 ان ویجب السابقة الخطوات جمیع عمیيامن المتحصل النتائج من ویتكون القرار صانع
  .القرار لصانع واضحتین Conclusion ونتیجة Summary ممخص یحوي

  : Implementation التطبیق .12
 بشكل بتطبیقيا اإللتزام ومدى السابقة الخطوات نجاح عمى یعتمد الخطوة ىذه ونجاح
 .النيائیة التوصیات نجاح مدى من نتأكد لكي لفترة النظام ومراجعة مراقبة ویجب .جید

 


