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 Simulation and Modelling والمحاكاة ةلنمذجا

 Problem Solvingالمشاكل  لحل المهمة الوسائل احدهي  المحاكاة

Techniques  حلها استعصى ما إذا مشكلة أي لحلوهي الوسيلة الوحيدة واالخيرة 

 Numerical Methods العدديةاو  Analytic Methods التحليلية بالطرق

 أرقام وتوليد Resampling Methods المعاينة إعادة طرق علي المحاكاة وتعتمد

 .ومتغيرات عشوائية لها صفات معينة

 Systemالنظام 

 هو أو .البعض بعضها على وتعتمد تتفاعل االشياء من مجموعة هو النظام

 .االهداف من عدد لتحقيق ما بصورة البعض بعضها مع ترتبط الكائنات من مجموعة

 ؟ النظم لبعض امثلة اذكر

 component of a system: النظام مكونات

 :وهي النظام مكونات وهي تُعرف انيجب  مصطلحات عدة هنالك النظام وتحليل لفهم

  .المصانع في الماكينات مثال النظام في كائن اهم وهو  entity : الكيان - أ

  .والسعة السرعة مثال ومكوناته الكيان خصائص وهي attribute : الصفات  - ب

  .اللحام مثال معين عمل الزمنية إلنجاز الفترة وهي  activity :   النشاط  -ج

 الضرورية المتغيرات من مجموعة هي  state of a system : النظام حالة  -د

ال  ، تعمل)الماكينات حالة مثال النظام ألهداف بالنسبة وقت اي النظام في لوصف

 (متعطلة ، تعمل

 كوهنا النظام، توقف مثال النظام حالة يغير فوري تغيير وهو event الحدث -ـه

  : هي االحداث من نوعان

 .النظام علي تؤثر التي االحداث وهي Endogenous : النشوء ذاتية احداث

 .النظام بيئة مع تتكرر التي االحداث وهي Exogenous : خارجية احداث
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 State of the Systemالنظام  حالة

 .معينة لحظة عند النظام في واألنشطة وصفاتها الكائنات كل تصف متغيرات وهي

 حالتها في التغيرات بتتبع النظام تطور يدرسو

 :مثال

 قسم هي النظام هذا في األساسية األجزاء .قطعها ويجمع بضاعة ينتج مصنع لنعتبر

 البضاعة إلنتاج القطع هذه يجمع الذي التجميع وقسم القطع يصنع الذي التصنيع

 للشحن البضاعة يجهز الذي الشحن وقسم الخامة المواد يؤمن الذي المشتريات وقسم

 بقية علي العمل ويقسم البضاعة علي الطلباتيستقبل  الذي اإلنتاج مراقبة وقسم

 .األقسام

 الخ البضائع األجزاء، الطلبات، االقسام، :هي الكائنات النظام هذا في

 وعملية الخام المواد شراء وعملية التجميع وعملية التصنيع عملية :هي النشاطات

 .الخ والشحنالتجهيز 

 الخ قسم كل في المكائن عدد القطعة، نوع طلب، لكل الكمية :هي الصفات

 

 األنظمة لهذا واألنشطة والصفات الكائنات لجميع كامل حصر ال يعطي الجدول وهذا

 علي واالعتماد .النظام ندرس اجلها من التي االهداف معرفة يتطلب ذلك ألن

 ومكوناته  للنظام أدق وصفيمكن تحديد  المطلوبة االهداف

 :النظام بيئة
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 مثل حوله من المحيط علي انه يؤثر كما خارجه تحدث التي بالتغيرات النظام يتأثر

 الحدود نميز ان النظام نمذجة عند جدا المهم فمن .النظام بيئة علي تؤثرهذه التغيرات 

 .النظام هذا دراسة وراء من االهداف بمعرفة وهذا يتحدد وبيئته النظام بين

 تأثير خارج تعتبر المنتجات علي بالطلبات تتحكم التي العوامل المصنع مثال ففي

 فيجب الطلب علي تأثير للعرض كان إذا ولكن النظام بيئة من جزءولهذا فهي  النظام

 الطلبات ووصول المصنع مخرجات بين عالقة هناك ان إذ باالعتبار ذلك اخذ

 .النظام انشطة من نشاط العالقة هذه وتعتبر Feedbackهذا تغذية خلفية  ويسمى

 النظام داخل األنشطة وتصف  Endogenous Activities: الداخلية األنشطة

 النظام بيئة في األنشطة وتصف Exogenous Activities: الخارجية األنشطة

 .النظام هذا علي تؤثر والتي

يتأثر  الذي النظام بعكس مغلق نظام يسمى خارجية بأنشطة يتأثر ال الذي النظام

 مفتوح نظام بانه يوصف والذي الخارجية باألنشطة

يمكن تحديد نتائجها  التي وهي Deterministic Activities:المحددة  األنشطة

 .مدخالتهامن  تام بشكل

 بشكل تأثيرها يتغير التي وهي :Stochastic Activities العشوائية األنشطة

 الذي الوقت فمثال بتوزيع احتمالي توصف متعددةلنتائجها امكانيات  وتكون عشوائي

 يتغير آلة اعطال بين الزمن ان كما للتجميع يوصف بتوزيع احتمالي آلة هتستغرق

 .عشوائي بشكل

 Continuous And Discrete System : المتقطعة والنظم المستمرة النظم

 نظم او مستمرة نظم الي بالزمن تأثرها خالل من تصنيفها او النظم يمكن تقسيم

 .متقطعة

 او دائمة بصورة مستمرة او متقطعة بانها وصفها يمكن النظم من القليل هناك ان نجد

 متقطعة صفاته اغلب كانت اذا النظام صفات اغلب حسب علي ولكن كامل بشكل

 وفي .مستمر بانه النظام يوصف مستمرة صفاته معظم كانت واذا متقطع بانه يوصف

 .للزمن بالنسبة النموذج في التغيرات تحدث الحالتين كلتا
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 مستمرة بصورة المتغيرات من اكثر او واحد تتغير فيها التي هي :المستمرة النظم

خزان الماء في بحيرة خالل فترة  جانبعلى  الماء كمية مثالزمنية  فترة خالل

حيث ان كمية الماء تتغير في البحيرة بجانب الخزان جراء عملية التبخير ولكن المطر

 .ةمستمرالمتدفق من فتحات السد  الماء معدلان  نجد

 متقطعة نقاط عند الصفات او تتغير فيها حالة المتغيرات التي هي المتقطعة النظم

 المتغيرات حالة الن متقطع نظام هو البنك نظام مثالزمنية  فترة خالل مستمرة غير

للعميل  الخدمة انتهاء عند اوعميل جديد  وصول عند)عدد العمالء( في البنك يتغير 

 زمنية محددة. فترة عند

 

 النموذج

 ولدراسة .دراسته لغرض النظام حول لمعلومات تجمع من يتكون للنظام هو تجريد

 إجراء لغرض النظام هذا لوصف  Model نموذج نبني او نكون انيجب  ما نظام

 وذلك مباشرة النظام عليوافتراضات ال يمكن اجرائها  أسئلة علي لإلجابة تجارب

ويحدث ارتباك في عمله يؤدي الى تغيير النظام  األصلي النظامال يضطرب  حتي

 عدة تجربة من تمكن النظام من بدال النموذج دراسة ان كماوفقدانه لخواصه االصلية 

 حوار كل إجراء عند االصلية الحالة الي النموذج بإعادة وذلك النظام حول حوارات

 فمثالتغير ال يمكن اعادته مرة اخرى لحالته االصلية  إذا الذي األصلي النظام بعكس

ال يمكن  نتائج الي يؤدي قد والطلب العرض اقتصادي بتغيير سياسات نظام لدراسة

 .عكسها

 للنظام محاكاة إجراء يمكن فمثال افتراضية أزمنة في يدرس ان يمكن النموذج أن كما

 في سنوات او اشهر عدة لفترات النظام تصرفات بعض ومعرفة النموذج باستخدام

 اصال ووجوده انشائه قبل النظام دراسة النموذج طريق عن يمكن وكذلك .قليلة دقائق

 نموذج نكون افضل خيار اي فتحديد للبناء خيارات عدة وليدنا مصنع بناء نريد فمثال

 .هذه الخيارات وتحت ظروف متعددة تحت المصنع تصرف ونحاكي متاح خيار لكل
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 System Modeling:النظام   نمذجة

 عمل او دراسة كيفية مكوناته بين العالقات لفهم النظام ندرس االحيان بعض في

 ولكن نفسه النظام تجربة الممكن من االوقات بعض وفي ،جديدة ظروف تحت النظام

 في تكون ان يمكن التي او بعد توجد لم التي الجديدة النظم حالة في مثال دائما ليس

 ان يمكن موجوده النظم كانت اذا وحتي ،افتراضات او في مرحلة التصميم شكل

 .الختبارها عمليا   مطبقة غير تكون

 ان يمكن االنتظار خطوط في االثرلدراسة    tellers ماكينات عدد تقليص : مثال

 .اخر بنك الي حسابهم ونقل العمالء تقليصالي  يؤدي

 بصورة هفهم اجل من النظام دراسة بغرض للنظام كتمثيل بسيط النموذج ويعرف

ن م الدراسات معظم في ..تصرفاته مراقبة او وتحسينه فيه التحكم او اسهل

 في وهو للنظام تغيرات او تأثيرات تحدث التي للتوقعاتاعتبارات  وضع الضروري

 حسب علي والنموذج ، النظام نموذج داخل تمثل التوقعات وهذه المناقشة، طور

يوفر ايجاز  ان يجب النموذج ان نجدى اخر جهة ومن ، للنظام سيطتب هو التعريف

مطلوبة لتعبر  تكون انيمكن  الواحد للنظام المختلفة والنماذجصحيح للنظام الحقيقي. 

 .عن التغيرات في النظام قيد الدراسة

وعملية النمذجة هي عملية انشاء عالقات متداخلة بين العناصر االساسية في نظام 

المعوقات التي تعترض بناء النظام( وعملية النمذجة هي  –االداء  –شامل )االهداف 

عملية متكررة ومتداخلة وذلك نسبة الستخدام اكثر من عملية في نظام التغذية 

 .مرتدة من نتائج كل عملية لكل مرحلة  feedbackالعكسية 

 

 component of a model: النموذج مكونات

 وصفات  entities  كيانات وهي النظام مكونات نفسها هي النموذج مكونات

attributes  ونشاطات  activities  اخري مكونات اي علي يتحوي ان ويمكن 

 للدراسة. مهمة تكون
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  :النماذج أنواع

    Physical Models:فيزيائية ) مادية(أوالً: 

 القول االحيان يمكن بعض ،في جدا مكلفة بنائها فيزيائية وعملية نظم تمثل التي وهي

 .ويشغل حيز ومحسوس مادي وجود له الفيزيائي النموذج ان

 وذلك التصميم مرحلة في طائرة نموذج بناء مثل حسية بمواد تبني الفيزيائية النماذج

 .معينة ظروف تحت هيكلها الختبار

 ىال الفيزيائية النماذج تقسم

 لبناء  نموذج مثل( الزمن مع حالتها ال تتغير التي وهي  static ساكنة نماذج 

 ( طائره أوسفينة 

محرك  نموذج مثل)  الزمن مع حالتها تتغير التي وهي Dynamicحركية  نماذج

 االحتراق الداخلي حيث تستهلك مكوناته مع الزمن(

 

 Mathematical Models:ثانياً: رياضية )تحليلية( 

 هو المحاكاة ونموذج النظامالرياضية لتمثيل  والمعادالت الرموز تستخدم التي وهي

 .للنظام الرياضية النموذج منمعين  نوع

 

 :هي عناصر اربعة من الرياضية المكونات تتكون

 component  المكونات - أ

 variables المتغيرات  - ب

 parametersالعوامل   - ت

 functional relations الوظيفية  العالقات  - ث



8 
 

 

 النماذج و وعددية تحليلية الي الساكنة الرياضية النماذج قسمنا السابق التوضيح في

 النماذج من جدا القليل ألن وذلك ومحاكاة تحليلية وعددية الي الرياضية الحركية

 واالستنتاجات النظريات الرياضية باستخدامتحليليا وذلك  حلها الرياضية يمكن

والخوارزميات العددية  الطرق باستخدام عدديا   حلها يمكن واغلبها ، المنطقية

 .المحاكاة بواسطة حلهاوجميعها يمكن 

 

 Characterizing a Simulation Model : المحاكاة نموذج خصائص

 deterministic or stochastic models عشوائية او حتمية نماذج  -١

 متغيرات علي تحتوي ال التي المحاكاة نماذج هي deterministic الحتمية النماذج

 .المخرجات من ومحددة واحدة مجموعة لها التي وهي عشوائية

يكون  ان يمكن بموعده مريض كل التزم اذا االسنان طبيب عند مواعيد جدول :مثال

 .محدد وصول زمن هناك

متغيرات  المدخالت من اكثر او واحد لها يكون stochastic العشوائية النماذج

 االحصاء نستخدم لذك عشوائية مخرجات الي تؤدي العشوائية والمدخالت عشوائية

 ، للمستفيدين االنتظار وقت متوسط مثال للنظام صحيحة مميزات علي للحصول

  .المنتظرين االشخاص عدد متوسط

 static or dynamic models. متغيرة او ثابتة نماذج - ٢
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 وهي  Monte Carlo simulation كارلو مونت محاكاة تسمي الثابتة النماذج

  .محددة زمنية نقطة في للنظام تمثيل

 محاكاة :مثال محددة زمنية فترة خالل تتغير التي النظم تمثل وهي المتغيرة النماذج

 pm 4:00.  الي  am 9:00  من بنك  نظام

 continuous or discrete models.  متقطعة او مستمرة نماذج -٣

ليس   كما المتقطعة النظم في المتقطعة النماذج محاكاه استخدام بالضروري ليس

 لنماذج ويمكن المستمرة، النظم في المستمرة النظم محاكاة استخدم بالضروري

 متقطع او مستمر نموذج اي الختبار معا والمستمرة المتقطعة تستخدم ان المحاكاة

 .الدراسة واهداف النظام تحديد مميزات اهداف من واحدة تكون وكيفية االختيار

 كل حركة كانت اذا متقطع نموذج نستخدم ان يمكن االتصال قناة حالة في :مثال

 .ضرورية للدراسة رسالة

 How a model can be developed : النموذج تطوير

دراسة كيفية عمل النظام وتطويره خالل فترة  بواسطة يتم المحاكاة نموذج تطوير

 بتشغيل متعلقة االفتراضات من مجموعة شكل عادة يأخذ النموذج وهذامعينة،  زمنية

 لمكونات رمزية او منطقية او رياضية بعالقات االفتراضات هذه عن ويعبر ، النظام

 النموذج هذا تطوير وتصحيح وبعد( object الكائنات او  Entities الكيانات) النظام

 ماذا)   what .. .. if  شكل في كثيرةعلى استفسارات  لإلجابةيستخدم  ان بمكن

 (.اذا ... سيحدث

 االحتماالت نظريات تشمل النموذج عمليات تطوير في المستخدمة الرياضية الطرق

غير العادية ) االنظمة في تستخدم كانت اذا الطرق هذهمميزات  .جبرية طرق  أو

 لعدد استخدامها من بالرغم دقيقة نتائج الى تؤدي(   complex systems معقدة

 .العوامل من قليل
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-computer  الحاسوب جهاز علي اعتمادا رياضية طرق استخدام كذلك يمكن

based المعقدة األنظمة حالة في ومرنة بسيطة بأنها الطرق هذه تتميز. 

 Discrete-event simulation DES:  المتقطعة األحداث محاكاة نموذج تطويرل

 األهداف تحديد  .determine the goals and objectives 

 تخيلي نموذج بناء  .build a conceptual model 

 وصفي نموذج الي التحويل  .convert into a specification model 

 حسابي نموذج الي التحويل  .convert into a computational model 

 التحقق  .verify 

 الصالحية  .validate 

 Three model levels:  للنموذج مستويات ثالثهناك 

 conceptual model: تخيلي نموذج .1

 جدا عالي مستوي 

 النموذج يشتمل ان يجب كم 

 ايها المتغيرة، ايها المهمة ، الثابتة المتغيرات ماهي 

 specification model:  وصفي نموذج .2

 الورق علي كتابة.  

 مزيفة شفرات ، معادالت يحتوي قد .pseudo code 

 البيانات ادخال للنموذج كيف يمكن 

 computational model: حسابي نموذج .3

 حاسوبي برنامج. 

 محاكاة لغة او عامة لغة. 
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 : والصالحية التحقق بين مقارنة

 verification: التحقق

 متطابق الرياضي يجبان يكون النموذج consistent   الوصفي النموذج مع 

 الصحيح؟ النموذج بناء تم هل 

 validation  الصالحية

 متطابق يكون أن يجب الحسابي النموذج consistent المحلل النظام مع. 

 ؟الصحيح النموذج بناء تم هل 

 - النظام؟ ناتج من المحاكاة ناتج يميز ان لخبير يمكن هل 

 : النماذج فوائد

 على تجرى التي الشبيهة التجارب تكلفة من بكثير اقل النماذج حليلت تكلفة تكون 

 .الحقيقي النظام

 الوقت ضغط من النماذج تمكن. 

 الحقيقي النظام معالجة منكثيرا   أسهل النموذج معالجة تكون. 

 في عما النماذج استخدام عند اقل المحاولة تجربة في الخطأ حدوث تكلفة تكون 

 .الواقع

 محددة اجراءات في المخاطر بحساب النماذج استخدام يسمح. 

 الحلول من كبير عدد تحليل من الرياضية النماذج تمكن. 

 التدريب و التعليم تقوى و النماذج تعزز. 

 : النماذج استخدام

 تمثيل عند اكبر بسهولة يفهم الذي النظام من ابسط النموذج يكون :الفهم تسهيل 

 .مبسطة بينهما بطريقة العالقات و عناصره
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 هذا يلزم توصيل ما غالبا للنظام المشكلة بحل القائم فهم بمجرد : االتصال تسهيل 

 .اخرين الي الفهم

 في يحدث ان يمكن بما يتنبأ ان الرياضي للنموذج يمكن  :بالمستقبل التنبؤ 

 .الحالة هذه في دقيقا   % 1٠٠ يكون ال قد انه إال المستقبل


