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عمـال  ٩اي )  ١٢/١٠٠= ٨.٣(  للعاملین في المحطة یمكن حسـابهم باسـتخدام العالقـة
  .او اكثر

متوســط زمــن االنتظــار فــي المثــال الســابق یمكــن : اذا كانــت المشــكلة تحــل تحلیلیــا مثــال .٢
 .curveحسابه من رسم منحني 

مــن فــي مطعــم : اذا كــان حــل المشــكلة یكــون اســهل باســتخدام طــرق اختبــار مباشــرة مثــال .٣
 .االسهل استخدام عامل اضافي اذا لوحظ بطء في الخدمة

 .اذا كانت تكلفة المحاكاة تفوق الدخل .٤

اذا كــان الــزمن المســموح بــه : غیــر متــوفرین مثــال resourcesاذا كــان الــزمن والمصــادر  .٥
اســبوعین والمحاكــاة تســتغرق شــهر، والمحاكــاة تحتــاج بیانــات كبیــرة فــي حالــة عــدم تــوفر 

 .البیانات مثال

المقـــدرة لتصـــحیح وتطبیـــق النمـــوذج اذا لـــم یوجـــد زمـــن كـــافي او اشـــخاص غیـــر متـــوفرین  .٦
 ).المدراء لیس لهم سیاسات واضحة (

 .مثال السلوك البشري  لنظام معقد جدا او ال یمكن تعریفهاذا كان ا .٧

  :ممیزات المحاكاة
ات یمكــن اكتشــاف طــرق او اجــراءات او قواعــد او قــرارات جدیــدة مــن غیــر تعطیــل العملیــ .١

  .الجاریة في النظام الحقیقي
ك جدیدة او مخرجات فیزیائیة مـن غیـر اسـتهال hardwareیمكن اختبار تصمیم اآلآلت  .٢

 .همبیاو تنفیذ فعلي بشراءهم او ترك

 .اختبار المرونة باستخدام فرضیات وتكرار بعض الظواهر .٣

 .زیادة او نقصان الزمن لتسریع او تقلیل عامل خالل تطور النظام .٤

 .تائج جدیدة باستخدام تفاعالت المتغیراتمعرفة ن .٥

 .معرفة المتغیرات المهمة لفعالیة النظام .٦

 .bottleneckحل مشكلة عنق الزجاجة  .٧

 .دراسة المحاكاة یمكن ان تساعد في فهم كیفیة عمل النظام اكثر من االفراد .٨

 .what ... ... ifاجابة اسئلة  .٩

  :عیوب المحاكاة
  ).التجربة خالل الزمن(بناء النماذج یحتاج لتدریب خاص  .١
ـــائج المحاكـــاة یمكـــن ان تكـــون صـــعبة التفســـیر .٢ ـــا تكـــون ) الترجمـــة(نت الن المخرجـــات غالب

 .عشوائیة ال المدخالت عشوائیة

 .تصمیم نماذج محاكاة وتحلیلها یمكن ان یستهلك زمن وتكلفة عالیة .٣



سم
 قا

هر
طا

د 
حم

ة م
غاد

 13 

 .تستخدم المحاكاة في بعض االحیان اذا كان التحلیل ممكن .٤

  :التيوحلت تلك العیوب كا
منتجــي بــرامج المحاكــاة وفــروا حــزم بــرامج تحتــوي علــي جــزء او كــل النمــاذج التــي تحتــاج  .١

  .لمدخالت
معظـــم منتجـــي بـــرامج المحاكـــاة طـــوروا المقـــدرة علـــي تحلیـــل المخرجـــات مـــع بـــرامجهم او  .٢

 .حزمهم النجاز التحلیل الكامل

بق وستكون اسـرع فـي یمكن ان تتم المحاكاة بسهولة هذه االیام وسریعة بالمقارنة مع السا .٣
 .المستقبل

  : area of application   مجاالت التطبیق
  :يهاهم مجاالت التطبیق 

  Manufacturing applicationالتطبیق الصناعي  -١
 Semiconductor manufacturingتصنیع اشباه الموصالت  -٢

 Military applicationالتطبیقات العسكریة  -٣

 Construction engineering and projectهندســـة البنـــاء وادارة المشـــاریع  -٤
management 

 Logic, transportationالتطبیقــات المنطقیــة وتطبیقــات النقــل والتطبیقــات الموزعــة  -٥
and distribution application 

 Business process simulationمحاكاة عملیة العمل  -٦

 Human systemsانظمة االنسان  -٧

 :اذج المحاكاة فى حل نوعین من المسائلیمكن حصر مجاالت استخدام نممن ما سبق 

مسـار الجسـیمات :المسائل النظریة فى مجاالت العلـوم الریاضـیة و الفیزیائیـة و الكیمیائیـة -١
حســاب مســاحة االشــكال المحــددة ô تحویــل المصــفوفاتô حــل المعــادالتô علــى المســتوى

  .بمنحنیات
  :النسانى مثلالمسائل التطبیقیة فى ادارة و تنظیم مختلف مجاالت النشاط ا -٢

 الصفوف: التخزین: محاكاة عملیة االنتاج التكنولوجیة -١

 التخطیط و التنظیم االقتصادى: محاكاة االنظمة االقتصادیة -٢

 هجرة السكان و مشاكل السلوك: محاكاة المسائل االجتماعیة -٣

 دورات الدم و عمل الدماغ: محاكاة انظمة الطب الحیوي -٤

 از االستراتجیات و التكتیك الحربىمحاكاة مسائل التحلیل التتابعى النج -٥




