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 :computational modelنموذج حسابي  -٣

  .برنامج حاسوبي - 
  .لغة عامة او لغة محاكاة - 

  :مقارنة بین التحقق والصالحیة 
  :verificationالتحقق 

  .مع النموذج الوصفي consistent متطابقالنموذج الریاضي یجب ان یكون  - 
  ء النموذج الصحیح؟هل تم بنا - 

  :validationالصالحیة 
  .مع النظام المحلل consistent متطابق النموذج الحسابي یجب أن یكون - 
 هل تم بناء النموذج الصحیح؟ - 

 هل یمكن لخبیر ان یمیز ناتج المحاكاة من ناتج النظام؟ - 

 : فوائد النماذج

یهة التـي تجـرى علـى النظـام تكون تكلفة تحلیل النماذج اقـل بكثیـر مـن تكلفـة التجـارب الشـب -
 .الحقیقي

  .تمكن النماذج من ضغط الوقت -
  .ن معالجة النظام الحقیقيمتكون معالجة النموذج أسهل كثیرا  -
  .في تجربة المحاولة اقل عند استخدام النماذج عما في الواقع أتكون تكلفة حدوث الخط -
  .یسمح استخدام النماذج بحساب المخاطر في إجراءات محددة -
  .تمكن النماذج الریاضیة من تحلیل عدد كبیر من الحلول -
  .تعزز النماذج و تقوى التعلیم و التدریب -

 : استخدام النماذج

یكون النموذج ابسط من النظام الذي یفهم بسهولة اكبـر عنـد تمثیـل عناصـره  :تسهیل الفهم -
 .و العالقات  بینها بطریقة مبسطة

لقـائم بحــل المشــكلة للنظـام غالبــا مـا یلــزم توصـیل هــذا الفهــم بمجـرد فهــم ا: تسـهیل االتصــال -
  .خرینآالي 

یمكــن للنمــوذج الریاضــي ان یتنبــأ بمــا یمكــن ان یحــدث فــي المســتقبل إال : التنبــؤ بالمســتقبل -
  .دقیقا في هذه الحالة% ١٠٠انه قد ال یكون 

  یسمى نشاط استخدام النموذج محاكاة -
  : Simulationالمحاكاة  -
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تیني یعني نسخة او صورة انعكاسـیة مصـغرة والنمذجـة باسـلوب المحاكـاة هـي مصطلح ال
ـــتم مـــن خاللهـــا ایجـــاد صـــورة انعكاســـ ـــة ی ـــة یمحاول ة مصـــغرة طبـــق االصـــل لنظـــام مـــا دون محاول

یمثل النظام موضوع الدراسة ) model(الحصول على النظام الحقیقي نفسه وذلك بتطویر نموذج 
وضــع المقــاییس التــي تســتخدم فــي تقــدیر  ة لحــاالت النظــام ثــمتغیــرات الممكنــحیــث یظهــر جمیــع ال

  . اداء النظام باجراء تجارب على عینات النظام
هي مجموعة من العملیات تحاكي العملیات في العالم الحقیقي او الـنظم الموجـودة خـالل فتـرة  أو 

  .معینة سواء كانت تلك النظم یدویة او حاسوبیة
ام ومالحظتــه لدراســة االثــر المتعلــق بخصــائص تشــغیل النظــام فــي وتســتلزم المحاكــاة دراســة النظــ 

  .العالم الحقیقي
یمكن استخدام المحاكاة لدراسة الـنظم فـي مرحلـة التصـمیم قبـل بنـاء النظـام او فـي مرحلـة 
التحلیــل كــاداة تحلیــل للتنبــؤ بتــأثیر تغییــرات الــنظم الموجــودة او كــاداة تصــمیم للتنبــؤ بكفــاءة الــنظم 

وكــذلك یمكــن محاكــاة تغییــرات محتملــة للتنبــؤ . ریــق مجموعــة متغیــرة مــن الحــاالتالجدیــدة عــن ط
  .بمدي تأثیرها علي اداء النظام

  :دام الحاسوب المحاكاة باستخ -
فــي بعــض االمثلــة یمكــن للنمــوذج ان یتطــور حتــي یكــون ســهل لكــي ُیحــل بواســطة طــرق 

الجبریــة او اي تقنیــات ریاضــیة  ریاضــیة مثــل المعــادالت التفاضــلیة، نظریــة االحتمــاالت ، الطــرق
         .والحل عادة یحتوي علي مجموعة من العوامل العددیة تسمي مقاییس كفاءة النظام. اخري

ة تكون معقـدة حتـي انـه عمـل نمـاذج لحلهـا ریاضـیا یومع ذلك نجد ان معظم النظم الحقیق
وهـذا النـوع مـن . سـوبیكون شبه مستحیل وفي هذه الحاالت نستخدم المحاكاة المؤسسه علي الحا

المحاكاة یستخدم لمحاكاة تصرفات النظام خالل فترة زمنیـة معینـه مـن المحاكـاة، وتجمـع البیانـات 
  .كما في النظم الحقیقیة والبیانات المنتجة من المحاكاة تستخدم لتطویر مقیاس كفاءة النظام

یقیــة تــم تعریفهــا مــن اســتخدام النمــاذج الحاســوبیة لدراســة التجــارب المتعلقــة باألنظمــة الحق
ـــي لحـــل المحاكـــاة هـــي( :قبـــل العلمـــاء بعـــدة طـــرق نســـتنتج منهـــا  المشـــاكل المتعلقـــة  اســـلوب عمل

اكي النظام الحقیقي ومن ثم تصمیم نماذج حاسـوبیة من خالل تصمیم نظام یح باألنظمة الحقیقیة
  .)ظام الذي یحاكیهلمعرفة التغیرات اإلحصائیة والدینامیكیة للنظام الحقیقي من خالل اختبار الن

  : Simulation modelمحاكاة نموذج ال -
 نمــــوذج خــــالل فتــــرة معینــــة باســــتخدام الموجــــودة دراســــة ســــلوك االنظمــــةیمكــــن وصــــف و 

التــي تعتبــر اســلوب عملــي لحــل المشــاكل المتعلقــة باالنظمــة الحقیقیــة مــن خــالل تصــمیم  محاكــاةال
  :اكاة یهتم باآلتيبناء نموذج محنظام یحاكي النظام الحقیقي وعلیه فان 

  .شرح سلوك النظام -١
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  .استخالص النظریات أو الفرضیات التي تعد لمالحظة سلوك النظام -٢
  ).التغیرات الدینامیكیة ( استخدام هذه النظریات لتقدیر أو تخمین السلوك المستقبلي للنظام  -٣

  : simulation objectives أهداف المحاكاة
 .دراسة النظام الحالي .١

 .بعض االنظمة المقترحةتحلیل  .٢

  .تخطیط وتصمیم أنظمة اكثر تطوراً  .٣
 : When Simulation Is Appropriate Tool ةبمتي تكون المحاكاة اداة مناس

مــن العوامــل التــي جعلــت المحاكــاة مــن اكثــر االدوات انتشــارا وقبــوال فــي بحــوث العملیــات وتحلیــل 
  :النظم

 توفراللغات الخاصة بالمحاكاة، §

 .وب والتقدم في طرق المحاكاةوانتشار الحاس §

  :ونجد ان المحاكاة لها الممیزات االتیه

لالنظمـــة  subsystemالمحاكــاة لهـــا المقـــدرة علـــي دراســـة كــل مـــا یتعلـــق بـــالنظم الجزئیـــة  .١
 .المعقدة

  .محاكاة التغییرات المعلوماتیة واالداریة والبیئیة ودراسة ورؤیة تأثیر البدائل علي النموذج .٢
ور التصـــمیم تســـاهم فـــي تقـــدیم اقترحـــات لتطـــویر النظـــام وهـــو قیـــد محاكـــاة الـــنظم فـــي طـــ .٣

 .المناقشة

كثــر اهمیــة وكیفیــة تغییــر قــیم مــدخالت المحاكــاة ورؤیــة المخرجــات لمعرفــة المتغیــرات اال .٤
 .تتفاعل المتغیرا

 .ةطرق الحل التحلیلی وتصحیح تعلیم لتقویة استخدام المحاكاة كاداة .٥

یــــد او طــــرق جدیــــدة قبــــل التطبیــــق لمعرفــــة مــــا قــــد اســــتخدام المحاكــــاة لتجربــــة تصــــمیم جد .٦
 .سیحدث

 .بمحاكاة قدرات مختلفة لاللة یمكن ان نحدد احتیاجاتها .٧

 .تصمیم نموذج محاكاة للتدریب یسمح بالتعلم من غیر تكلفة .٨

 .النظم الحدیثة والمصانع تكون معقدة جدا لذلك التفاعل یتم فقط من خالل المحاكاة .٩

 :When Simulation Is not Appropriateسبة متي تكون المحاكاة غیر منا

اذا كانـــت لـــدینا : مثـــل  common senseاذا كانـــت المشـــكلة تتعلـــق او تحـــل بواســـطة  .١
ســیارة فــي  ١٠٠محطــة خدمــة ســیارات وكــان وصــول الســیارات بصــورة عشــوائیة بمتوســط 

 سـیارة فـي السـاعة، لحسـاب العـدد االدنـي ١٢الساعة وتتم الخدمـة داخـل المحطـة بمعـدل 




