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 .componentالمكونات  -أ

 .variablesالمتغیرات  -ب

 .parametersالعوامل  -ج

  .functional relationsالعالقات الوظیفیة  -د
  :ویمكن تمثیل انواع النماذج بیانیا كالتالي

  
Models 

 
 

Physical                         mathematical 
  

    Static              Dynamic       Static            Dynamic 
 

                         
                                   Numerical      Analytical         Numerical     
Simulation 

النمــاذج الریاضــیة  الــي تحلیلیــة وعددیــة و الســابق قســمنا النمــاذج الریاضــیة الســاكنةفــي التوضــیح 
الحركیــة الــي تحلیلیــة وعددیــة ومحاكــاة وذلــك ألن القلیــل جــدا مــن النمــاذج الریاضــیة یمكــن حلهــا 

واالســتنتاجات المنطقیــة ، واغلبهــا یمكــن حلهــا عــددیا زذلــك باســتخدام النظریــات الریاضــیة  تحلیلیــا
 .باستخدام الطرق والخوارزمیات العددیة وجمیعها یمكن حلها بواسطة المحاكاة
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  : Characterizing a Simulation Model  خصائص نموذج المحاكاة

 .deterministic or stochastic modelsحددة او صدفیة نماذج م -١

هـــي نمـــاذج المحاكـــاة التـــي ال تحتـــوي علـــي متغیـــرات  deterministicالنمـــاذج المحـــددة 
  .عشوائیة وهي التي لها مجموعة واحدة ومحددة من المخرجات

زمـن جدول مواعید عند طبیب االسنان اذا التزم كـل مـریض بموعـده یمكـن ان یكـون هنـاك : مثال
  .وصول محدد

یكون لها واحـد او اكثـر مـن المـدخالت متغیـرات عشـوائیة  stochasticالنماذج الصدفیة 
 والمدخالت العشوائیة تؤدي الي مخرجات عشوائیة لذك نستخدم االحصاء للحصول علـي ممیـزات

  .صحیحة للنظام مثال متوسط وقت االنتظار للمستفدین ، متوسط عدد االشخاص المنتظرین
 .static or dynamic modelsاذج ثابتة او متغیرة نم -٢

وهـي تمثیـل  Monte Carlo simulationالنمـاذج الثابتـة تسـمي محاكـاة مونـت كـارلو 
  . للنظام في نقطة زمنیة محددة

محاكاة نظـام : النماذج المتغیرة وهي تمثل النظم التي تتغیر خالل فترة زمنیة محددة مثال
  .pm 4:00الي  am 9:00بنك من 

 .continuous or discrete modelsنماذج مستمرة او متقطعة  -٣

ــــیس  لــــیس بالضــــروري اســــتخدام محاكــــاه النمــــاذج المتقطعــــة فــــي الــــنظم المتقطعــــة كمــــا ل
بالضـــروري اســـتخدم محاكـــاة الـــنظم المســـتمرة فـــي الـــنظم المســـتمرة، ویمكـــن لنمـــاذج المحاكــــاة ان 

ذج مســتمر او متقطــع وكیفیــة االختیــار تكــون تســتخدم المتقطعــة والمســتمرة معــا الختبــار اي نمــو 
  .واحدة من اهداف تحدید ممیزات النظام واهداف الدراسة

  
  

  : model taxonomyتصنیفات النموذج 
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في حالة قناة االتصال یمكن ان نستخدم نموذج متقطع اذا كانت حركة كل رسالة ضروریة : مثال
  .للدراسة

  :How a model can be developed تطویر النموذج  -
م وتطـویره خـالل فتـرة زمنیـة اواسـطة دراسـة كیفیـة عمـل النظـتطویر نمـوذج المحاكـاة یـتم ب

معینـة، وهـذا النمـوذج یاخـذ عــادة شـكل مجموعـة مـن االفتراضــات متعلقـة بتشـغیل النظـام ، ویعبــر 
 Entitiesالكیانات ( لمكونات النظام  عن هذه االفتراضات بعالقات ریاضیة او منطقیة او رمزیة

النمــــوذج یمكــــن ان یســــتخدم لالجابــــة علــــي  اوتصــــحیح هــــذ، وبعــــد تطــــویر )objectاو الكائنــــات 
  ).اذا ... ماذا سیحدث (   what .. .. ifاستفسارات كثیرة في شكل 

المسـتخدمة فـي عملیـات تطـویر النمـوذج تشـمل نظریـات االحتمـاالت أو  الطرق الریاضیة
 complex غیر معقـده(اذا كانت تستخدم في االنظمة العادیة  ممیزات هذه الطرق. طرق جبریة

systems( عدد قلیل من العواملتؤدي الى نتائج دقیقه بالرغم من استخدامها ل.  
 computer-basedیمكـن كــذلك اســتخدام طـرق ریاضــیة اعتمــادا علـي جهــاز الحاســوب 

  .تمیز هذه الطرق بأنها بسیطه ومرنة في حالة األنظمة المعقدةت
  :مثال

  :Discrete-event simulation DES محاكاة األحداث المتقطعة تطویر نموذج
  .determine the goals and objectivesتحدید األهداف  -
  .build a conceptual modelبناء نموذج تخیلي  -
  .convert into a specification modelوصفي  التحویل الي نموذج -
  .convert into a computational modelالتحویل الي نموذج حسابي  -
  .verifyالتحقق  -
  .validateالصالحیة  -

  :Three model levelsثالث مستویات للنموذج 
 :conceptual modelنموذج تخیلي  -١

  مستوي عالي جدا - 
 كم یجب ان یشتمل النموذج - 

  ماهي المتغیرات الثابتة ، ایها المتغیرة ، ایها المهمة - 
 :specification modelنموذج وصفي  -٢

  .كتابة علي الورق - 
 .pseudo code، شفرات مزیفة قد یحوي معادالت  - 

 كیف یمكن للنموذج ادخال البیانات - 




