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 سازی کنند.سازی و شبیهی معرفی شده، مدلبا کمک ابزارها وسط اعضای گروه انتخاب شده است رای دلخواه که تهمراه یک مسئله

کوش این درس به دست آمده است، تا شاید ضمن مفید نشر دانشی است که با همکاری دانشجویان سخت ،ستندهدف از انتشار این م

 افتادن برای دیگران، تقدیری باشد از این دانشجویان.
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 مقدمه -3

AnyLogic شرکت سازی چند منظوره است که توسطشبیه و سازییک ابزار مدل former XJ Technologies 

پشتیبانی  1و سیستم دینامیک 2، رویداد گسسته1سازی مبتنی بر عاملاین برنامه از روش شبیه است. توسعه یافته

 .[1] کندو لینوکس کار می مکویندوز، های سیستم عامل بر رویو  کندمی

AnyLogic رقابتی بهداشت و درمان، تولید، زنجیره تامین تدارکات و خرده فروشی، سازی بازارهای برای شبیه

ای، فرآیندهای کسب وکار اجتماعی و اکوسیستم دفاعی پویا، مدیریت پروژه و دارایی، عابر پیاده پویا و ترافیک جاده

 .[1] شودو غیره استفاده می هوا فضا

 تاریخچه نرم افزار  -6

 سازی فرآیندهای موازی وجود داشت.شبیهسازی و عالقه زیادی به رویکرد ریاضی برای مدل 1771 یدر آغاز دهه

 های موازی و توزیع شده اعمال شود. گروهاین امکان وجود داشت که این رویکرد بر روی تحلیل درستی برنامه

در دانشگاه پلی تکنیک سنت پترزبورگ چنین سیستم نرم افزاری را برای تحلیل صحت  4پژوهشی شبکه توزیع شده

سازی گرافیکی را برای ساختار و مدل یاجازهاین سیستم،  گذاری شد.نام COVERSجدید ابزار . برنامه توسعه داد

در سال  ارائه شده بود اعمال شد. Hewlett-Packardروی تحقیقی که توسط  دهد. این ابزار بررفتار سیستم می

ماموریت توسعه نرم افزار دهی یک شرکت با برای سازمان DCN ، موفقیت این تحقیق الهام بخش آزمایشگاه1774

سازی، تحلیل عملکرد، شبیه ؛ مانند:های کاربردی قرار گرفتشبیه سازی جدید بود. تاکید در توسعه بر روی روش

آخرین  یبر پایه ،منتشر شد 2111های تصادفی، بهینه سازی و تجسم. نرم افزار جدیدی که در سال رفتار سیستم

 مدرن و GUI ، استفاده از جاوا،UML رویکرد شی گرا، عناصر استاندارد ؛ ماننددهای اطالعاتی بومزایای تکنولوژی

پویای سیستم ،  سازیگذاری شد، چرا که از سه روش شناخته شده مدلنام AnyLogicبعدها این ابزار به نام  غیره.

ک مدل واحد پشتیبانی سازی رویداد گسسته، مدل سازی مبتنی بر عامل و هر ترکیبی از این رویکردها در یشبیه

 .[1] کندمی

AnyLogic های گسترش مدل یچنین به کاربرانش اجازهسازی گرافیکی است و همشامل یک زبان مدل

چنین ها از طریق برنامه نویسی جاوا و همدهد. ماهیت جاوا به سفارشی کردن برنامهسازی با کد جاوا را میشبیه

 .[1] باز شود تواند با هر مرورگر استانداردیپردازد که میهای جاوا میایجاد اپلت

 نرم افزارموجود در ی هاو کتابخانه هاویژگی -1

 :[1] شامل موارد زیر است AnyLogic سازیان شبیهزب

 شودسازی دینامیک سیستم استفاده مینمودارهای سهام و جریان که برای مدل. 

 ها نیز شود. آنسازی مبتنی بر عامل برای تعیین رفتار عامل استفاده میدر مدل عمدتاً نمودار وضعیت که

 شوند.سازی خرابی دستگاه استفاده میبرای شبیهبه عنوان مثال  سازی رویداد گسستهاغلب در مدل

                                                           
1 Agent-Base 
2 Discrete Event 
3 System Dynamics 
4 Distributed Computer Network (DCN) 
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 سازی رویداد ها ممکن است در مدلشوند. آنها استفاده مینمودار عملیاتی که برای تعریف الگوریتم

به عنوان مثال برای منطق ) سازی مبتنی بر عاملیا در مدل( برای مثال برای مسیریابی تماس) گسسته

  .داستفاده شون (گیری عاملتصمیم

 سازی رویداد گسسته استفاده یند در مدلآای است که برای تعریف فریند ساختار پایهآهای فرفلوچارت

یند آتوانید ببینید که چرا سبک رویداد گسسته اغلب به نام فرشود. به دنبال این نمودار فلوچارت میمی

 .شودمحور شناخته می

AnyLogic [1] های استاندارد زیر استشامل کتابخانه: 

 های در زمینههای رویداد گسسته سیستم سازیبرای پشتیبانی از شبیهکه  یندآسازی فرمدل یکتابخانه

 یهای بهداشتی طراحی شده است. با استفاده از اشیاتدارکات و مراقبت یتأمین، حوزه یتولید، زنجیره

ها )معامالت، های دنیای واقعی را از لحاظ موجودیتتوانید سیستمیندها، شما میآسازی فرمدل یکتابخانه

ها، تاخیرها، شامل صف شتریان، محصوالت، قطعات، وسایل نقلیه و غیره(، فرآیندها )توالی عملیات معموالًم

شوند. کتابخانه صورت نمودار جریان مشخص مییندها بهآسازی کنید. فربهره برداری ازمنابع( و منابع مدل

 نیز موجود است. AnyLogic 7 دراست که  AnyLogic 6 جانشین کتابخانه سازمانی در ،یندآسازی فرمدل

 سازی جریان عابر پیاده در محیط فیزیکی اختصاص داده شده است. این کتابخانه عابر پیاده برای شبیه

های مترو، های فشرده عابر پیاده )مانند ایستگاههایی از ساختماندهد که مدلکتابخانه به شما اجازه می

 یها از مجموعهمدل )تعداد زیادی از عابران پیاده( را ایجاد کنید.ها های امنیتی و غیره( و یا خیابانچک

کنند. این کتابخانه عملکرد قابل قبول نقاط خدمات آماری تراکم عابر پیاده در مناطق مختلف پشتیبانی می

زند و مشکالت احتمالی را کند، طول عمر اقامت در مناطق خاص را تخمین میبا بار احتمالی را تضمین می

. در (های کاربردیشمار و سایر برنامهمانند اثر اضافه کردن موانع بی)دهد با هندسه داخلی تشخیص می

کنند، به انواع مختلف های ایجاد شده با کتابخانه عابرپیاده، عابرین پیاده در فضای پیوسته حرکت میمدل

دهند. عابرین پیاده به واکنش نشان میچنین دیگر عابران پیاده موانع )دیوارها، انواع مختلف نواحی( و هم

یک رابط  AnyLogic سازی شده اند، اما کتابخانه عابرپیادهعنوان عواملی تعاملی با رفتار پیچیده شبیه

 کند. ها را هم فراهم میهای عابر پیاده در فلوچارتتر مدلسطح باالتری برای ایجاد سریع

 راه آهن پشتیبانی  یسازی و بصری کردن عملیات یک محوطهسازی، شبیهراه آهن از مدل یکتابخانه

با  مبتنی بر عامل مرتبط هایتوان با رویدادهای گسسته یا مدلراه آهن را می یهای محوطهکند. مدلمی

های حمل و بارگیری و تخلیه، تخصیص منابع، تعمیر و نگهداری، فرآیندهای کسب و کار و سایر فعالیت

 نقل ترکیب کرد.

 سازی و انتقال میعانات، کاالهای حجیم و یا مقادیر سازی، ذخیرهمدل یسیاالت به کاربر اجازه یابخانهکت

دهد. این کتابخانه جداگانه مطلوب نیست را می یعنوان اشیاسازی بهکه برای مدل زیادی از اقالم گسسته

دغام و انشعاب جریان است. برای هایی مانند مخزن، خط لوله، شیر و اشیا برای مسیریابی، اشامل بلوک

کند. این ریزی خطی استفاده میبرنامه یبهبود سرعت اجرای مدل، کتاب سیاالت از یک حل کننده

در صنایع ساخت، نفت، گاز و صنایع معدنی طراحی شده است.  AnyLogic کتابخانه برای بهبود استفاده از
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و فرایندهای تولیدی که در آن مواد مایع یا مواد سنگین های نفت و مخازن، سنگ معدن تواند لولهکاربر می

 .کندسازی در تولید بتن شبیه عنوان مثالبهرا  درگیر هستند

 سازی کنند. این ها را شبیهدهد تا ترافیک خودرو در جادهای به کاربران اجازه میترافیک جاده یکتابخانه

 ینماینده ،کند. هر وسیله نقلیهرو پشتیبانی میسازی دقیق و سطح فیزیکی حرکت خودکتابخانه از مدل

دهد تا کاربران حرکت تواند الگوهای رفتاری خود را داشته باشد. کتابخانه اجازه مییک عامل است که می

های عابر پیاده، اولویت در با توجه به قوانین رانندگی، چراغ راهنمایی، گذرگاه را هانقلیه در جاده یوسیله

سازی ترافیک این کتابخانه برای مدل ارکینگ و حرکت حمل و نقل عمومی شبیه سازی کنند.ها، پتقاطع

ای های تولید یا هر سیستم حمل و نقل و جادهبزرگراه، ترافیک خیابانی، حمل و نقل محلی در مکان

ها شبکه نیز در قسمت ابزار بار دیگری مناسب است. ابزار ترسیم ترافیک ویژه برای کمک به تجزیه و تحلیل

 .تعبیه شده است

 :[1]های دیگر هم است که عبارتند از دارای ویژگی AnyLogicافزار نرم

 AnyLogic  دهد که به کاربران اجازه میو  کندشتیبانی میپ دو بعدی و سه بعدیاز انیمیشن تعاملی

سازی کنند. این ها تجسمها را در باالی آنوارد کنند و سپس مدل DXFصورت فایل را به CADهای ترسیم

ها و غیره ها، انبارها، بیمارستانسازی فرآیندهای درون اشیا مانند کارخانهتوان برای متحرکویژگی را می

های های گسسته )مدل مبتنی بر فرایند( در تولید، مراقبتتر در مدلها بیشاستفاده کرد. این قابلیت

 شود.بهداشتی، مهندسی عمران و ساخت و ساز استفاده می

 AnyLogic های عرضه و تقاضا، تدارکات صورت طرح استفاده کند که اغلب در زنجیرهتواند نقشه ها را بهمی

 و صنایع حمل و نقل مورد نیاز است.

  یک مدلAnyLogic یا با نرم افزار دیگر و جداگانه اجرا شود صورت بهتواند میعنوان یک برنامه جاوا به

عنوان یک افزاری ساخته شود و بهنرم یقطعهیک  شکلند بهتواشده میایجاد  AnyLogicمدل . ادغام شود

 کار کند. 2MRP و 1ERPهای ماژول اضافی برای سیستم

 نصب نرم افزار -3

 Personal Learningدر دسترس است که سه نسخه  AnyLogicرسمی سایت افزار در وبفایل نصب نرم   

Edition ، University Researcherو  Professionalدیگر باید  یاول رایگان و دو نسخه یاست که نسخه

توان از آن استفاده کرد. در این گزارش از روز به صورت آزمایشی می 11خریداری شود و به مدت 

 مگابایت است. 11/159استفاده شده که حجم فایل اجرایی این نسخه نرم افزار  University Researcherینسخه

 م افزارهای نصب نرنیازمندی -3-3

 :[2] مانند ؛های نرم افزاری قابل اجرا استفرمدر بسیاری از پلت AnyLogicنرم افزار 

                                                           
1 Enterprise Resource Planning 
2 Manufacturing Resource Planning 
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 Microsoft Windows 10, x86- x64 

 Microsoft Windows 8, x86- x64 

 Microsoft Windows 7 SP1, x86- x64 

 Apple Mac OS X 10.10 ترهای قدیمیو یا نسخه 

 SuSE Linux, x64 

 Ubuntu Linux 10.04, x64 باالترهای و یا نسخه 

 Linux Mint 17, x64 های باالترو یا نسخه 

 از نظر سخت افزاری نیز به سیستمی دارای حداقل

 5/1  گیگابایت فضای آزاد دیسک سخت 

 2اصلی  یگیگا بایت حافظه 4 تا 

 مدرن حداقل دو هسته ای با کارایی بهینه نیاز است. ییک پردازنده 

 :[1] شودخته میسازی شده پردادر ادامه به بیان مسائل مدل

 مدل تفكیک شلینگ -9

های زیادی برای عدم تفکیک یاالت متحده بوده است. گرچه تالشجداسازی نژادی همیشه یک مشکل اجتماعی در ا

وط نژادی و اقتصادی از هم جدا چنان با خطاما ایاالت متحده هم شده است، جنسیتی مدارس، کلیساها و محله

د که ممکن است یک مدل مبتنی بر عامل ایجاد کر ،اقتصاددان آمریکایی توماس شلینگ 1791در سال  شود.می

با «( عامالن»مبارزه برای جداسازی بسیار دشوار است. مدل جداسازی آن نشان داد که افراد )یا  توضیح دهد که چرا

گیرند که در طول زمان خود را از عوامل تصمیم می ،طه شدن توسط عامالن نژادی متفاوتاحا زندگی کردن یاوجود 

وله که چگونه افراد ممکن است خود را از ساده است، اما نگاهی جذاب به این معق دیگر جدا کنند! اگر چه مدل کامالً

 اندازد.برای انجام این کار ندارند، می هم جدا کنند، حتی زمانی که هیچ تمایلی

شود که ممکن چطور رفتار فردی خاص، منجر به تحقق تعادلی در سامانه کالن میدهد که مدل شلینگ توضیح می

 .باشد داشته خروجی غیرمطلوبی است کامال با نیت اولیه فرد متفاوت بوده و اساسا

چه در بین تواند به توضیح آن، مدل شلینگ میهاها و شرکتکه در سازمان هایییریگیرأعنوان مثال در بحث به

 ،شرکت کنند یریگیبا هم در رأ یدرصد 11دار نفر سهام 2اگر دهد توجیه منطقی ارائه دهد.داران رخ میسهام

را  تیاکثر تواندینم ییبه تنها یخارج شود، نفر بعد یریگیها از رأاز آن یکیاگر  یول شودیها برنده مآن حجنا

گونه یک و این است یریگیاو ترک صحنه رأ یبرا نهیداران کسب کند و لذا پاسخ بهسهام گریدرصد د 41مقابل 

 شود.داران میحرکت منجر به شکست جناحی در بین سهام

 ی عملكرد مدلنحوه -9-3

. دو Oو  Xبا برخی از تغییرات جزئی توضیح داده خواهد شد. فرض کنید دو نوع عامل وجود دارد:  Schellingمدل 

از دو نوع عامل نوع عامل ممکن است نژادهای مختلف، قومیت، وضعیت اقتصادی و غیره را نشان دهد. دو جمعیت 
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گیرند. پس از قرار دادن قرار می ،شوندداده میله که توسط یک شبکه نشان های تصادفی یک محدر ابتدا به مکان

 (.1-5شکل ) ماندمل اشغال می شود یا خالی میعوامل در شبکه، هر سلول توسط یک عا یهمه

 

 پراکندگی  عوامل در شبکه -1-5 شکل

که آیا هر عامل در موقعیت فعلی خود راضی است یا خیر. یک عامل راضی است اگر توسط  کردباید تعیین  حال

 یاست که برای همه T ی. این آستانهباشداحاطه شده  ،هایی که مانند خودشان هستنداز عاملدرصد  Tحداقل 

های دیگر متفاوت دلها و مآستانه در بخش مقداراهد شد، هرچند در واقع ممکن است ها در مدل اعمال خوعامل

 باالتر، احتمال این که عوامل با موقعیت فعلی خود مواجه نشوند باالتر است. یباشد. توجه داشته باشید که در آستانه

 باشند. Xاز همسایگان آن نیز درصد  11رود اگر حداقل شمار میراضی به X، عامل باشد T = 30به عنوان مثال، اگر 

 جا شود.قعیت خود را در تغییر دهد و جابهخواهد موباشند، آن عامل راضی نیست و می X درصد 11تر از اگر کم

راضی  X ،2-5شکل است. در X  نیز  Xاز همسایگان  درصد 51دهد، زیرا یک عامل راضی را نشان می 1-5شکل 

 یی در هنگام محاسبههای خال. توجه کنید که در این مثال سلولاست Xاز همسایگان آن درصد  25نیست زیرا تنها 

 شوند.ها شمارش نمیشباهت

 

 ناراضی است Xعامل  -2-5شکل 

 

 راضی است  Xعامل  -1-5تصویر 
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تواند که نقل مکان کرد. هر الگوریتم میتوان آن را به هر مکان خالی در شبهنگامی که یک عامل راضی نیست، می

ممکن است انتخاب طور تصادفی یک سلول انتخاب شده بهبرای انتخاب این مکان جدید استفاده شود. برای مثال، 

 ترین مکان موجود منتقل شود.تواند به نزدیکشود، یا عامل می

 یکه همهپس از آن ،دهدپیکربندی جدید را نشان می 5-5شکل شوند. جا میهمه عوامل ناراضی جابه 4-5شکل در 

جدید  جایند. توجه داشته باشید که در جابهاشده منتقل های خالی دیگرطور تصادفی به سلولعوامل ناراضی به

 ممکن است برخی از عوامل که قبال راضی بودند ناراضی شوند!

 

 جایی دارندکه قصد جابه های ناراضیعامل -4-5شکل 

 

 اندگذاری شدهجا شده با * عالمتهای جابهعامل -5-5شکل     

عامالن  شود واتمام دور، یک دور جدید شروع می عوامل ناراضی باید در همان دور حرکت کنند. پس از یهمه

عوامل  یکند که همهاین دور تا زمانی ادامه پیدا می شوند.های جدید در شبکه منتقل میناراضی بار دیگر به مکان

 راضی باشند.

 سازی مدل تفكیک شلینگپیاده -9-6

 Helpدر منو  Example Modelبا مراجعه به قسمت  ،های آماده نرم افزار استاین مدل جز مدل یی کهجااز آن 

 توان آن را اجرا نمود.می
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 های آمادهمدل شلینگ در مدل -1-5شکل 

 افزارهای مختلف نرمتوضیح بخش -9-6-3

 Project، پنجره اصلی است ، محیط نرم افزار شامل چهار قسمتطور که در شکل زیر نشان داده شده استهمان

دهد، پنجره می صورت سلسله مراتبی نمایشرا به هاهای باز شده و محتوای داخلی آنکه لیست تمام مدل

Properties دهد، پنجره ها را نمایش میمشخصات مربوط به توابع، متغیرها، پارامترها و عامل کهPalette  شامل

ط اصلی نمایش که نمایش طراحی محی و اجرایی کردن آن الزم است هایی که برای طراحی مدل وتمامی ابزار

  (.9-5پذیرد )شکل ها در این بخش صورت میمدل

 

 بخش های مختلف محیط نرم افزار -9-5شکل 
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را انتخاب کنید. در قسمت  Modelو سپس  New ی رفته و گزینه Fileافزار به منوی حال برای ایجاد مدل در نرم

Name  نام مدل و در قسمتLocation   مسیر ذخیره فایل را مشخص کنید و سپس روی دکمهFinish  کلیک

 کنید.

 

 ایجاد مدل جدید -4-5شکل 

است که صفحه اصلی مدل در این  Simulationو یک فایل  Data Base، یک  Mainدر ابتدا پروژه دارای یک فایل 

 Agentها برروی آیکن عامل به پنجره پالت رفته و از قسمت عاملفایل باید طراحی شود. حال برای اضافه کردن 

کنید. در پنجره باز شده، چون تعداد زیادی عامل در این ی اصلی کشیده و رها کلیک نموده و آن را بر روی صفحه

داده و در گام قرار  Personدر گام دو نام عامل را  را انتخاب کنید. population یمدل قرار دارند در گام یک گزینه

سه شکل آیکن مربوط به عامل را چه به صورت دو بعدی و چه به صورت سه بعدی انتخاب کنید. در گام چهار 

 قرار داده و مقدار آن  به صورت زیر بنویسید. Colorرا تعریف و نوع آن را  colorپارامتر 

 

 colorمقداردهی پارامتر  -7-5شکل 

 ها تنظیم کنید.گام شش مطابق تصویر زیر مقادیر پارامترقراردهید و در 4111برابرها را گام پنج تعداد عاملدر  
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 مقدار دهی در گام شش  -11-5شکل 

 کلیک کنید.  Finishو سپس روی دکمه 

 اجرای مدل شیلینگ -9-6-6

ی اولیه بر شود. برای طراحی صفحهی اجرای نرم افزار طراحی میی اولیه نمایش مدل و صفحهدر این مرحله، صفحه

های سازنده از پنجره پالت مطابق شکل کلیک کرده و با برداشتن آیتم Projectدر پنجره simulation روی گزینه 

 زیر آن را طراحی کنید.

 

 آیتم های سازنده آنصفحه اولیه مدل و  -11-5شکل 

زیر آن را  کلیک کنید و مطابق تصویر Projectدر پنجره  Mainحال برای طراحی پنجره ثانویه مدل برروی  

 طراحی کنید.
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 های سازنده آنصفحه اولیه مدل و آیتم -12-5شکل 

 توابعتعریف متغیرها و  -9-6-1

  Mainدر قسمت  شود.ها و اسالیدر پرداخته میمرحله به تعریف متغیرها و توابع و تنظیمات مربوط به دکمه در این

 صورت زیر قرار دهید.ها و اسالیدر را بهتنظیمات مربوط به دکمه

 

 propertiesدر پنجره   (-) تنظیم مقادیر دکمه -11-5شکل 

 

 propertiesدر پنجره   )+( تنظیم مقادیر دکمه -14-5شکل 

Rectangle 

Text 

Canvas 

Slider 

Button 
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 propertiesدر پنجره  تنظیم مقادیر اسالیدر -15-5شکل 

و  setGridCellColor و توابع   Threshold، پارامترconvasScaleو  agentSizeبرای تعریف دو متغیر

clearGridCell  در عاملMain  از نوار ابزار، آیتم مورد نظر را در صفحهMain کشیده و رها کنید. برای عامل 

Person   نیز یک متغیر به نام satisfied  از نوع منطقی تعریف کنید 

 

 ی ابزار بر روی صفحه اصلیها از پنجرهکشیدن و رها کردن آیتم -11-5شکل 

  حال تنظیمات مربوط به هر آیتم را مطابق تصاویر زیر انجام دهید.

 

 agentSizeمقداردهی متغیر  -14-5شکل                                canvasScaleمقداردهی متغیر  -19-5شکل          
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تعریف کنید که این تابع  را Function،  setGridCellColor در بخش توابع با کشیدن و رها کردن گزینه  

mapcanvas کندعامل های قرمز و  مشکی پر می  را با. 

 

 setGridCellColorتعریف تابع  -17-5شکل 

 

تعریف کنید که این تابع  را Function، setGridCellColorی در بخش توابع با کشیدن و رها کردن گزینه

mapcanvas کند.عامل های قرمز و  مشکی پر می  را با 

 

 setGridCellتعریف تابع  -21-5شکل 

 

 

 Thresholdمقداردهی متغیر  -21-5شکل 



21 
 

 

 Personتنظیم گام های اجرایی عامل  -22-5شکل 

 را انتخاب کنید.  Runو در آخر برای اجرای مدل از منوی مدل گزینه  

 

 

 

 

  

با عامل هایی با دو  mapconvasهنگام شروع اجرا، قسمت  در 

 رنگ و به صورت تصادفی پر می شود.

قرار  nsameتعداد همسایه های یک عامل را شمرده و در متغیر 

 satisfied دهد. اگر عامل همسایه نداشته باشد مقدار متغیرمی

 صحیح است و عامل در جای خود باقی می ماند.

شود و ی قراردارد رنگ آن بررسی میکه در همسایگ برای هر عاملی

شود و اگر در آخر یک واحد افزوده می nsameاگر مشابه بود به 

بیشتر باشد  عامل در  thresholdتعداد همسایگان مشابه از مقدار 

 جای خود باقی می ماند

و اگر عامل راضی نبود سلول عامل ناراضی پاک شده و و به صورت 

سلول دیگری قرار میگیرد و سلول مقصد به رنگ عامل تصادفی در 

 ناراضی در می آید.
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 ی ترافیک مسئله -5

 استفاده شده است. [4]در مطالب این بخش از منبع 

های رای انجام تغییرات یا ساختن جادهریزی ترافیک ببرنامهباشد. می ی واقعی بسیار مهمترافیک در دنیا یهئلمس

 .جدید یا اجتناب از مشکالت ترافیک همیشه یک چالش است

 هاها، هزینه ساختن جادهاستادیوم ،هاهای عمومی مانند فرودگاهریزی، در نظر گرفتن ساختمانهنگام برنامه 

برای حل این مشکالت نوین های به تکنیکنیاز به همین منظور ، یست بسیار مهم استهای محیط زنیازمندیو

 .ریزان، پیش بینی تاثیرات بر جریان ترافیک بسیار ضروری استبرای برنامهد. دار وجود

 

 AnyLogic Libraries -1-1شکل 

 کند که از امکانات وفراهم میرا  traffic libraryیک  AnyLogic افیک،ره تمسئل سازیسازی وشبیهمدل برای

ریزی را فراهم انجام تغییرات هنگام برنامه سازی ترافیک وامکان شبیه خانهکتاباین . عناصر خوب برخوردار است

 .دهدهای حل ارزشمند در دسترس قرار میدر نتیجه، کلید تجزیه وتحلیل دقیق و راه ؛کندمی

 استفاده می شود: زیر برای موارد خانهکتاباین 

 سازی تغییراتریزی ترافیک، شبیهبرنامه. 

 تجزیه و تحلیل توانمندی، از جمله تولید آمار برای تراکم و ترافیک. 

 فازهای چراغ های راهنمابندی و توالی زمان. 

 ثیر ترافیکاهای عمومی در شبکه های جاده، ارزیابی تاشیا و ساختمان دادن قرار. 

 Road Traffic Libraryهای خاصیت -5-3

 طیول و ، تواند پارامترهای فیزیکیی خیود ماننید سیرعت    یک عامل است که می ینماینده ،نقلیه یر وسیلهه 

 .است هشبیه سازی شد هارفتار عامل با نمودار. شتاب را داشته باشد

 است. اهها و پارکینگهای راهنما، گذرگاه عابر پیاده، ایستگاهتقاطعات، چراغ یابزاری برای طراح 

 اجتنیاب از   تیرین خیط مشیغول و   انتخاب کیم ، ها برای تنظیم مقررات رانندگی مانند کنترل سرعتالگوریتم

 وجود دارد. برخورد

 تراکم ترافیک واستفاده از  ینقشهGIS  دو بعدی و سه بعدی از امکانات ابزار است.و نمایش 
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  های حمل ونقل سازی سیستمبرای شبیه ردیگ هایکتابخانهامکان توسعه مدل ترافیک با استفاده از عناصر

 د دارد.وجو هاهای قطارها و فرودگاهپیچیده که شامل ترمینال

 آموزشیمثال  -5-6

جاده کمک خواهد  کیجاده با کمک کتابخانه تراف یکیتراف یهامدل جادیا یبرا AnyLogicبه کاربران  مثال نیا

و  Tapiolavagen یهاداد که چگونه مدل حرکت خودرو را در تقاطع راه هدنشان خوا این آموزشکرد. 

Menninkaisentie یهیدر ناح Tapiola دیمدل کن ینکیهلس یکیدر نزد. 

 ندتوانیم یبه راحت کاربرانموجود است.  ریاست که در ز یاماهواره ریکه بر اساس تصو هد شدخوا جادیمدل ا کی

هر جهت حرکت  یخط برا کی ی. هر دو جاده دو طرفه و حاوینندمنطقه را ببی جاده این شبکه یهایژگیتمام و

در کنار  نگیپارک یبا پنج فضا کوچک نگیپارک کیو  Tapiolavagenاتوبوس در کنار جاده  ستگاهیا کیاست. 

 وجود دارد. Menninkaisentieجاده 

 .شودداده میکتابخانه را نشان  دیعناصر جد تیو اکثر گرفتهها را گام به گام در مدل در نظر  یژگیو نیهمه ا

 اضافه نمودن طرح :3مرحله  -5-6-3

فلوچارت ساده با استفاده از بلوک کتابخانه جاده  کی جادیا :Tapiolavagen اضافه کردن طرح، ساختن جاده

(CarSource, CarMoveTo, CarDisposeبرا )ریحرکت خودرو به شمال در طول مس یسازمدل ی 

Tapiolavagen. 

در جهت شمال  Tapiolavagenها در اطراف  لیکند که اتومبیم یسازهیکه شب کنید جادیمدل ساده ا کی اول،

 کنند. یحرکت م

 

 مدل جدید -2-1شکل 

یک نام در قسمت نام مدل ، شودیداده م شینما دیجد یاجعبه محاوره دیدکمه ابزار جد یروکلیک کردن با 

ها به عنوان واحد زمان مدل هیثانو شودمیمشخص  شودمی رهیمدل ذخ یهالیکه فا یمکان محل، شودانتخاب می

نوع  کی یدر حال حاضر دارامدل  نیا .شد خواهد جادیا دیجد مدل Finish کلید کردنبا کلیک ، شودمیانتخاب 
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ساختمان  یبخش اصل ندگانینماها عاملشود. یم دهینام Simulation شیو آزما Mainعامل است که به نام 

AnyLogic .است 

 

 محیط عمل -1-1شکل 

تمام عناصر  یپالت حاو ی. نماکردپالت را مشاهده  یها و نماپروژه یتوان نمایم ،یکیگراف شگریرایسمت چپ و در

از پالت  ی. عناصر مدل در تعدادکرداضافه  یکیگراف شگریرایبه و drag and dropتوان با یاست که م یکیگراف

 شوند.یم یبنددسته

مشاهده و اصالح  یبرا Properties هی. نمادیدرا  Propertiesتوان مشخصات یم یکار یسمت راست فضا در

  .ردیگیعنصر مدل در حال حاضر مورد استفاده قرار م کیخواص 

را از پالت  Image عنصر .دشومی( را در مدل بوم اضافه ریشده )به عنوان تصو یسازهیشب یطرح فضا کی

Presentation شودمییک عکس انتخاب کشیده و یکینمودار گراف یبر رو. 

              

 هاپالت -4-1شکل 
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 ضافه کردن عکسا -5-1شکل 

 

 عکس اضافه شده -1-1شکل 

 دهد.این امکانات را در دسترس قرار می Road Traffic Libraryها: کشیدن خیابان

 

 Road Traffic Library -9-1شکل 
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  وان کشید.تها را میخیابان Roadبا انتخاب 

 

 هاکشیدن خیابان -4-1شکل 

 CarSource, CarMoveTo, CarDisposeگیرد. ها در خیابان به این ترتیب صورت میسازی حرکت ماشینشبیه

 شود.از پالت کشیده و به مدل اضافه وبه هم متصل می

 

 هاحرکت ماشین نحوی منطقی تعریف -7-1شکل 

ها وخیابان حرکت را توان معدل تولید ماشینشود و میها باز میی خاصیتپنجره CarSourceبا کلیک کردن روی 

 انتخاب کرد.

 

 CarSourceهای خاصیت -11-1شکل 

 سازی را مشاهده کرد.توان شبیهبا کلیک کردن روی کلید اجرا می
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 کلید اجرا -11-1شکل 

 

 مدل اجرا شده -12-1شکل 

 اضافه نمودن انیمیشن :6مرحله  -5-6-6

نوع خودرو با شکل متحرک که شما انتخاب  جادیو ا سه بعدی)اضافه کردن پنجره  سه بعدی شنیمیاضافه کردن ان

 شود(. یاستفاده م یبه صورت بصر لیاتومب شینما یو برا دیکنیم

 شود.به مدل اضافه می سه بعدیعنصر  Presentationاز پالت 

 

  سه بعدیاضافه کردن عنصر  -11-1شکل 
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 مشاهده کرد. سه بعدیسازی را به صورت توان شبیهبا کلیک کردن روی کلید اجرا می

 

 نمایش سه بعدی -14-1شکل 

 شود.به مدل اضافه می Car Typeعنصر د به عنوان یک عامل: اضافه نوع ماشین جدی

 

 جدید( agentاضافه نوع ماشین ) -15-1شکل 

  گیرد:ز می شود و فرایند به این ترتیب صورت مییک پنجره به صورت خودکار با

 شود.کلیک می nextشود، سپس کلید تایپ می Carنام 

 

 تعریف نوع ماشین جدید -11-1شکل 
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 شود.کلیک می Finishشود وکلید نوع ماشین انتخاب میبعدی سه از پنجره 

 

 انتخاب ماشین -19-1شکل 

که قبال تعریف شده  Carتوان نوع ماشین به همین ترتیب تغییر داد ونوع در مدل، می CarSource انتخاببا 

 انتخاب کرد.

 

 تغییر دادن نوع ماشین -14-1شکل 
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 اجرای مدل:

 

 اجرای مدل -17-1شکل 

 های خیابان:ویژگیتغییر 

توان شکل شود و میباز می RoadNetworkها ی خیابانهای شبکهیک مضاعف روی خیابان پنجره ویژگیلک با

 ها را تغییر داد.خیابان

 

 های خیابانهای شبکهخاصیت -21-1شکل 
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 مدلانتخاب  -21-1شکل 

 به فلوچارت دیجد یهااضافه کردن بلوک :1مرحله  -5-6-1

جاده در هر دو جهت حرکت خودرو در هر دو و تقاطعاتی مدل ساز یبه فلوچارت برا دیجد یهااضافه کردن بلوک

 اضافه ،دیجد یو مقصد ها دینقاط ورود خودرو جد فیتعر یبرا CarMoveToو  CarSource یاضاف ی)بلوک ها

 در جهات مختلف(. کیتراف انیجر میتقس ی( براSelectOutput) یسازمدل ندیکردن بلوک کتابخانه فرآ

شود، در نتیجه یک تقاطع با خطوط حرکت به شود که به خیابان قبلی متصل مییک خیابان جدید کشیده می

 شود.صورت خودکار تولید می

                    

 

 درست کردن یک تقاطع -22-1شکل 
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 ها را به طور دلخواه قرار داد.های آن خاصیتی ویژگیتوان توسط پنجرههر خیابان می کردن رویبا کلیک 

 

 های خیابانخاصیت -21-1شکل 

 ها:مثال انتخاب اسامی خیابانبه عنوان 

 

 هااسامی خیابان -24-1شکل 

)چهارگوش به رنگ آبی ( به این ترتیب  SelectOutputها با استفاده از عنصر سازی حرکت ماشینی مدلشبکه

 گیرد.صورت می

 

 (E –> East, S –> South, N -> Northها )سازی منطقی حرکت ماشینمدل -25-1شکل 
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 نگیپارک یساز: مدل3مرحله  -5-6-3

 CarSource یهاو اضافه کردن بلوک به فلوچارت )بلوک Menninkaisentieدر کنار جاده  نگیپارک کی یطراح

 (.نگیدر حال انتظار در پارک نیماش برای گرید CarMoveToو 

 شود.مشخص می Number of parking spacesشود وظرفیت آن با ویژگی به مدل اضافه می Parking Lotعنصر 

 

 اضافه کردن یک ایستگاه -21-1شکل 

به نام  CarMoveToگیرد. یک عنصر ها به این ترتیب صورت میسازی حرکت ماشینی مدلشبکه

(CarMoveToParkingبه مدل اضافه می ) شود ویک خروجی خالی در نظر گرفته شده که زمانی پر شدن پارکینگ

 دهد.شود که زمان پارکینگ را نشان میبه مدل اضافه می Delayگیرد. عنصر را در نطر می

 

 منطقی اضافه کردن ایستگاه به مدل -29-1شکل 
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 حرکت اتوبوس یسازمدل :9مرحله  -6-6-9

اتوبوس در کنار  ستگاهیا کی یشده توسط کاربر. طراح فیتعر شنیمیاتوبوس با نوع ان دیجد نینوع ماش کی جادیا

و  Tapiolavagen ریحرکت اتوبوس به شمال در طول مس یمدل ساز یفلوچارت برا میتنظ. Tapiolavagenجاده 

 اتوبوس. ستگاهیتوقف در ا

 CarSourceشود و جدید تعریف شده، نوع ماشین جدبد ) اتوبوس ( تعریف میبه همان ترتیب که نوع ماشین 

 گیرد.ترتیب صورت میهای آن به این شود وویژگیبه مدل اضافه می BusSourceجدید به نام 

 

 هاهای منبع اتوبوسخاصیت -24-1شکل 

 شود.ها به مدل اضافه مییک پارکینگ برای اتوبوس

         

 

 اضافه کردن ایستگاه اتوبوس -27-1شکل 
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 سازی را مشاهده کرد.توان شبیهبا کلیک کردن روی کلید اجرا می

 

 اجرای مدل -11-1شکل 

 گیرد.ها به این ترتیب صورت میماشینسازی حرکت ی مدلشبکه

 

 اضافه کردن ایستگاه اتوبوس به مدل منطقی -11-1شکل 

 کیکنترل تراف یبرا ییراهنما یهااضافه کردن چراغ :5مرحله  -5-6-5

 یهابا حالت شی. آزماTraffic Lightدر تقاطع با کمک بلوک  کیکنترل تراف یبرا ییراهنما یهااضافه کردن چراغ

 قرمز و سبز در تقاطع. یهابه مدت زمان مشخص از فانوس دنیرس یبرا کیتراف یمختلف نورپرداز

 شود. کند به مدل اضافه میکه حرکت ماشین های مدل را کنترل می TrafficLightعنصر 

 

 عنصر چراغ راهنما -12-1شکل 
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 شود.های چراغ راهنما تقاطع مورد نظر انتخاب میی ویژگیدر پنجره

 

 مشخصات عنصر چراغ راهنما -11-1شکل 

 شود.های چراغ راهنما مربوط به خطوط توقف به این ترتیب سازماندهی میفاز

 

 قرار دادن فازهای چراغ راهنما  -14-1شکل 

شود. باید ویژگی دهد به مدل اضافه میها را نشان میکه ظرفیت خیابان Road Network Descriptorعنصر 

Enable density map .فعال شود 

 

 های خیابانعنصر توصیف شبکه -15-1شکل 

 سازی را مشاهده کرد.توان شبیهبا کلیک کردن روی کلید اجرا می
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 اجرای مدل -11-1شکل 

کند. با انتخاب دارد که امکان استفاده از نمودارهای جریان را فراهم می Analysis Libraryیک   Anylogicابزار 

-ها آن را در سیستم میها ومدتی که ماشینمدل مانند تعداد، سرعت متوسط، تعداد بارهای توقف ماشینمتغیرات 

 توان نشان داد.افتد را میگذرند همه تغییراتی که اتفاق می

 

 Analysis Libraryو  Trafficنمودارهای مدل  -19-1شکل 

 کند.را فراهم می GISامکان استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  AnyLogicابزار 
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 GISاضافه کردن اطالعات  -14-1شکل 

 (Roundabout) مثال ارائه شده -5-1

انجام شده و در هر دو  AnyLogicسازی مساله ترافیک است که توسط ابزار های شبیهاین مثال یکی از مثال

AnyLogic Cloud   وAnyLogic IDE  های آماده ذخیره شده است.به عنوان مثال 

توان نظم به راحتی می AnyLogicدهد که با استفاده از ابزار ها را در یک میدان نشان میاین مثال حرکت ماشین

 داد.

 

 Roundabout (2D) -17-1شکل 
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 Roundabout (3D) -41-1 شکل

دهد. این عناصر در مثال آموزشی قبلی توضیح را نشان می Road Traffic Libraryشکل پایین مدل منطقی عناصر 

 شده است.

 

 Roundabout (Logic) -41-1شکل 

دهد. این نمودارها با استفاده از متغیرات مدل مانند تعداد، سرعت شکل پایین تعدادی از نمودارها را نشان می

 شود.گذرند ساخته میسیستم میها آن را در ها ومدتی که ماشینمتوسط، تعداد بارهای توقف ماشین
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 Roundabout (Statistics) -42-1شکل 

 مطالعات موردی -5-3

-ها در ترمینالاش مشکالت جمع شدن اتوبوسگر داوطلب توانست در پایان نامهیک توسعه دهنده وتحلیل .1

 ها را حل کند.

 

 1بررسی مورد  -41-1شکل 

 استفاده شده است. اضطراری وبهبود امنیت عمومیبرنامه ریزی تخلیه برای  AnyLogicاز ابزار  .2

 

 2بررسی مورد  -44-1شکل 
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 .توانند در یک شبکه همکاری کنندهای خودکار که میماشینسازی شبیه .1

 

 1بررسی مورد  -45-1شکل 

 AnyLogicتوسط مدل را تعدادی از برای بهبود عملکرد سیستم  ترمینال فولوکو الماسکایا مدیران در .4

فت که یا خواهدبرابر افزایش  2ظرفیت سیستم بیشتر از  2125نتایج نشان داده که در سال  ،کردنددرست 

 باید در نظر گرفته شود .

 

 4بررسی مورد  -41-1شکل 

ترافیک جاده در فرودگاه شیری میتییفو برای توسعه ترمینال واضافه  سازییک شبیه AnyLogicاز ابزار  .5

 انجام شده. کردن ترمینال جدید

 

 5بررسی مورد  -49-1شکل 
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 سازی مارکتمدل -1

که یک  PWCاست. برای مثال  2بحث بازاریابی Any Logicافزار با استفاده از نرم 1یکی از موضوعات مورد مطالعه

 ک. یدیرا جبران ننما یاضاف یهانهیهز ردیگیم میتصم ی آمریکا است،متحده االتیا بزرگ در ییمایهواپشرکت 

یت رو محدودبا موجود  یفرصت گسترش استراتژ کهمواجه شد  یطیمتحده با شرا االتیادر بزرگ  ییمایشرکت هواپ

در  رییتغ ایو  یمحصوالت فرع قیاز طر دیسود جد دیتول یبرا نهیگز نیشروع به کشف چند ییخطوط هوابه رو شد. 

قبل از  چنینکرد. هممختلف  لگرانیتحل و رهیمد ئتیه یاعضا قرار دادن دیموجود و تحت فشار شد یهااستیس

روی عوامل دیگر مانند بر  این تغییر مدت دراز ریتاث یابیبه ارز میتصم ییمایشرکت هواپ است،یسدر  رییتغ ایجاد

 .[5]کند ی میمشتر یارزش سهام برند، سهم بازار و وفادار

 است. 2114 سال در نیسه شرکت بزرگ در بازار مخابرات در آرژانتمثال دوم موجود در این زمینه وجود 

، از جمله رسانندرا به فروش می( بیدر هنگام ترک "چهارگانه یباز"از چهار محصول )به عنوان  یهر شرکت برخ

را از شرکت  یختلفاز خانوارها خدمات م یاری. بستلفن و خدمات تلفن همراه ،یکابل ونیزیبا سرعت باال، تلو نترنتیا

دانست،  یدیکل یابیبازار یاستراتژ کیرا  "محصول یبندبسته" کنانیباز یکردند. پرخاشگر یداریمختلف خر یها

 .[5] آن در بازار وجود نداشت ریتاث ای یاستراتژ نیاز نحوه استفاده از ا یاما درک روشن

خود را در  مورد نیاز عملکرداستراتژی  است که خودرو در جهان دیتول رهبراناز  یکی مثال سوم در مورد

در محصول خود  ایپو یشرکت خواستار برآورد تقاضا نی. اکندبینی میپیش ندهیپنج سال آ یمتحده برا االتیبازار ا

مجاز و  یندگینما ،یعلف انیشده با توجه به مشتر ینیب شیاز کالس خاص( و درآمد پ یخاص هینقل لی)وسا

بعد  یمحصول در سال ها دیتول زانیم نییها تعآن ی. هدف اصلاستفروشندگان، رقبا و بازار خودرو مورد استفاده 

متحده به کار  االتیمدل کامل از بازار ا کی جادیا یرا برا AnyLogicها شرکت کند. آن دیتول دیاست که شرکت با

 .[5] گرفتند

سازی یکی از مسائل موجود در این زمینه پرداخته شود. در واقع یک مدل در ادامه قصد بر این است که به مدل

کننده یک عامل خواهد بود که کننده ایجاد خواهد شد که در این مدل هر مصرفمبتنی بر عامل از یک بازار مصرف

جایی که تصمیمات انسانی همیشه د کرد. از آنشود، کمک خواهکه یک محصول چگونه وارد بازار میبه درک این

ال و خوب است. در ادامه برای سازی مدل بازار ایدهسازی مبتنی بر عامل برای شبیهشامل تصادفات است، مدل

 سازی فرضیات زیر را در نظر بگیرید:استفاده شده است. در مدل [1]سازی از منبع شبیه

  ی کنند )به این معنا که همهفرد است که از یک محصول مشخص استفاده نمی 5111این مدل شامل

کننده نیستند(؛ اما ترکیبی از تبلیغات و گفتار زبانی در نهایت منجر به خرید آن محصول فنفر مصر 5111

 شود.می

                                                           
1 Case study 
2 Marketing 
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 ایجاد جمعیت عامل -فاز اول -1-3

کنندگان مصرف دیمنجر به خر غاتیدهد چگونه تبلیکه نشان م شودمیمدل ساده شروع  کی جادیبا ا این فاز

مند به طور بالقوه عالقهها بهآن یکنند، اما همهیمحصول استفاده نممدل ابتدا از در کنندگان مصرف شود.یم

با تخصیص درصدی خاص  کنندگان رامصرف یبر تقاضا 3غاتیتبل ریتاث نیچنهستند. هممحصول استفاده از آن 

در درصد  1.1 برابر غاتیتبل یاثربخش داده خواهد شد. به همین منظورنشان  ،روز خاص کی یمحصول ط دیخر یبرا

 کند.یم نییتع د راشون یروز خاص م کیمحصول در  خریدکاربران بالقوه که آماده  شود که درصدنظر گرفته می

 Anylogicی جدید در ی ایجاد پروژهنحوه -1-3-3

تر به توان محتوا و ساختار پروژه را به صورت درختی مشاهده کرد که باعث دسترسی راحتمی Projectی در پنجره

ها و عناصری که نیاز است را وارد محیط کرد. در توان عاملمی Paletteعناصر محیط پروژه خواهد شد. در قسمت 

ها را در این قسمت وارد کرد و لعام Paletteی توان با درگ و دراپ کردن از پنجرهمی Graphical editorقسمت 

های هر عامل و هر عنصری است که بر روی آن کلیک شامل ویژگی Propertiesمورد ویرایش قرار داد. قسمت 

 شود.می

 دارد که محیط اصلی برنامه است. یک فایل اجرایی  Mainهر پروژه به صورت پیش فرض یک عامل به نام 

X شود که به صورت پیش فرض های ورودی و خروجی برنامه درون آن ریخته میو یک پایگاه داده دارد که داده

empty  ،یعامل اصل کیمدل است. در این مثال Main ینوع عامل برا کی دیکنندگان، باافزودن مصرف یدارد. برا 

درگ  mainعامل در  agentدر قسمت  Paletteی و یا از پنجره New -> Agent Type) شود جادیا هانمایش آن

سپس اگر قصد ایجاد جمعیتی از  از این نوع عامل مصرف کننده ایجاد شود. گروه عامل کیو سپس شود( و دراپ می

ی بعد نام عامل و سپس کلیک کنید. در مرحله Population of Agentی این نمونه عامل را دارید، باید روی گزینه

ی جدید، بزنید. حال در پنجره nextبعدی( انتخاب کرده و روی )به صورت دوبعدی یا سه شکل گرافیکی آن را

برابر  غاتیتبل ریتاثطور که بیان شد، پارامتر توان تعریف کرد )که در این مثال همانپارامترهای مربوط به عامل را می

 شود(.در نظر گرفته می 1.1

                                                           
1 advertising’s influence 
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ایجاد عامل جدید -1-9شکل   

شود. در نظر گرفته می 5111بعد الزم است که تعداد جمعیت اولیه تعریف شود که طبق صورت مسئله ی در مرحله

 البته این عدد پس از ایجاد پروژه و در محیط داخل پروژه قابل تغییر است.

 

تعریف جمعیت اولیه -2-9شکل   

است.  1صورت پیوستهد که بهشوتعریف می 511*511ی بعد باید طول و عرض صفحه را تعریف کرد که در مرحله

 Applyی چه قصد بر این باشد که جمعیت اولیه به صورت تصادفی در صفحه پخش شوند، تیک گزینهچنان

random layout .باید زده شود 

                                                           
1 Continuous 
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های صفحهتنظیمات ویژگی -1-9شکل   

ی ایجاد شده را به همراه ویژگی آن توان عامل مصرف کنندهشود که میپروژه ایجاد می finishپس از کلیک بر روی 

به عنوان است که  Mainمشاهده کرد. در مدل ایجاد شده دو عامل وجود دارد: یک عامل  AdEffectivenessیعنی 

 Consumerعامل و شامل جمعیتی از عامل مصرف کننده است و دیگری  کندیکننده عمل ممصرف یبرا یطیمح

ها، پارامترها و دستورات تعریف شده برای هر عامل ی هر عامل مصرف کننده به همراه ویژگیاست که نشان دهنده

 ( است."گفتار زبانی" غاتیتبل یسازمدلمصرف کننده )

شاهده کرد. های این عامل را متوان ویژگیرا باز کنید می Propertiesی کلیک کرده و پنجره Mainاگر روی عامل 

چنین با یک های مربوط به صفحه را مشاهده کرد. همتوان ویژگیمی Space and networkبرای مثال در قسمت 

چنین ها آن به همراه پارامترهای تعریف شده برای این عامل و همتوان ویژگیمی Consumerکلیک بر روی عامل 

 رد.متغیرهایی که برای عامل تعریف شده است را مشاهده ک

 

 هایشبه همراه ویژگی Consumersعامل  -4-9شکل 
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برای اجرای پروژه مورد  Runی برای ساخت پروژه و چک کردن خطاهای موجود است و گزینه Buildی گزینه

گیرد. تا اینجا تنها یک جمعیت اولیه از عامل مصرف کننده بدون رفتاری خاص تعریف شده است. استفاده قرار می

 آن رسیده که رفتارهایی روی عامل مصرف کننده تعریف شود.حال نوبت به 

 فاز دوم: تعریف رفتار عامل -1-6

کننده ادامه خواهد داشت. بهترین راه برای تعریف یک ی با تعریف مشخصات و رفتار مصرفسازمدلدر این بخش، 

ین ساختار برای توصیف رفتارهای تراست. استفاده از نمودار حالت، پیشرفته 1رفتار، استفاده از نمودارهای حالت

سری حاالت و انتقاالت تشکیل دانید نمودارهای حالت از یکطور که میرویداد رانده و زمان رانده است. همان

ها از یک حالت به حالت دیگر transitionتواند در یک حالت باشد که توسط شود. یک شی در هر زمان میمی

تعداد زیادی نمودار حالت داشته باشد که هر کدام بخش مستقلی از رفتار شود. یک عامل ممکن است منتقل می

 دهد.عامل را توضیح می

 :شودیم فیدو حالت تعر از یادنباله صورتبه، رفتار مصرف کننده جادر این

  حالتمصرف کننده در PotentialUser  محصول  دیمند به خرطور بالقوه عالقهبهقرار دارد در صورتی که

 .باشد

  مصرف کننده در حالتUser باشدکرده  یداریمحصول را خر کهاست در صورتی. 

شی  Statechartاز قسمت  Paletteی شود. از پنجرهتعریف می Consumerحال این دو رفتار در هر عامل 

startchart entry point شود. یک برای شروع تعریف رفتار عامل رسم میstate  و از همان قسمت انتخاب کرده

توان شود. با کلیک کردن بر روی آن میگذاری مینام PotentialUserی آغازی رسم کرده و آن عنوان نقطهبه

 تغییر داد. Propertyی های ظاهری آن را از پنجرهویژگی

 

 PotentialUserتعریف حالت  -5-9شکل 

                                                           
1 Statechart 
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شود که عامل از یک حالت به حالت دیگر منتقل شود(، )این متد زمانی فرخوانی می Entry actionحال در قسمت  

 شود.تعریف می shapeBody.setFillColor(lavender)از طریق دستور  Stateرنگ 

 

 کاربر بالقوه Stateتعریف رنگ  -1-9شکل 

ف کرده که رنگ آن را سبز و حال برای حالتی که مصرف کننده یک شی را خریداری کرده است هم یک حالت تعری

شود که زمانی که عامل به این حالت منتقل شد، رنگ آن به رنگ نیز برای آن فراخوانی می Entry actionمتد 

 تعریف شده تغییر کند.

 

 کاربر  Stateتعریف رنگ  -9-9شکل 

شود که این دو چارت را به هم وصل یک انتقال تعریف می Userبه  PotentialUserحال برای انتقال از حالت 

به نرخ تاثیر تبلیغات بستگی  Userبه  PotentialUserبگذارید(. نرخ انتقال از حالت  Adکند )نام این حالت را می

به ازای  Rateو مشخص کردن مقدار  Rateو قرار دادن آن روی  Triggered byی دارد. در نتیجه از طریق گزینه

 شود.واحد زمان )که در این مثال روز است(، تنظیمات انجام می

 

 Adتعریف انتقال حالت  -4-9شکل 
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 فاز سوم: اضافه نمودن یک چارت به منظور مصورسازی خروجی -1-1

اند. قبل از آن، حالت این بخش قصد بر این است که مشاهده شود چند نفر در واحد زمان محصول را خریداری کرده

PotentialUser  وUser ها بر روی نمودار، ابتدا الزم است توابعی تعریف کرده که تعداد تعریف شد. برای نمایش آن

در  Propertyی در پنجره Mainرا بشمارد. به همین منظور در عامل اصلی  Userو  PotentialUserجمعیت 

تواند صورت بالقوه می)تعداد افرادی که به NPotentialعالمت + را زده و توابع استاتیک  Statisticsقسمت 

اند( و )تعداد افرادی که محصول را خریداری کرده NUserاست(،  کننده باشد ولی محصول را خریداری نکردهمصرف

NwantsToBuy شود:)افرادی که قصد خرید را دارند( به صورت زیر تعریف می 

 

 تعریف توابع برای نمایش روی نمودار -7-9شکل 

 عنوان شرط تابع وارد کنید.را به item.inState(Consumer.PotentialUser)تابع 

 item  است. یتکرار در حال بررس هرنشان دهنده عامل است که در 

 instate() خاص تیوضع ایکند که آ یم یتابع است که بررس کی Statechart یا نه؟ فعال است 

 PotentialUser  عامل مربوط یعنی  شوندیبه پ لیدل نیاست، به همعامل ی شده فیتعر حالتنام

Consumer دارد. ازین 

در  Time Stack Chartیکی از نمودارها برای مثال  chartو از قسمت  paletteی حال برای رسم نمودار از پنجره

 Add dataی روی گزینه Dataنمودار و از قسمت  Propertyشود. سپس از درگ و دراپ می Mainی پنجره

item صورت زیر پر خواهد شد:های مختلف بهزده و برای هر متغیری که قصد نمایش آن وجود دارد، قسمت 

 در قسمت عنوان: عنوان متغیر 

 .رنگ: رنگی که قصد نمایش آن روی نمودار متغیر است 

 Valueشود: از تابعی که در قسمت قبل تعریف شد، مقادیر خوانده می (NPotential, NUser, 

NWantToBuy.) 
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 اختصاص توابع برای نمایش روی نمودار -11-9شکل 

 شود.به ازای تمام متغیرها همین کار انجام می 

توان اقدام کرد. در این مثال می Propertiesی در پنجره Scaleحال برای تنظیم مقیاس زمانی نمودار از قسمت 

نفر از جمعیت را  5111صورت ثابت در نظر گرفته که زمان را برای یک سال تنظیم کرده و محور عمودی را به

 دهد.نمایش می

 

 تنظیم متغیر زمان نمودار -11-9شکل 

 "گفتار زبانی"فاز چهارم: اضافه نمودن تاثیر  -1-3

دیگر را برای خرید شود؛ به این معنا که چگونه افراد یکمی یسازمدلغات زبانی تاثیر گفتار و لمرحله،  نیدر ا

 شود:های زیر در نظر گرفته میکنند. لذا فرضحصول متقاعد میم

 با مدل، مصرف کننده هر روز به طور متوسط  این در .ارتباط برقرار کنند گریدکیتا با  دیبه افراد اجازه ده

 .کندبرقرار میارتباط  گریفرد د کی

 خرید کاربران بالقوه نفوذ کنند. احتمال  بر رویجلسات  نیا یممکن است در ط ،محصول یکاربران فعل

 شود.در نظر گرفته می AdoptionFraction=0.01رابر کاربر بالقوه را ب کی محصول توسط

و  ContactRate: شودداده میکننده توسعه مصرف برای دو پارامتر نمودنمنطق مدل با اضافه 

AdoptionFraction. شود:برای اعمال این پارامترها، مراحل زیر طی می 

 .دیباز کنآن  یروبر  کیمصرف کننده را با دو بار کل عاملدر پروژه،  .1

کند در قالب یک پارامتر متوسط ارتباطی که در یک روز با افراد دیگر برقرار می Consumerهر  یبرا .2

ContactRate .تعریف کنید  
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در نظر  فرض پارامتر شیبه عنوان مقدار پ 1 مقدار نیتماس است، بنابرا 1 ارتباط در یک روز برابر نرخ .1

 .بگیرید

طور تعریف کنید که همان گرانینفوذ شخص در د فیتعر یبرا - AdoptionFraction - گریپارامتر د کی .4

 شود.در نظر گرفته می 1.11که بیان شد برابر 

 سازی شود:ها شبیهد تعامل بین عاملحال بای

بر عامل  یمبتن یمدل ساز یمنحصر به فرد برا یارتباط مکانیزم کیاز  AnyLogicقبل از آن الزم به ذکر است که 

 شود:های زیر برای عبور پیام در نظر گرفته می. محدودیت1امیکند: عبور پیم یبانیپشت

 گروه از عوامل ارسال کند. کی ایفرد  کیرا به  امیپ کیتواند یعامل م کی 

 ای یش کیاشاره به  کی ح،یعدد صح کیرشته متن،  کیاز هر نوع باشد، از جمله  یش کیتواند یم امیپ 

 .لدیف نیساختار با چند کی

 دیخاص عامل استفاده کن تابعاز  توانیدمی گر،یبه عامل د امیارسال پ یبرا . 

 :کندرا بیان می )ها(عامل گریعامل به د کیاز  امیارسال پ یاز توابع مورد استفاده برا یستیل ریز متدهای

 sendToAll (msg) - کند.یارسال م تیرا به همه عوامل همان جمع امیپ 

 sendToRandom (msg) - کند.یارسال م تیاز همان جمع یعامل تصادف کیرا به  امیپ 

 send( msg, agent ) - کندیعامل داده شده ارسال م کیرا به  امیپ. 

 یتیفعال فیتعر یروش برا نیارسال کنند. بهتر امیپتوانند ، میهستند Userکه در حالت  یفقط کاربران، مدلاین  در

 . است internal transitionگیرد، تعریف که درون یک حالت صورت می

 شود:میها ادامه داده حال مراحل قبل برای تعریف تعامل بین عامل

 به آن اضافه کنید. internal transiotionیک  و دیرا باز کن Consumerدیاگرام  .5

که  ییجااز آن دهد.رخ می ContactRateهای انتقال را تغییر دهید. این انتقال داخلی با نرخ حال ویژگی .1

در ارتباط باشند و توانایی صحبت کردن داشته  کاربران محصول با کاربران بالقوه قصد بر این است که

دهد، کد  یهر بار که انتقال رخ مشود. تعریف می Userدرون  یاچرخه انتقال کی، باشند

sendToRandom ("Buy") عامل  کی یشود که مصرف کننده به طور تصادفیباعث م شود واجرا می

کاربر  کیکند یم افتیرا در امیکه پ ی. اگر عاملارسال کند ار «دیخر» یمتن امیرا انتخاب کند و پ گرید

عامل  تیباشد(، وضع PotentialUserکننده در حالت  افتیاگر عامل در گر،ی)به عبارت د باشدبالقوه 

 خواهد کرد. رییکننده به کاربر تغ افتیدر

                                                           
1 Message passing 
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 Contactتعریف انتقال  -12-9شکل 

گذار،  نی. ادینامب WOMو آن را  دیکن جادیا Userبه حالت  PotentialUserرا از  گریانتقال د کی .9

 کند.یشود، مدل میم جادیدهان ا قیرا که از طر ییهایداریخر

 :دیده رییانتقال را تغ هایویژگی .4

 ستیدر ل Triggered byدیکن کیکل امیپ ی، رو. 

  قسمت درFire transitionدیکن کلیک یخاص امیپ ی، بر رو. 

 را بنویسید. "دیخر" ام،یدر قسمت پ 

کاربر  نتواند تماس ممکن است کی گر،یبه عبارت د - یا نه موفق است ارتباطهر مشخص نیست که  ییجااز آن

انتقال را  Guard خواهد شد.استفاده  AdoptionFractionاز  -محصول متقاعد کند  دیخر یبالقوه را برا

وارد عامل شود زمانی که باعث می گاردواقع دستور . در randomTrue (AdoptionFraction): دیمشخص کن

مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر  Guard، ابتدا با استفاده از این دستور، دستور شودمی Statechartاز  حالتیک 

True  بود، واردState  شده و عملTrigger  انجام پذیرد که به این الگوریتم“guards-after-triggers” 

 گویند.

 

 WOMتعریف انتقال  -11-9شکل 
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 فاز پنجم: نادیده گرفتن و تخریب محصول -1-9

 یهنگام .است ماه 1 محصولمدت زمان متوسط مصرف  دیفرض کن شود.سازی میمدل محصول یهیتخلفاز،  نیدر ا

 دارد.  ازین نیگزیجا کیکند، به یمصرف م ایگیرد نادیده میمحصول را از یک کاربر  کیکه 

 .دیاضافه کن DiscardTimeپارامتر  کیو  دیرا باز کن Consumerنمودار  .1

به ماه را  د،یرا به عنوان نوع پارامتر انتخاب کن Timeکند. یم فیپارامتر طول عمر محصول را تعر نیا .2

 .در نظر بگیریدفرض  شیرا به عنوان مقدار پشش و  در نظر بگیریدواحد  عنوان

 . در نظر بگیرید discardمحصول  یسازمدل یرا برا PotentialUserبه حالت  Userانتقال از  کی .1

 

 Discardتعریف انتقال  -14-9شکل 

 

 لیتوجه به زمان تحو: ششم فاز -1-5

و  دیق یبه کاربر ب PotentialUserدر دسترس است و انتقال از  شهیکند که محصول همیفرض م مدلدر این 

مقدار زمان  یکه نشان دهنده statechartبه  تیوضع کی شدناست. در حال حاضر، مدل با اضافه  یشرط و فور

 .شودداده میبهبود است،  هاآن افتیمحصول و زمان در دیخر یعامل برا کی میتصم نیب

 .دیکن هیته Userو  PotentialUser نیب گریمکان د کیصفحه،  نییحالت کاربر به سمت پا ییبا جابجا .1

را به سمت  هاآن یینقاط انتها د،یرا انتخاب کن Adو  WOM. انتقال دیکن قطعرا از انتقال  Userاتصال  .2

 قطع شود.  PotentialUserاز  Discardو انتقال  دیصفحه منتقل کن یباال
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 قطع اتصال برای ایجاد حالت جدید -15-9شکل 

 WantsToBuyو آن را  دیاضافه کن Consumer یبه وسط صفحه اصل Statechartرا از  گرید حالت کی .1

 اند.کار را انجام نداده نیاند، اما امحصول گرفته دیبه خر میتصم حالت نیکنندگان در ا. مصرفدینامب

 انیبه پا WantsToBuyدر حالت  دیانتقال با Discard، و WOM ،Ad: یانجیانتقال مجدد به حالت م .4

 .برسد

 

 WantsToBuyایجاد حالت جدید  -11-9شکل 

 :اجرا کنید گرید یهابه حالت هیشبرا  WantsToBuy حالت .5

 داخلی رنگ :gold 

 یورود عمل :shapeBody.setFillColor(gold) 
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و نام آن را  دتا حمل و نقل کاال را مدل کن دیاضافه کن Userبه حالت  WantsToBuyانتقال از  کی .1

Purchase دیکن. 

 

 Purchaseایجاد انتقال  -19-9شکل 

است که  یبدان معن نیکند. ا افتیکشد تا محصول را دریبه طور معمول کاربر دو روز طول م دیفرض کن .9

 Userحالت دو روزه به  ریتاخ کیشود، با استفاده از یم WantsToBuy حالتکننده وارد مصرف یوقت

 .دیکن میتنظروز  دو را دیخر انتقالموضوع،  نی. با توجه به ارفتخواهد 

 

 Purchaseتعریف انتقال  -14-9شکل 

 یرو ،Main شگریرای. در وتعریف کنید بازار بر اساس محصول یشمارش تقاضا یبرا گریتابع آمار د کی .4

: دیاضافه کن یآمار پارامتر کیو  دیبرو Statisticsبه بخش خواص  د،یکن کیکنندگان کلمصرف

NWantToBuy تیبا وضع item.inState (Consumer.WantsToBuy) 
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 اضافه نمودن ویژگی تقاضای بازار به نمودار -17-9شکل 

در نمودار  شینما یداده را برا گرید تمیآ کیو  دیرا انتخاب کن time stack chart، نمودار Main یبر رو .7

 نام آن و رنگ آن را طالیی در نظر بگیرید. عنوانرا به  ()consumers.NWantToBuy: دیاضافه کن

کنندگان را که در حال انتظار تعداد مصرف AnyLogicشد که  دیو شما متوجه خواه د،یمدل را اجرا کن .11

 دهد. یم شیمحصول در زرد هستند نما یبرا

 

 

 نمودار ایجاد شده از سه ویژگی تعریف شده -21-9شکل 

 کنندهمصرف بی حوصلگی یساز هیشب :هفتم فاز -1-1

محصول  لیتحو صبر برای به لیکنندگان مامختلف زمان دارد که مصرف ریبه توجه به مقاد ازین ایجاد شده، مدل

خود را  میکننده تصمدارد منتظر بماند، مصرف لیکننده تمااست که مصرف یاز زمان شیب لیهستند. اگر زمان تحو

 کند. دیخر خواهدیکه م یخواهد شد و نه به کس لیکاربر بالقوه تبد کیکند و به یم یبازنگر
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روز( و حداکثر زمان انتظار  25محصول ) لی: حداکثر زمان تحودیشروع کن Mainدو پارامتر در  نییبا تع ابتدا

 روز(. 9کننده )مصرف

 .دیرا باز کن Main نمودار عامل .1

ها خارج از منطقه ، آنداده شود شینماپنجره مدل در مدل در زمان اجرا  یپارامترها نبایدکه  ییجااز آن .2

 ریتصو یآب یلیقاب مستط کیپنجره مدل با  ،Main. در شودداده میفرض مدل قرار  شیپنجره پ شینما

ها را با حرکت آن دیتوانیشما م امامدل قابل مشاهده هستند،  یشده است. عناصر درون قاب در زمان اجرا

نشان داده شده است  ریبه سمت راست و قرار دادن دو پارامتر که در شکل ز یکم یکیدادن بوم نمودار گراف

 .دیپنهان کن

 

 ی نمایشتعریف دو پارامتر در خارج از صفحه -21-9شکل 

، هفت روز( جانیمحصول )در ا یکه مصرف کننده برا یحداکثر زمان MaxWaitingTime :پارامترها میتنظ .1

 شود.)روز( تعریف می 9که پیش فرض برابر با مقدار  ماندیمنتظر م

 

 MaxWaitingTimeتعریف پارامتر  -22-9شکل 

محصول  کیروز طول بکشد تا  25ممکن است تا که  MaxDeliveryTime د،یکن میرا تنظ گریپارامتر د .4

 لیتحو برای - روز دوبه طور متوسط  -روز  25تا  کی نیاست که ب نیابر شود. فرض  تحویل مشتری داده

 .نیاز است محصول
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 MaxDeliveryTimeتعریف پارامتر  -21-9شکل 

 timeout expressionبرای تغییر . دیرا انتخاب کن Purchaseو انتقال  دیرا باز کن Consumerنمودار  .5

تعریف  propertyی در پنجرهو وارد کردن نام تابع  عیانتخاب عملکرد توز یبرا ویزارد کی ،تراکنش

 کنید.را انتخاب  مقدارماوس  زمقدار موجود، با استفاده ا ینیگزیجا یبرا شود.می

 

 Purchaseبرای انتقال  Timeoutتعریف  -24-9شکل 

 .دیکن کی... نوار ابزار کل عیتوز یاحتمال عیدکمه انتخاب توز یبر رو .1

 

 انتخاب توزیع احتمالی توزیع -25-9شکل 

 .دینیرا بب عیکادر احتمال توز .9
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 کادر توزیع احتمال -21-9شکل 

شده را مشاهده  یبانیپشت یهاعیتوز ی ازستیل که دهدیشما اجازه مبه احتماالت  فیصفحه انتخاب توص .4

. دینیرا بب عیتوز حاتیتا توض دیکن کیوجود دارد کل ستیکه در ل یهر نام یبر رو دیتوانیو م دیکن

Triangular 25، 1برابر  بیبه ترت را حالت یحداقل، حداکثر و پارامترها میتنظ .دیانتخاب کن ستیرا در ل ،

 .دیکن کیکل OKدکمه  ی. روتعریف کنید 2

 

 Triangularتابع توزیع احتمال  -29-9شکل 

7. Triangular (1 ،25 ،2به طور خودکار به عنوان مقدار زمان باق )دید دیمانده خواه ی. 

 متصل کنید. این انتقال PotentialUser به WantsToBuyرا از است  CantWait که انتقال نیآخر .11

دهد و  رییخود را تغ دیخر ماتیشود تصمیکننده باعث ممصرف بی صبریکند که چگونه یم یسازمدل

 خواهد بود: نینمودار مصرف کننده مانند ا
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 CantWaitتعریف انتقال  -24-9شکل 

 باکه برابر  Timeoutکه توسط  یبه طور دیده رییرا تغ CantWait خواص انتقال .11

triangularAV(main.MaxWaitingTime, 0.15)  

 است. ثابت MaxWaitingTimeبرابر با که حداکثر زمان انتظار  میتنظ یبه جا استروز 

 

 CantWaitتنظیم پارامترهای انتقال  -27-9شکل 

تغییر  درصد 15 واریانسهفته و  کی نیانگیم با triangular عیتوزاز  مدل که سازی فرض بر این استدر مدل

 ،کرد فیثابت تعر یرا به عنوان پارامترها لیحداکثر زمان انتظار و حداکثر زمان تحو توانمی یحت. به راکندمی

 ریتاث ستمیبر رفتار س راتییتغ نیچگونه ا صورت پویا باید بررسی شود کهبه منظور تغییر این پارامترها بهاما 

لذا برای دو متغیر  مدل است. یدادن آنها به پارامترها وندیها اضافه کردن کنترل ها و پراهاین از  یکی گذارد.یم

 شود.گذاری میاسالید بار قرار داده و هر کدام به صورت زیر برچسب لیحداکثر زمان انتظار و حداکثر زمان تحو



59 
 

 

 MaxWaitingTimeاضافه کردن اسالیدبار برای تغییر رفتار پویای  -11-9شکل 

 

 MaxDeliveryTimeاضافه کردن اسالیدبار برای تغییر رفتار پویای  -11-9شکل 

 

 اسالیدبارهای اضافه شده به مدل -12-9شکل 
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 :چکیده

ساز مبتنی بر عامل بنام گاما را خواهیم داشت. افزارهای شبیهدر این گزارش سعی در بررسی یکی از پرکاربردترین نرم

و با  افزار پرداختهافزار را بیان خواهیم نمود سپس به معرفی زبان مخصوص این نرمتاریخچه و کارایی این نرمای از ابتدا مقدمه

ایم و در انتها نیز به بیان سه سازی  یک مثال کاربردی و واقعی بعنوان یک پروژه، سادگی این برنامه و زبان آن را نشان دادهپیاده

 عملکرد و کاربرد این مسائل در دنیای واقعی پرداخته ایم.مسئله معروف و بررسی نحوه 
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 مقدمه -1

ای برخوردار ها از توجه ویژهها به دلیل اهمیت و کاربرد بسیارآنمبحث عاملافزار امروزه در دنیای مهندسی نرم

مبدل گشته است، بطوری که این روزها  افزارمهندسی نرمای بزرگ و مهم در گرایی خود به زیرمجموعهاست و عامل

تبدیل  افزارمهندسی نرمای از شود و خود به شاخهبه وفور شنیده می«  افزار مبتنی بر عاملمهندسی نرم»اصطالحاتی مانند 

 شده است.

سازی کنید، از اهمیت ها و رفتارشان را شبیهعاملکه بتواند این افزاری با توجه به آنچه که گفته شد آشنایی با نرم

افزار خوب، امری ضروری است. در این گزارش به باالیی برخوردار بوده و داشتن این دانش برای یک مهندس نرم

 باشد.ها میسازهای خوب در زمینه عاملپردازیم که یکی از شبیهمی 7ساز گامامعرفی شبیه

 GAMAساز معرفی شبیه -2

 عامل بر مبتنی هاییرنامه سازیمدل سازی وشبیه برای توسعه محیط یک گاما

ها و مزایاری بسیاری بوده که برخی از این ساز گاما دارای قایلیتشبیه .است

 ها عبارتند از:قابلیت

 که ای از نیازها برای هر دامنه توانگاما را میچندگانه:  حوزه کاربرد

 .رداستفاده ک دارید

  که ، 2گمل زبان  احتی با استفاده ازرتوانید بهمی های خود رامدل: نویسی سطح باال و شهودیبرنامهزبان

 .بنویسید است یک زبان سطح باال و مبتنی بر عامل

 3های استفاده برای مدلGIS از هر  خود را عواملتوانید میهایی باتعداد داده زیاد: و مدل

در خود را های سازیو شبیه بسازید GISهای شامل دادههای حتی مجموعه، ای با هر اندازهداده مجموعه

 انجام دهید . ها عاملتا میلیونحتی مقیاس بزرگ 

 شده های کاری کنترلهای عمیق بر روی عوامل، پنلبازرسی برایرابط حمایتی   ی بیانی:واسط کاربر

 ساز است.های دیگر این شبیهگیویژ بعدی و... ازبعدی و سههای دوسازیاجرای شبیهکاربر، 

 

 

 

                                                           
1 GAMA 
2 GAML 
3 Geometric information system 
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 های برنامهبررسی قابلیت -3

 چندگانه  حوزه کاربرد 3-1

از کاربردها  یاریبس یبرا تواندیو م افتهیتوسعه یکل بسیار کردیرو کیبا  گاما

خاص  یازهایتناسب با ن یبرا یگریدهای پالگین همچنین. ردیمورد استفاده قرار گ

 دهدها را ارائه میاغلب آن گاما یی کههاحوزه برخی ازاست.  توسعه داده شده

 . باشدمی  یولوژیدمیاپ و یشهر تیریمانند مد یموضوعات

 نویسی سطح باال و شهودیزبان برنامه 3-2

یافته است که توسعه ایگونهگاما به، گملو شهودی  سطح باالبه لطف زبان 

 تعریفهای خود را توانید گونهشما می .گیرد استفاده قرار همه موردتوسط تواند می

ها را در دنیای خود ایجاد آناضافه کنید و یا ها برخی رفتارهای خاص به آن ، کنید

زبانی است که  گمل انجام شود.دقیقه  71تر از در کم هابطوریکه تمام اینکنید 

که امکان این یک زبان مبتنی بر عامل است  است،جاوا کد گذاری شده  براساس

 .دهدسازی به شما میایجاد مدل را با چندین پارادایم مدل

 

 هایی باتعداد داده زیادو مدل GISهای استفاده برای مدل 3-3

شما فراهم  یبرارا  GIS هایاطالعات و داده راحت یامکان بارگذار گاما

و  ریصاوشبکه، ت، لیها مانند متن، فااز داده یادیتعداد ز دیتوانی. شما مکندیم

 یهایژگیاز و ی. برخدیکن اضافهبافت خود  هرا ب یبعدسه یهالیفا نیهمچن

را  Rقدرتمند مانند  یآمار یابزارها و یا دادهگاهیبه پا گاما راامکان اتصال  شرفتهیپ

عوامل )تا  یادیتعداد ز ازبزرگ با استفاده  یهادر پروژه گاما. کنندیفراهم منیز 

  است.ها عامل( مورد استفاده قرار گرفته ونیلیم
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 ی بیانیواسط کاربر 3-4

. کندیمدل را فراهم م کی یچندگانه برا یهاشیامکان داشتن نما گاما

تا  دیاضافه کنبه مدلتان  یبصر شی، نمادیخواهیم هر تعداد کهبه  دیتوانیشما م

 شینمادر گاما  .دشما را مشخص کن یسازهیجنبه خاص از شب کهرکدام ی

 و هابافت، هانیها ، دوربچراغ دیتوانیشما مو  استشده هیارا شرفتهیپ یبعدسه

به شما  یاختصاص یهاصورت همچنین. دیاضافه کن زیخود را ن یبعدسه ایاش

 فیرا تعری نمودارهای و انواع مدل جداول یکه به راحت دهدیامکان را م نیا

 .دیکن

 نکهیا ی. براباشندمیعوامل شما در دسترس  تیجمع یبازرس یبرا شرفتهیپ یهایژگیاز و یبرخ، یسازهیدر طول شب

ماوس را به آن  هایدادیرو ایصفحات اکشن توسط کاربر  یبرخ راحتیهب دیتوانی، مدیکن یتعامل شتریمدل خود را ب

 .دیاضافه کن

 توسعه دهندگان -4

های فرانسه و ویتنام است و طراحی، توسعه دانشگاهی و نتیجه همکاری دانشگاهی ساز گاما در واقع یک پروژهشبیه

ها انجام شده است که در ادامه به معرفی مختصر از این افراد خواهیم و نگهداری آن توسط محققان این دانشگاه

 پرداخت.
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 دانلود و نصب -5

دانلود کرد، برای هر  platform.github.io-https://gamaتوان از سایت برنامه به آدرس ساز را میشبیه

 سیستم عاملی ورژن خاص برنامه موجود است.

باشد، ی خالی دیسک و چهار گیگ رم میگیگ حافظه 211اجرای درست برنامه حداقل سیستم مورد نیاز برای 

جاوا را بر  7.8و یا  7.1همچنین از آنجایی که زبان گمل بر پایه جاوا کد نویسی شده است، نیاز خواهید داشت که نسخه 

 .روی سیستم خود نصب داشته باشید

  GAMA معرفی توسعه دهندگان -7شکل 

https://gama-platform.github.io/
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 محیط برنامه -6

ای برای تعیین دایرکتوری فضای ای که مشاهده خواهید کرد پنجرهپس از نصب برنامه و اجرای آن اولین پنجره

 های شما در آنجا ذخیره خواهند شد.شما خواهد بود، با انتخاب هر پوشه از این پس تمام پروژه 7کار

 

 GAMAفضای کاری در  - 9شکل 

 ی اصلی را خواهید دید که از دو پنل تشکیل شده است:پس از انتخاب فضای کاری، پنجره

Navigation Panelهایی که به عنوان مثال و نمونه از قبل موجود بوده و دهد، از جمله پروژهها را نشان می: تمام پروژه

 های ایجاد شده توسط شما.پروژه

                                                           
1 Workspace 

 GAMAنصب  دانلود و -2شکل 
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Editing Panel :گیرد.سازی و کد نویسی شما در اینجا انجام میمدل 

 

 GAMAویرایشگر  -4شکل 

 شود: پنل ادیت خود به دو قسمت تقسیم می

 نمایی که هنگام کد نویسی مشاهده خواهید کرد. -7

  .سازی انجام شده مشاهده خواهید کردنمایی که هنگام اجرای شبیه -2

 
 گیرد.ساز در دسترس شما قرادر میدهد که در هنگام اجرای مدل و در محیط شبیهشکل زیر امکاناتی را نشان می

 (7)های ویرایشگر panelمعرفی   -5شکل 
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 ایجاد پروژه جدید -7

ای جدید دو راه در اختیار شماست، راه اول استفاده از کنید برای ایجاد پروژهمشاهده میهمانطور که در شکل زیر 

های کاربر و انتخاب گزینه اول. پس از کلیک کردن بر روی مدلمنو فایل و انتخاب گزینه پروژه جدید و راه دوم راست

باید نام پروژه را تعیین کرده و انتخاب کنید که های گفته شده در باال برای ایجاد پروژه جدید، شما انتخاب یکی از راه

 فایل مدل همراه پروژه ساخته شود یا خیر.

 

 (2)شگریرایو یها panel یمعرف -1شکل 

 (7ایجاد پروژه جدید ) -1شکل 
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شود، اگر تیک ساخت فایل خواهد بود که کد نویسی شما درون آن انجام می gamlفایل مدل یک فایل با پسوند 

پنجره بعدی باید مشخصات فایل را وارد کنید. ورود مشخصاتی از قبیل: اسم مدل، اسم فایل، ساختار را زده باشید در 

 اولیه و... در این قسمت نیاز خواهد بود.

 

 (2ایجاد پروژه جدید)  -8شکل 

توانید کد نویسی خود را ایجاد شده و میبا تایید شما پروژه و فایل مدل آن که تقریبا خالی و فقط شامل نام مدل است، 

 درون آن شروع کنید.

 

 (9) دیپروژه جد جادیا -3شکل 
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 و دستورات اولیه GAMLآشنایی با زبان  -8

همانطور که قبال گفته شد، زبان گمل برپایه زبان جاوا کدگذاری شده است و دستوراتی تقریبا مشابه دارد. عالوه بر 

 ها نیز اشاره خواهد شد.ها دستورات خاص خود را نیز دارد که در ادامه به آناین

 رهامتغی 8-1

-توانید در این زبان تعریف کنید در شکل زیر آمده است و همانظور که مشاهده میهایی را که میبرخی از متغییر

 باشد.می floatو  string ،bool ،intکنید شامل متغییرهای معروفی مانند: 

 

 نمودار درختی متغیر ها -71شکل 

هاست و فقط برای دادن مقدار اولبه کنید ساختار تعریف یک متغییر مانند بقیه زبانهمانطور که در زیر مشاهده می

 بجای عالمت مساوی از فلش استفاده میکنیم.
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 ساختارهای شرطی 8-2

   مانند شکل زیر استفاده نمود. if ،else ،if-elseتوان از ساختارهای میدر این زبان 

 

 

 های تکرارحلقه 8-3

های زیر از آن توان به شکلشود که میاستفاده می loopی کلیدی های تکرار از کلمهاین زبان برای ایجاد حلقهدر 

 استفاده نمود.

All the “basic” types are present in GAML: 
int, float, string, bool.  
The operator for the affectation in GAML is <- 
 (the operator = is used to test the equality). 

• int a <- 3; 
• float b <- 2.5; 

• string c <- "test"; // you can also write simple ' : <- 'test' 
• bool d <- true; // or false 

Use the operator flip if you want to pick  

a boolean value with a certain probability: 

 
• bool result <- flip(0.2); // result will have 20% of chance to be true  

• You can write if/else if/else in GAML: 

 

if (a < 0)               { write "my value is negative !" ;} 

else if (a > 0)    { write "my value is positive !" ; }  

else if (a = 0)     { write "my value is equal to 0 ! “ ;} 

else                           { write "hey... This is not possible, right ?“ ;  } 

 

 
• GAML also accepts ternary operator: 

stringVariable  <-  (booleanVariable)?      "true"      :      "false"; 

https://gama-platform.github.io/wiki/Operators
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 هالیست 8-4

ی ها توضیح داده میشود.  برای داشتن یک لیست از کلمهcontainerها به نمایندگی از دسته در این قسمت لیست

از توابع مربوط به کار و برخی ی انجام اینکنیم، نحوهمشخص می < >استفاده کرده و نوع لیست را داخل  listکلیدی 

 کنید.لیست را در کد زیر مشاهده می

 

 مقادیر تصادفی 8-5

های آن شود، نحوه کاربرد این کلمه و برخی از حالتاستفاده می rndی کلیدی برای ایجاد مقادیر تصادفی از کلمه

 در قطعه کد زیر توضیح داده شده است.

loop times: 2 { write "hello World"; }             
// the output will be hello World – hello World  
 
loop while: (true) { write "hello World"; }    
   // infinity loop  
 
loop i from:0 to: 5 { write i ; }               
  // the output will be 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
loop i from:0 to: 5 step: 2 { write i ; }        
    // the output will be 0 - 2 - 4  
 
 
you can interrupt a loop at any time by using the break statement. 

list <int> name <-   [5,4,9,8]; 

list    name      <-   [ 2, 4.6, "oij", ["hoh",0.0]  ]; 

length([12,13]);     // will return 2 

empty([12,13]);     // will return false 

[5,4,9,8] at 0;        // this will return 5 

[4,2,3,4,5,4] last_index_of 4;  // result equals 5 

[4,2,3,4,5,4] index_of 4;  // result equals 0 

[{1,2}, {3,4}, {5,6}] contains {3,4};  // result equals true 

How to browse a list? 

loop i over: List_name { write i; } 

list<int> exampleOfList <- [4,2,3,4] where (each <= 3);    // the list is now [2,3] 
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 Gamlهای اصلی زبان کالس -9

های شما درون این سه کالس اصلی کد نویسی شما از سه کالس تشکیل شده است و تمام کدنویسیاسکلت 

 گیرد.صورت می

شود و همجنین متغییرها، رفتارها و سایر مواردی که : در اینجا محیط جهان شما تعریف میglobalکالس  -7

 گیرند.شوند در این قسمت قرار می خواهید بصورت سراسری در مسئله تعریف میمی

 شوند.ها اینجا تعریف میها و رفتارهای آنها، اکشن: عاملspeciesکالس  -2

 شوند. های شما درون این کالس تعریف میها و خروجی: تمام ورودیexperimentکالس  -9

 

 

Int     a  <-   rnd (2);                 // a equals 0, 1 or 2 

  

Int      b  <-   rnd (2, 4);            // b equals 2, 3 or 4 

  

Float  c  <-   rnd(3.4);             // c equals a random float between 0.0 and 3.4 

  

float   d  <-   rnd (2.0, 4.0);    // d equals a float number between 2.0 and 4.0 

  

int       e  <-   rnd (2, 12, 4);     // e equals 2, 6 or 10 

 

Point   f  <-    rnd ( {2.5,  3} );   // f equals {x,y} with x in [0.0,2.0], y in [0.0,3.0] 

model name_of_the_model  

global  

}   //characteristic of our world 

  definition of global attributes, Global Species ,actions, behaviors   } 

 

species   specie_name     //species which will populate our world  

}  definition of attributes, actions, behaviors        {  

 

 experiment   experiment_name   type  : gui  or  type:batch 

{ 

   definition of parameters (inputs)     and    definition of output  

   output   }...{  

} 
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 globalکالس  9-1

 geometryشود. تعریف شکل با استفاده از کلمه کلیدی در این قسمت شکل و ساختار جهان شما تعریف می

های تابع برای هرکالس مانند تابع سازنده در زبانباشد، این  initتواند دارای یک تابع صورت میگیرد. هرکالس می

است که برای  createشود، دستور نوشته می globalکند. مهمترین دستوری که درون این تابع در کالس دیگر عمل می

 رود.های تعریف شده به تعداد مورد نظر در این جهان است بکار میایجاد عامل

 

ها را قرار داد که در توان برخی از ویژگیمی globalکنید هنگام تعریف کالس و جلوی همانطور که مشاهده می

ها بتوانند از یک سمت محیط خارج شود که عاملمثال زده شده است.این ویژگی برای این تعریف می torusاینجا 

 صورت فالس بودن این امکان را نخواهند داشت.شوند و از سمت دیگر برگردند یا نه، که در 

 

 حرکت عامل در صفحه -77شکل 

global  torus : true or false  

{ 

 // definition of global attributes, actions, behaviors  

         

        //Environment size 

        geometry shape_name  <-  circle(50#mm); 

        geometry shape <- rectangle(10#m,20#m); 

         . 

         . 

      Init  {     create specie_name number : n ;    } 

} 
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 speciesکالس  9-2

توان چندین کالس از این نوع داشت که در این گیرد و میها مورد استفاده قرار میاین کالس برای ایجاد عامل

توان برای عامل مهارت اسم عامل و قبل از ورود به بدنه کالس میی صورت بیانگر چندین عامل خواهد بود. در ادامه

 تعریف نمود.

به عامل رفتار نسبت  reflexشود و همچنین با تابع شکل و رنگ عامل مشخص می aspectدرون کالس با تابع 

 ر را انجام دهد.توان شرطی قرار داد تا فقط درصورت برقراری شرط عامل این رفتامی reflexدر کنار  شود.داده می

 

 

توان در قطعه ی استفاده را میشود، نحوهاستفاده می askی کلیدی کلمه برای رابطه داشتن و ارتباط بین دو عامل از

 کد زیر مشاهده نمود.

species species_name    skills:[moving,skill2,….]   parent: specie2 

{ 

//define how you want your species to be represented in the simulation 

      

   aspect aspect_name  

                           { 

                 draw geometry : circle(1#m) color : rgb(5,5,5) ; 

                                          //draw circle(1) color:#blue;  

              } 

       

 

       //used to create a behavior for our agents 

        reflex reflex_name   {     do wander ;   } 

        reflex reflex_name2    when : (condition) 

                                     { 

                                                       do die ; 

                                                  } 

} 
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 experimentکالس  9-3

ساز از کلمه ها را خواهیم داشت. برای گرفتن یک ورودی در هنگام اجرای شبیهدر این قسمت ورودی و خروجی

ها خواهد بود درون تابع نمایش ما از عامل ها هم که درواقع همانشود. خروجیاستفاده میparameter کلیدی 

display گیرد که خود این تابع درون تابع انجام میoutput شود. تعریف می 

species A   

{  

       init { name <- “A"} 

                reflex rflx    

                                      {  

                                         //ask statement can be used in any reflex or action 

                                         ask B 

                                                       { 

                                                            write name; // output : “B"   

                                                             write self.name; // output : “B“ 

                                                             write myself.name; // output : “A“  

                                                        }  

                                       } 

} 

species B 

{     

      init {  name <- “B"; }           

}  
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 کاربردیمثال 9-4

پردازیم. در این مثال که بیاانگر  سازی آن میدر ادامه، جهت آموزش مطالب ذکر شده به ارائه یک مثال ساده و پیاده

اناد. باین نقااطی کاه فاصاله      خواهد بود، تعدادی دستگاه موبایل داریم که با نقاط زرد مشخص شدهاسپات هاتهای شبکه

ای در مسئله کمتر باشد خطای رسام خاواهیم نماود کاه بیاانگر اتصاال ایان دو موبایال باه           ها از هم از حد تعریف شدهآن

هم تاا حاد   کنند و در صورت نزدیک شدن بهر صفحه حرکت مییگر است. این نقاط به صورت آزادانه و تصادفی دیکد

 توان در شکل زیر مشاهده نمود.شوند. خروجی این مسئله و کد آن را میمیمتصل تعیین شده، به هم 

 

 

experiment    experiment_name   type :gui  or  type:batch 

{ 

              parameter  "number of x : "     var  : X_var ; 

              parameter  "number of y  : "    var : Y_var ; 

    output  

                   { 

                       display display_name  

                                   { 

                                          species species1    aspect : aspect1 ; 

                                          species species2    aspect : aspect2 ; 

                                     } 

                   } 

} 

 

 GAMLمثال توصیفی زبان  -72شکل 
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 طرح مسائل انتخابی -11

ساز خواهیم پرداخت. این مسائل عبارتند از در این شبیهدر این بخش به بررسی سه نمونه مسئله ارائه شده 

Sugarscape ،Traffic  وRoad traffic .که شمای کلی از این مسائل در شکل زیر قابل مشاهده است 

 

 

 

 

 

 

model hotsotnet 
 
global 
{ 
 int a <- 10 ; 
      init {  create mobile number:a; } 
} 
 
species mobile  skills:[moving] 
{ 
 reflex move {  do wander;  } 
  
 aspect asp { 
                 draw circle(1) color:#yellow; 
                 ask mobile at_distance(10)  
                 { 
                  draw polyline(myself.location,self.location) color:#black; 
                 } 
              } 
} 
 
experiment exp type:gui 
{ 
  output{ 
       display Display1 { species mobile aspect:asp; } 
        } 

} 

 شمای کلی از مسائل انتخاب شده -79شکل 
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 Sugarscapeمعرفی مسئله  11-1

ساز گاما به صورت دوبعدی و چند باشد و در شبیهگرا میسازی عاملدر زمینه مدل 7ایمسائل پایهاین مسئله یکی از 

هایی نظیر حیوانات، سلول و شکر وجود دارند. دنیای این مسئله را سازی شده است. در این مسئله عاملعاملی پیاده

ثروت )شکر( است تشبیه نمود. عامل حیوان  داریهای متعدد جهت نگهتوان به یک صفحه دوبعدی که شامل سلولمی

باشد. تواند به صورت هوشمندانه در فضای مسئله حرکت نماید و به دنبال کسب ثروت بیشتر )ذخیره شکر بیشتر( میمی

-کند. در هر لحظه بر اساس سوختداری میای از میزان شکر بدست آورده شده در خود نگههر عامل حیوانی ذخیره

شود. اگر ذخیره شکر عامل به صفر برسد عامل موجودات زنده، مقداری از شکر ذخیره شده مصرف می وساز بدنی در

بر اثر گرسنگی خواهد مرد. بخشی که بصورت اختصاصی توسط گروه ما به این مسئله اضافه شده است شامل انتقال و 

توانایی زندگی را داد و تنها تا ده دوره  باشد. عامل بیمارهای حیوانی میدار در بین عاملشیوع یک بیماری واگیر

های دیگر که در شعاع خاصی از آن قرار گرفته اند را آلوده سازد. نمایی از این مسئله در شکل زیر قابل تواند عاملمی

  باشد.مشاهده می

 

 

 

 

                                                           
1 Basic 

 و نمودار های سطح انرژی Sugarscapeمسئله  -74شکل 
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های آماری جهت بهبود برخی سازیسازی توزیع ثروت در جامعه و یا شبیهتوان به شبیهکاربردهای این مسئله میاز 

های اعتراضی نظیر جشن وال استریت از نتایج توزیع های سیاسی اداری مانند دریافت مالیات استفاده نمود. تجمعاز روند

  غلط ثروت خواهد بود.

 

   

 

 :Sugarscapeکد مسئله 

 

model sugarscape 
global { 
 // Parameters   
 //Growth rate of the sugar 
 int sugarGrowthRate <-1 ; 
 //Minimum age of death 
 int minDeathAge <- 60; 
 //Maximum age of death 
 int maxDeathAge <- 100; 
 //Metabolism maximum 
 int maxMetabolism <- 3; 
 //Maximum and Minimum initial sugar 
 int maxInitialSugar <- 25 ; 
 int minInitialSugar <- 5; 
 //Maximum range 
 bool replace <- false; 

 

 و توزیع آماری مالیاتی Sugarscapeمسئله کاربرد  -75شکل 
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 //Number of agents 
 int numberOfAgents <- 100;  

 //Maximum range 
 int maxRange <- 6; 
 bool replace <- false; 
 //Number of agents 
 int numberOfAgents <- 100;  
  
 // Environment 
 geometry shape <- rectangle(50, 50); 
   
 file<int> types  <- file<int>('../images/sugarscape.pgm'); 
 rgb FFFFAA const: true <- rgb('#FFFFAA'); 
 rgb FFFF55 const: true <- rgb('#FFFF55'); 
 rgb dark_yellow const: true <- rgb('#EEB422'); 
 rgb less_red const: true <- rgb('#FF5F5F'); 
 init { 
  //Create the animal 
  create animal number: numberOfAgents; 
   
  //Ask to each sugar cell to set its sugar 
  ask sugar_cell { 
   maxSugar <- (types at {grid_x,grid_y}); 
   sugar <- maxSugar; 
   color <- [#white,FFFFAA,FFFF55,#yellow,dark_yellow] at sugar; 
  } 
 } 
} 
 //Grid species representing the sugar cells 
 // shabake celoli shekar 
 grid sugar_cell width: 50 height: 50 neighbors: 4 use_individual_shapes: false 
use_regular_agents: false{  
  //Maximum sugar 
  int maxSugar; 
  //Sugar contained in the cell 
  int sugar update: sugar + sugarGrowthRate max: maxSugar; 
  rgb color update: [#white,FFFFAA,FFFF55,#yellow,dark_yellow] at sugar; 
  map<int,list<sugar_cell>> neighbours; 
  //Initialization of the neighbours 
  init { 
   loop i from: 1 to: maxRange { 
    neighbours[i] <- self neighbors_at i;  
   } 
  } 

 } 
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//Species animal representing the animal agents 
species animal { 
 //Color of the animal 
 rgb color  <- #red; 
 //Speed of the animal 
 float speed  <- 1.0; 
 //Metabolism of the animal 
 int metabolism  min: 1 <- rnd(maxMetabolism); 
 //Perception range of the animal 
 int vision  min: 1 <- rnd(maxRange); 
 //Maximal age of the animal 
 int maxAge  min: minDeathAge max: maxDeathAge <- rnd (maxDeathAge - 
minDeathAge) + minDeathAge; 
 //Size of the animal 
 float size  <- 0.5; 
 //Sugar of the animal 
 int sugar min: 0 <- (rnd (maxInitialSugar - minInitialSugar)) + 
minInitialSugar update: sugar - metabolism; 
 //Age of the animal 
 int age max: maxAge <- 0 update: int(age + step); 
 //Place of the animal 
 sugar_cell place ;  
 int maxinfectedAge <- 10; 
 bool is_infected <- flip(0.3); 
 int attack_range <-1; 
  
 //Launched at the initialization of the animal agent 
 init { 
  //Set the place as one of the sugar cell 
  place <- one_of(sugar_cell); 
  location <- place.location; 
 } 
 //Move the agent to another place and collect the sugar of the 
previous place 
 reflex basic_move {  
  sugar <- sugar + place.sugar; 
  place.sugar <- 0; 
  list<sugar_cell> neighbours <- place.neighbours[vision]; 
  list<sugar_cell> poss_targets <- (neighbours) where (each.sugar 
> 0); 
  //If no sugar is found in the neighbours cells, move randomly 
  place <- empty(poss_targets) ? one_of (neighbours) : one_of 
(poss_targets); 
  location <- place.location; 
 } 
 //Reflex to kill the animal once it reaches its maximal age or it 
doesn't have sugar anymore 
 reflex end_of_life when: (sugar = 0) or ((age >  
maxinfectedAge)and(is_infected = true)) { 
  if replace { 
   create animal ; 
  } 
  do die; 
 } 
 reflex attack when: !empty(animal at_distance attack_range){ 
  ask animal at_distance attack_range{ 
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  if(self.is_infected){ 
   myself.is_infected <- true; 
  } 
  else if(myself.is_infected){ 
   self.is_infected <-true; 
  } 
 } 
} 
 aspect default { 
  //draw circle(0.5) color: #red; 
  draw circle(0.5) color:(is_infected)? # red : #green; 
 } 
} 
experiment sugarscape type: gui{ 
 parameter 'Growth rate of sugar:' var: sugarGrowthRate category: 
'Environment'; 
 parameter 'Minimum age of death:' var: minDeathAge <- 60 category: 
'Agents'; 
 parameter 'Maximum age of death:' var: maxDeathAge <- 100 category: 
'Agents'; 
 parameter 'Maximum metabolism:' var: maxMetabolism <- 3 category: 
'Agents'; 
 parameter 'Maximum initial sugar per cell:'  var: maxInitialSugar <- 
25 category: 'Environment'; 
 parameter 'Minimum initial sugar per cell:' var: minInitialSugar <- 5 
category: 'Environment'; 
 parameter 'Maximum range of vision:' var: maxRange <- 6 category: 
'Agents'; 
 parameter 'Replace dead agents ?' var: replace <- false category: 
'Agents'; 
 parameter 'Number of agents:' var: numberOfAgents <- 100 category: 
'Agents'; 
 output { 
  display grille { 
   grid sugar_cell; 
   species animal; 
  } 
  display chart refresh: every(5#cycles) { 
   chart 'Energy' type: pie background: #lightgray style: 
exploded { 
    data "strong" value: (animal as list) count 
(each.sugar > 8) color: #green; 
    data "weak" value: (animal as list) count 
(each.sugar < 9) color: #red; 
   } 
  } 
  display chart2 refresh: every(5#cycles) { 
   chart 'Energy' type: histogram background: #lightgray { 
    data "strong" value: (animal as list) count 
(each.sugar > 8)  color: #green; 
    data "weak" value: (animal as list) count 
(each.sugar < 9)  color: #red; 
   } 
  } 
 } 

} 
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 int metabolism  min: 1 <- rnd(maxMetabolism); 
 //Perception range of the animal 
 int vision  min: 1 <- rnd(maxRange); 
 //Maximal age of the animal 
 int maxAge  min: minDeathAge max: maxDeathAge <- rnd (maxDeathAge - minDeathAge) + 
minDeathAge; 
 //Size of the animal 
 float size  <- 0.5; 
 //Sugar of the animal 
 int sugar min: 0 <- (rnd (maxInitialSugar - minInitialSugar)) + minInitialSugar update: sugar - 
metabolism; 
 //Age of the animal 
 int age max: maxAge <- 0 update: int(age + step); 
 //Place of the animal 
 sugar_cell place ;  
  
 int maxinfectedAge <- 10; 
 bool is_infected <- flip(0.3); 
 int attack_range <-1; 
 //Launched at the initialization of the animal agent 
 init { 
  //Set the place as one of the sugar cell 
  place <- one_of(sugar_cell); 
  location <- place.location; 
 } 
 //Move the agent to another place and collect the sugar of the previous place 
 reflex basic_move {  
  sugar <- sugar + place.sugar; 
  place.sugar <- 0; 
  list<sugar_cell> neighbours <- place.neighbours[vision]; 
  list<sugar_cell> poss_targets <- (neighbours) where (each.sugar > 0); 
  //If no sugar is found in the neighbours cells, move randomly 
  place <- empty(poss_targets) ? one_of (neighbours) : one_of (poss_targets); 
  location <- place.location; 
 } 
 //Reflex to kill the animal once it reaches its maximal age or it doesn't have sugar anymore 
 reflex end_of_life when: (sugar = 0) or ((age > maxinfectedAge)and(is_infected = true)) { 
  if replace { 
   create animal ; 
  } 
  do die; 
 } 
 reflex attack when: !empty(animal at_distance attack_range){ 
  ask animal at_distance attack_range{ 
  if(self.is_infected){ 
   myself.is_infected <- true; 
  } 
  else if(myself.is_infected){ 
   self.is_infected <-true; 
  } 
 } 
} 
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 aspect default { 
  //draw circle(0.5) color: #red; 
  draw circle(0.5) color:(is_infected)? # red : #green; 
 } 
} 
experiment sugarscape type: gui{ 
 parameter 'Growth rate of sugar:' var: sugarGrowthRate category: 
'Environment'; 
 parameter 'Minimum age of death:' var: minDeathAge <- 60 category: 
'Agents'; 
 parameter 'Maximum age of death:' var: maxDeathAge <- 100 category: 
'Agents'; 
 parameter 'Maximum metabolism:' var: maxMetabolism <- 3 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum initial sugar per cell:'  var: maxInitialSugar <- 25 
category: 'Environment'; 
 parameter 'Minimum initial sugar per cell:' var: minInitialSugar <- 5 
category: 'Environment'; 
 parameter 'Maximum range of vision:' var: maxRange <- 6 category: 'Agents'; 
 parameter 'Replace dead agents ?' var: replace <- false category: 'Agents'; 
 parameter 'Number of agents:' var: numberOfAgents <- 100 category: 
'Agents'; 
 
 output { 
  display grille { 
   grid sugar_cell; 
   species animal; 
  } 
  display chart refresh: every(5#cycles) { 
   chart 'Energy' type: pie background: #lightgray style: 
exploded { 
    data "strong" value: (animal as list) count (each.sugar 
> 8) color: #green; 
    data "weak" value: (animal as list) count (each.sugar < 
9) color: #red; 
   } 
  } 
  display chart2 refresh: every(5#cycles) { 
   chart 'Energy' type: histogram background: #lightgray { 
    data "strong" value: (animal as list) count (each.sugar 
> 8)  color: #green; 
    data "weak" value: (animal as list) count (each.sugar < 
9)  color: #red; 
   } 
  } 
 } 
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 Trafficمعرفی مسئله  11-2

باشد. در این مسئله وسایل نقلیه جوامع انسانی یعنی موضوع ترافیک میساز یکی از مشکالت مهم در این مسئله، شبیه

های طراحی شده در فضای آیند و شروع به تردد در جادهمتفاوتی به صورت تصادفی از محل پارک خود بیرون می

خود را کاهش داده  رسند سرعتمسئله را دارند. این وسایل نقلیه زمانی که به فاصله معینی از وسیله نقلیه مقابل خود می

ای تحت عنوان ترافیک در جوامع بشری تا از برخورد بین این عوامل جلوگیری شود لذا این مسئله موجب به ایجاد پدیده

 توان در شکل زیر مشاهده نمود.شده است. شمای کلی از این مسئله را می

experiment sugarscape type: gui{ 
 parameter 'Growth rate of sugar:' var: sugarGrowthRate category: 'Environment'; 
 parameter 'Minimum age of death:' var: minDeathAge <- 60 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum age of death:' var: maxDeathAge <- 100 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum metabolism:' var: maxMetabolism <- 3 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum initial sugar per cell:'  var: maxInitialSugar <- 25 category: 
'Environment'; 
 parameter 'Minimum initial sugar per cell:' var: minInitialSugar <- 5 category: 
'Environment'; 
 parameter 'Maximum range of vision:' var: maxRange <- 6 category: 'Agents'; 
 parameter 'Replace dead agents ?' var: replace <- false category: 'Agents'; 

 parameter 'Number of agents:' var: numberOfAgents <- 100 category: 'Agents'; 

 output { 
  display grille { 
   grid sugar_cell; 
   species animal; 

  } 

  display chart refresh: every(5#cycles) { 
   chart 'Energy' type: pie background: #lightgray style: exploded { 
    data "strong" value: (animal as list) count (each.sugar > 8) color: 
#green; 
    data "weak" value: (animal as list) count (each.sugar < 9) color: 
#red; 
   } 
  } 
  display chart2 refresh: every(5#cycles) { 
   chart 'Energy' type: histogram background: #lightgray { 
    data "strong" value: (animal as list) count (each.sugar > 8)  color: 
#green; 
    data "weak" value: (animal as list) count (each.sugar < 9)  color: 
#red; 
   } 
 {  

  

 { 

{ 
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های هایی تحت عنوان مراکز کنترل ترافیک، شبیه سازی ترافیکتوان به ایجاد پایگاهاین مسئله میهای از کاربرد

ای از این های یک کشور را بیان نمود. نمونهسازی ترافیک خصوط هوایی در فراز آسمانای و همچین شبیهشبکه

   باشد.میها در شکل زیر قابل مشاهده کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafficمسئله  -71شکل 

 Trafficمسئله کاربرد -71شکل 
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 Trafficکد مسئله 

 

model traffic 
 
global { 
 //Shapefile of the buildings 
 file building_shapefile <- file("../includes/buildings.shp"); 
 //Shapefile of the roads 
 file road_shapefile <- file("../includes/roads.shp"); 
 //Shape of the environment 
 geometry shape <- envelope(road_shapefile); 
 //Step value 
 float step <- 10 #s; 
 //Graph of the road network 
 graph road_network; 
 //Map containing all the weights for the road network graph 
 map<road,float> road_weights; 
  
 init { 
  //Initialization of the building using the shapefile of buildings 
  create building from: building_shapefile; 
  //Initialization of the road using the shapefile of roads 
  create road from: road_shapefile; 
  //Creation of the people agents 
  create people number: 1000{ 
   //People agents are located anywhere in one of the building 
   location <- any_location_in(one_of(building)); 
       } 
       //Weights of the road 
       road_weights <- road as_map (each::each.shape.perimeter); 
       road_network <- as_edge_graph(road); 
 } 
 //Reflex to update the speed of the roads according to the weights 
 reflex update_road_speed  { 
  road_weights <- road as_map (each::each.shape.perimeter / each.speed_coeff); 
  road_network <- road_network with_weights road_weights; 
 } 
} 
//Species to represent the people using the skill moving 
species people skills: [moving]{ 
 //Target point of the agent 
 point target; 
 //Probability of leaving the building 
 float leaving_proba <- 0.0005;  
 //Speed of the agent 
 float speed <- 5 #km/#h; 
 rgb color <- rnd_color(255); 
 //Reflex to leave the building to another building 
 reflex leave when: (target = nil) and (flip(leaving_proba)) { 
  target <- any_location_in(one_of(building)); 
 } 
 //Reflex to move to the target building moving on the road network 
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  reflex move when: target != nil { 
 

  do goto target: target on: road_network recompute_path: false move_weights: 
road_weights; 
 

  if (location = target) { 
   target <- nil; 
 

  } 
 } 
  
 aspect default { 
  draw circle(5) color: color; 
 } 
} 
//Species to represent the buildings 
species building { 
 aspect default { 
  draw shape color: #gray; 
 } 
} 
//Species to represent the roads 
species road { 
 //Capacity of the road considering its perimeter ( zarfiyate mashin haye ye khiyaboon) 
 float capacity <- 1 + shape.perimeter/30; 
 //Number of people on the road 
 int nb_people <- 0 update: length(people at_distance 1); 
 //Speed coefficient computed using the numbe-r of people on the road and the capicity of the road 
float speed_coeff <- 1.0 update:  exp(-nb_people/capacity*1000) min: 0.1; 
 int buffer<-3; 
 aspect default { 
  draw (shape + buffer * speed_coeff) color: #red; 
 } 
} 
experiment traffic type: gui { 
  
// float minimum_cycle_duration <- 0.01; 
 output { 
  display carte type: opengl{ 
   species building refresh: false; 
 
   species road ; 
   species people ; 
  } 
 } 
} 
 aspect default { 
  //draw circle(0.5) color: #red; 
  draw circle(0.5) color:(is_infected)? # red : #green; 
 } 
} 
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experiment sugarscape type: gui{ 
 parameter 'Growth rate of sugar:' var: sugarGrowthRate category: 'Environment'; 
 parameter 'Minimum age of death:' var: minDeathAge <- 60 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum age of death:' var: maxDeathAge <- 100 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum metabolism:' var: maxMetabolism <- 3 category: 'Agents'; 
 parameter 'Maximum initial sugar 
per cell:'  var: maxInitialSugar <- 25 category: 'Environment'; 
 parameter 'Minimum initial sugar per cell:' var: minInitialSugar <- 5 category: 'Environment'; 
 parameter 'Maximum range of vision:' var: maxRange <- 6 category: 'Agents'; 
 parameter 'Replace dead agents ?' var: replace <- false category: 'Agents'; 
 parameter 'Number of agents:' var: numberOfAgents <- 100 category: 'Agents'; 
  
 output { 
  display grille { 
   grid sugar_cell; 
   species animal; 
  } 
  display chart refresh: every(5#cycles) { 
chart 'Energy' type: pie background: #lightgray style: exploded { 
    data "strong" value: (animal as list) count (each.sugar > 8) color: 
#green; 
    data "weak" value: (animal as list) count (each.sugar < 9) color: #red; 
   } 
  } 
  display chart2 refresh: every(5#cycles) { 
    
   chart 'Energy' type: histogram background: #lightgray { 
    data "strong" value: (animal as list) count (each.sugar > 8)  color: 
#green; 
    data "weak" value: (animal as list) count (each.sugar < 9)  color: #red; 
 
   } 
  } 
 } 

} 
 
 reflex move when: target != nil { 
  do goto target: target on: road_network recompute_path: false move_weights: 
road_weights; 
  if (location = target) { 
   target <- nil; 
  }  
 } 
  
 aspect default { 
  draw circle(5) color: color; 
 } 
} 
//Species to represent the buildings 
species building { 
 aspect default { 
  draw shape color: #gray; 
 } 
} 
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 Road Trafficمعرفی مسئله  11-3

های شهری و تاثیر این رفتار بر روی های موجود در یک مجموعه از راهوآمدسازی رفتاین مسئله سعی در شبیه

های خود خارج های نقلیه بین ساعت شش تا هشت صبح از خانهها را داشته است. در این مسئله عاملتخریب جاده

تاثیرات مخربی بر های خود بر خواهند گشت. طبیعتا این رفت و آمد شوند و بین ساعات چهار تا شش عصر به خانهمی

و همچینین عاملی که وظیفه ترمیم ای های جادههای ایجاد شده خواهد داشت لذا در اینجا به معرفی عاملروی جاده

های سبز رنگ کامال سالم و توان در شکل زیر مشاهده نمود. )جادهپردازیم.  این مسئله را میهای خراب را دارد میجاده

های خاکستری حالت های آبی، حالت صنعتی و ساختمانباشند. ساختمانتخریب شده میهای جاده های قرمز جاده

 باشند.(باشند که در حال تردد، کار و یا استراحت میهای زرد رنگ عوامل نقلیه میباشند. دایرها دارا میمسکونی ر

//Species to represent the roads 
species road { 
 //Capacity of the road considering its perimeter ( zarfiyate mashin haye ye khiyaboon) 
 float capacity <- 1 + shape.perimeter/30; 
 //Number of people on the road 
 int nb_people <- 0 update: length(people at_distance 1); 
 //Speed coefficient computed using the numbe-r of people on the road and the capicity of the 
road 
 float speed_coeff <- 1.0 update:  exp(-nb_people/capacity*1000) min: 0.1; 
 int buffer<-3; 
 aspect default { 
  draw (shape + buffer * speed_coeff) color: #red; 
 } 
} 
experiment traffic type: gui { 
// float minimum_cycle_duration <- 0.01; 
 output { 
  display carte type: opengl{ 
   species building refresh: false; 
   species road ; 
   species people ; 
  } 
 } 
}  
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های دوچرخه در مناطق پر ها، تعین کردن ایستگاهبینی تخریب جادهتوان به پیشسازی میهای این شبیهاز کاربرد

 آمد جهت کاهش ترافیک و همچنین تقریبی برای ساختن خطوط قطار شهری را بیان نمود. ورفت

 و نمودار های میزان خرابی جاده ها Road Trafficمسئله  -78شکل 

 Road Trafficمسئله کاربرد  -73شکل 
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Road Trafficمسئله کد 

 

model RoadTraffic 
 
/* Insert your model definition here */ 
 
global { 
 //load map and bounds 
 file shape_file_buildings <- file("../includes/building.shp"); 
 file shape_file_roads <- file("../includes/road.shp"); 
 file shape_file_bounds <- file("../includes/bounds.shp"); 
 geometry shape <- envelope(shape_file_bounds); 
 /*************************************************************************/ 
 float step <- 10 #mn; 
 int nb_people <- 100; 
 int current_hour update: (time / #hour) mod 24; 
 int min_work_start <- 6; 
 int max_work_start <- 8; 
 int min_work_end <- 16;  
 int max_work_end <- 20;  
 float min_speed <- 1.0 #km / #h; 
 float max_speed <- 5.0 #km / #h;  
 float destroy <- 0.02; 
 int repair_time <- 1 ;  
  
 graph the_graph; 
  
 init { 
  //create building and their color 
  create building from: shape_file_buildings with: [type::string(read ("NATURE"))] { 
   if type="Industrial" { 
    color <- #blue ; 
   } 
   // else the defult color is gray 
  }  
create road from: shape_file_roads ; 
  //weigthed road network 
  //weight is equal to the length of the road 
  map<road,float> weights_map <- road as_map (each:: (each.destruction_coeff * 
each.shape.perimeter)); 
  the_graph <- as_edge_graph(road) with_weights weights_map;  
   
  list<building> residential_buildings <- building where (each.type="Residential"); 
  list<building>  industrial_buildings <- building  where (each.type="Industrial") ; 
  create people number: nb_people { 
   speed <- min_speed + rnd (max_speed - min_speed) ; 
   start_work <- min_work_start + rnd (max_work_start - min_work_start) ; 
   end_work <- min_work_end + rnd (max_work_end - min_work_end) ; 
   living_place <- one_of(residential_buildings) ; 
   working_place <- one_of(industrial_buildings) ; 
   objective <- "resting"; 
   location <- any_location_in (living_place);  
  } 
 } 
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 //updates the graph at each simulation step 
 //use the with_weights operator 
 reflex update_graph{ 
  map<road,float> weights_map <- road as_map (each:: (each.destruction_coeff * 
each.shape.perimeter)); 
  the_graph <- the_graph with_weights weights_map; 
 } 
  
 //Every repair_time, the road with the highest destruction_coeff value is repaired (set its 
destruction_coeff to 1). 
 // triggered every repair_time hours / step. 
 reflex repair_road when: every(repair_time #hour ) { 
  road the_road_to_repair <- road with_max_of (each.destruction_coeff) ; 
  ask the_road_to_repair { 
   destruction_coeff <- 1.0 ; 
  } 
 } 
} 
/***********************************************************************************/ 
species building { 
 string type;  
 rgb color <- #gray  ; 
  
 aspect base { 
  draw shape color: color ; 
 } 
} 
/**********************************************************************************/ 
species road  { 
 //destruction_coeff The value of this variable is higher or equal to 1 or lower or equal to 2 
 float destruction_coeff <- 1 + ((rnd(100))/ 100.0) max: 2.0; 
 //The color of the agent will depend of destruction_coeff variable 
 int colorValue <- int(255*(destruction_coeff - 1)) update: int(255*(destruction_coeff - 1)); 
//that represents the value of red color 
 rgb color <- rgb(min([255, colorValue]),max ([0, 255 - colorValue]),0)  update: rgb(min([255, 
colorValue]),max ([0, 255 - colorValue]),0) ; 
  
 aspect base { 
  draw shape color: color ; 
 } 
} 
/***********************************************************************************/ 
species people skills:[moving] { 
 rgb color <- #yellow ; 
 building living_place <- nil ; 
 building working_place <- nil ; 
 int start_work ; 
 int end_work  ; 
 string objective ;  
 point the_target <- nil ;  //represents the point toward which the agent will be currently 
moving. 
 reflex time_to_work when: current_hour = start_work and objective = "resting"{ 
  objective <- "working" ; 
  the_target <- any_location_in (working_place); 
 } 
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 reflex time_to_go_home when: current_hour = end_work and objective = "working"{ 
  objective <- "resting" ; 
  the_target <- any_location_in (living_place);  
 
 }  
   
 reflex move when: the_target != nil { 
  path path_followed <- self goto [target::the_target, on::the_graph, return_path:: true]; 
//obtain the path followed 
  list<geometry> segments <- path_followed.segments; 
  loop line over: segments { 
   float dist <- line.perimeter; 
   ask road(path_followed agent_from_geometry line) { //compute the list of agents 
concerned by this path with the operator agent_from_geometry 
    destruction_coeff <- destruction_coeff + (destroy * dist / 
shape.perimeter); 
   } 
  } 
  if the_target = location { 
   the_target <- nil ; 
  } 
 } 
  
aspect base { 
  draw circle(10) color: color border: #black; 
 } 
} 
/****************************************************************************************/ 
experiment road_traffic type: gui { 
 output { 
  display city_display type:opengl { 
   species building aspect: base ; 
   species road aspect: base ; 
   species people aspect: base ; 
  } 
 
 /******************************************************************************/ 
  display chart_display refresh: every(10#cycles) { // road destruction evolution 
   chart "Road Status" type: series size: {1, 0.5} position: {0, 0} { 
    data "AVG road destruction" value: mean (road collect 
each.destruction_coeff) style: line color: #green ; 
    data "Max road destruction" value: road max_of each.destruction_coeff 
style: line color: #red ; 
   
   } 
   chart "People Objectif" type: pie style: exploded size: {1, 0.5} position: {0, 0.5}{ 
    data "Working" value: people count (each.objective="working") color: 
#magenta ; 
    data "Resting" value: people count (each.objective="resting") color: #blue 
; 
   } 
  } 
//  } 
 } 
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 معرفی ابزار -3

        MASON های سازی ای برای شبیهپایهبعنوان سازی چند عاملی سریع در جاوا است که  یک هسته کتابخانه شبیه

-می را ارایهسازی سبک های کافی برای بسیاری از کاربردهای شبیهو همچنین قابلیت طراحی شده است جاوادر  متعدد

 است . سه بعدی ودو بعدی شامل یک کتابخانه مدل و یک مجموعه اختیاری از ابزارهای تصویرسازی  MASON.دهد

MASON تالش مشترک بین آزمایشگاه محاسبات تکاملی جورج میسون و مرکزgmu  برای پیچیدگی اجتماعی است و

مبدعین این  .استطراحی شده Sean Luke, Gabriel Catalin Balan, Keith Sullivan,  Liviu Panait توسط

سبک  ههای چند عاملی بسیستم برای کردن نیازهای محاسباتیی برآوردهرا برا MASONسازی ما ابزار شبیه گویندمی ابزار

 توسعه دادیم . »ازدحام  «

 ابزارهای شاخص -3-3

 111 %  جاوا 

 کوچک  حمل و نسبتاقابل ،سریع 

 زمان  یا در هرو  حذف کرد ها راتوان آنسازی مستقل هستندکه میها به طور کامل از تجسممدل

 داد.ر تغیی

 نند.مختلف مهاجرت ک محیط هایطور پویا به و به بازیابی شوند توانندمیها مدل 

 متفاوت است دارای نتایج یکسان در محیط های. 

 بعدی بعدی و سهدو های کاربردی برنامه و جاوا چارچوب درداخل توانندمستقل هستند و میها لمد

 .اجرا شوند

 تواند تصویر میPNG، ایجاد کندداده خروجی را و جریانها ،نمودارها فیلم. 
 

 

 تواند فراهم کندنمی MASONآنچه  -6-3

 MASON .هنگام اجرا در یک  که استشده ای طراحیبا این حال به گونهیک ابزار توزیعی نیست

به یک فضای حافظه واحد نیاز دارد و هیچ  ابزار این .فرآیند واحد هرچند با چند نخ کارآمد باشد

چندین پروژه  حال . با اینین فرآیند یا چند کامپیوتر نداردها بر روی چندبرای توزیع مدل یامکانات

 .در جریان است آنشده های توزیعدر زمینه توسعه نسخه

 MASON انتظار دانش قابل توجهی از جاوا  ونیست  در دانش جاوا یک ابزار آسان برای مبتدیان

 هد ودپیشنهاد میسازی برای شبیهرا به مبتدیان  NetLogo استفاده از ابزار و برای کاربرانش دارد

ز ابزار توسعه هستید ه غنیاگر دنبال یک مجموع  .نگاه کنید Repastبه توانید میتر ا

 MASON  برای امکانات محیطیهیچ Eclipse  یا NetBeans ند به راحتی تواچند میهر ندارد

این بدان معنی است که این مدل میها به کار رودبا آن با  وتواند بدون تصویرسازی اجرا شود .

 کرد. ، اضافه یا حذفرمختلف اجرا شود و تجسم آن تغیی هایتجسم

  MASONمعماری  -3-1

 .بخش دوم تصویرسازی استاست.بخش اول مدل و  معماری این ابزار دو الیه    
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   :مدل یالیه

شیامل   .کهاسیت گنجانده شیده  sim.engine.SimStateمدل الگو به طور کامل در یک شی خاص به نام      

هیای مختلیف اسیتفاده    عامیل از توانیید در آینیده   روییداد گسسیته اسیت کیه در آن شیما میی       بنیدی یک زمان

داده چیزی بیش از ییک سیاختار   فیلدها.برای نمایش فضا است فیلدعالوه بر این، مدل حاوی یک یا چند .کنید

تصیادفی بیا کیفییت بیاال      اعیداد  دارای یک مولید  MASON ت.ط به اشیا و یا مقادیر مختلف نیسدلخواه مربو

 د.دارنگه میشان با مکان اشیا راارتباط ه کاست هایی ای کوچک از کالسمجموعهدارای و است 

 :الیه تصویرسازی

   MASON   تصویرسیازی الگیو در ییک شیی     .کندیها فراهم ممدل یرا برا یبعدو سه یبعددو تجسم  ابزار

است کیه شیروع، پاییان و     controllerکه شامل یک شی به نام قرار دارد. asim.display.GUIStateبه نام 

نییام   consoleپنجییره ای اسییت کییه   ریییزی مییدل را بییر عهییده دارد.متییداولترین کنترلییر  عملیییات برنامییه 

تجسیم   عبیارت دیگیر  ه بی  کندیم تیریرا مد displaysها به نام از پنجره یتعداد کنسول ایکننده کنترلدارد.

 Field. اسیت  field portrayalsشیامل ییک ییا چنید      displayهر .کندیرا کنترل م یبعدسه  ای یبعد دو

portrayals اشیا خاص یا ارزشهایشان را از طریق simple portrayal  بعید   تیی در نها.تصویرسازی می کنید

-فیراهم میی   مدل شتریب اتییجزرا برای بررسی  simple portrayals، inspectorsموس با  ایاز انتخاب اش

   کنند.

 نمایی از معماری مدل وتصویرسازی قابل مشاهده است. 1شماره در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MASONمعماری -1شکل شماره
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 اجرای مدلو  MASON  مراحل نصب -6

ای به  نام پوشه  /https://cs.gmu.edu/~eclab/projects/masonپس از دانلود این ابزار از سایت      

MASON  دانلود می شود.در این پوشه یک فایلBATCH  به نامMASON  وجود دارد که با اجرای آن

که با انتخاب هر  2همانند شکل شماره  قابل مشاهده است  MASONلیست موارد شبیه سازی شده در 

 کرد.را مشاهده یشتوان اجرامیکدام از آنها 

 
 

 MASONمسیر رسیدن به -2شکل شماره

 
 قابل مشاهده است. 1درشکل شمارهMASON سازی شده درهای شبیهلیست برنامه

 
 

  MASON.Batchاجرای -1شکل شماره

https://cs.gmu.edu/~eclab/projects/mason/
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ی نوشته شده برای هریک از هاوجود دارد که کالس  Resourceنامدیگری به  یپوشه MASONپوشهدر 

 یا  Eclipseها را درمحیطتوان این کالسزبان جاوا قابل دسترس است که می بههای موجود برنامه

NetBeans  کرد.منتقل کرد و در آنجا اجرا 

 شود.نشان داده می 4شماره های شبیه سازی شده محیطی مانند شکل پس از انتخاب یک نمونه از برنامه

 است.انتخاب شده  Heatbugsبرای مثال برنامه

 
  

نتخاب یک نمونه برنامه -4شمارهشکل   (Heatbugs)ا

 

  5مانند شکل شمارهشود.مدل اجرا می ،در پایین پنجره سمت راست Playبا انتخاب دکمه

 
 

     Heatbugs اجرای برنامه -5شکل شماره
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اسیت کیه    Tabاولیین   Aboutاسیت.  Tabداری پینج  راسیت  سیمت  یشیود پنجیره  طور که مشاهده میی همان

 دهد.شده میسازیمورد برنامه شبیهی در توضیحات

Tab  دوم Consoleباشدمدل می در شامل اطالعاتی در ارتباط با ایجاد تغییر است که. 

Tab  سوم Display توان مدل را نشان یا پنهان کرداست که می. 

Tab  چهارمModel     است که این قسمت شامل پارامترهای مخصوص هر میدل اسیت کیه در source  برنامیه 

 (5.)شكل شماره این پارامترها نتیجه بر روی مدل قابل مشاهده استو با تغییر است  تعریف شده

 
 

 پارامترهای برنامه -1ماره شکل ش

 

 است.معرفی شده 9نام دارد که منوی آن در شکل شماره  Display Areaقسمت سمت چپ 

 
 

 Display Area معرفی منوی -9 شکل شماره
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 های شبیه سازی شدهمعرفی برنامه    -1

1-3- Pacman 

     Pacman  یک بازی ویدیویی است که توسط یکی از افراد شرکت نامکو ژاپن طراحی شده است و توسط شرکت میدوی

پر نقطه  )پر از راهرو()دایره زرد رنگ( را باید در یک باغ هزار توی Pacman گیمز در ایالت متحده توزیع شده است. گیمر، 

هدف بازی که در هر مرحله تمام نقاط باید خورده شود، محقق شود. در این باغ چهار روح نیز وجود دارند که حرکت دهد تا 

 را دارد. هر روح شخصیت متمایز خود

 (blinkyاست.) Pacmanروح قرمز: به دنبال 

 (pinkyکند.)تالش می Pacmanروح صورتی: برای موقعیت در مقابل دهان 

 (lnkyکند.)حرکت می Pacmanروح آبی: ثابت است و گاهی اوقات به سمت 

 (clydeکند.)در واقعیت شبیه روح قرمز عمل می روح نارنجی: رفتار تصادفی دارد اما

 را لمس کنند زندگی Pacmanرا صید کنند. اگر هریک از ارواح  Pacmanگردند تا چهار روح پیچ و خم ها را می

 Pacman رود و این به معنی تمام شدن بازی است.از بین می 

یجه با خوردن این گلوله ها توانایی خوردن ارواح و درنت Pacmanدارند که  گوشه باغ، چهار گلوله قدرت وجود در چهار

 .شودمشاهده می 4محیط آن در شکل شماره شود. ل برای سرگرمی استفاده میاز این مدکند. خوردن نقاط بیشتر را پیدا می

 

  pacmanمحیط بازی -4 شکل شماره
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1-6- Schelling Segregation 

-امل با رنگ قرمز و آبی، اشغال میدهد. خانه ها توسط دو نوع عهر سلول خانه ای را نشان می Segregationدر مدل      

 شوند. مدل همچنین شامل مناطق خاکستری غیر قابل دسترس است.

ن صورت عامالن خوشحال هستند اگر حداقل دو همسایه مانند خودشان داشته باشند و در غیر ای در یک نسخه از مدل، 

اش باشند اگر اینطور نبود یک مکان فراد رنگ مشابه در فاصله همسایگیدهد که اناراضی هستند. در واقع هر عامل ترجیح می

دهد به مکان پر ازدحامی برود. از این مدل در رود. عامل ترجیح میآنجا میکند و به خالی را به طور تصادفی انتخاب می

برای شود، جداسازی آنالین، جداسازی غیر مستقیم در اینترنت است که اغلب به عنوان یک راه جداسازی آنالین استفاده می

پوست ها و سیاه پوست ها در آمریکا شود. همچنین از این مدل برای تبعیض نژادی بین سفید برابری بین مردم استفاده می

 استفاده شد.

توانیم ها میهایی است که از طریق آنTabدهد. جدول سمت راست دارای را نشان می Segregationمدل 7شماره شکل 

 توضیحاتی در مورد مدل می دهد. About Tab .تغییراتی را در روند مدل ایجاد کنیم

 

 7شکل شماره 

سرعت انتشار عامل ها را کاهش دهیم. همچنین در قسمت  Console Tab در Delayتوانیم با تغییر می

Automatically Stop at Step  مانند گام در روند پیشرفت مدل چه زمانی متوقف شود.توانیم مشخص کنیم که هرمی

 .11و شکل شماره 11شماره  شکل
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11 شکل شماره   

 

 

 11شکل شماره 

 

رشد مدل ما متوقف  کنیم که پس از گذشت آن،مشخص می زمانی را Automatically Stop after Timeدر قسمت 

 .قابل مشاهده است 12که در شکل شماره  شودمی
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 12شکل شماره 

پس  Stopدر این است که در  Stopبا  Pauseکردن اشاره دارند که تفاوت  Pauseبه  Console Tabدو قسمت بعدی در 

با  Pauseشود و تا زمان مشخص شده ادامه می یابد. اما در  زمان از صفر می Playبا انتخاب دوباره گزینه  ازاتمام زمان توقف،

  11که در شکل شماره شودد بلکه به صورت یکی یکی اضافه میشوشروع نمیزمان از صفر  Playانتخاب دوباره گزینه 

 .نمایش داده شده است

 11شکل شماره 
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 توانیم مدل را نشان یا پنهان کنیم.قابل مشاهده است می 14که در شکل شماره  Display Tabاز طریق 

 

 

   Display Tab -14شکل شماره 

های درون ی عاملبه ترتیب ارتفاع و پهنا Model Tabدر  Grid Height  &Grid Widthبا تغییر  15در شکل شماره 

 دهیم.مدل را تغییر می

 

 Grid Height  &Grid Width -15شکل شماره 

  .های هر عامل را تغییردادمی توان تعداد همسایه Neighborhoodبا تغییر عدد  11مطابق با شکل شماره 
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 Neighborhoodتغییر عدد  -11شکل شماره 

-های قرمز و احتمال عاملبه ترتیب احتمال عامل Blue Probability & Red Probabilityتوانیم با تغییر همچنین می

 کنیم.یش احتمال رنگ قرمز را مشاهده میافزا 19شماره های آبی را افزایش دهیم. در شکل 

 

 19شکل شماره 

 کنیم.را مشاهده می 14رسی به صفر. شکل شماره با تغییر احتمال غیر قابل دست
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 14شکل شماره 

که در شکل  شودهای قرمز و آبی میعاملکنیم تمام صفحه مملو از مشاهده می ،ین با صفر کردن احتمال خالی بودنهمچن

 .قابل مشاهده است 17شماره 

 

 17شکل شماره 

 را نشان می دهد. Thresholdتغییر 21شکل شماره 



 

15 
 

 

 Threshold تغییر -21شکل شماره 

 

1-1- Sugarscape 

      Sugarscape  یک مدل مبتنی بر عامل است که توسطJoshua M. Epstein & Robert Axtell  برای بررسی

ارائه  »جوامع مصنوعی در حال رشد«است. آنها مدل اصلی را در کتاب خود اقتصادی توزیع ثروت طراحی شده

یک شبکه مجازی دو بعدی است که در آن هر سلول دارای مقدار مشخصی از ثروت انتزاعی، به نام شکر  Sugarscapeدادند.

، هر عامل ذخیره شکر دارد،  Sugarscapeترین حالتکنند. در سادهع میزنند و شکر را جماست. عامالن در شبکه پرسه می

گام کند.در هرتواند مشاهدهیکند و گستره ای از سلول های مجاور را که ممتابولیسمی دارد که در آن قند خود را مصرف می

توانند این قوانین میکند. که بیشترین شکر را دارد حرکت می کند و سمت سلولیهای نزدیکش نگاه میبه سلول زمانی عامل

واند  به تمی شود. به عنوان مثال یک بیماریوام و جنگ را شامل بیماری، مرگ، شوند تا موضوعاتی چون تولیدمثل،بسط داده

 تواند عامالن سالم نزدیک را آلوده کند. که در آن یک عامل بیمار می سیستم معرفی شود

-کنند و به سمت قسمتهستند که قند خون را در خود ذخیره می هانقاط قرمز نشان دهنده عامل 21شماره شکل در      

دهد و هایی با رنگ زرد پرنگ نمایش میر شکل قند خون بیشتر را با دایرهروند که مقدار قند خون بیشتر باشد دهایی می

 زیاد است. ،واحی به دلیل قند خون بیشترکنید تجمع در برخی نهمانطور که در شکل نگاه می

 توان تغییرات را روی مدل مشاهده کرد.می  Console Tabدر این قسمت نیز مانند مدل قبل با تغییر پارامترها درون 
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 Sugarscape اجرای برنامه -21شکل شماره 

 هابرنامه و استفاده در MASON های معرفی کتابخانه -3

شود  اجرا میبا جاوا   NetBeans یا  Eclipseهمانندی  workplaceتوسط   MASONبرنامه شبیه سازی شده 

 .22در شکل شماره  مانند قطعه کد زیر

 

 22شکل شماره 
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MASON هایی است که با دارای کتابخانهImportرخی از کرد .در ادامه بتوان از آن استفادهمی ها،کردن آن به برنامه

    بریم.های آن را نام میترین کتابخانهمعروف

 sim.engineکتابخانه  -3-3

یا همان کالس اصلی اجرا کننده برنامه را ایجاد کنیم که از کالس  mainبرنامه باید یک کالس  اجرایدر ابتدا برای 

SimState  ،extend   کند که از کتابخانهimport sim.engine.* است.  

Create the file Students.java Place in it the text: 

Import sim.engine.*; 

Public class Student extends SimState 

{ 

Public Student (long seed) 

{ 

Super (seed); 

} 

Public static void main (String [] args) 

{ 

doLoop (Students. Class, rags); 

System.exit (0); 

} 

 

SimState ها را فراخوانی کنیم از جمله:دارای برخی از توابع است که باید آن 

 .شودیم صدا زده SimStateاز  ()callمتد شود، یآغاز م یساز هیشب کیکه  یهنگام .1

 شود.قسمت اجرا شده ذخیره می Nشد و هر  شود و برنامه اجرا خواهدصدا زده می ()stepبطور مکرر تابع  .2

 .شودمیتمام  یساز هیو شبشده  صدا زده SimState از  ()finishتابع ، در آخر  .1

SimState اءیاز اش یخصوص یستریرج کی نیهمچن Asynchronous  مانند(AsynchronousSteppable را )

 لیتکم ها راکه هنوز آن یندازد و در صورتایم قیها را به حالت تعلو توقف آن یبازرس ندیفرا یکند و در طیم ینگهدار

 .کندیم killها را آن () finish باشند درتابعنشده

 sim.util.schedualکتابخانه  -3-6

 دیخواهیاگر م هستند SimStates ،serializable شود.قطعه گسسته اجرا شده ذخیره می N به صورت برنامهدر اینجا 

 یسازهیشب ونیزاسیالیرا در سر ایکه تمام اش دیتالش کن دیبا ،بخوانید checkpoint از و  دیخود را کنترل کن یساز هیشب

 ،یساز الیشود. پس از سریم دهینام  ()checkpoint، preCheckpoint کی یسازالیقبل از سر تابع.دیکن

postCheckpoint()  که  یشود. هنگامیم دهینامSimState  کیاز checkpoint شود، یم یریبارگ

awakeFromCheckpoint()  دیکن جادیرا ا ماتیهر گونه تنظ دیشود تا شما بتوانیم دهینام. SimState  یهامتد زین 

 .دکنیم را سریالها انیها و جرلیفا SimStateکنند و سپس یمسازی ی پیادهفراخوان از طریقرا  یمتعدد

  sim.util.Int2D کتابخانه -3-1

Extend abstract Grid2D  ،object یدسترس هیبه آرا میبه طور مستقتوان می کند ومی دو بعدی یهاهیآرا را بصورت 

-شبکه ی درستسازادهیپ یدر مورد چگونگ نقش ها یبرا Grid2Dکند. یرا اجرا م Grid2Dتمام رابط  main نیا .رد کدایپ
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غیره  وfield[x].length انیببه  ازیاز ن یریجلوگ ی. عرض و ارتفاع جسم براشودمیمشاهده  hexagonalیا  toridal یها

 شود.یارائه م

 sim.util.Bagکتابخانه  -3-3

/  افیت یدر یروش هیا متاسفانه هستند ) ArrayListsاز  عتریبار سر میحدود سه و ن bag ه،یبه آرا میمستق یبا ارائه دسترس 

آنهیا   ی)کیه روش هیا   Vectorsاز  عتریاست( و چهار برابیر سیر   میقابل تنظ ریدامنه غ یچک ها یدر حال حاضر حاو میتنظ

کامل هسیتند،   یامحدوده دامنه یهاکه با چک  ()setو   ()getساخته شده در  یهاروش ی. حتهستند هماهنگ شده است(

 هستند. ArrayListsدو برابر سرعت 

 sim.util. Steppableکتابخانه  -3-9

 از Interfaceتوسییط ، ()step تییابع یاجییرا قیییاز طر اشیییااسییت کییه  نیییبییدان توجییه شییود ا دیییکییه با یزیییچ نیاولیی 

sim.engine.Steppable  (21)شکل شماره شود.یاجرا م 

 

   21شکل شماره 

 sim.util. GUIStateکتابخانه  -3-5

 ی، رابط کاربر()stepروش  یاجرا قیاز طر main و کندیرا اجرا م main،  sim.engine باید توجه شود که

sim.engine.Steppable کند. با یرا اجرا مStappable ،main تا روش گام )...( آن را در  دادتوان در برنامه قراریرا م

 نام ببرد. ندهیمختلف در آ یهازمان

 sim.engine.Stoppableکتابخانه  -3-1

 .24مطابق شکل  شوند.توانند مانع رفتن به گام بعدیمی  ()stopبا صدا زدن تابع  stoppable اشیای

 

 stoppableاز کالس  ()stopتابع استفاده از  -24شکل شماره 
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  sim.util.MutableInt2Dکتابخانه  -3-9

MutableInt2D    مشابه با  یطبقه کیعمدتاjava.awt.Point  است، معادلInt2D در است .SparseGrid2D  و

Continuous2D کی جادیبه ا ازیبدون ن هاهمسایه یانجام جستجو یبرا Int2D شود که سبب جمع یار استفاده مبهر

 (25شکل شماره )شود.یم هاgarbage از یاریبس یآور

 

  25شکل شماره 

 Sim.display.Display3D Constructor Methodsکتابخانه  -3-3

Display3D داده متصل به GUIState شود. منطقه قابل مشاهده یمCanvas Display3D  به عرض و ارتفاع داده شده

 شود بصورت زیر:می میتنظ کسلیپدر 

Public Display3D (double width, double height, GUIState guistate) 

کند و خود را یمتصل م GUIStateآن را به طور خودکار به   Display3D کی، هنگام ساخت Display2Dدرست مانند 

 کیرا در  Display2Dاست که  نیا یکار بعد. به طور مشابه، معموال دیافزایم  minischedule GUIStateبه 

JFrame بر خالف دیقرار ده .Display2D که شود یم شنهادی(، به شدت پانتخابی باشدکه  یی)جا JFrame  را خودتان

 دهد.یانجام م createFrameکار را با  نیا Display3Dدر عوض،  دینکن جادیا

 Sim.display.Display3D Methodsکتابخانه  -3-33

Public JFrame createFrame() 

 است. هنوز مشخص نشده JFrame. است و قرار دادن خود در آن JFrame کیکردن  زیبه فر Display3D تیهدا

Public Frame getFrame() 
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JFrame یفعل Display3D نهیپس زم کی میتنظ دتوانیم نیگرداند. همچن ی( را برمریخ ایکرد  جادیآن را ا ایرا )که آ 

 . شود شینما یبرا

ها کدهایی با زبان نآهستند که در  هااز کالس  sourceشامل یک simsateسازی شده توسط های شبیههریک از برنامه  

ها در این برنامه شوند ،بردارند و خصوصیاتی از آن را شامل میها قسمتی از برنامه را در جاوا وجود دارد.هر یک از این کالس

شود ی که برنامه در ان اجرا میworkplaceدو کالس اصلی وجود دارد، یکی برنامه را بصورت گرافیکی و دیگری در کنسول  

و دیگری  ""UIهای اصلی که برای نمایش برنامه بصورت گرافیکی است اصوال با پسوند شود.یکی از این کالسنمایش داده می

برای مثال  کالس اصلی بدون پسوند است که هر یک از اینها کالس اجرا کننده هستند.که نمایش در کنسول است تنها نام 

 .نوشته شده را در نظر بگیرید eclipseرا که توسط   sugarescapeکد مربوط به 

 

 کالس اصلی نمایش غیر گرافیکی -21شکل شماره 

 

 کالس اصلی نمایش بصورت گرافیکی -29شکل شماره 
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 شود:بصورت زیر می  Schelling Segregationهمچنین برای برنامه 

 

 کالس اصلی نمایش بصورت غیر گرافیکی-24شکل شماره 

 step و timeو rate دهد بصورت:برنامه در هر لحظه را نشان می ، اجراینگاه کنید در قسمت کنسول 27کل شماره اگر در ش

 

 گرافیکیکالس اصلی نمایش بصورت -27شکل شماره 
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 افزارمعرفی نرم -3

Net Logo توسط افزارنرم این. است مختلف هایپدیده سازی شبیه برای سازیمدل افزارنرم یک Wilensky  uri 

 شبیه برای افزارنرم این. یافت توسعه کامپیوتری سازیمدل و ارتباطات آموزش مرکز در و شد معرفی 1777در سال 

 . است شده طراحی پیچیده هایسیستم سازی

 .است...  و اجتماعی، اقتصادی پزشکی، کامپیوتر، شیمی، فیزیک، ریاضی، علوم در آن کاربردهای

 Netlogoهای ویژگی -6

 رایگان 

 Open source 

  استفاده از زبانlogo  

 مختلف. هایپلتفرم روی بر اجرا قابل: عامل سیستم 

 آنها، سازی شبکه و شده ایجاد اشیا نمودن مرتبط امکان ساده، زبانی ساختار ریزی،برنامه قابل کامال: زبان 

 ...   و شده طراحی پیش از اشکال از توجهی قابل مجموعه بودن دارا

 فرمان خط پذیر، اندازه و چرخش قابل اشکال بعدی، سه و دو بصورت مدل مشاهده قابلیت: محیط 

 دهد،می بیشتر دقت با را خروجی مشاهده و مدل سرعت کنترل اجازه که سرعت اهرم بودن  دارا هوشمند،

 ... و قدرتمند و پذیر انعطاف نمودار رسم سیستم

 عامل بر مبنی: عوامل (Agent base )باشدمی خود خاص مشخصات دارای عامل هر که ایگونه به بودن. 
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 محیط نرم افزار -1

 : کتابخانه از آماده نمونه یک کردن باز

File > Models Library > Social Science > AIDS   

 کند.: شرایط را بر محیط اعمال میsetup دکمه

 باشد(می forever)بصورت  دهد: تا زمانی که روشن باشد تعامالت را نشان میgoدکمه 

Interface: .محیط شبیه سازی است 

Info: گردد.راهنمای شبیه سازی که توسط طراح شبیه سازی تدوین می 

Code: شود.برنامه در اینجا نوشته می 

 :interfaceدر  (button) جهت ایجاد دکمه

R-Click > Button > Display name:      نام دکمه

 افزارمحیط نرم  -1 شکل
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 ماند تا زمانی که غیرفعال شود.دکمه فعال می foreverبا انتخاب گزینه 

Info: 

 توان توضیحات و راهنمای برنامه را ایجاد کرد.می editاز طریق دکمه  infoدر تب 

 گردند.( شروع میshift+3)دو عالمت هشتک یا  ##توضیحاتی که بصورت عنوان باید درج گردند با 

:Code 

نام رویه درج شده که با اضافه  toشود. پس از دستور نوشته می endتا  toدر حد فاصل  (procedure)هر رویه

 شود.دکمه، ارتباط دکمه و رویه برقرار می commandsکردن این نام در قسمت 

تا  toتواند شامل یک یا چند رویه دیگر باشد که بصورت جداگانه هریک از رویه ها در فاصله همچنین یک رویه می

end نمایند.فرایند خود را اجرا می 

 :(agentعامل)

 کند.: عاملی است که در سطح شبکه حرکت میturtlesهای متحرک عامل

 هاست که در کنار هم چیده شده اند.ثابت یا ایستاده بوده و شامل شبکه ای از سلول :patchesهای ثابت عامل

 کند.می: دو عامل متحرک را به هم پیوند linksرابط یا پیوند 

 کند.: بر هر آنچه که در حال اتفاق افتادن است نظارت میobserverناظر 

Slider: 

 :interface)کنترل کننده وضعیت بصورت کشویی( در قسمت  sliderجهت ایجاد 

R-Click > Slider > Global variable: نام اسالیدر 

گردد. ( مشخص میincrementهای اسالیدر)پرشو همچنین تعداد  (maximumو باالیی) (minimumحد پایینی)

تواند بصورت افقی یا ( را نیز مشخص کرد. اسالیدر میunit( و واحد آن)valueفرض اسالیدر)توان ارزش پیشمی

 عمودی باشد.

 :مانند. نمود درج دستور جلو در باید را اسالیدر نام کد، به اتصال جهت

create-turtles  SliderName 

 عامل و مشخصات آن:بازرسی 

ی گزینه و عامل عنوان انتخاب با نمود کلیک راست هاعامل از یک هر روی بر توانمی سازی، شبیه محیط در

inspect باشدمی ترتیب بدین فرض پیش صورت به هامشخصه. داد قرار بازرسی مورد را عامل هایمشخصه: 
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 (، موقعیت محورxcorها)x(، موقعیت محور heading(، جهت حرکت عامل)color(، رنگ عامل)howشماره عامل)

y(هاycor(شکل عامل ،)shape(برچسب عامل ،)lable(رنگ برچسب ،)lable-color قطر خط مسیر حرکت ،)

 (pen-mode(، شرایط خط)pen-sizeعامل)

 (:globalsهای عمومی)تعریف متغیرها یا ثابت

 و سراسری صورت به شده تعریف متغیرهای و میپذیرد صورت تابعی هر از قبل و برنامه آغاز در جدید متغیر تعریف

 .شوند استفاده مدل یک از نقطه هر در تواندمی و هستند دسترس در عوامل تمامی توسط و بوده عمومی

 (:breedتعریف یک سری عامل جدید)

Netlogo ابتدای برنامه و پیش از  های متحرک جدید ایجاد شوند. این عامل جدید باید دردهد که عاملاجازه می

سایر توابع تعریف شود. اولین ورودی نام عامل مربوطه)بصورت جمع( بوده و دومین ورودی نام یک عامل منفرد 

 باشد. مانند:می

breed [wolves wolf] 

breed [sheep a-sheep] 

 (:turtles-ownو  breed>-own>) مشخصات جدید عامل

 خود به را جدیدی مشخصات میتوان( شده تعریف جدید عاملهای حتی یا و متحرک ثابت،) عوامل از یک هر به

 مثال: عنوان به. دهند اختصاص

breed [cats cat ]  

breed [dogs dog]  

breed [hamsters hamster] 

turtles-own [eyes legs]                 رود.های جدید بکار میبرای تمامی عامل     

                      cats-own [fur kittens]رود.ها بکار میگربهتنها برای عامل 

hamsters-own [fur cage] 

Dogs-own [hair puppies] 

 نمودار و مانیتور:

R-Click > Monitor > Reporter: 

Count turtles 

Count turtles with [    ] 
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max [ ] of turtles 

   

R-Click > Plot > plot pens: 

Plot count turtles 

Plot count turtles with [color = red] 

plot count patches with [pcolor = green] 

 مدل ترافیک -3

 

 

 کند:کند. هر اتومبیل از مجموعه ای از قوانین ساده پیروی میها را در یک بزرگراه مدل میاین مدل حرکت اتومبیل

  دهد.خود در فاصله نزدیک مشاهده کند، سرعت خود را کاهش میاگر اتومبیلی مقابل 

 دهد.اگر اتومبیلی در مقابل خود نبیند سرعت خود را افزایش می 

 شود:میزان افزایش و کاهش سرعت در هر لحظه به شکل زیر محاسبه می

 مدل ترافیک -2 شکل
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ماشین مقابل قرار داده و  نکته: هر اتومبیل هنگام مشاهده اتومبیلی در مقابل خود ابتدا سرعتش را برابر سرعت

 کند. را فراخوانی می slow-down-carسپس 

گونه تصادف، خرابی پل یا مواردی از این دست هم تواند حتی بدون هیچدهد که ترافیک میاین مدل نشان می

 وجود بیاید.به

شوند در نتیجه ممکن ایجاد میهای تصادفی ها با موقعیتتواند از تعداد کم اتومبیل شروع شود. اتومبیلترافیک می

های  پشت سر شود اتومبیلاست چندین اتومبیل در کنار یکدیگر قرار بگیرند وآهسته حرکت کنند این باعث می

 ها نیز آهسته حرکت کنند و ترافیک بوجود بیاید.آن

 کند.کنند، جریان ترافیک به عقب حرکت میها به سمت جلو حرکت میعلی رغم اینکه اتومبیل

 در این مدل سه متغیر وجود دارد که میتوانند در بوجود آمدن ترافیک موثر باشند:

 ها )تراکم(تعداد اتومبیل 

 ( میزان افزایش سرعتacceleration) 

 ( میزان کاهش سرعتdeceleration) 

 21، 11ها به ترتیب آنها را در دهد که تعداد اتومبیلتاثیر تراکم بر جریان ترافیک را نشان می 1 و 2 و 1های شکل

 ایم.قرار داده 11و 

 
 تاثیر تراکم بر جریان ترافیک -1شکل
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 ان افزایش و کاهش سرعت بر ترافیکتاثیر میز -3-3

دهند. میزان کاهش ترافیک را نشان میتاثیر میزان کاهش و افزایش سرعت بر  1و  5های شکل

ها در کنیم که ترافیک روان است و حداکثر سرعت ماشینایم. مشاهده می( را صفر قرار دادهdecelerationسرعت)

maximum  مقدار خود قرار دارد. سپس در حین شبیه سازیdeceleration بینیم که دهیم و میرا افزایش می

کنند. واضح است ایجاد ترافیک ها با سرعت متوسط حرکت میکند و اتومبیلدا میسرعت در همان نقطه کاهش پی

در این حالت به این علت است که هر اتومبیل هنگام مشاهده اتومبیلی در مقابل، سرعت خود را به حداکثر مقدار 

 شود.های پشت سر میدهد و این باعث کاهش سرعت سلسله مراتبی سرعت اتومبیلممکن کاهش می

 تاثیر تراکم بر جریان ترافیک -4شکل

 تاثیر تراکم بر جریان ترافیک -5شکل
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 کاربردها -3-6

های مهندسان ترافیک است. این ابزار امکان ارزیابی اطالعات ترافیک تحلیل جریان ترافیک یکی از مهمترین فعالیت

 دهد.را به ما می real-timeجاده ها بصورت 

 های راهنمایی، محاسبه عرض جاده و... استفاده کرد.بندی چراغتوان برای زماناز این اطالعات می

ها در توان برای دریافت سریع و ایمن پیامهای کامپیوتری است که مییکی دیگر از کاربردهای این مدل در شبکه

 مقصد از آن استفاده کرد.

 تاثیر میزان افزایش و کاهش سرعت بر ترافیک -1شکل

 تاثیر میزان افزایش و کاهش سرعت بر ترافیک -1شکل



 

11 
 

9- Segregation  

زی نژادی در ایاالت متحده به عنوان یک اصطالح عمومی شامل جداسازی یا تفکیک دسترسی به امکانات، جداسا

خدمات و فرصت هایی مانند مسکن، مراقبت های پزشکی، آموزش، اشتغال و حمل و نقل در راستای نژاد است. این 

ایی ها از نژادهای دیگر اشاره دارد، اما عبارت اغلب به جداسازی قانونی یا اجتماعی اعمال شده از آفریقایی آمریک

 همچنین به تبعیض عمومی علیه افراد رنگ توسط جوامع سفید پوستان اعمال می شود. 

اشاره دارد که جداگانه اما به ندرت  "جداگانه اما برابر"این اصطالح به جدایی فیزیکی و ارائه امکانات به اصطالح 

تبعیض نژادی، مانند جدایی از نقش در یک موسسه: برای به عنوان مثال، در برابر است و همچنین به سایر تظاهرات 

، واحدهای سیاه به طور معمول از واحدهای سفید جدا شدند اما 1751نیروهای مسلح ایاالت متحده قبل از دهه 

آن آنها  توسط افسران سفیدپوست رهبری شدند. عالئم استفاده می شود برای نشان دادن غیر سفید پوستان که در

می توانند قانونی راه رفتن، صحبت کردن، نوشیدن، استراحت، و یا خوردن. امکانات جداگانه از مدارس سفید تنها تا 

 .گورستان سفید پوستان گسترش یافت

توسط دولت فدرال یک سری تصمیمات دیوان عالی توسط دانشگاه براون در  1754قانون تفکیک مدارس در سال 

د. همه قوانین مربوط به جداسازی عمومی )جدایی از قانون( توسط قانون حقوق مدنی سال متوقف ش 1754سال 

لغو شد.پس از تظاهرات در طول جنبش حقوق مدنی، این امر به افکار عمومی منجر شد که در برابر جدایی  1714

 قانونی اعمال شود.

حده آمریکا افراد نژادهای مختلف ممکن جداسازی نژادی بیشتر در مسکن صورت می گیرد. اگر چه در ایاالت مت

است با هم کار کنند، اما هنوز بعید است که در محله های یکپارچه زندگی کنند. این الگوریتم تنها در درجه های 

 مختلف در مناطق شهری متفاوت است. 

 سازیشبیه -9-3

این پروژه رفتار دو نوع الک پشت در یک حوضچه اسطوره ای را مدل می کند. الک پشت های قرمز و الک پشت 

 "خود"های سبز همراه با یکدیگر هستند. اما هر الک پشت می خواهد مطمئن شود که آن را در نزدیکی برخی از 

قرمز زندگی الک پشت های اقل برخی از زندگی می کند. به این معنی، هر الک پشت قرمز می خواهد نزدیک به حد

کند، و هر الک پشت سبز می خواهد در نزدیکی حداقل برخی از الک پشت های سبز زندگی کند. شبیه سازی 

نشان می دهد که چگونه این ترجیحات فردی از طریق حوضچه موج می زند و منجر به الگوهای بزرگ در مقیاس 

 می شود.بزرگ 

های توماس شلینگ در مورد سیستم های اجتماعی )مانند الگوهای مسکن در شهرها( الهام این پروژه توسط نوشته 

 گرفته شده است.

مهمترین مسئله در مدل شلینگ، از دیدگاه اجتماعی، این است که چگونه انتخاب ها در ساختار اجتماعی انجام می 

 .شود و منجر به الگوهای مسکونی جداگانه می شود
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 توضیح -9-6

. Oو  Xدو نوع عوامل وجود دارد:  دیداده خواهد شد. فرض کن حیتوض یجزئ راتییاز تغ یاکنون با برخ نگیمدل شل

از دو نوع  تیرا نشان دهد. دو جمع رهیو غ یاقتصاد تیوضع ت،یمختلف، قوم یدو نوع عامل ممکن است نژادها

. پس از قرار رندیگ یشوند قرار م یداده م انشبکه نش کیمحله که توسط  کی یتصادف یعامل در ابتدا به مکان ها

 یخال ریبه عنوان نشان داده شده در ز ایشود  یعامل اشغال م کیتوسط  ای، هر سلول کلدادن همه عوامل در ش

 است.

 

است که  یراض زمانی عامل کی. ریخ ایاست  یخود راض یفعل تیموقعاز هر عامل  ایکه آ میکن نییتع دیحاال ما با

در  ندگانیهمه نما یبرا tآستانه  نیکه مانند خودشان هستند احاطه شده است. ا ییاز عامل ها T ٪ توسط حداقل

داشته باشد داشته  تیرا که با آن رضا یگرید نههر کس ممکن است آستا تیمدل اعمال خواهد شد، هرچند در واقع

 خود مواجه نشوند باالتر است. یفعل تیعکه عوامل با موق نیکه آستانه باالتر، احتمال ا دیباشد. توجه داشته باش

. اگر باشند X زیآن ن گانهمسای از ٪11حداقل که است  یراضزمانی  Agent X ،آنگاه t = ٪11 رعنوان مثال، اگ به

کامل شدن این  ی. براتغییر بدهدخود را  تیخواهد موقع یو م ستین یباشند، آن عامل راض Xها آن از ٪11کمتر از 

خوب است که  تیدر اقلتا زمانی  است که هر عامل  یمعن نیبه ا نای. باشد ٪11از  tآستانه  کی میفرض کن ،مورد

 خود داشته باشد.مجاور وجود  های سلول در مشابه عوامل از ٪11حداقل 

 یبعد X هستند. Xاز نوع  X گانهمسای از ٪51 رایدهد، ز یرا نشان م یعامل راض کی)سمت چپ(  ریز ریتصو

 یمثال سلول ها نیکه در ا دیهستند. توجه کن Xهمسایه های آن از نوع  از ٪25فقط  رایز ستین ی)راست( راض

 .شوند یدر هنگام محاسبه شباهت ها شمارش نم یخال
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 یشود و عوامل ناراض یشروع م دیدور جد کیدور حرکت کنند. پس از اتمام دور،  کیدر  دیبا یمه عوامل ناراضه

کند که همه عوامل در محله  یم دایادامه پ یدور تا زمان نیشوند. ا یدر شبکه منتقل م دیجد یبه مکان ها گریبار د

راضی هم ب وضعیت  Agentناراضی یک  Agentد. ممکن است با تغییر مکان یک باشن یبا محل اقامت خود راض

 ناراضی برسد.

 شکل نهایی پس از تفکیک کلی:

 

 کاربرد در دنیای واقعی -9-1

آنالین جداسازی غیرمستقیم مردم در اینترنت است که اغلب به عنوان یک ابزار دموکراتیزه کردن برای جداسازی 

برابری بین مردم استفاده می شود. به عنوان مثال، سرویس های محبوب شبکه اجتماعی مانند مای اسپیس و فیس 

حاضر در دنیای واقعی وجود دارد، بوک متقاعد شده اند که تقسیم های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در حال 

 بزرگ شود.

Danah Boyd،  :مای اسپیس به محله "که مقاله ای را درباره جداسازی شبکه های اجتماعی نوشت، اظهار داشت

و کاربران از مای اسپیس برای فیس بوک خارج شده اند، شبیه  "یهودی نشین چشم انداز دیجیتال تبدیل شده است

  .ایاالت متحده رخ داددر  1711و  1751دهه های به پرواز سفید که در 

جداسازی نژادی در ایاالت متحده به عنوان یک اصطالح عمومی شامل جداسازی یا تفکیک دسترسی به امکانات، 

خدمات و فرصت هایی مانند مسکن، مراقبت های پزشکی، آموزش، اشتغال و حمل و نقل در راستای نژاد است. این 

 .سازی قانونی یا اجتماعی اعمال شده از آفریقایی آمریکایی ها از نژادهای دیگر اشاره داردعبارت اغلب به جدا

9-3- Interface 

 Percent Similar    ی نمودار زمان و عمودی آن نمودار این یک پالت است که نمودرا افقی آن نشاندهنده

دهد که دهد و نشان میمایش میسازی پیشرفت تغییرات را ندرصد است. این پالت در حین اجرای شبیه

 تند.                  با هم مشابه هس turtlesچه درصدی از 
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 Percent Unhappy    دهد که در هر زمان چه میزان از این پالت هم مانند پالت باال هست و نشان می

turtles  ناراضی هستند.  

 

 Similar-wanted    آستانه شباهت است.ما با تغییر این اسالیدر به طور دلخواه قبل از شبیه سازی

 در نهایت به این میزان به هم شباهت داشته باشند. turtlesکنیم که درخواست می

   

 

 توانیم با استفاده از این اسالیدر مقدار می)turtles.عامل ها( را به طور دلخواه تعیین کنیم 

 %unhappy   یکMONITOR  درصد نارضایتیturtles دهدرا در هر لحظه از زمان با عدد نشان می. 

         

 %similar  درصد رضایتturtles دهدرا در هر لحظه از زمان با عدد نشان می. 

   

  segregationسازی شبیه -9-9

 :Setup قبل از اجرا بعد از اعمال تنظیمات و زدن دکمه 

باهم  turtlesمقدار  مشابهتی که  setupقرار دادیم، بعد از زدن کلید  95و  2111ترتیت  تعداد و آستانه را به

نشان داده شد. این میزان نارضایتی وابسته به آستانه  47. 9درصد و مقدار نارضایتی یا عدم مشابهت  47داشتند 

 است هرچه میزان آستانه بیشتر باشد درجه نارضایتی بیشتر است.
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 اجرابعد از  -9-5

مان این است پس از اجرا میزان نارضایتی به صفر برسد و به میزان رضایتی ک با اسالیدر تعیین کردیم ما سعی

 شکل به خود با توجه به این آستانه باشد.در کنار بیشترین هم turtleبرسیم یعین هر 

 متغیرها updateکدهای  -9-1

set total-nearby similar-nearby + other-nearby 

    set happy? similar-nearby >= ( %-similar-wanted * total-nearby / 100 ) 

set percent-similar (similar-neighbors / total-neighbors) * 100 

  set percent-unhappy (count turtles with [not happy?]) / (count turtles) * 100 
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 5- Wolf-Sheep Predator-Mediated Coexistence 

 یشامل بسته ها تیجمع.دهد یمنشان را  شکار-یشکارچ یها ستمیدو مدل مختلف اکوس نیمدل ارتباط ب نیا

به شود که در غیراینصورت ین مدل موجب همزیستی میا .گوسفند )طعمه( است ی( و گله هاانیگرگ )شکارچ

 .جامعه منجر شود کیتعداد گونه ها در یا کاهش  شیافزا

 یها در جستجو گرگکند. رییتغ یتواند در رابط کاربر یآنها م نیشکار وجود دارد: گوسفند و بز. رقابت ب دو نوع   

خود پچ در نزد  کیاگر آنها را در  خورند، اما یخوردن هستند. گرگها هر دو گوسفند و بز را م یگوسفند و بز برا

 کند(. رییتغ یتواند در رابط کاربر یم حیترج نیگوسفند بخورند، )ا کیدهند  یم حیترج نندیبب

  اگر سوییچGRASS  را بهON شود ولی اگر به تنظیم کنید آنگاه مدل شامل علف هم میOFF  تنظیم

 شود.                                       کنید فقط شامل گرگ و گوسفند می

       

  از خوردن دوباره ظاهر شودکشد تا چمن پس بچقدر طول این اسالیدر تنظیم کننده اینکه. 

                                                                                

  اگر سوییچ SHOW-ENERGY? را به ONشود و تنظیم کنید آنگاه مدل شامل انرژی عامل ها هم می

         دهد .آن را نمایش می
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  اسالیدرهایINITIAL رود.اولیه گوسفند، بز و گرگ  بکار می  تنظیم کردن تعداد به ترتیب برای 

 

  اسالیدر…-GAIN-…  به ترتیب برای تنظیم کردن مقدار انرژی کسب شده هر گوسفند، بز و گرگ از

شود ها مقدارش صفر باشد، به این معنی است که به زودی نسل آن منقرض میخوردن غذا. اگر یکی ازاین

 روند.وری)عوامل دیگر هم موثرند( دیرتر از بین میزان بهرهو هر چه بیشتر باشد می

 

  اسالیدرWOLF-GOAT-PREF :  دهد.اولویتی که یک گرگ برای یک بز نشان می                 

   

  اسالیدر…- REPRODUCE احتمال بازتولید هر عامل در هر گام زمانی. 

 

  اینMONITOR دهد.ها تعداد هر عامل را در هر لحظه نشان می 

                                                            

شود و به ازای بازتولید علف یک واحد انرژی از گوسفند و : یک واحد انرژی در هر مرحله از یک گرگ کسر مینکته

 شود.بز کم می

 در ابتدا تمام متغیرها را یکسان تنظیم کردیم مثل تعداد گرگ و گوسفند و ... 

کنیم. بار اول مقدار این شبیه سازی می  GRASS-REGROWTH-TIME حال دو بار این مدل را با تغییر

(و بز )خط کنیم با مرور زمان تعداد گوسفند )خط آبیگیریم.مشاهده می( در نظر می9اسالیدر را مقدار کمی)مقدار 

شود.زیاد شدن آنها رابطه مستقیمی با میزان تولید غذا دارد. گرگ ها هم بعد از چندلحظه زمانی از صورتی( زیاد می

 شود.ای در پالت زیر( چون گفتیم که در هر گام زمانی مقداری از انرژی گرگ کم میروند )خط قهوهبین می
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 روند.گز گوسفند و بز از بین نمیدر این مرحله هر

در  71ه ب  GRASS-REGROWTH-TIMEولی زمانی که برای بار دوم با همین متغیرات ولی این بار با تغییر 

 روند و درنهایت هم بز و گوسفند.ها از بین میابتدا مثل قبل گرگ

 

یشتری گوسفند و بز بشود و در نتیجه هرچه فاصله زمانی بازتولید علف کمتر باشد یعنی علف بیشتری تولید می

 شود.و هر چه بیشتر باشد تولید گوسفند و بزکمتری داریم و در نهایت جمعیت نابود میشود تولید می

 

 با مقداردهی گرگ ها از همان ابتدا به صفر چه  اتفاقی می افتد؟ سوال:

 دهد.اگر مقادیر همان مقادیر باال باشند و فقط مقدار تولید علف عوض شود همان اتفاقات باال رخ می جواب:

 افتد؟با مقدار دهی اولویت گرگ برای بز به صفر چه اتفاقی می سوال:
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 یعنی خورد. اینکه اولویت گرگ برای خوردن بز نیست و بین بز و گوسفند، گوسفند می این بدان معناست :جواب

شود و اگر دیگر گوسفندی برای خوردن وجود نداشته باشد کم کم نس گرگ هم ابتدا نسل گوسفندان منقرض می

 شود.منقرض می

 افتد؟با مقدار دهی اولویت گرگ برای بز به بیشترین مقدار چه اتفاقی می سوال:

 کند.بین گوسفند و بز، بز را برای خوردن انتخاب می جواب:

 افتد؟ها میچه اتفاقی برای گرگ  WOLF-GAIN-FROM-FOOD قداردهی اسالیدربا افزایش م سوال:

ها تمام شدن انرژی اختصاص داده شده به آنها هست حال اگر این مقدار را از آنجایی که عامل انقراض گرگ جواب:

که غذایی برای شود و تا زمانی شود پس دیرتر منقرض میآورد بیشترمیای که بدست میزیاد کنیم مقدار انرژی

 خوردن داشته باشد هنوز این جمعیت وجود دارد.

 افتد؟ها میچه اتفاقی برای جمعیت گرگ WOLF-REPRODUCEبا تغییر مقدار اسالیدر  سوال:

اگر این مقدار صفر باشد بیشترین جمعیت همان جمعیت اولیه است ولی اگر این مقدار صفر نباشد در حین  جواب:

 شوند.نیز تولید میهای دیگری اجرا گرگ

 کاربرد در دنیای واقعی -5-3

 های ایرانی.برای جلوگیری از انقراض یوزپلنگ

سازی و تغییر جمعیت آورد و شبیهپانوشت: از آنجایی که تغییرات مقادیر اسالیدر ها حاالت مختلفی را به وجود می

 سازی بیش از حد خودداریگزارش کار از شبیهکامال وابسته به این تغییرات حتی جزئی بود به دلیل طوالنی نشدن 

 کردیم
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 3عامل -3

.اردد وجودی نیز دیگر عوامل و محیط، فرایندها آن در و کندمی کار محیط یک در مستقل و مداوم طور به که نهاد یک  

 :عمومی مشخصات

 2خودمختاری 

 فعال فعالیت 

 پذیری واکنش 

 1اجتماعی توانایی 

 

نمایش عامل، محیط و تعامالت -3شكل  

 (ABMS) 4عامل بر مبتنی سازیشبیه و سازیمدل -6

 تعداد افزایش امکان محاسباتی های پیشرفت. است متقابل و مستقل عوامل شامل سازیمدل هایسیستم به جدید رویکرد یک

 .[1] است کرده فراهم برنامه مختلف های حوزه در را عامل بر مبتنی های مدل

 
 ها در محیطتعامالت عامل -6شكل

                                                           
1Agent  
2 Autonomy 
3 Social ability 
2 Agent base modeling system 
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 [10] کنیم؟ ایجاد عامل بر مبتنی سازیشبیه مدل یک چگونه -1

 .هاآن هایویژگی با همراه( هاکالس) اشیاء سایر و هاعامل انواع شناسایی :نمایندگان .3

 .کنندمی برقرار ارتباط آن با و کنندمی زندگی آن در عوامل که محیطی تعیین :3 محیط .6

 یا و با عامل عامل تعامل هرگونه به پاسخ در عامل هایویژگی آن توسط که کنید تعیین را هاییروش :نمایه هایروش .1

 .شودمی روزبه محیط با عامل تعامل

 .کنید اضافه سازی راشبیه طول در هاآن تعامل نحوه کند.می برقرار را مؤثر عوامل کنترل که هاییروش :6عامل تعامل .3

 .کنید اجرا محاسباتی افزارنرم در را عامل مدل :سازیپیاده .9

3- Repast Simphony 

 در استفاده برای که است جاذبه بر مبتنی و جاوا بر مبتنی سازیمدل سیستم یک شد. منتشر 2114 نوامبر 21 تاریخ در

 .است شده طراحی کوچک3 محاسباتی هایخوشه و کاری هایایستگاه

 

3-3- Repast Simphony Downloads 

 دانلود Repast Simphony و ویندوز برای مستقل نصب بسته عنوان به macOS عنوان به است و دسترس در 

 مستقیم طور به هستند، Eclipse به Repast نصب به مایل که کسانی برای Eclipse رسانیروزبه سایت یک

 .است شده ارائه

 Repast از استفاده به نیاز Java 8 نیاز مورد مجوزهای با سازگار جاوا توسعه کیت دریافت برای لطفا. دارد باالتر یا 

 .کنید مجددآ بررسی

 

3-6- Repast Quick Start 

 Repast Simphony [4] نصب و دانلود :3 مرحله

 نمونه مدل کردن وارد و Repast اجرای :6 مرحله

 نصب از پس Repast، میانبر کلید "Repast Simphony" یا ویندوز برای را macOS یا کنید اجرا 

 .کنید استفاده لینوکس برای Eclipse از سادگی به

 

                                                           
1 Environment 
2 Agent interaction 
3 Computational clusters 
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 repastساز محیط شبیه -1شكل

 

 پنجره، منوی از File Import Repast Repast Examples یپنجره. کنید انتخاب را Import مدل 

 .شودمی ظاهر موجود Repast هایمدل از لیستی با

 

 
 Import یپنجره -3شكل

 

https://repast.github.io/docs/RepastReference/figures/blank_workspace.png
https://repast.github.io/docs/RepastReference/figures/import_repast_demo.png
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 و کنید کلیک اجرا یدکمه کنار در سفید و سیاه انتخاب نماد روی و[14]  (مثآل زامبی) کنید اجرا را مدل •

"Zombies_Demo Model" است. شده داده این قسمت نشان زیر شکل کنید. در انتخاب را 

 

 
 اجرای یک مدل انتخابی  -9شكل

 

 پنل در کشویی هایدکمه از تعدادی. اولیه اجرا شود مدل تا کنید کلیک  Initialize Run دکمه روی •

 و کنید کلیک Play دکمه روی. کرد تنظیم را مدل پارامترهای توانمی آن از که شوندمی ظاهر کاربری

تمام ( ماندنمی باقی انسان هیچ کهزمانی) شده تعیین از پیش توقف مادامی که مدت زمان نمایش صفحه

 .شودمی اجرا مدل زمان آن شود، باقی مانده و تا

 
 ای از مدل اجرایینمونه -5شكل

 

https://repast.github.io/docs/RepastReference/figures/run_zombies_launch.png
https://repast.github.io/docs/RepastReference/figures/relogo_zombies_run.png
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9- Schelling's Model of Segregation [2] 

 موردی مطالعه -9-3

 .شد خواهید زدهشگفت نکردنیباور نژادی جدایی از کنید، نگاه قومی چند شهرهای نژادی توزیع به اگر

 توضیحبرای  است ممکن که [9] کرد ایجاد عامل بر مبتنی مدل یک ،1شلینگ توماس آمریکایی، اقتصاددان ،1791 سال در

 یا) افراد که زمانی حتی که داد نشان جداسازی مدل. کرد ایجادآن را  است، دشوار بسیار مبارزه برای جداسازی چرا کهاین

 را خودشان که گیرندمی تصمیم هم هنوز متفاوت، نژاد عامالن توسط ،کنند زندگی یا کنندنمی محاصره را خود ذهن( عامالن

 خود است ممکن افراد چگونه کهاین به جذاب نگاهی اما است، سادهکامآل  مدل چه اگر! کنند جدا زمان طول در دیگر عوامل از

 .دهدمی ندارند، کار این انجام برای تمایلی هیچ کهزمانی حتی کنند، جدا هم از را

 ؟کندمی کار مدل چگونه -9-6

 وجود عامل نوع دو کنید فرض. شد خواهد داده توضیح جزئی تغییرات از برخی با اکنون شلینگ مدل •

. دهد نشان را غیره و اقتصادی وضعیت قومیت، مختلف، نژادهای است ممکن عامل نوع دو. O و X: دارد

 داده نشان شبکه یک توسط که محله یک تصادفی هایمکان به ابتدا در عامل نوع دو از جمعیت دو

 اشغال عامل یک توسط یا سلول هر شبکه، در عوامل همه دادن قرار از پس. گیرندمی قرار ،شوندمی

 .است خالی زیر در شده داده نشان عنوان به یا شودمی

 

 
. 

 اسیت  راضیی  عامیل  یک. خیر یا است راضی خود فعلی موقعیت با عامل هر آیا که کنیم تعیین باید ما حاال •

 بیرای  که است t آستانه این. باشد شده احاطه است، خودشان مانند که هاییعامل از T ٪حداقل توسط اگر

 را دیگیری  یآستانه است ممکن کس هر واقعیت در هرچند شد، خواهد اعمال مدل در نمایندگان ی همه

 موقعییت  بیا  عوامیل  که این احتمال باالتر، ی در آستانه کنید که توجه. باشد داشته دارد، رضایت آن با که

 .است باالتر نشوند مواجه خود فعلی

 از کمتر اگر. X نیز آن همسایگان از ٪11 حداقل اگر است راضی t = 30٪، Agent X اگر مثال، عنوان به •

11٪ X ،ایین  بقییه  بیرای . دهید  تغیییر  در شیبکه را  آن موقعییت  خواهدمی و نیست راضی آن عامل باشد 

 تیا  اسیت  خیوب  اقلییت  در عامل هر که است معنی این به. باشد ٪11 از t آستانه یک کنیم فرض توضیح،

 .دارد وجود مجاور هایسلول در مشابه عوامل از ٪11 حداقل کهزمانی

 x > t%50 نییز  X همسیایگان  از ٪51 زییرا  دهید میی  نشیان  را راضیی  عامل یک( چپ سمت) زیر تصویر •

 .هستند

X 25آن  همسایگان از ٪25 فقط زیرا نیست راضی( راست) بعدی%x < t این        در که کنید توجه. هستند 

 .شوندنمی شمارش هاشباهت محاسبه هنگام در خالی هایسلول مثال

                                                           
1 Tomas schelling 
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 الگوریتم هر. کرد منتقل شبکه در خالی محل هر به را آن توانمی نیست، راضی عامل یک کههنگامی •

 طور به شده انتخاب سلول یک مثال، عنوان به. شود استفاده جدید مکان این انتخاب برای تواندمی

 .شود منتقل موجود مکان تریننزدیک به تواندمی عامل یا شود، انتخاب است ممکن تصادفی

 راست سمت تصویر. گیرندمی قرار هاآن کنار ایستاره ناراضی عوامل تمام ،(چپ سمت) زیر تصویر در •

 غیر هایسلول به تصادفی طور به ناراضی عوامل یهمه کهآن از پس دهدمی نشان را جدید پیکربندی

 که عواملاز  بعضیباعث شود  است ممکن جدید تنظیمات که باشید داشته توجه. اندشده منتقل اشغال

 .شوند ناراضی ، بودند راضی قبآل

 

 

      

 و شودمی شروع جدید دور یک دور، اتمام از پس. کنند حرکت دور یک در باید ناراضی عواملی همه •

 کندمی پیدا ادامه زمانی تا دور این. شوندمی منتقل شبکه در جدید هایمکان به دیگر بار ناراضی عوامل

 .باشند راضی خود اقامت محل با محله در عوامل یهمه که

 :شلینگ بندیتقسیم مدل مسئله اجرای -9-1

o  پوشهsrc :مسئله حاوی چهار فایل است 

• Agent class :کنیم.های عامل را تعریف میکند. در این کالس در ابتدا ویژگیرفتار عامل را توصیف می 

 
 

• Schelling Model class :ازاندازی و اجرای مدل.این کالس باید سازی راههماهنگ (ContextBuilder) 

 سازی کند.هپیاد
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• Agent Style class :دهد.بعدی را نشان مینمایش سه 

 

 [numOfAgentType-1..0]است. عامل به طور دلخواه یه عدد بین (getAppearance)  این کالس حاوی

 کند.می کند و بعد بر اساس این عدد رنگ مخصوص را انتخاب می بانتخا

 
• Agent style 2D class :دهد.بعدی را نشان مینمایش دو  

 

o Schelling.rsهای : حاوی فایلxml  که جزئیات خاصیrepast model   هیا،  نمیایش  عهیای عامیل، انیوا   ماننید مکیان

 دهد.اطالعات ورود را شرح مى وها رنمودا
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o ی پارامترهای مسئلهSchelling : 

• Default random seedهای شبکه : تعداد سلول 

• Initial num agentsها : تعداد عامل 

• Max death ageکند و وقتیی سین   اش افزایش پیدا میاکثر سن، چون هر عامل سن دارد و با هر حرکت سن: حد

آیید. عمیل میردن عامیل در     میرد و عامل جدید به جای آن به وجود میی می لاکثر سن باشد، عامعامل بیشتر از حد

 کالس عامل تعریف شده است.

 
• Min death age.حداقل سن : 

• Percent like neighborsشبیه خودش باشند.های آن که همسایه: در صد موردنیاز هر فرد نیاز برای آن 

• World height 

• World width 
 

o فرض:های پیشارامترله با پئحالت مس 

 

 فرضله با پارامترهای پیشئحالت مس -1شكل
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ای مسآلهبا تغییر پارامتره -9شكل  

 

o   بعد از اجرای مسآله درtick count=357 سازی به مراحل )اجرای شبیه"ticks"  تقسیم شده است، در هر

 روند.خودشان میدهد که مینیمم افراد به سمت افراد شبیه مرحله برخی اقدامات انجام می

 

 

 tick count= 952نمایش سه بعدی در   -3شكل
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 SugarScapeمعرفی مدل  -5

 
 تاریخچه -5-3

باشد. این مدل از قوانین گرا مبتنی بر هوش مصنوعی میاملسازی یک مسئله اجتماعی عشبیه sugarscapeمدل   

این کتاب   [12]کند.تبعیت می "2جوامع مصنوعی در حال رشد"در کتاب 1شده توسط جاشوا ام اشتاین و روبرت  الکس ارائه

 باشد.می سازی کامپیوتریسازی مبتنی بر عامل و شبیهی مدلدرزمینه مندانیک منبع برای عالقه

 
 جاشوا ام اشتاین و روبرت الكس نویسندگان کتاب جوامع مصنوعی در حال رشد -33شكل

 هدف مسئله -5-6

آوری ثروت ها هستند که در جامعه دنبال جمعها همان انسانباشد و عاملشکر تمثیلی از ثروت در جامعه می در این مسئله

و دنبال روشی برای کند می فراهم را نابرابری و مالیات ثروت، ایجاد بین روابط کشف برای راهی ساده، مدل این هستند .

 توزیع یکنواخت ثروت در جامعه است .

 سازیشبیهمحیط  -5-1

 باشند شکر در این مدلها شامل شکر میسلولشود.ها نمایش داده میو بعدی از سلولی دی یک شبکهمحیط به وسیله

طور که در همان [10]شود.از شکر تعیین میرنگ هر سلول با میزان ظرفیت آن سلول  باشد.تمثیلی از ثروت در جامعه می

ای شکل هست که میزان شکر در آن دو بیشتر است و میزان شکر در باشد، محیط دارای دو قسمت قلّهشکل زیر مشخص می

                                                           
1 Epstein & Axtell  
2Growing Artificial Societies  
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نقاط شود. به زرد پررنگ متمایل می هرچه میزان شکر یک سلول بیشتر باشد رنگ آن از سفید باشد. های اطراف کمتر میدره

 باشد.ها میلی عامدهندهقرمز رنگ نشان

 
 sugarscapeسازی محیط شبیه -33شكل

 مسئلهعامل -5-3

 کنند.که برای بدست آوردن ثروت تالش میهای جامعه هستند های مسئله  تمثیلی از انسانعامل

 باشد:ها در طول عمر خود میاز ویژگیسری  هر عامل دارای یک  

 تواند ببیند.هایی که عامل در چهار جهت اصلی میسلولکه برابر است با ماکزیمم تعداد  1دیدمیدان -1

 که برابر است با میزان مصرف شکر عامل در هر گام زمانی m  2سرعت متابولیسم -2

 تواند زنده باشد.که برابر است با ماکزیمم تعداد گام زمانی که عامل می 1ماکزیمم طول عمر -1

هر عامل از میزان متابولیسم آن بیشتر نیست و باالخره تمام موجود در سلول  میرد زیرا که میزان شکرهر عامل می

 میرد.شود و عامل میمی

 ها رویدادبندی زمان -5-9

 :کندهای زیرتبعیت میزی از قانونساشبیهمدل

I. 4قاعده رشد : 𝐺𝛼  در هر سلول شکر با سرعتα  واحد در هر گام زمانی تا حداکثر ظرفیت شکر هر سلول

 کند .رشد می

II. قاعده  M باشد ترین شکر میترین سلول همسایه که دارای بیشعامل(: عامل به نزدیک5ی حرکت ) قاعده

کند )اگر با توجه به شرایط بیش از یک سلول برای انتخاب وجود دارد عامل به طور تصادفی حرکت می

 کند.کند( و شکر آن را مصرف میها را انتخاب مییکی از آن

III.  قاعدهR ) میرد یک عامل جدید ایجاد شده و در  یکی از : زمانی که یک عامل می)عامل 1قاعده جایگذاری

 شود.های خالی که به طور تصادفی انتخاب شده جایگزین میسلول

                                                           
1 vision 
2 metabolic 
3 maximum age 
2 growback 
5 movement 
6 replacement 
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 به عوامل تمام که این قوانین توسطشوداجرا می Rو در نهایت قانون  Mسپس قانون   𝐺𝛼ریزی رویدادها ابتدا قانون در برنامه

 شوند.می اجرا تصادفی صورت

 سازی در دنیای واقعیو کاربرد شبیه آنالیز مدل -5-5

ر تمثیلی از . در این مدل شک[11] برخالف سادگی این مدل، این مدل نتایجی می دهد که به دنیای واقعی شباهت دارد    

کنیم که برخی سازی مشاهده میدر این شبیه کنند.فراد برای بدست آوردن آن تالش میکه  اباشد ثروت جاری درجامعه می

میرند شان میکمبود شکر موجود در سلولهایی که به دلیل تعداد عاملبا گذشت  ها می شوند وها غنی تر از دیگر عاملعامل

ای فقیرتر تر و عدهروز غنیهای روز بصادی در جوامع انسانی هست که عدهیابد. این رفتار شبیه یک واقعیت اقتافزایش می

 وجود مالیاتی ها ساختاردر آن  که جوامعی است واقعیت زندگی این یابد.ختالف طبقانی در جامعه افزایش میا شوند، ومی

 ندارد و ثروت در جامعه به طور یکنواخت توزیع نشده است.

 
   نقش مالیات در جامعه- 36شكل

 Repast سازی مسئله درپیاده -5-1
شود و قابل تغییر در پانل پارامترها تعیین میهای مسئله در زمان اجرا شکل زیر مشخص است. پارامترکه در طور همان 

 باشند.می

 

 .تنظیم پارامترهای ورودی در پانل پارامترها31شكل 

ترین طول ترین طول عمر و کمبیش ،ترین میدان دیدبیش ابتدا مقدار ماکزیمم شکر ، مقدار مینیمم شکر، در قطعه کد زیر  

کنیم و سپس می دهیمقدارگرفته و  ()getValueوسیله تابع به عمر را از پارامترهای ورودی که در زمان اجرا تعیین شد
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وساز و .... را به صورت تصادفی با تابع اش، مثل ماکزیمم مقدار شکر، سرعت سوختهای فردیبرای هر عامل ویژگی

RandomHelper کنیم.تعیین می 

 

سازیم. باشد،  میها میها شامل شکر و عاملی دو بعدی از سلولکه همان شبکه  Gridدر قطعه کد زیر ابتدا یک شی از   

ی عامل به بهترین نقطه)moveToBestSpot  )در این شبکه برای هر عامل مختصات آن را بدست آورده و با استفاده از تابع 

کند. رود و شکر موجود در سلول جدید را به موجودی شکر خود اضافه میباشد، میفاصله می ترینترین شکر و کممجاور که دارای بیش

مساوی شود اگر شکر عامل جاری کم تریابد و چک میکند. سن عامل افزایش میساز خود مقداری از آن را مصرف میواساس سوختبر

 میرد.مل میصفر باشد یا سن آن بزرگتر مساوی ماکزیمم سن مجازش باشد، عا
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از لحاظ میزان  شود و بهترین نقاطاندازه ی میدان دید آن بررسی می های افقی)چپ و راست( عامل بههمسایهدر قطعه کد زیر

صادفی به به طور ت ،اگر بیش از یک نقطه برای انتخاب وجود داشته باشدشود. شکر و فاصله از عامل  برای حرکت تعیین می

 کنیم. می ها مهاجرتیکی از آن
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اوت که در راستای عمودی جستجو شود که مشابه کد باالست با این تفعمودی )باال وپایین (هم بررسی میهای همسایه

رود و شود، عامل مورد نظر از بین میسازی شده است. وقتی این تابع فراخوانی میپیاده ()dieدر قطعه کد زیر تابع  کنیم.می

 شود.به جای آن عامل جدیدی ایجاد می
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 سازینتایج شبیه -5-9

هایی هستند که میزان شکر بیشتری دارند. های مسئله هستند و نقاط زرد پررنگ سلولگ عاملدر شکل زیر نقاط قرمز رن   

قداری از آن ل قصد دارد به  بهترین سلول از لحاظ فاصله و میزان شکر حرکت کند و شکر آن سلول را تصاحب کند و مهر عام

یمم سنش رسید، می میرد. وقتی به ماکزهنگامی که عامل مصرف کند. وقتی شکر عامل تمام شد یا  را برحسب متابولیسمش

 شود.یها مآن های جدیدی جایگزینوباره عاملدمیرند، ها میعامل

 
 Sugarscape Model .اجرای اولیه -33شكل 

 
 Sugarscape Modelبعدی اجرای سه -39شكل  

ه ک کنیمدیدی جایگزین نشود، پس از مدتی مشاهده میعامل ج هاتغییر دهیم که پس از مرگ عامل ایگونهاگر کد را به

 د.نبرس به صفرشوند تا نهایتآتر میو کم ها به مرور کمعامل

 

 هاشدن عاملو کم اجرا پس از تغییر کد -35شكل 
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 هارفتن تمام عاملو از بین اجرا پس از تغییر کد -31شكل

کنید که توزیع شکر مشاهده میدهد. ها را نشان میمیزان شکر و محور عمودی تعداد عاملزیر محور افقی 1ای در نمودار میله

ها کاهش تر خواهد شد و  تعداد عاملثروت جامعه بیش هرچه به سمت راست حرکت کنید،اخت نیست و  ها یکنودر بین عامل

 خواهد یافت.

 

 . نمودار میله ای توزیع شكر بین عامل ها39شكل

 گیرینتیجه -5-3

که با  مشاهده شد باشد،سازی یک  مشکل اجتماعی و اختالف طبقاتی میشبیه SugarScapeسازی  جا که مدل شبیهاز آن

 برای وضع تقاضا که شویممی متوجه ما  بنابراین، ود بود. ها از بین رفتند و فقط رقابت کورکورانه موجنبود قانون تمام عامل

 . کندتوزیع که دارایی جامعه را به طور یکنواخت  همچون مالیات دارد و آن هم لزوم داشتن قوانینی وجود قوانین

 

 

 

 

 

                                                           
1 Bar chart 
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 Jzombie مدل معرفی  -1

 

 تاریخچه -1-3
 اکثر. گرددبرمی هشتم قرن به ایده این که دهدمی نشان شده است. تاریخ پیشنهاد  [16] 2مونز فیلیپ توسط 1زامبی مدل

 جا جادوگری و خرافات رواج داشته ودر آن .[17] جا تبعیض شده بودندبودند که به آن آفریقایی های برده هائیتی مردم

 هیچ است و بازگشته بوکورت به زندگی نام به روحانی یک توسط که است مرده مرد داشتند که زامبیباور  هاآن از بسیاری

 کار کند.  1بوکورت مزارع در مجبور است و ندارد خود از ایاراده

 

 هدف مسئله -1-6

وجود کنند و مناطقی را که در آن عوامل انسانی بیشتری انسانی جستجو می ها محیط را برای یافتن عواملدر این مدل زامبی

های جدید ها به زامبیها و تبدیل آنانساندر تالش برای آلوده کردن  ،. سپس با همکاری یکدیگرکنندداشته باشد، انتخاب می

 هستند.

 رو هستیم: در این مدل با دو عامل روبه

 عامل زامبی  -1

 عامل انسانی  -2

 رفتار عامل زامبی:

 سازیشبیه تکه هر در هاانسان به شدننزدیک 

 هاکردن انسانترین عامل انسانی و حرکت به سمت آن مکان و آلودهتعیین مکانی با بیش 

 جدید زامبی عامل یک به آلوده تبدیل انسان  

 

                                                           
1 zombie 
2 philip monz 
3 bucurette 
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 رفتار عامل انسانی:

 ها دور شدن از زامبی 

 کردن نخواهند داشتن مقدار مشخصی انرژی برای فرار کردن ) اگر مقدار این انرژی صفر یا کمتر شود، قادر به فرار

 بود. ( 

 سازیمحیط شبیه -1-1

 در این مدل سه متغیر محیطی مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از : 

  Continuous spaceاست و  شدهداده نشان شناور نقطه مختصات با هاعامل موقعیت آن در که است : فضایی

 گیرد.ها مورد استفاده قرار میبرای حرکت عامل

  Grids: میان تعامالت شود و برایمی تقسیم سلول تعدادی به که است بیشتر یا بعدی یک یداده ساختار یک 

 گیرد.ها مورد استفاده قرار میعامل

 Network: ها شده توسط زامبیی مسیرهای آلودهکنندهمشخص 

 توانیممی ContinuousSpace یکبه کمک . داد خواهیم قرار Grid و ContinuousSet فضای در را هاانسان و هازامبی 

ها و کردن مکانپیدا برای تا دهدمی اجازه شبکه وکنیم  استفاده انسان و زامبی مکان یک مختصات عنوان به  شناور اعداد از

 .استفاده کنیم1 گسستهعددی شبکه  مختصات از های یک عاملهمچنین همسایه

 context کالس

 ست. ا  Projectionچند یا یک ها وعامل از گروهی است که شامل عامل بر مبتنی سازیشبیه اطالعات حاوی مخزن

Projection در عوامل در ایرابطه ساختار یک ایجاد برای Context است.  

 

 contextساختار کالس  -33شكل 

 سازیکدهای شبیه-1-3

 قسمت در باید هافایل این است و src پوشه زیر jzombies هایبسته در Human.java و Zombie.java هایفایل

در ادامه ساختار کالس  (.کنید باز را آن تا کنید کلیک دوبار فایل هر روی نیستند، باز اگر. )شوند باز Eclipse ویرایشگر

 و متغیرهای آن آورده شده است:  زامبی

1 public class Zombie { 

2 3 private ContinuousSpace <Object > space;  

4 private Grid <Object > grid;  

5 6 public Zombie (ContinuousSpace <Object > space, Grid <Object > grid) { 

                                                           
1 discrete 
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7       this. space = space;  

8       this. grid = grid;  

9             } 

10      } 

 ایسازنده 4 تا 1 خطوط. دهدگیرد، را نشان میمی قرار زامبی آن در که شبکه و فضا داشتننگه متغیرهایی برای 4 و 1 خط

 اجازه این. هستند Object پارامتر دارای شبکه و فضا متغیرهای. کندمی تعیین را شبکه و فضا متغیرهای مقادیر که است

 Grid و ContinuousSpace برای مناسب  importsاست همچنین الزم . کنید استفاده هاآن در نوع داده هر از تا دهدمی

 کنید که در زیر آورده شده است: اضافه را

Import repast. Simphony. Space. continuous. ContinuousSpace; 

 import repast. Simphony. Space. grid. Grid; 

 شود :سازی فراخوانی میمتد زیر در هر تیک شبیه کنید. اضافه Eclipse توان به طور خودکار دراین موارد را می

1 public void step () { 

2 // get the grid location of this Zombie 

3 GridPoint pt = grid. getLocation (this);  

4 5 

// use the GridCellNgh class to create GridCells for 

6 // the surrounding neighborhood. 

7 GridCellNgh <Human > nghCreator = new GridCellNgh <Human >( grid , pt , 

8 Human .class , 1, 1); 

9 List < GridCell <Human >> gridCells = nghCreator . GetNeighborhood (true);  

10 SimUtilities. shuffle ( gridCells , RandomHelper . getUniform ()); 

11 

12 GridPoint pointWithMostHumans = null ; 

13 int maxCount = -1; 

14 for ( GridCell <Human > cell : gridCells ) { 

15 if ( cell . size () > maxCount ) { 

16 pointWithMostHumans = cell . getPoint (); 

17 maxCount = cell . size (); 

18                         } 

19               } 

20      } 

 ایشبکه هایسلول از لیستی تا کندمی استفاده GridCellNgh از گیرد. سپسرا می شبکه در زامبی مکانی موقعیت 1 خط

 همسایه سلول 4 محل و محتوا که ها GridCell از لیست یک نمایش برای GridCellNgh یک .کند ایجاد انسان حاوی

برسد  هاسلول آن به خواهیممی که ایشبکه GridCellNgh سازنده .شودمی دهد، استفادهمی نشان را GridPoint اطراف

را  مناسب ابعاد وسعت و هاسلول برای موردنیاز کالسخواهند و همچنین می ما همسایه یشبکه هایسلول که اینقطهو 

 مشخص خواهندمی ما همسایه هایسلول ای کهنقطه عنوان به را زامبی این موقعیت و شبکه 4 و 9 خطوط .گرداندبرمی

. شد خواهد شامل را هاانسان فقط GridCells ،پارامتر یک عنوان به و سازنده در انسان کالس کردن مشخص با. کنیممی

، دارد قرار آن در زامبی که مرکزی سلول حاوی GridCells لیستی از  کنیم ورا فراخوانی می getNeighborhood سپس

ی همه که دهیم تا زمانیمی تغییر را GridCells لیست ،SimUtilities. Shuffle از استفاده با .شودبرگردانده می
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ای با بزرگترین عامل انسانی را تعیین نکنند. سپس ناحیه یکسان حرکت یک مسیر در همیشه هازامبی هستند، برابر هاسلول

 کند. در زیر متد حرکت زامبی آورده شده است: بی به سمت آن ناحیه حرکت میکرده و زام

 

 در را زامبی مکان سپس. نباشد کنیم حرکت آن سمت به خواهیممی که جایی در زامبی کنیم کهدر این متد ابتدا چک می

 ContinuousSpaces با کار هنگام در و کندمی برابر دو را آن مختصات NdPoint. کنیممی دریافت NdPoint عنوان به فضا

 از استفاده با حرکت نوع این برای اما کند، حرکت GridPoint pt سمت به زامبی خواهیممی ما. است مناسب

ContinuousSpace باید GridPoint را به NdPoint روش از سپس .آورده شده است 5 که در خط. تبدیل کنیم 

SpatialMath calcAngleFor2DMovement 4 خط .کنیممی کند، استفاده حرکت باید زامبی که ایزاویه محاسبه برای 

 خط دو .دهدمی حرکت شده محاسبه زاویه طول در ContinuousSpace واحد یک در را زامبی دهد ومی انجام حرکت را این

 کند.می روزبه Grid برای مناسب int مختصات به ContinuousSpace در آن محل تبدیل با Grid در را زامبی موقعیت آخر

@Scheduled Method (start = 1, interval = 1) 

در ادامه ساختار کالس  گام اجرا کرد.بهصورت گامسازی و بهرا در هر تیک شبیه ()Stepتوان متد با اجرای دستور باال می

 و متغیرهای آن آورده شده است: عامل انسان

 

 انسان انرژی فعلی مقدار ردیابی برای انرژی ،start Energy و energy افزودن است. با زامبی همانند این کالس سازنده

 داشت، نیاز استراحت به عامل انسان اینکه از بعد آن شروع سطح به انرژی سطح تنظیم برای StartEnergy. شودمی استفاده

 .شود می استفاده

1 public void run () { 

2 // get the grid location of this Human 

3 GridPoint pt = grid . getLocation ( this ); 

4 // use the GridCellNgh class to create GridCells for 

5 // the surrounding neighborhood . 
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6 GridCellNgh <Zombie > nghCreator = new GridCellNgh <Zombie >( grid , pt , 

7 Zombie .class , 1, 1); 

8 List < GridCell <Zombie >> gridCells = nghCreator . GetNeighborhood (true);  

9 10 SimUtilities. Shuffle (gridCells, RandomHelper. getUniform ()); 

11 GridPoint pointWithLeastZombies = null;  

12 int minCount = Integer. MAX_VALUE ; 

13 for ( GridCell <Zombie > cell : gridCells ) { 

14 if ( cell . size () < minCount ) { 

15 pointWithLeastZombies = cell . getPoint (); 

16 minCount = cell . size (); 

17 } 

18 } 

19  

20 if ( energy > 0) { 

21 moveTowards ( pointWithLeastZombies ); 

22 } else { 

23 energy = startingEnergy ; 

24               } 

25    } 

 

 استفاده همسایه شبکه هایسلول در هازامبی کردن پیدا برای GridCellNgh. است مشابه کد زامبی کد این 

 .حرکت کند آن سمت کند بهمی تالش است و زامبی حداقل دارای سلول کدام که کندمی تعیین سپس. شودمی

 صفر باشد، با برابر انرژی اگر. صفر است از بیشتر انرژی سطح برای فقط moveTowards که باشید داشته توجه

 .گرددمی باز خود شروع سطح به انرژی و کندنمی حرکت انسان

 

 اندازیراه را watcher یک ما عوض، سازی اجرا شود. درخواهیم کد زیر در هر تیک شبیهبرخالف کد زامبی ما نمی

 دهیم: این کار را با استفاده از کد زیر انجام می. بردمی انسان محله یک به را هازامبی از کدام هر که کنیممی

1 @Watch (watcheeClassName = “jzombies. Zombie ",  

2 watcheeFieldNames = “moved ",  

3 query = “within_moore 1",  

4 whenToTrigger = WatcherTriggerSchedule. IMMEDIATE)  

5 public void run ()  



 

23 
 

ایم.  در زیر کالس مشابه متد زامبی است که از توضیح مجدد آن صرفنظر کرده moveTowards همچنین متد

JZombiesBuilder شده است که  آوردهContext Builder ها ، فضا و شبکه کند و در آن عاملسازی میرا پیاده

 شود: ساخته می

 Public class JZombiesBuilder implements ContextBuilder <Object > { 

 @Override    public Context build (Context <Object > context) { 

    return null; 

     } 

 } 

Public Context build (Context <Object > context) { 

 context. setId (" jzombies ");  

ContinuousSpaceFactory space Factory = 

 ContinuousSpaceFactoryFinder. CreateContinuousSpaceFactory (null); 

 ContinuousSpace <Object > space = 

 space Factory. CreateContinuousSpace (" space ", context, 

 new RandomCartesianAdder <Object > (), 

 new repast. Simphony. Space. Continuous. WrapAroundBorders (), 50, 50);  

GridFactory gridFactory = GridFactoryFinder. CreateGridFactory (null); 

 Grid < Object > grid = gridFactory. CreateGrid (" grid ", context,  

new GridBuilderParameters <Object > (new WrapAroundBorders (), 

 new SimpleGridAdder <Object > (), 

 true, 50, 50)); 

int zombieCount = 5; 

 for (int i = 0; i < zombieCount ; i++) { 

 context .add (new Zombie (space , grid )); 

 } 

 int humanCount = 100; 

 for (int i = 0; i < humanCount ; i++) { 

 int energy = RandomHelper . nextIntFromTo (4, 10); 

 context .add (new Human (space , grid , energy )); 

 }   

 for ( Object obj : context ) { 

 NdPoint pt = space . getLocation (obj ); 

 grid . moveTo (obj , (int )pt. getX (), (int )pt. getY ()); 

         }  

 return context ; 

 }    

 پروژه نام اساس بر باید شناسه معمول، طور به. کنیممی شروع "jzombies" به متن در شدهمنتقل شناسه تنظیم با

 ایجاد راGrid و  ContinuousSpace هایطرح ماندهباقی باشد. کد داشته مطابقت آن در متنی شناسه و با باشد

 باشد:کند که شامل پارامترهای زیر میمی

 فضا یا شبکه نام 
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 Contaxt قرار ابتدا در اولیه که فضای یا شبکه به شدهاضافه اشیاء که جایی فضا، یا شبکه اتصال برای 

 شود.می گیرد، تعیینمی

 تعیین را آن هایلبه در شبکه یا فضا رفتار مرزها. کندمی توصیف را فضا یا شبکه مرزهای که کالس یک 

 لوله یک به را شبکه یا فضا گیرد ومی بر رد را مرزها WrapAroundBorders مثال، عنوان کند. بهمی

 .کندمی تبدیل

 شبکه ابعاد  

 را هاآن خودکار طور به. کنیممی اضافه contaxt و به کنیممی ایجاد را هاانسان و زامبی از مشخصی تعداد همچنین

 با شبکه و فضا به هاانسان و هازامبی مورد، این در بنابراین. کنیممی اضافه زمینه آن با مرتبط بینیپیش هر به

 از تصادفی انرژی سطح یک با هاانسان. شودمی اضافه شد داده توضیح باال در که طورهمان خود، Adders از استفاده

 نوع عملیات تمام کلی، طور به. کنیممی استفاده کار این برای RandomHelper از ما. شوندمی ایجاد 11 تا 4

 که Grid محل به عوامل حرکت برای را کد ما نهایت، در .شود انجام RandomHelper طریق از باید تصادفی

 .کرد خواهیم اضافه است، هاآن ContinuousSpace مکان به مربوط

for ( Object obj : context ) { 

 NdPoint pt = space . getLocation (obj ); 

grid . moveTo (obj , (int )pt. getX (), (int )pt. getY ()); 

     } 

 به را آن و ندکمی بازیابی ContinuousSpace در را مکان شود و هرتکرار می contextها در کد باال برای هریک از عامل

 .ندکمی منتقل Grid در مربوطه محل

 محیط اجرا -1-9

 را موجود های مختلفو مدل کنید کلیک دارد، قرار Eclipse انداز راه دکمه کنار در که کوچکی مثلث روی بر اگر

 .کنید کلیک jzombie  \ Model روی. کرد خواهید مشاهده

 

 های مختلفنمایش مدل -63شكل 

 کنیم:می تنظیم هاداده بارگذاری کردن مشخص با خود متن سازنده از استفاده برای را اجرا زمان
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. کنید کلیک Loader Data Set \ روی بر و کرده کلیک راست Loaders Data گره روی بر1 سناریو، درخت در .1

 سناریو درخت انتخاب برای اجرا زمان فریم چپ سمت در برگه هایکنترل از نیست، مشاهده قابل درخت اگر

 .کنید استفاده

 Custom ContextBuilder Implementation \ روی بر ،Select Data Source Type \ پنجره در .2

 .کنید کلیک بعدی روی. کنید کلیک

 از نه، اگر ببینید. JZombiesBuilder. jzombies کوچک، دسته جعبه در را ما2 سازنده کالس نام باید شما .1

 این به این. کنید بررسی را خود کد و بروید است، خالی جعبه اگر. کنید استفاده آن کردن پیدا برای ترکیبی جعبه

 .کنید کلیک بعدی روی. دارد وجود کامپایل خطای یک که است معنی

 ببینید. Data Loader نام عنوان به را JZombiesBuilder باید شما حاال. کنید کلیک Finish روی .4

 شود:ایجاد میصفحه نمایش به صورت زیر 

 

 نمایش صفحه پیكربندی -63 شكل

 

 سازی نتایج شبیه -1-5

 Data Set 

 شود. می تعریف سازیشبیه نتایج عنوان به که کندمی تعریف را ایداده مجموعه 

 نمودارها 

 1 هیستوگرام نمودار 

                                                           
11 scenario tree 
2  builder class 
3 histogram chart 
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 هامراحل ایجاد نمودار -66شكل 

 3زمانی سری نمودار 

 

 سازیها در طول شبیهتغییرات زامبی و انساننمودار روند  -61شكل

 ها را تغییر داد: نل پارامترها می توان تعداد عاملاز طریق پ

 

 مدل پارامترهای با پارامتر پانل -63شكل

سازی به صورت زیر کنیم. نتایج شبیها شروع میشبیه سازی ر startبا کلیک بر روی دکمه ی  scenario treeدر قسمت 

 خواهد بود: 

                                                           
1 Timeline gragh 
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 3شكل                                                        6شكل                                         1شكل

سازی بعد از چند گام شبیه 2است. در شکل  211و عامل های انسانی  5قبل از شروع تعداد عامل های زامبی  1در شکل 

های زامبی به عامل انسانی ی عاملهمه 1های انسانی بیشتر شده و نهایتآ در شکل عامل های زامبی با حمله به عاملتعداد 

 سازی پایان یافته است.اند و شبیهتبدیل شده

 ها در دنیای واقعیمسئله زامبیسازی شبیه کاربرد -1-1

ی این کند. به عقیدهها ارائه میپروفسور روانپزشک دانشگاه هاروارد تئوری خودش را در زمینه زامبی 1اسکولزمن استون دکتر

کند تا رفتار اجتماعی مردم را در زمان بروز ها به دانشمندان کمک میها و ممکن بودن آندانشمند مطالعه بر روی زامبی

است که موجب  هکر یک یا ویروس یک کامپیوتر، زامبی علم درهمچنین  .های اجتماعی بهتر درک کنندها و ترسبیماری

های ژنتیکی، جنون ، ناهنجاریسرطانایدز،  انندهایی مها با بیماریبه عقیده ی فوربز، زامبی .شودازدست رفتن اطالعات می

 فراگیر هاآن تمام مشترک وجه و شوندمی داده نمایش شیوه این به هافیلم در که هستند ارتباط در …و  جذامگاوی، 

 تربیت تاثیر تحت که باشد جامعه در نمادی از افراد ناهنجار هاها به این صورت در فیلمزامبی نمایش شاید. است بودنشان

 .اندگر آزاری در جامعه ی انسانی شدهدی و اختالل باعث … و روان و اعصاب اختالالت نادرست،

  

 سازی مسئله زامبیهایی از شبیهنمونه -69 شكل                                                             

 

 

 

                                                           
1 steven scholzman 
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 SeSAmمعرفی ابزار  -3

3-3- SeSAm چیست؟ 

 یبرا یعموم طیمح کیگرفته شده که  Shell for Simulated Agent Systemsاز  SeSAmکلمه 

 یسازمدل یبرا SeSAm یسازمدل ساخت ابزار در. کندیرا فراهم م 1عامل بر یمبتن یسازهیشب و یسازمدل

خود نشان  را از ستایا و ایپو یرفتار یهایوابستگ تواندیکه م است صورت گرفته یتوجه خاص دهیچیپ یهاستمیس

 .[1] دهد

  SeSAmهای توانایی -3-6

 کند.این ابزار موارد زیر را فراهم می

 (.یریتصو، ی)بصر 2یشیعامل نما بر یمبتن یهایسازهیشب 

 پارچه.کی یکیگراف یهایسازهیو شب لیتحل، هیتجز 

 وهایسنار فیتعر اب 1ریپذانعطاف تیموقع و طیمح کی 

 گرید یهایگژیو ریسا و... 

 چهخیتار -3-1

 ساخته شد، در 4سکاکلوکلیفرانزس ینامه دکتراانیپا جهیدر نت 1774زمستان سال  در SeSAmنسخه  نیاول

استفاده  یحشرات اجتماع یسازهیشب یبود که برا Lisp یسینوزبان برنامه بر یمبتن ستمیس کی ابزار نیآن زمان ا

 جادیقادر به ا ی،سینوبرنامه یهادر زبان ژهید بدون آموزش ونبتوان شناسانزیستبود که  نیهدفش ا شد،یم

 د.نباش شناسیزیستمختلف  یهابخش در ،شیخو در تحقیقات یسازهیشب

آلمان جمع  5دانشگاه وورزبورگ در ند،کردیکار م SeSAmتوسعه  که در یاز افراد یگروه 1777سال  در

از طرف دانشگاه  جهبودی مقدار 2111در سال . کردند انتخاب SeSAm مکان توسعه ابزارجا را به عنوان آن و شدند

گروه از دانشگاه  نیا 2114آن گروه اختصاص دادند. در سال  یاوا برابر زبان ج یمبتن SeSAmتوسعه ابزار  یبرا

 ابزار نیتوسعه دوباره ا یاندازراه یبرا یادیسوئد نقل مکان کرد. زمان زدر  1ورزبورگ آلمان به دانشگاه اوربرو

به بازار عرضه شد. در طول تمام  دیجدی هاتیبا قابل SeSAmار ابز دیدوباره نسخه جد 2112اما در سال  ؛گذشت

 استفاده قرارگرفته است. مورد مختلف یهااز حوزه یاریدر بس SeSAm مدت نیا

 

                                                           
1 Agent 
2 Visual 
3 Flexible environment 
2 Franziska Klugl 
5 Würzburg Germany 
6 Örebro University Sweden 
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 دهندهتوسعه درباره -3-3

 یقاتیتحق یاصل موضوعاتاطالعات است که  یآلمان استاد فناور یهادانشگاه از یکی کلوگل در سکایفرانس

مشخصات این شخص را  1-1شکل  .باشدیبر عامل م یمبتن یسازهیشب یرهاو ابزا ندهایها، فرآمربوط به زبان یو

 دهد.نمایش می

 پروفسور رتبه

 

میلیا  Franziska.Klugl@oru.se 

+4117111725 شماره تلفن  

 Orcid.org/0000-0002-1470 سایت شخصی

 SeSAm دهندهتوسعهکلوگل  سكایفرانسپروفسور  یمعرف: 3-3شكل 

3-9- SeSAm کند؟یچگونه کار م 

SeSAm زمان  طیمح کیبه  چنینشود. همنصب  دیبا نخست دارد که 1جاوا یمجاز نیماش کیبه  ازین

 نیاز است. 2ی جاوااجرا

و رفتار  تیوضع .هستند 4و کالس جهان 1عامل، منابعی ابزار مدل سازاین ل دهنده یتشک و یاصل عناصر

ها وجود جنبه یبرخ نیشود. همچن تعیین( یری)تصوی بصر یسینوبر اساس برنامه یسطح مشخص تاتواند یها مآن

سطح  هاییا متغیر هایگژیکاربر، وسطح مانند توابع ؛ ندکیرا فراهم م یعاملچند دهیچیپ یسازهیدارد که امکان شب

 هیتجز و لیتحل و شاتیمثل آزما ؛ابزار قابل اجراست نیا مختلف با یهایسازهیشبسطح کاربر.  یهاکاربر و انواع داده

 ... .و هااطالعات داده

 ( منابعResuorces) 

ها و یژگیو یها ممکن است دارارفتار ندارند. آن کهنیها هستند، به جز امانند عامل SeSAm در منابع

منابع نه . دنریگ استفاده قرار موردچوپ  فعال همانند سنگ و یهاتیموجود یبرا دیبا منابع .بدنه باشند یرهایمتغ

 مشاهده باشدقابل اجرا وقت در رفعالیغ فعال و اءیاش نیب یمفهوم زیکه تما دهیا نیا ی، بلکه برااییکار لیتنها به دال

 .شوندیم یمعرف زین

 ی کالس جهان(World class) 

 ی،ساختار یمبنا کالس بر نیاکالس جهان است.  در تعامل است، یاژهینوع کالس عامل که با نقش و کی 

و رفتار  رهایمتغ رهیکالس جهان قادر به ذخ .و منابع استخراج شود هاعامل از تواندینم که باشدیم پویا یطیمح

یا نقطه  زدنخیمثال آستانه  م،یکن فیجهان را تعر یرفتار یکه پارامترها است دیمف اریبس است. تیفعالبر  یمبتن

                                                           
1 Java virtual machine 
2 Java runtime environment 
3 Resources 
2World class  
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 هیو منابع اول هااست که عامل نیجهان ا دیمف اریبس یهایگژیو از گرید یکی. یجهان ریمتغ کیبه عنوان  انجماد آب

 و دیبلکه منابع جد کند،یرا کنترل م هاعامل کالس جهان نه تنها ،یسازهیشب کیکند. در طول یم عیتوز را

 برد.ها را از بین نیز میو البته آن کندیم دیتول زین را دیجد یهاعامل

 نحوه ایجاد پروژه -6

 SeSAm ابزار یكیگراف طیمح -6-3

 تیساوبرا از  آن فایل فشرده دیاول با SeSAm یساز هیشبر کارکردن با ابزا یبرا

«www.simSeSAm.de» با پسوند لیفا . پس از استخراج فایل فشرده،میینما بارگیری jar (SeSAm.jar ) را

 ذکرقابل مهم و نکات. شودیم زبا 1-2شکل  یکیگراف طیمح ،آن یرو کردن کیکلبا دبلیابیم که در پوشه اصلی می

 1-2سازی در شکل اجرای شبیه طیمح کتابخانه و، طیمحی، کالس جهان، منابع، دهنده مانند عامللیتشک عناصر و

 قابل مشاهده است.

 

 SeSAm: محیط گرافیكی ابزار 3-6شكل 

 

 

 

 

 

 

  

 عامل
کالس  منابع

 محیط دنیا

 محیط اجرای شبیه سازی کتابخانه شبیه سازی
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 ساخت عامل -6-6

 3موتور استدالل -6-6-3

را انتخاب می Newبرای ساخت عامل بر روی قسمت عامل در شکل درختی پروژه راست کلیک کرده و 

شود. این مرحله سازی میگیری هر عامل طراحی و پیاده، منطق و استدالل تصمیمReasoningکنیم. در تب 

عامل بر حسب  4وضعیت باشد کهمی 1(UML) سازی یکپارچهو به سبک زبان مدل 2شبیه به ساخت دیاگرام فعالیت

نام دارد و برای انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر  5کند. این شرایط نیز قانونارضا شدن شرایط خاصی تغییر می

 ها را تعریف کنیم.توانیم آنمی

 

 : نوار ابزار طراحی موتور استدالل6-6شكل 

های مختلفی برای طراحی وجود دارد. دکمهنوار ابزاری که برای ساخت موتور استدالل در دسترس است، در 

باشد. دکمه بعدی گذاری شده برای ساخت فعالیت و به نوعی وضعیت عامل میقسمت عالمت 2-2با توجه به شکل 

 باشد. می 1برای ساخت قانون و دکمه سوم برای ساخت قانونِ در غیر این صورت

 

 ابتدایی هر پروژه 1: ماشین حالت1-6شكل 

فرض چهار موجودیت در موتور استدالل وجود دارد. کنید، به طور پیشمشاهده می 1-2ه در شکل همانطور ک

رود. شکل دایره نیمه خالی وضعیت می 4دایره توپر وضعیت شروع که با یک قاعده همیشه درست به وضعیت بیکار

                                                           
1 Reasoning Engine 
2 Activity Diagram 
3 Unified Modeling Language 
2 State 
5 Rule 
6 Otherwise Rule 
7 State Machine 
8 Idle 
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، 1یابد. وضعیت اضطراریو پایان می میردای به این وضعیت برود، میپایانی و مرگ عامل است که اگر عامل، با قاعده

بدون توجه به وضعیت فعلی ماشین، عالوه بر منطق اصلی، قوانین تعریف  2یک وضعیت خاص است که در هر مرحله

شود که در شرایط خاص، عملی را انجام دهد. بخاطر موازی بودن اجرای این شده برای این وضعیت نیز بررسی می

است کمتر از این وضعیت برای رفتن به وضعیت دیگر استفاده کنیم یا در صورت قسمت با قسمت اصلی، بهتر 

 گیری عامل کند نشود.استفاده، عملی سبک در آن قرار دهیم که تصمیم

شود؛ سپس برای ساخت بر روی صفحه کلیک میبا کلیک بر روی هر قسمت در نوار ابزار، دکمه آن فعال می

کشیم تا فلش آن رسم شود. پس از ساخت ست از یک وضعیت به وضعیت دیگر میکنیم یا اگر قاعده انتخاب شده ا

 کنیم.ها تعریف میهایی برای آنها، عملیک فعالیت یا قانون با دوبار کلیک روی اشکال آن

 

 : ویرایش بدنه یک وضعیت یا فعالیت3-6شكل 

توانیم تغییر پنجره، نام وضعیت را میباز خواهد شد. در باالی  4-2برای ویرایش یک فعالیت پنجره به شکل 

توانیم تعریف کنیم که این قسمت یک فعالیت است یا یک وضعیت که صرفاً شکل آن از دهیم. در قسمت بعدی می

که فعال و غیر فعال می 1دهد. قسمت فوریمربع گوشه تیز به گوشه گرد تغییر خواهد کرد و عمل خاصی انجام نمی

شود های تعریف شده در آن، بدون توجه به مرحله و در لحظه، بررسی و اجرا میعملیات شود، در صورت فعال شدن،
                                                           
1 Emergency 
2 Step 
3 Instantly 
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اما اگر غیر فعال باشد، در هر مرحله یک بار اجرا شده و وابسته به مرحله است. شکل ظاهری غیر فعال و فعال را در 

 کنید.مشاهده می 5-2شکل 

         

 : فعالیت فوری / غیر فوری9-6شكل 

 Exitهای ورودی و، فعالیتEntry Actionsهای عمومی، که فعالیت Actionsها در سه قسمت یتفعال

Actionsها مشخص است که در هنگام ورود و خروج به این شوند که از اسم آنهای خروجی تعریف می، فعالیت

ختی پایین، فعالیت ، یک عمل تعریف کرده سپس در قسمت نمایش درNewشوند. با زدن دکمه وضعیت، اجرا می

دهیم. شرح فعالیت، به صورت استفاده از توابع از پیش تعریف شده لیست سمت راست است و با دوبار را شرح می

شود. به این صورت برای هر وضعیت فعالیت های مورد نیاز آن، فعالیت تعریف میکلیک روی آن تابع و تعریف ورودی

)مرگ عامل(،  Kill)حرکت رو به جلو عامل(،  Moveتوان به پرکاربرد میشود. از توابع معمول و تعریف می

ChangeSpeed  ،)تغییر سرعت عامل(ChangeDirection  ،)تغییر جهت عامل(IncrementVar  افزایش(

 1مقدار متغیر( و... اشاره کرد. دکمه به شکل فایل، در سمت راست باالی صفحه مربوط به نوشتن توضیحات و اسناد

 وط به این فعالیت است.مرب

 

 : ویرایش بدنه یک قانون1-6شكل 

موجودیت قابل تعریف بعدی قانون است که برای رفتن از هر وضعیت به وضعیت دیگر نیاز به تعریف دارد. با 

های تعریف شده در توان همانند بدنه فعالیت، توابعی تعریف کنیم که پایه عملیاتدوبار کلیک روی خط قانون، می

بدهد، به وضعیت مقصد تعریف شده  2ای و شرطی است. اگر شرایطی ارضا شود و مقدار درستقسمت، مقایسه این

                                                           
1 Document 
2 True 
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رود، در غیر این صورت کاری انجام ندهد. اگر بخواهیم قانونی تعریف کنیم که در صورت ارضا نشدن هیچ کدام از می

س کردن تمام قوانین قبلی، قانون در غیر این قوانین تعریف شده در یک فعالیت، آن قانون اجرا شود، بجای معکو

کنید برای ویرایش بدنه قانون نیز نیاز به استفاده از مشاهده می 9-2کنیم. همانطور که در شکل صورت را تعریف می

 باشیم که در نهایت باید خروجی، یک درست یا غلط بدهد.توابع از پیش تعریف شده برای پیکربندی قانون می

 3هارمتغی -6-6-6

 

 : پنجره متغیرها برای ساخت متغیر درون هر عامل9-6شكل 

شود. با توجه به قسمت بعدی برای تعریف بدنه عامل، متغیرها است که متغیرهای درونی هر عامل تعریف می

و رفتن به بدنه آن متغیر نمایان  New، هر متغیر تنظیمات خاصی دارد پس از ایجاد متغیر با زدن دکمه 4-2شکل 

های مختلفی چون رنگ، موقعیت، شی، متن، عکس، شود. نوعشود. ابتدا نام متغیر و سپس نوع آن مشخص میمی

بولی و... برای استفاده وجود دارد. برخی متغیرها مانند عدد، خود یک تنظیماتی دارد که عدد از جنس عدد صحیح 

برای فعال و غیرفعال کردن وجود دارد که به اختصار  2هاییت این قسمت پرچمباشد یا اعشاری. در سمت راس

 دهیم:توضیح می

                                                           
1 Variables 
2 Flags 
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 در صورت فعال بودن، متغیر از بیرون، قابل دسترسی و مشاهده توسط دیگر عوامل 1پرچم خارجی :

 است.

 در صورت فعال بودن، متغیر قابل تغییر است.2پرچم نوشتنی : 

 صورت فعال بودن، متغیر و مقدارش در هنگام اجرا، به عنوان جزئی از نام : در 1پرچم قسمتی از نام

 شود.نمایش داده می

 در صورت فعال بودن )که معموال نیز فعال است(، این متغیر به عنوان پارامتر 4پرچم برای پیکربندی :

 شود.ورودی مدل شناخته می

 توانیم ال است(، از مقدار این متغیر می: در صورت فعال بودن )که معموال نیز فع5پرچم برای تحلیل

 های تحلیل استفاده کنیم و قابل دسترس است.برای مدل

تواند مقداری شود که میقسمت بعدی تعریف مقدار اولیه متغیر است. در تب اول مقدار اولیه متغیر نوشته می

. اگر بخواهیم مقداری پویا و خودکار بر ثابت بوده یا از یک محاسبه خاصی با استفاده از توابع در دسترس، بدست آید

، با فعال کردن کردن آن، تابعی استفاده کرده که پس از  1حسب شرایط به متغیر بدهیم در تب مقدار بعدی

توانیم مقدار متغیر عددی را در هر مقدارگیری اولیه، در هر مرحله طبق تابع، مقدار متغیر تغییر بکند. برای مثال می

 شود.می 7-2به آن اضافه کنیم که مانند شکل مرحله یک واحد 

 

 : تابع تعریف شده برای مقدار بعدی یک متغیر3-6شكل 

 

 

 

                                                           
1 External 
2 Writeable 
3 Part of name 
2 Configuration 
5 Analysis 
6 Next Value 



  

9 
 

 ظاهر و مكان عامل -6-6-1

در  1باشد که در تب اطالعات فضاییآخرین مرحله ساخت یک عامل، طراحی شکل ظاهری و مکان آن می

کنید، موقعیت، مشاهده می 11-2همانطور که در شکل  دسترس است. کارکردن با این قسمت تقریباً مشخص است و

سرعت، جهت، اولویت ترسیم، مکان فایل عکس ظاهری، نوع شکل، رنگ پس زمینه، اندازه و... یک عامل قابل تغییر 

 و تعریف است.

 

 : ویرایش اطالعات فضایی عامل33-6شكل 

 ساخت منابع -6-1

توانیم متغیرهای درونی و اطالعات از ساخت تنها می برای ساخت منابع همانند عامل عمل کرده و پس

 قابل مشاهد است. 11-2فضایی آن را تغییر و تعریف کنیم که در شکل 

 

 : ویرایش بدنه یک منبع33-6شكل 

                                                           
1 Spatial Info 
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 ساخت کالس جهانی -6-3

تعریف کالس جهانی نیز همانند تعریف عامل است اما پس از ساخت، ویرایش بدنه آن فقط شامل موتور 

استدالل و متغیرهای درونی است و اطالعات فضایی ندارد که قابل تغییر باشد. فلسفه وجودی این موجودیت، شبیه

تر سازی تأثیر محیط پیرامون یک عامل، بر خود عامل و بوجود آوردن عوامل محیطی مختلف برای به واقعیت نزدیک

 توانید مشاهده کنید.الس جهانی را میبدنه یک ک 12-2باشد. در شکل سازی شده میبودن محیط شبیه

 

 : بدنه یک کالس جهانی33-6شكل 

 3سازیعناصر شبیه -6-9

 6تعریف موقعیت -6-9-3

ها، منابع و کالس جهانی در تعریف محیط اولیه و موقعیت مورد نظر، با استفاده از عامل موقعیت همان

توان تعداد منابع اولیه موجود، نوعی در یک موقعیت میدسترس است تا آزمایش مد نظر کاربر بتواند اجرا شود. به 

هایی بر روی این محیط تعریف کرده. سپس میهای مختلف با مقادیر درونی متفاوت ایجاد کرد. تحلیلتعداد عامل

یک موقعیت تعریف شده  12-2ها را که بخواهیم یک نمونه از آن ساخته و اجرا کنیم. شکل توان هر کدام از موقعیت

 فرض یا متفاوتی دارند.هایی قرار گرفته و مقادیر پیشها و منابع در مکانست که عاملا

                                                           
1 Simulation elements 
2 Situation 
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 : بدنه یک موقعیت تعریف شده36-6شكل 

 تعریف مدل تحلیل -6-9-6

توان نمودار تحلیل بر روی یک یا چند متغیر یا مقدار خروجی یک تابع سازی، میدر هنگام اجرا شدن شبیه

کنیم. پس از ایجاد را کلیک می Newت نمودار در قسمت لیست تحلیل راست کلیک کرده و تعریف کرد. برای ساخ

کنید، مشاهده می 11-2تحلیل، بر روی آن دوبار کلیک کرده تا پنجره ویرایش آن نمایان شود. همانطور که در شکل 

افت و همچنین نوع نمودار مورد تب اول شامل تنظیمات مربوط به نحوه گرفتن اطالعات، فاصله زمانی بین هر بار دری

توان بدون توجه به زمان و صرفاً در صورت بر قرار شدنی شرایطی از پیش تعریف شده باشد. حتی مینظر می

 مقدارهای توابع را گرفته و نمایش دهد.
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 : پنجره ویرایش یک مدل تحلیل31-6شكل 

ا برای نمایش در نمودار تحلیل است. در شکل هتب دوم برای تعریف متغیر یا تابع برای گرفتن مقدار از آن

توان شود. سپس با استفاده از لیست توابع، میکنید که برای هر ایتم تحلیل، نام و رنگ تعریف میمشاهده می 2-14

 مقدار خروجی مورد نظر برای تحلیل و نمایش در نمودار را بدست آورد.

 سازیتعریف محیط شبیه -6-9-1

رسد. همانند دیگر سازی میهای تحلیل، نوبت به ساخت محیط شبیهها و مدلموقعیتپس از ساخت انواع 

کنیم که کدام یک از ساز تعیین میسازیم. سپس در بدنه این شبیهعناصر راست کلیک کرده و محیط جدیدی می

م. پس به نوعی در این سازی نیاز داریهای تحلیل را برای این محیط شبیهها )که قبال تعریف کردیم( و مدلموقعیت

کار  ینحوه 14-2کنیم که در شکل هایی مورد نیازمان را تعریف میموجودیت نوع موقعیت مورد نظر همراه با تحلیل

 با آن به وضوح مشخص است.
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 سازی: ویرایش یک محیط شبیه33-6شكل 

 اجرایی و اجرا آن سازیتعریف محیط شبیه -6-9-3

ساز است. برای اجرا بایستی یک محیط توضیح داده شده حال نوبت به اجرای شبیهپس از ساخت همه عناصر 

سازی که قبال تعریف کردیم بوجود بیاوریم و سپس آن را اجرا کنیم که صرفا های شبیهاز محیط 1اجرایی سازیشبیه

 .آورده شده است 15-2در شکل  با یک راست کلیک قابل دسترس است و

 

 سازی اجرایییط شبیه: ایجاد مح39-6شكل 

                                                           
1 Simulation Run 
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شود که در پس از ایجاد محیط مورد نظر با تمامی عناصر از پیش تعریف شده برای اجرا آماده و نمایان می

کنید. برای اجرا ابتدا سرعت مورد نظر را کمی آهسته کرده تا بتوانیم یک نمونه آن را مشاهده می 11-2شکل 

کنند. کند و عوامل و منابع تغییر میسازی شروع به اجرا میاجرا شبیهتغییرات را دنبال کنیم. سپس با زدن دکمه 

توان اجرا شدن را به صورت مرحله به مرحله دنبال کرد که با زدن دکمه مرحله و تعریف اندازه یک مرحله قابل می

دن است. با شود، تعداد اشیاء درون محیط قابل دیانجام است. قسمت وضعیت، وضعیت فعلی محیط نمایش داده می

 کلیک روی هر شئ، وضعیت آن و متغیرهای درون آن قابل مشاهده است.

 

 : نمونه محیط شبیه سازی اجرایی35-6شكل 

ها، لیستی از نمودارهای قابل دسترس وجود دارد که با کلیک بر روی هرکدام با کلیک بر روی دکمه تحلیل 

 آمده است. 19-2شکل شود که نمونه آن در ها نمایان مینمودار پویای آن
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 : نمونه نمودار تحلیل31-6شكل 

سازی کنیم و سازی از صفر ایجاد کرده و تا مرحله اجرا آن را پیادهبه این ترتیب توانستیم یک محیط شبیه

 های تحلیل و نمودارهای مختلفی بر روی آن نمایش دهیم.مدل

 مسئله موش و پنیر -1

 تعریف مسئله -1-3

ها است که عوامل محیطی، شرایط سازی محیط آزمایشگاهی برای موشمسئله شبیهمسئله موش و پنیر، 

 بدنی و منابع قابل دسترس در این محیط دخیل هستند تا یک محیط پویا و نزدیک به واقعیت را بوجود آورند.

 کاربرد در دنیای واقعی -1-6

ها قابل استفاده ای زندگی موشهسازی شده، برای فهم و تحلیل شرایط خاص، در محیطاین محیط پیاده

است. به عبارتی در دنیای واقعی به علت نزدیک بودن تاثیرپذیری عوامل و شرایط بر موش و انسان بخاطر شبیه 

استفاده . اما [2]ها دارند ای در آزمایشگاهها جایگاه ویژههای ژنتیکی، بیولوژیکی و رفتاری، موشبودن مشخصه

ای است که حامیان های انسانی کمی دور از اخالق است و مسئلهها و موجودات زنده برای آزمایشدائمی از موش

 .[3]اند حیوانات از آن رنج برده و همواره در برابر آن ایستاده
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 سازینحوه پیاده -1-1

ها بر اثر گذر نر و ماده دارد(، پنیر و دنیای اطراف است. موشجهان این محیط شامل موش )که خود جنسیت 

میرند. هر موش یک میزان زمان سنشان زیاد شده و با رسیدن به سن خاصی که برای هر موش متفاوت است می

شود. اگر دمای بدن موش به حد خاصی برسید دمای بدنی دارد که با حرکت کردن کم شده و خوابیدن زیاد می

با یک  رود. در حالت خواب، دمای بدن موشش تغییر کرده و برای پایین آوردن دما خود به خواب میوضعیت مو

توانیم آن را کم و زیاد یابد. این نرخ وابسته به دمای محیط یا همان جهان اطراف است که مینرخی، کاهش می

ها، پیدا ست.اما هدف کلی حرکت موشحرکت نیز به دمای محیط وابسته اهای درحالکنیم. نرخ افزایش دمای موش

ها برای بقا و ذخیره انرژی و زادوولد است. زمانی که انرژی هر موش به حد کردن غذا یا همان پنیر و مصرف آن

کند. در هنگام رسیدن کند که یعنی به سمت موش جنس مخالف حرکت میگیری میخاصی برسد، اقدام به جفت

شود و یک موش جدید با طول عمر گیری انجام میهر دو به حد کافی بود، جفتدو موش به هم اگر میزان انرژی 

آید. منبع ما یعنی پنیر نیز عمری دارد و در صورت رسیدن به حدی تصادفی و میزان انرژی اولیه تصادفی بوجود می

آن نخواهد رفت و رود. اگر پنیری فاسد شود موشی به سمت در اثر گذر زمان فاسد شده و پس از مدتی از بین می

شود. به این صورت تا حدودی محیط شود. نحوه توزیع پنیر در محیط نیز به طور تصادفی انجام میمصرف نمی

 آید.ها بوجود میآزمایشگاهی موش

منبع پنیر به شرح زیر است که در شکل های گفته شده برای عامل موش، محیط و بدنهماشین حالت صحبت

 کنید:مشاهده می 1-1و  2-1، 1-1های 

 

 : ماشین حالت عامل موش3-1شكل 
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 : ماشین حالت کالس جهان6-1شكل

 

 های درونی منبع پنیر: متغیر1-1شكل 
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 Sugarscapeمسئله  -3

 تعریف مسئله -3-3

است که  SeSAmدهندگان ابزار سازی شده توسط توسعهی شبیهجزء مسائل نمونه sugarscapeمسئله 

جوامع »هایی از فصل اول کتاب معروف بخش ،سازیاین مدلقابل دسترسی است.  SeSAm 1مدل یاز کتابخانه

 کند.سازی میرا پیاده 1و اکستل 2به نویسندگی اپشتاین« مصنوعی رو به رشد

( دارای ادراک محدود از محیط اطرافشان هستند و به سمت 1-4های قرمز رنگ در شکل عوامل )دایره

 کنند.شکر قابل مشاهده حرکت میبزرگترین منابع 

دهد. در پیکربندی کالسیک این را نمایش می SeSAmسازی گرافیکی این مسئله در ابزار شبیه 1-4شکل 

کنید، میزان رنگ زرد هر سلول، مشاهده می 1-4ی پر از شکر وجود دارد. همان طور که در شکل مسئله، دو قله

 ل است.دهنده مقدار شکر موجود در آن سلونشان

 

  sugarscapeسازی مسئله : شكل گرافیكی از مدل3-3شكل 

                                                           
1 Model library 
2 Epstein 
3 Axtell 
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 کاربرد در دنیای واقعی -3-6

یک آنالیز  2-4. شکل [4]سازی در دنیای واقعی، آنالیز توزیع ثروت در جامعه است ترین کاربرد این مدلمهم

است که بیشینه، کمینه و میانگین شکر یا همان ثروت در اختیار در عامل را نشان  SeSAmتولید شده توسط ابزار 

گیرند و هر دهد. شیب این خطوط نشانگر این است که قشر غنی جامعه با سرعت بیشتری منابع را در اختیار میمی

 چه دارایی کنونی عامل کمتر باشد، سرعت افزایش ثروت آن عامل نیز کمتر است.

 

  sugarscape: نمودار آنالیز مسئله 6-3شكل 

سازی، آنالیز مهاجرت بر اساس میزان و محل قرارگیری منابع است. برای این منظور، کاربرد دیگر این شبیه

دهیم که به جای قرار گیری تصادفی )توزیع یکنواخت( عوامل روی صفحه، پیکربندی اولیه را به این صورت تغییر می

 1-4کنیم. شکل ها به سمت منابع را بررسی میدهیم و رفتار و حرکت آنصفحه قرار می ی عوامل را در گوشههمه

 دهد.این پیکربندی را نمایش می

کنند و به صورت یکنواخت در حوالی این قله ی نزدیک خود حرکت میدر این حالت ابتدا عوامل به سمت قله

کنند. از عوامل راه خود را به سمت قله دوم پیدا می سازی، بعضیشوند. پس از گذشت چندین گام از شبیهپخش می

 شوند.در نهایت عوامل به طور مساوی بین دو قله پخش می

نکته جالب در این حالت این است که با حرکت اولین عامل به سمت قله دوم، شاهد یک جهش )افزایش 

 خواهیم بود. 2-4ناگهانی شیب( در نمودار شکل 
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 sugarscapeت بر اساس منابع در مسئله : آنالیز مهاجر1-3شكل 

 سازینحوه پیاده -3-1

های صفحه است که دارای میزان شکر اولیه هستند. در این شامل سلول sugarscapeجهان در مسئله 

توان نوع تولید منبع را مشخص کرد. به این صورت که منابع با چه نرخی در هر گام بازتولید شوند یا اصالً مسئله می

لید نشوند که در این حالت همه عوامل در نهایت محکوم به مرگ هستند. قانون بازتولید منابع توسط متغیر بازتو

Sugar Grow Rule شود.مشخص می 

توان این مقادیر ها اشاره کرد. میتوان به میزان متابولیسم عوامل و شعاع دید آنهای جهان میاز دیگر متغیر

 Maxتا  1یا برای هر عامل به صورت تصادفی انتخاب کرد. میزان متابوبیسم بین را به صورت ثابت در نظر گرفت 

Metabolism تا   1تواند انتخاب شود و شعاع دید هر عامل بین میMax Perception Range .متغیر است 
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قابل مشاهده است. عوامل در مسئله  4-4در شکل  sugarscapeماشین حالت عوامل مسئله 

sugarscape شوند. جا می، جابه1آوری منبعو جمع 2، بین دو حالت حرکت1پس از گذر از مرحله مقداردهی اولیه

های قابل مشاهده برای کند و سلولبا ورود به حالت حرکت، عامل به سمت بزرگترین منبع قابل مشاهده حرکت می

آوری ه ثروت موجود در سلولش را جمعآوری منبع، عامل مذکور، همشوند. با ورود به حالت جمععامل به روز می

 گیرد.کند و در اختیار میمی

شود که علت آن متابولیسم یا سوخت سازی، مقدار مشخصی از شکر هر عامل کسر میبا گذر هر گام از شبیه

و گذاری ثروت در این مسئله، به عنوان شکر نیز همین است. زیرا موجودات زنده برای سوخت و ساز است. دلیل نام

 ساز و زنده ماندن به قند نیاز دارند.

 اگر عامل، شکری برای سوخت و ساز در اختیار نداشته باشد، خواهد مُرد.

 

 sugarscape: ماشین حالت عوامل مسئله 3-3شكل 

 مسئله ترافیک -9

 تعریف مسئله -9-3

طرفه، تعدادی وبانده دبه این صورت تعریف شده است که در یک خیابان سه SeSAmاین مسئله در ابزار 

راننده است. منظور از سرعت ترجیحی، حداکثر  4گر سرعت ترجیحیکنند. نوع هر خودرو نمایانخودرو حرکت می

که -سازی این مسئله، رفتار رانندگان کند. مدلسرعتی است که راننده در صورت نبود مانع به آن دست پیدا می

 دهد.شرایط مختلف مورد بررسی قرار میرا در مواجهه با  -سازی هستندعوامل این مدل

                                                           
1 init 
2 move 
3 harvest 
2 Preferred speed 
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رفتار عوامل )رانندگان( به این صورت تعریف شده است که در صورت عدم وجود مانع در پیش روی، به 

سرعت ترجیحی برسند و با آن سرعت ادامه دهند تا به مانعی برسند. هنگام مواجهه با مانع، در صورت امکان به 

و در غیر این صورت، ترمز کنند تا مانع برطرف شود یا امکان تغییر باند فراهم  های کناری تغییر مسیر دهندباند

 شود.

دهند و به ها را تشخیص میسازی هوشمند هستند، به این معنا که موانع و سرعت آنعوامل در این شبیه

 کنند تا دچار تصادف نشوند.موقع تصمیم صحیح اتخاذ می

دهد. برای مثال در این شکل، نمایش می SeSAmسازی گرافیکی این مسئله را در ابزار شبیه 1-5شکل 

 ها دارند.های قرمز رنگ سرعت ترجیحی باالتری نسبت به بقیه خودروخودرو

 

 سازی مسئله ترافیک: شكل گرافیكی از مدل3-9شكل 

 کاربرد در دنیای واقعی -9-6

دهد. با مقایسه رفتار عوامل این ا در محیط خیابان نشان میسازی رفتار مناسب رانندگان راین شبیه

توان به نقاط ضعف رانندگان پی برد. به این صورت که برای مثال سازی با رفتار رانندگان در دنیای واقعی، میشبیه

مایی و های راهنتوان به کمک تصاویر ضبط شده توسط دوربینای دچار تصادف یا مرتکب خالفی شد، میاگر راننده

سازی سازی نمود و با مقایسه عملکرد عوامل شبیهرانندگی، محیط خیابان را در لحظه تصادف یا ارتکاب خالف، شبیه

 .[5]و رانندگان حاضر در آن حادثه در دنیای واقعی، تقصیر یا عدم تقصیر هر راننده و میزان آن را محاسبه نمود 

 سازیپیادهنحوه  -9-1

سازی گیری رانندگان است که توسط یک ماشین حالت پیادهسازی این مسئله، نحوه تصمیمبخش اصلی مدل

 دهد.این ماشین حالت را نمایش می 2-5شده است. شکل 
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گیرد که چه شود که با بررسی چندین شرط، تصمیم میمی decideدر ابتدای هر گام، عامل وارد حالت 

 عملی انجام دهد.

 شود.، باعث کم شدن سرعت خودرو میBrakeحالت 

 شود.باعث افزایش سرعت خودرو می Accelerateحالت 

 کند.سرعت و باند کنونی را حفظ می Keep Speed and Directionحالت 

شود و باعث خروج خودرو از باند کنونی به سمت راست می Change Line Right – Step Outحالت 

 رود.می Change Step Right – Step Inط، به حالت سپس بدون بررسی شر

 شود.باعث ورود خودرو از میان دو باند، به باند سمت راست می Change Line Right – Step Inحالت 

شود و باعث خروج خودرو از باند کنونی به سمت چپ می Change Line Left – Step Outحالت 

 رود.می Change Step Left – Step Inسپس بدون بررسی شرط، به حالت 

 شود.باعث ورود خودرو از میان دو باند، به باند سمت چپ می Change Line Left – Step Inحالت 

 

 : ماشین حالت عوامل در مسئله ترافیک6-9شكل 
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