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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 - 
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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  -




