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نام موجودیت

نوع موجودیت
مدت زمان بین دو ورود

توزیع زمان بین دو ورود

تعداد موجودیت ها در هر ورود زمان شروع شبیه سازی 
(زمان ورود اولین نهاده)

ماکسیمم تعداد ورود

createماژول 

1



خارج می شودtrueدرصدی که از شاخه 

دو حالت خروجی احتمالی

Decideماژول 

2



استtrueاین شرط مربوط به شاخه 
Nدهحالت خروجی توسط شرایط تعیین ش

دو حالت خروجی احتمالی

Decideماژول 
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متغیر ها

متغیر های یک بعدی

صفت
نوع موجودیت

Decideماژول 

4



اضافه کردن شرط جدید

.خارج می کندfalseیا elseشرط تعیین کنیم زیرا نرم افزار به طور خودکار باقی مانده را از شاخه N-1حالت و راه خروجی داشته باشیم، باید Nاگر : نکته

Decideماژول 
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یک شرط را در Expression Builderپنجره زیر باز می شود و می توان با ابزار Addبا انتخاب گزینه 
.شودیا بر اساس سایر گزینه ها تعیین نمود که شرط بر روی چه متغیری تعریف میوارد کردIfقسمت 

Decideماژول 
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Processماژول 
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Processماژول 
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Processماژول 

Delay :کندشود ولی منبعی را مصرف نمییعنی موجودیت دچار تاخیری در فرآیند می.

Seize :(.کندمصرف می)کند یعنی موچودیت در فرآیند منبعی را درگیر می

Release :کندموجودیت منبعی که درگیر کرده را رها می.

Delay :مانندمانند زمانی که ماشین ها پشت چراغ قرمز منتظر می.

Seize Delay :حویل گیرید ولی پس از اتمام خرید هنگام تزمانی که در فروشگاه در قسمت کرایه چرخ دستی، آن را تحویل می
ری دهید، یعنی رها کردن منبع در فرآیند دیگپس از اتمام خرید آن را در درب خروجی تحویل می)به همان نقطه برنمیگردید 

(.Delay Releaseیعنی همان : صورت گرفته است

Seize Delay Release :باشندمانند بنزین زدن، اکثر فعالیت ها به این شکل می.
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Processماژول 
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.در قسمت نوع منبع دو حالت منبع و مجموعه وجود دارد

کنیم و پس از انتخاب نام مجموعه، در استفاده می setکنند از حالتبرای مثال زمانی که سه کارگر داریم که هر کدام بصورت مستقل بر روی یک نهاده کار می
.کنیماعضای آن مجموعه را وارد میrowsقسمت 

کنیم و هر منبع را استفاده میResourceکنند از گزینه اما در حالتی که یک کارگر تراشکاری و یک ماشین تراش بصورت همزمان روی یک نهاده کار می
.کنیممیAddجداگانه 

مثال تعویض الستیک خودروهای مسابقه توسط چند کارگر بصورت همزمان

Resources
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شود که با ورود هر نهاده کدام یک از کارگران مجموعه به آن مشخص میSelection Ruleدر قسمت . باید نحوه تخصیص منابع به نهاده ها را مشخص کنیمSetدرحالت استفاده از 
.اختصاص داده شود

Cyclical :به صورت ترتیبی و چرخشی

Random :تصادفی

Preferred order :دهیم، یعنی دفعه قبل از خدمت دهنده کسی که خودمان تر جیح میAخواهیم همان شخص خدمت رسانی را انجام دهدراضی بوده ایم و این بار هم می.

Specific member :اشخاص منتخب و خاص

Largest Remaining capacity :منبعی که ظرفیت بیشتری دارد.

Smallest Number Busy :منبعی که تعداد افراد کمتری در صف آن هستند.

Resources
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Processماژول 
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تعریف مشخصه هایی برای موجودیت ها یا تغییر متغیر ها در سیستم 
...(مثال زمان انجام یک فعالیت بر روی یک موجودیت، شکل موجودیت و ) مانند لباسی ست بر تن موجودیت ها 

Assignماژول 
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.عبارت مورد نظر خود را می سازیمExpression Builderبا ابزار New Valueپنجره باال باز می شود و در قسمت Addبا انتخاب گزینه 

Assignماژول 

15



تعداد اجزایی که با هم مچ می شوند

مچ کردن اجزا بر اساس نوع موجودیت یا 
صفات آن ها

Matchماژول 

16



چیدن بصورت موقتی و قابل جداشدن

مونتاژ بصورت دائمی و غیر قابل جداشدن

نام محصول حاصله و ایجاد یک موجودیت جدید  

تعداد موجودیت ها در هر بسته

Batchماژول 
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.بسته های موجود را جدا می کند

آنها را جدا کنیم وگرنه Separateاستفاده میکنیم حتما باید قبل از تمام شدن مدل با کمک ماژول Batchدر ماژول زمانی که از حالت موقت : نکته
.سیستم خطا می دهد

Seprateماژول 
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Navigateبا کلیک راست در  پنجره 
ردمی توان نماهای مختلفی را تعریف ک

اضافه کردن نمای جدید

ر رفتحرف کلیدی برای نما، که با آن بتوان توسط صفحه کلید به نمای مورد نظ

نام نمای جدید

اضافه کردن منای جدید
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Basiceاز  Process دیتا ماژولSet  را انتخاب کرده و در نوار پایین نوع مجموعه و اعضای
.را وارد میکنیم(Row)آن 

Setنحوه ایجاد 
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.کنیمخواهیم این ماژول از آن تبعیت کند را به کمک عبارات ریاضی موجود وارد میعبارتی را که میCurrent Expressionدر قسمت 

Expression Builder
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پایان


