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 Simulation and Modelling                            والمحاكاة النمذجه
  : Modelالنموذج  -

هــو تجریــد للنظــام یتكــون مــن تجمــع لمعلومــات أو  .بنــاء هیكــل تصــوري لوصــف النظــام
  .حول النظام بغرض دراسته

  : Systemالنظام  -
مجموعــة  أو هــو .عضمجموعــة مــن االشــیاء تتفاعــل وتعتمــد علــى بعضــها الــب هــوالنظــام 

بعض لـاذكـر امثلـة  .من الكائنات ترتبط مع بعضها البعض بصـورة مـا لتحقیـق عـدد مـن االهـداف
   النظم ؟

  : system environment بیئة النظام -
كما انه یؤثر علي المحیط مـن حولـه مثـل هـذه  بالتغیرات التي تحدث خارجه یتأثر النظام

    .التغیرات تؤثر علي بیئة النظام
  .arrival orders وصول الطلبیات: مصنع  نظام

  .arrival of customers وصول الزبائن:نظام بنك 
  : model of a systemنموذج النظام  -

  .فهم النظام وفكرته وحدوده لعمل نموذج للنظام من الضروري
  :مثال

هو عبارة عن مجموعة من اآلآلت وقطع الغیار وعمال ) مصنع سیارات(نظام المصانع  
  .دفه انتاج سیاراتوه
وفـي نمذجـة الـنظم مـن . وغالبا النظام یتـأثر بـالتغییرات التـي تحـدث خارجـه وتسـمي بیئـة النظـام  

بــین النظــام وبیئتــه وهــذا یعتمــد علــي الغــرض مــن الدراســة او  boundaryالضــروري تحدیــد حــد 
  .النموذج

  : مثال
  .نظام مصنع السیارات یتأثر بوصول الطلبات

 .بالحد الفاصل لكمیة الدخل نظام البنك یتأثر

  :component of a systemمكونات النظام  -
  :ان ُتعرف وهي مكونات النظام  وهيلفهم وتحلیل النظام هنالك عدة مصطلحات یجب 

  .وهو اهم كائن في النظام مثال الماكینات في المصانع : entityالكیان  -أ
 .مثال السرعة والسعة وهي خصائص الكیان ومكوناته:  attributeالصفات  -ب

   . مثال اللحام الفترة الزمنیة النجاز عمل معین وهي:  activityالنشاط  -ج
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هـي مجموعـة مـن المتغیـرات الضـروریة لوصـف النظـام :  state of a systemحالـة النظـام  -د
 )تعمل ، التعمل ، متعطلة(في اي وقت بالنسبة الهداف النظام مثال حالة الماكینات 

، وهنـال نوعـان مــن مـثال توقـف النظـام وهـو تغبیـر فـوري یغیـر حالـة النظـام:  eventث الحـد -هــ
 :االحداث هي 

 .  النظام ثؤثر علي هي االحداث التيو  : Endogenousاحداث ذاتیة النشوء 

  .االحداث التي تتكرر مع بیئة النظام وهي : Exogenousاحداث خارجیة 
 :ملحوظة 

لنظام بغـرض دراسـة واحـده یمكـن ان تكـون مجموعـة جزئیـة لدراسـة مجموعة الكیانات التي تكون ا
  .اخري

  :الجدول التالي یوضح المكونات االساسیة لبعض النظم
Examples of Systems and Components  

System Entities Attributes Activities Events State Variables 

Banking  
  البنوك

 

Customers  
  الزبائن

Checking 
account 
balance  

التاكد من 
  الرصید

Making 
deposits 
  االیداع

Arrival; 
Departure 

الوصول ، 
 المغادرة

Number of busy 
tellers; number 
Of customers waiting  

عدد الماكینات المشغولة ، 
  عدد الزبائن المنتظرین

Production  
  خط انتاج

Machines  
  الماكینات

Speed; 
capacity; 
breakdown 
rate  
السرعة ، السعة 
  ، معدل التوقف 

Welding; 
stamping  

  اللحام ، االختام 
Breakdown 
 التوقف

Status of machines 
(busy, idle, 
or down)  

مشغولة ، (حالة الماكینة 
  )عاطلة ، متوقفة

Communications  
  االتصاالت

Messages  
  الرسائل

Length; 
destination  
المسافة ، 
  الوجهه

Transmitting  
  االرسال

Arrival at 
destination  

الوصول في 
  الوجهه

Number waiting to 
be transmitted  

عدد الرسائل في انتظار 
  االرسال

   Table (1): System and component  
 

 : Continuous And Discrete System              النظم المستمرة والنظم المتقطعة

. ا من خالل تأثرها بالزمن الي نظم مستمرة او نظم متقطعةیمكن تقسیم النظم او تصنیفه
نجــد ان هنــاك القلیــل مــن الــنظم یمكــن وصــفها بانهــا متقطعــة او مســتمرة بصــورة دائمــة او بشــكل 
كامل ولكن علي حسب اغلب صفات النظام اذا كانت اغلب صفاته متقطعة یوصف بانه متقطع 




