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  المفاهیم األساسیة لمحاكاة النظم المتقطعة
General Principle to Concept in Discrete-Event Simulation  

ة الـنظم المتقطعـة في هذا الجزء نقدم ونشـرح المفـاهیم االساسـیة المسـتخدمة فـي اغلـب حـزم محاكـا
  . وهي ال ترتبط بحزمة معینه

  : Concepts in discrete-event simulationمفاهیم في محاكاة النظم المتقطعة 
مجموعــة مــن الكائنــات تــرتبط مــع بعضــها الــبعض بصــورة مــا لتحقیــق : systemالنظــام  .١

  .عدد من االهداف
 .هو وصف مبسط للنظام:  model النموذج .٢

هي مجموعـة مـن المتغیـرات الضـروریة لوصـف النظـام فـي   system stateحالة النظام .٣
 .اي وقت بالنسبة الهداف النظام

 .وهو اهم كائن في النظام Entityالكیان  .٤

 .وهي خصائص الكیان ومكوناته Attributeالصفات  .٥

 .هي مجموعة من الكیانات مرتبة بطریقة منطقیة Listالقائمة  .١

  .فوري یغیر حالة النظام وهو حالة ُتحدث تغبیر  Eventالحدث  .٢
وهـي ســجل للحــدث ویحتـوي عــادة علـي اســم الحــدث  Event Noticeمالحظـة الحــدث  .٣

 . (event type, event time)وفترته الزمنیة

وهـــي قائمـــة باالحـــداث المســـتقبلیة واالحـــداث الوشـــیكة  Event Listقائمـــة االحـــداث  .٤
ائمــــة االحــــداث الحــــدوث وترتــــب علــــي حســــب وقوعهــــا وتكتــــب فــــي شــــكل قائمــــة تســــمي ق

  .Future Event List (FEL)المستقبلیة
وهــي مــدة مــن الــزمن محــددة . وهــي الفتــرة الزمنیــة النجــاز عمــل معــین Activityالنشــاط  .٥

 .الطول وتعرف منذ البدایة مثل زمن الوصول وزمن الخدمة

 . وهي فترة غیر محدة الطول Delayالتأخیر  .٦

 .وهي متغیر یمثل زمن المحاكاة  Clockالساعة .٧

 Listمـثال القائمـة . تستخدم بعـض حـزم المحاكـاة مصـطلحات مختلفـة لـنفس المفـاهیم السـابقة §
  .chainاو سلسلة  Queueاو صف  Setتسمي في بعض الحزم مجموعة 
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 First In First Out (FIFO): ترتیـب الكیانـات فـي قائمـة ُیرتـب دائمـا بواسـطة قاعـدة مثـل §
  ôفة من الكیان مثل االولویة او التاریخاو ترتب بص Last In First Out (LIFO)او 
 event timeُترتـــب دائمــــا علـــي حســـب زمـــن الحــــدث  FELقائمـــة االحـــداث المســـتقبلیة  §

  .Event Noticeالمسجل في مالحظة الحدث 
، زمـن الوصـول او اي معالجـة زمنیـة اخـري لهـا مـده  یمثل زمن الخدمـة Activityوالنشاط  §

ومــدة النشــاط یمكــن ان تحــدد بعــدة طــرق . modelerزمنیــة معرفــة بواســطة واضــع النمــوذج 
  :ویمكن ان تكون

  .دقائق ٥مثال تكون دائما  deterministicمحددة  .١
 .باحتمالیة متساویة chainمثال رقم عشوائي من  statisticalاحصائیة  .٢

صفات الكیان مثال زمن التحمیل لسفینة  )و/او(دالة تعتمد علي متغیرات النظام  .٣
 .ینة ومعدل التحمیل كطن في الساعةكدالة لحمولة السف

والنشـاط  conditional waitیسمي في بعض االحیان باالنتظار الشرطي  delayالتأخیر  §
هـو حـدث  activityاكتمال النشاط . unconditional waitیسمي االنتظار غیر الشرطي

event . وغالبًا یسمي الحـدث االبتـدائيprimary event حـدث مالحظـة ال  ویـدار بـاحالل
event notice  فيFEL. 

 associated entityوعلـي العكـس نجــد ان التـأخیر یــدار بواسـطة احــالل الكیـان المســاعد  §
واكتمـال التـأخیر یسـمي فـي بعـض االحیـان شـرطي . في قائمة اخـري او فـي صـف االنتظـار

conditional   او حدث ثـانويsecondary event  ولكـن هـذه االحـداث ال تمثـل بواسـطة
event notice   وال تظهر فيFEL. 

تتغیـر خـالل فتـرة زمنیـة لـذلك انظمـة متحركـة وهـذه یعنـي انهـا  واالنظمة التي ُتعالج هنـا هـي §
حالة النظام، وصفات الكیان وعدد من الكیانات النشطة والنشاطات والتـأخیر تتغیـر جمیعهـا 

 .clockوالزمن نفسه یمثل بواسطة متغیر یسمي .خالة فترة من الزمن

  :Computer Implementation Of Simulationالمحاكاة بالحاسوب  تنفیذ
ــــذ نمــــاذج المحاكــــاة بالحاســــوب باســــتخدام لغــــات برمجــــة ذات  الصــــعوبة المصــــاحبة لتنفی
اغـــراض عامـــة مثـــل البیســـك والباســـكال ادت الـــي اعـــداد العدیـــد مـــن لغـــات محاكـــاة ذات اغـــراض 

بدرجة ال تكون مناسـبة لمحاكـاة  لغات في بعض االحیان ذات غرض خاصخاصة وتكون هذه ال
ـــنظم المســـتمرة GSMPو dynamoمثـــل .نظـــم اخـــري ـــنظم   L �GPSS لمحاكـــاة ال لمحاكـــاة ال

  .المتقطعة




