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 المحاكاةتعريف 
 .مصغرة انعكاسٌة صورة او نسخة ٌعنً التٌنً مصطلح المحاكاة•

  لنظام االصل طبك مصغرة انعكاسٌة صورة اٌجاد محاولة هً المحاكاة باسلوب والنمذجة•

 ٌظهر حٌث نموذج بتطوٌر وذلن نفسه الحمٌمً النظام على والحصول الدارسة موضوع

 اداء تمدٌر فً تستخدم التً المماٌٌس وضع ثم النظام لحاالت الممكنة التغٌٌرات جمٌع

 .النظام عٌنات على تجارب باجراء النظام

 الموجودة النظم او الحمٌمً العالم فً العملٌات تحاكً العملٌات من مجموعة هو لمحاكاةا•

 النظام دارسة المحاكاة وتستلزم .حاسوبٌة او ٌدوٌة النظم تلن كانت سواء معٌنة فترة خالل

 .الحمٌمً العالم فً النظام تشغٌل بخصائص المتعلك االثر لدارسة ومالحظته

 اجرٌنا وسواء .معٌنة زمنٌة فترة على حمٌمً نظام لعمل تمثٌل او تملٌد هو المحاكاة•

 وذلن للنظام مصطنع تارٌخ تولٌد على تشتمل فإنها الحاسب بإستخدام او ٌدوٌا المحاكاة

 .الحمٌمً للنظام التشغٌلٌة الخواص إستنتاج لغرض

 مرحلة فً او النظام بناء لبل التصمٌم مرحلة فً النظم لدارسة المحاكاة استخدام ٌمكن•

 بكفاءة للتنبؤ تصمٌم كاداة او الموجودة النظم تغٌرات بتأثٌر للتنبؤ تحلٌل كاداة التحلٌل

   .الحاالت من متغٌرة مجموعة طرٌك عن الجدٌدة النظم



 للمحاكاةالمفاهيم األساسية 

 General Principle to Concept Simulation 

النظام :system  االهداف من عدد لتحقیق ما بصورة البعض بعضها مع ترتبط الكائظات من مجطوعة. 
النموذج : model للنظام مبسط وصف هو.  

النظام حالةsystem state :الهداف بالنسبة ولت اي فً النظام لوصف الضرورٌة المتغٌرات مجموعةمن  

 .النظام
الكیان Entity : النظام فً كائن اهم وهو.  

الصفات Attribute : ًومكوناته الكٌان خصائص وه.  

القائمة List : ًمنطمٌة بطرٌمة مرتبة الكٌانات من مجموعة ه.  

الحدث Event : النظام حالة ٌغٌر فوري ٌرٌتغ تُحدث حالة وهو.  

الحدث مالحظة Event Notice: ًالزمنٌة وفترته الحدث اسم علً وٌحتوي للحدث سجل وه. 

االحداث قائمة Event List: وقوعها حسب وترتب الحدوث الوشیكة واالحداث الطستقبلیة باالحداث قائطة وهي 
 . Future Event Listالطستقبلیة االحداث قائطة تسطي قائطة شكل في وتكتب

النشاط Activity: البداٌة منذ وتعرف الطول محددة الزمن من مدة وهً معین عطل النجاز الزمظیة الفترة وهي 

 .الخدمة وزمن الوصول زمن مثل
التأخیر Delay : ًالطول ةدمحد غٌر فترة تكون ما عادة وه .  

الساعة Clock : ًالمحاكاة زمن ٌمثل متغٌر وه. 



 المفاهيم األساسية للمحاكاة

 General Principle to Concept Simulation 
األجزاء األساسٌة فً هذا النظام هً لسم  .لطعهاجمٌع تومصنع ٌنتج بضاعة عتبر لن :مثال

 المشترياتالذي ٌجمع هذه المطع إلنتاج البضاعة ولسم  التجميعالذي ٌصنع المطع ولسم  التصنيع
الذي مراقبة اإلنتاج الذي ٌجهز البضاعة للشحن ولسم  الشحنولسم الخام الذي ٌؤمن المواد 
 :هذا النظامفً  .بمٌة األلسام ىعلالبضاعة وٌمسم العمل  ىعلٌستمبل الطلبات 

 .االلسام، الطلبات، األجزاء، البضائع الخ :هً الكائنات•
عملٌة التصنٌع وعملٌة التجمٌع وعملٌة شراء المواد الخام وعملٌة التجهٌز  :هً النشاطات•

 .والشحن الخ
 الخالكمٌة لكل طلب، نوع المطعة، عدد المكائن فً كل لسم  :ھي الصفات•

 :والجدول التالي يعطي امثلة ألنظمة معينة وبعض مكوناتها



  Simulation modelنموذج المحاكاة 

ٌمكن وصف ودراسة سلون االنظمة الموجودة خالل فترة معٌنة 

باستخدام نموذج المحاكاة التً تعتبر اسلوب عملً لحل المشاكل 

المتعلمة باالنظمة الحمٌمٌة من خالل تصمٌم نظام ٌحاكً النظام 

 :الحمٌمً وعلٌه فان بناء نموذج محاكاة ٌهتم باآلتً

 .سلون النظامشرح •

النظرٌات أو الفرضٌات التً تعد لمالحظة سلون استخالص •

 .النظام

هذه النظرٌات لتمدٌر أو تخمٌن السلون المستمبلً استخدام •

 (.التغٌٌرات الدٌنامٌكٌة)للنظام 



  Simulation Objectivesأهداف المحاكاة 
 .النظام الحالًدارسة •

 .بعض االنظمة الممترحةتحلٌل •

 .وتصمٌم أنظمة اكثر تطورا  تخطٌط •

 ؟متى تكون المحاكاة اداة مناسبة 
When Simulation Is Appropriate Tool ? 

من العوامل التً جعلت المحاكاة من اكثر االدوات انتشارا ولبوال فً 
 :بحوث العملٌات وتحلٌل النظم

 .بالمحاكاةللغات الخاصة توفر •

 .  الحاسوب والتمدم فً طرق المحاكاةوانتشار •



 المحاكاةمميزات 

Characteristics of Simulation 

 .الحمیمي الٌظبم في الجبسیت العولیبث غیشتعطیل هي جذیذة اولشاسث اولىاعذ اواجشاءاث طشق اوتشبف•

 بششاءهن فعلي اوتٌفیز غیشاستهالن هي فیزیبئیت اوهخشجبث جذیذةhardware اآلآلث تصوین اختببس یوىي•

 .اوتشویبهن

 .الظىاهش بعض وتىشاس فشضیبث ببستخذام الوشوًت اختببس•

 .الٌظبم رله هي جزء اوعلى هعمذ لٌظبم الذاخلیت التفبعالث على تجبسة وإجشاء دساست هي توىي الوحبوبة•

 وهالحظت تحبوى اى یوىي والبیئیت واالداسیت والوعلىهبتیت واإلجتوبعیت والوبلیت اإللتصبدیت التغیشاث•

 .الٌوىرج تصشف على التعذیل

 .الحمیمي الٌظبم إداء لتحسیي جذا هفیذة هعلىهبث على ًحصل والوحبوبة الٌوزجت عولیت هي•

 الحمیمي الٌظبم في الوهوت الوتغیشاث تحذیذ یوىٌٌب الٌبتجت الوخشجبث وهالحظت الوحبوبة هذخالث بتغییش•

 .بهب تتفبعل التي الطشیمت وهعشفت

 عٌذ وتمبلهب فهوهب على یسبعذ هوب لبل هي تستخذم لن جذیذة وسیبسبث تصبهین لتجشبت الوحبوبة تستخذم•

 .حذوثهوب

 .الوعمذة subsystems لالًظوت الجزئیت ببلٌظن یتعلك هب ول داسست على الومذسة لهب الوحبوبة•

 .الٌوىرج على البذائل تأثیش وسؤیت وداسست والبیئیت واالداسیت الوعلىهبتیت التغییشاث هحبوبة•



 المحاكاةعيوب 
الن المخرجات غالبا تكون عشوائٌة ( الترجمة)المحاكاة ٌمكن ان تكون صعبة التفسٌرنتائج •

 .الن المدخالت عشوائٌة

 .المحاكاة فً بعض االحٌان اذا كان التحلٌل ممكنالتستخدم •

واذا ما نموذج ٌحتاج الى خبرة وتدرٌب خاص بل ان البعض ٌمول ان بناء نموذج هو فن بناء •

إعطاء نفس المشكلة لشخصٌن مختلفٌن لد ٌبنً كل منهما نموذج لذلن وتكون هنان اشٌاء تم 

 .مشتركة بٌن النموذجٌن الناتجٌن ولكن اإلختالفات كبٌرة ولن ٌكون النموذجٌن منطبمٌن

ولتا طوٌل جدا وٌكون مكلف لد ٌستغرق والتحلٌل وجمع البٌانات لغرض المحاكاة نمذجة •

احٌانا كما ان إختصار او لطع بعض المصادر فً عملٌة بناء النموذج ٌنتج عنها نموذج نالص 

 .الٌنطبك على النظام الحمٌمً وتصبح نتائجه عدٌمة الفائدة

 :تلك العيوب كاالتيوحلت 

النماذج التً تحتاج اوكل جزء على برامج المحاكاة وفروا حزم برامج تحتوي منتجً •

 .لمدخالت

تحلٌل المخرجات مع برامجهم او حزمهم على منتجً برامج المحاكاة طوروا الممدرة معظم •

 .النجاز التحلٌل الكامل

 .مع السابك وستكون اسرع فً المستمبلوسرٌعة ممارنة االٌام ان المحاكاة تتم بسهولة هذه •


