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 Area of Applicationالتطبيق المحاكاة مجاالث 
 .Manufacturing applicationالتطبٌقات الصناعٌة  •
 .Military applicationالعسكرٌة  التطبٌقات •
 Construction engineering and projectالبناء وادارة المشارٌعهندسة •

management. 
 Logic, transportation andوتطبٌقات التوزٌع  المنطقٌة وتطبٌقات النقل التطبٌقات •

distribution application . 
 . Business process simulationعملٌة العمل محاكاة •
 .Human systemsاالنسان  انظمة •

 :من ما سبق ٌمكن حصر مجاالت استخدام نماذج المحاكاة فى حل نوعٌن من المسائل

مسار الجسٌمات على : النظرية فى مجاالت العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائيةالمسائل 
 .المستوى حل المعادالت، تحوٌل المصفوفات، حساب مساحة االشكال المحددة بمنحنٌات

 :التطبيقية فى ادارة وتنظيم مختلف مجاالت النشاط االنسانى مثلالمسائل 

 .الصفوف: التخزٌن: عملٌة االنتاج التكنولوجٌةمحاكاة •

 .والتنظٌم االقتصادي التخطٌط : االنظمة االقتصادٌةمحاكاة •

 .السلوكهجرة السكان ومشاكل : المسائل االجتماعٌةمحاكاة •

 .الدماغدوارت الدم وعمل : انظمة الطب الحٌويمحاكاة •

 .الحربًمسائل التحلٌل التتابعى النجاز االستراتجٌات والتكتٌك محاكاة •



محاكاةالمراحل االساسيت لتصميم نموذج   

 Basic Stages of Simulation Model Design 

  Problem formulation : المشكلة تشكيل او تكوين .1

 او للمشكلة وكامل واضح بعرض وتتم محاكاة نموذج بناء فً الخطوات اهم هً الخطوة وهذه

 ثم المشكلة هذه حل تهمهم والذٌن القرارات واضعً مع بالتعاون وتتم دراسته المراد النظام

 .الحقا للتطوٌر قابل اولً رٌاضً نموذج شكل فً وضعها

  Setting of objectives and overall plan : الشاملة والخطة األهداف وضع .2

 فً األخذ ٌجب وهنا المحاكاة بواسطة علٌها اإلجابة المراد األسئلة من تتكون األهداف

 اإلعتبار فً آخذٌن المشكلة هذه لحل المناسبة الطرٌقة هً المحاكاة كانت إذا فٌما اإلعتبار

 .السابقة الخطوة من الناتج المشكلة وتكوٌن المرجوه األهداف

  Model conceptualization and Building : النموذج وبناء تفهم .3

 بسٌط بنموذج البدء الضروري فمن ولهذا .علم انه الى باإلضافة فنا ٌعتبر للنظام نموذج بناء

 والتً المطلوبة التعقٌد درجة إلى نصل حتى الضرورة حسب المهمة التفاصٌل زٌادة ثم

 فً مشاركا النموذج من المستفٌد ٌكون بأن ٌنصح كما .المراد الهدف عن تزٌد ان الٌجب

 .النتائج وإستخدام فهم على ومساعدته اإلعتبار فً نظره وجهة ألخذ وذلك المراحل هذه جمٌع



 المراحل االساسيت لتصميم نموذج محاكاة

 Basic Stages of Simulation Model Design 
 : collection Data  البيانات جمع .4

 البٌانات وصحة دقة فبقدر للمدخالت الضرورٌة البٌانات وجمع النموذج بناء بٌن حقٌقً تفاعل هناك

 تحدد الموضوعة األهداف ان كما والنتائج المخرجات وبالتالً النموذج ودقة صحة ٌتقرر المدخلة

 اإلنتظار طابور طول معرفة لغرض طابور لنظام دراستنا عند فمثال جمعها المطلوب البٌانات نوع

 الملتحقٌن للزبائن الوصول مابٌن أزمنة جمعها المطلوب البٌانات اهم من اإلنتظار زمن ومتوسط
 .لهم الخدمة زمن توزٌع إلٌجاد الخدمة وأزمنة الوصول مابٌن منز توزٌع إلٌجاد بالطابور

 : translation Model  النموذج ترجمة .5

 مقدرة وإلى المعلومات من هائل كم تخزٌن إلى تحتاج نماذج عنها تنتج الحقٌقٌة األنظمة معظم ان بما

 أو المطلوبة البرامج بكتابة إما الحاسب من مفهوم شكل إلى النموذج ترجمة ٌجب فلهذا قوٌة حاسوبٌة
 SIMPROCESS او GPSS/PC او SIMAN او ARENA او مثل محاكاة برامج حزمة إستخدام
  .المكتوبة البرامج من ومرونة قوة أكثر المذكورة المحاكاة وبرامج

 : Verified   التحقق   .6

  المطلوب بأإلداء فعال ٌقوم للنموذج المترجم البرنامج كان ما إذا بفحص خاص هنا التحقق

 بل بنجاح الكامل بشكله النموذج ترجمة المستحٌل من بل الصعب من المعقدة النماذج ففً والصحٌح،
 .صالحٌته من ومتحقق جٌد برنامج إلى ننتهً حتى والتجرٌب التصحٌح من الكثٌر األمر ٌتطلب



 المراحل االساسيت لتصميم نموذج محاكاة

 Basic Stages of Simulation Model Design 

 : Validated  التصد يق .7
 وتتم الحقٌقً النظام دقٌق بشكل ٌمثل النموذج كان إذا فٌما بتحدٌد ٌكون التصدٌق
 عملٌة وهً األمر لزم إذا وتعدٌلة الحقٌقً النظام مع بمقارنته وذلك النموذج بمعاٌرة
 غٌر أو مهملة الحقٌقً والنظام النموذج بٌن اإلختالفات تكون حتى تستمر تكرارٌة

 .والنموذج الحقٌقً للنظام اعمق وفهم نظر بعد تعطً العملٌة هذه ان كما مهمة،

 : design Experimental  التجارب تصميم .8
 النتائج على تعتمد ما وغالبا بالنموذج، فحصها المراد البدائل نحدد الخطوة هذه فً

 البدء فترة طول الخطوة هذه فً ٌقرر كما االخرى، بالبدائل المحاكاة إلجراء السابقة
Initialization period المحاكاة تنفٌذات وطول Simulation runs وعدد 

  .إجراء لكل التكرارات

 : anaysis and runs Production  والتحليل التنفيذ نتائج .9
  للنظام Performance Measures األداء مقاٌٌس لتقدٌر الخطوة هذه وتستخدم
 .المحاكى



 المراحل االساسيت لتصميم نموذج محاكاة

 Basic Stages of Simulation Model Design 

  More runs: نقوم بتشغيالت اكثر؟ هل . 10

إعتمادا على تحلٌل التشغٌالت السابقة نقرر فٌما إذا كان هناك حاجة لتشغٌالت إضافٌة 

 .وماهً البدائل الممكن إستخدامه فً هذه التشغٌالت

  Documentation and reporting: والتقرير التوثيق . 11

وهذه خطوة مهمة جدا نقوم فٌها بتوثٌق البرامج الحاسوبٌة وتوثٌق النموذج نفسه حتى 

ٌمكن إستخدامها من اي باحث الحقا كما انها مفٌدة جدا لمن وضع النموذج اصال لكً 

التقرٌر هو الناتج النهائً للعمل كله وهو الذي ٌقدم إلى . ٌتذكر تفاصل عمله بعد زمن

صانع القرار وٌتكون من النتائج المتحصل علٌهامن جمٌع الخطوات السابقة وٌجب ان 
 .  واضحتٌن لصانع القرار Conclusionونتائج  Summaryٌحوي ملخص 

  Implementation: التطبيق . 12

ونجاح هذه الخطوة ٌعتمد على نجاح الخطوات السابقة ومدى اإللتزام بتطبٌقها بشكل 

 .وٌجب مراقبة ومراجعة النظام لفترة لكً نتأكد من مدى نجاح التوصٌات النهائٌة. جٌد
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