
  )اتيکل (۱ يه سازيشب
  

  :شآمديپوسته ي گسسته و پيستم هايس
. ر کنديي از نقاط گسستة زمان تغيحالت در آن تنها در مجموعه ا) يرهايمتغ(ري است که متغيستميستم گسسته، سيس

  . ک بانک در هر زماني ي هايمانند تعداد مشتر
زان آب پشت يمانند م. ر کنديي زمان تغيوسته طيور پحالت در آن بط) يرهايمتغ(ري است که متغيسنميوسته، سيستم پيس

  . سد در طول زمان
  

  :مدل
  . آني براينيستم، و جانشيمعرف س

  
  : ساده کردن مدليراه ها
 .ر ثابتيرها به مقاديل متغيتبد •

 .گريکديا ادغام آنها در يرها يحذف متغ •

 . بودن روابطيفرض خط •

 .شتري بيتهايافزودن محدود •

 .ستميد حدود سيتحد •

  
  :انواع مدلها

 يستم استفاده    مي سي معرفي براياضي از نمادها و معادالت رياضي در مدل ر.يکيزيا في ياضي ريمدلها •
 .  استياضي از مدل ري نوع خاصيه سازيشب. شود

 ي ميرده بند) خته آنهايا آمي(وسته يا پي، گسسته يا تصادفي يا، قطعيا پويستا ي اي به مدلهايه سازي شبيمدلها •
 .شوند

 خاص يستم در لحظه اي شود، معرف سيده مي مونت کارلو ناميه سازي شبي که گاهيه سازي شبيستاي مدل ا .۱
 ي مسائل نصادفيا برخي ير تصادفي است که به منظور حل کردن مسائل غي مونت کارلو روش.از زمان است

 . کندي استفاده مي در آنها ندارد از اعداد تصادفيچ نقش اساسيکه گذشت زمان ه

 . کندي ميرشان با گذشت زمان معرفييستمها را با توچه به تغي، سيه سازي شبياي پويمدلها .۲

 ي قطعيمدلها.  دهندي قرار مي قطعي را در رده مدلهاير تصادفي بدون هرگونه متغيه سازي شبيمدلها .۳
 . انجامديها ميکتا از خروجي ي ها دارند که به مجموعه اي مشخص از وروديمجموعه ا

 ي تصادفيهاي در بر داشته و به خروجي را به منزلة ورودير نصادفيا چند متغيک ي يه سازي شبيصادفتدل م .۴
  .   انجامديم



 ي برايلي تحليروشها.  يلي تحلي کنند، نه با روشهايل ميه و تحلي تجزي عددي را با روشهايه سازي شبي مدلها:نکته
  .رندي گي را بکار مياضيمدل، منطق ر" حل کردن"
  


