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 املقدمة
 Petri نظام حماآاِة خاص الذي يستعمُل لغَة شبكاِت aأدوات سي بي إن 
  يفAarhusالنظام ُطور يف جامعِة . لتمثيِل النماذِج

 الدمنارك وُتوّزع جمانية ملنظماِت غِري اإلعالن التجاري عن طريق الويِب
مستوى اخلدمِة يسمح /.. http://www.daimi.au.dk/CPNToolsاملوقع 

 للتصنيِف
هو إستعمَل يف الكثري ِمْن املشاريِع . أدواِت سي بي إن آنظام مشروِع

 الواقعيِة
 مؤخرًا شرآة نوآيا َتنطبق. خصوصًا يف منطقِة اإلتصاالِت

أدوات سي بي إن للنموذِج قادت تطوير اجليِل اجلديِد ِمْن هواتفه 
 .اجلوالِة

  طبق يف أدواِت سي بي إنPetriصنف شبكاِت . 1
 . يصّفي لوصِف النماذِجPetriَتقرتح أدوات سي بي إن صنف قوي جدًا 

 طبقًا للتصنيِف القياسِي مثل هذه شبكاِت َتسمي موقوتة مرتبية
 هو أثبت بأّنهم مكافئون إىل ماآنِة تيورنج و. Petriَلونت شبكات 

 لذا جسم إعتباطي يمِكُن َأْن يحدد.  عامليalgorithmic نظام aيشّكُل 
 .إستعمال هذا الصنِف ِمْن الشبكاِت

.  مَلونة أنواع خمتلفة ِمْن الرموِزPetriيستعمُل املفهوم األسهُل لشبكِة 
 نوع

aرسالة سيطرة حمددُة بالعدِد الطبيعِي ومّثلت بشكل بصري ك a1:  لون - 
 - 2أمحر، 

 ألدواِت سي بي إن Petri شبكة مَلونة aإّن مفهوم . ، اخل3 أخضر األزرق،
 أآثر
مثل هذه الشبكاِت َتدعو شبكات مَلونَة معممَة يف أغلب األحيان ألن . معّقد
 نوع

رسالة السيطرة موصوفُة بينما َتْطبع بيانات مجردَة مثل يف لغاِت 
 التعبري. الربجمة

ايا من الناحية التارخيية لكن من الصعب جدًا َتمثيل مثل البق" َلونت"
 "األلواِن"هذه 

 .بشكل بصري اآلن
  املوقوتة مفهوم وقِت النموذِج لَتمثيل آماِدPetriَتستعمُل شبكات 

 آالسيكية حيث Petriبالرغم ِمْن شبكِة . أعمال يف األجساِم الواقعيِة
 aإطالق النار 

 إنتقال يف الشبكِة املوقوتِة مهتمة aإطالق النار يحدُث اإلنتقاُل فورًا 
 ب

يسمح لتحليِل اخلصائِص املوقوتِة . املدة املؤّآدة َأو التأخري املوقوت
 reallifeل

 . الشبكةQoS خاصية aاألجسام، على سبيل املثال، وقت رد ك
 الشبكاِتيف مثل هذه . ُتزود الشبكات املرتبيُة بناُء النماذِج املعّقدِة

 إنتقال َقد aيف أدواِت سي بي إن . العنصر َقد يمّثُل بالشبكِة األخرى
 يُكون
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شبكة داخل :  راآم بناءًاaلذا ِعْندنا . إستبدلت بشبكِة إضافيِة

 .الشبكِة
مالحظة تلك، الفكرة . عدد مستويات التدرِج َليس له تقييدات رئيسيُة

 عريضُة
 جمة أين إجراءاِت ُتسَتعمُل إلبقاءأرض مشاعة للغاِت الرب

 .التعقيد
  البياني ومليلرت سي بي إنPetriرسم شبكِة . 1.1

  جمموعةaيف أدواِت سي بي إن، لغة وصِف النماذِج ُتشّكُل 
لغة ( البياني الصايف وُلغة برجمة سي بي إن مليلرت Petriرسم 

Markup.( 
يْشمُل . ني موجه ذو قسمني رسم بياPetri aإّن الرسم البياني ِمْن شبكِة 

 الِقمِم ِمْن إثنان
 :األماآن سحبت آدوائر َأو إهليليجات وإنتقاالت سحَنب آحانات: األنواع

 
 

 
 
 

 :إنتقال األقواس ُتسَتعمُل إليصْال األماآِن واإلنتقاِل
 

 
 

رسالة السيطرة .  رسالة سيطرة ُتعَترب أيضًاa مفهوم Petri aيف شبكاِت 
aم دينامي جس 

 ذلك واقع داخل املكاِن ومَتحرآُة آنتيجة إطالق الناِر
 :إنتقاِل
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 رسالة سيطرة ` 1 1

 يف مَلوِن.  آالسيكي يصّفي ُآّل الرموز أوّلية ونفسPetriيف 
 دعنا َنعترب مثاَل فطريِة اللحم.  الصافية للرموِز بارزةPetriأنواع 

 
 

 
 

 :ْندنا إثنان ِمْن أنواِع الرموِزِع. إستهلَك ِمن ِقبل الطالِب
 أي جائع. الطالب، فطرية حلم

 : فطرية اللحمaيصبح الطالب طالبًا شبعانًا بعد أآل 
 

 حقًا، يف ُلغِة برجمة أدواِت سي بي إن اخلاصة متضمنُة ل
 ُتزود هذه اللغِة إعالنات اللوِن. وصف خواِص العناصِر الصافيِة

يف املثاِل أعالِه مثل . ، ثوابت، وظائف، وإجراءاتاموعات، متغيرات
 هذا

 :اإلعالنات إستعملت
colset s = وحدة مع الطالِب؛ 
colset p = وحدة بفطريِة اللحم؛ 
var x: s؛ 
var y: p؛ 

  بp مع عضو الطالب وs: جمموعتا لوِن عرفَتا
 ”طالب شبعان “ و” طالب جائع “ أماآن . فطرية حلم عضو

.  بفطريِة حلم الرموِزpغذاء مكاِن ِمْن النوِع . ع طالِب الرموِز مsنوع 
 لإلْطالق

 xإّن املتغيرات .  فطرية حلمa طالب وa: اإلنتقال أنت يِجب َأْن َتأُخَذ آال
 yو

يسَتعمُل إلنِتزاع الرموِز ِمْن األماآِن ولوضع رسالِة السيطرة اجلديدِة إىل 
 .مكاِن الناتِج

 يف. ثاَل الطريق بأّن األنواع املختلفَة للرموِز َقد ُتعاُجليشوُف امل
 مناذج جمموعاِت لوِن أنظمِة اإلتصاِل َقد َتُكون معّقدَة أآثر و
 .مّثْل، حلالِة اإليثرنِت، إطارات، سجالت لتحويل املنضدِة، اخل
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 آالسيكي األماآن وإنتقاالت وأقواس َلهما Petriيصّفي بالرغم ِمْن 

 هم يفخواص
 جائع “ -يف مكاِن املثاِل أعالِه َله االسم . Petriَلونت شبكُة 

 -طالب وتيار يؤّشراِن ` 3 -، أويل يؤّشر t -، جمموعة لوِن ”طالب 
 يسمح xاملتغير .  فطرية اللحم ِمن ِقبل أحدهِمaطالب بعد إسِتهالك  ` 2

 لإلختياِر
  يسمح لy املتغيِر؛ متغير طالِب إعتباطِي طبقًا موعِة لوَن

  ِمْنxنفس الطالِب الذي إنتزع مبتغيِر . إختيار فطريِة حلم إعتباطيِة
 ”طالب شبعان “ سيِضع يف املكاِن ” طالب جائع “ املكان 

 .xألن قوس ناتج اإلنتقاِل يْأآُل مْكُتوب بنفس املتغيِر 
 
 
 

 إعتبار مثاِل. 1.2
 

 َل معّقد أآثر للدراسِة التمهيديِة لسي بي إندعنا َنعترب مثا
 

زوجة األب . هو ُأِخَذ ِمْن قصة احلواري املشهورِة حول سيندريال. األدوات
 قالت

 يف هذه فئراِن املثاِل َتْفصُل. سيندريال سَتْفصُل حبوب األنواِع املختلفِة
 .احلبوب بينما سيندريال ذاِهبة إىل الكرِة

 

 
x 

x u 
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u 
y 

 رّز فارغ ما عدا ذلك ` 1رّز ّمث  = yا إذ
 حنطة فارغة ما عدا ذلك ` 1حنطة ّمث  = yإذا 
 شوفان فارغ ما عدا ذلك ` 1شوفان ّمث  = yإذا 

v 
 قرعة ` 1
x 

 السحر
 النوع
 إذهب

 إىل
 الكرة
 إذهب

 البيت
 الفئران

m 
supernature 

f 
 اجلنية

 جنية ` 1 1
 آيس مع
 اَخلِليط

g 
 شوفان` 3000++حنطة ` 2000++رّز  ` 1000
6000 
 ++رّز  ` 1000
 ++حنطة  ` 2000
 شوفان ` 3000

 البيت
c 

 سيندريال
 سيندريال ` 1 1

 الكرة
c 

 آيس الرزِّ
g 

 آيس احلنطِة
 اُملَلون يصّفي اإلعالنات التاليَة للمجموعاِت ومتغيراِت Petriيف هذا 
 اللوِن

 :مستعمل
colset p = وحدة بالقرعِة؛ 
colset c = وحدة مع سيندريال؛ 
colset g =  ِّشوفان؛| حنطة | بالرز 
colset m = وحدة بالفأِر؛ 
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colset f = وحدة باجلنيِة؛ 
var x: c؛ 
var y: g؛ 
var z: f؛ 
var u: p؛ 
var v: m؛ 

 c,  بالرموِز سمت جنيًة f: يف هذا املثاِل ِعْندنا جمموعات اللوِن أربع
 مع

  بثالثةg بالرموِز سمى قرعًة وp, يندريال سمت الرموُز س
يف األويل يؤّشر . سمت األنواع احملتملُة للرموِز رّزًا، حنطة، شوفان

 الوحيديَن
 آالم مع سيندريال يف. اإلنتقال املسموح سحري؛ هو مربُز

 السفر.  وَتختفي1 فأر وقرعَة 12سحر إنتقاِل، َتْخلق جنيَة 
 لكرِة وَتصنيف احلبوِب أحداَث متالقيَة وهم َقدسيندريال إىل ا

“  مصدر لإلنتقاالِت aالقرعة مستعملُة ك. إحدْث بشكل آني يف أي طلب
 يْذهب

. َحلمل سيندريال إىل الكرِة وخلفيًا" يْذهب إىل البيت"و” ىل الكرِة ا
 الفئران

 .املختلفِة مصدر لنوِع اإلنتقاِل إلْختيَار حبوِب األنواِع aاملستعمل ك
 يف سحِر اإلنتقاِل. دعنا َنعترب اإلّتجاهات ونقوَش األقواِس

َتْذهب إىل احلفلة “ سيندريال َلم ُتغير باإلضافة إىل القرعِة يف اإلنتقاالِت 
 ”الراقصِة 

إّن األقواس .  مستعملةbidirectionلذا أقواس " يْذهب إىل البيت"و
 .unidirectionاألخرى 

 رسالة سيطرة مراسَلة aه ِمْن املكاِن إىل اإلنتقاِل ينتزع القوس وج
 .جمموعِة لوِن

 يف هذا. رسالة السيطرة مْنَتزعُة طبقًا لنقِش قوِس مسامهِة اإلنتقاِل
 .مثال ُآّل النقوش ممثَّلة مبتغيراِت مراسَلة ُتلوُن جمموعًة

  متغيرy a؛ yَله النقُش على سبيل املثال، قوس مسامهِة نوِع اإلنتقاَل 
 آيس مع“ ؛ لذا حبوب إعتباطية مْنَتزعُة ِمْن املكاِن gجمموعة لوِن 

 نقوش معّقدة أآثر ِمْن أقواِس مسامهِة اإلنتقاالِت سَتُكوُن مدروسة. ”َخِليط 
 .أبعد

رسالة . أما بالنسبة إىل أقواِس ناتج اإلنتقاالِت، يْخلقوَن رموَز جديدَة
 اجلديدة َقدالسيطرة 

. تزامْن بأي رسالة سيطرة إنتزعت ِمْن مكاِن املسامهِة َأو َقد ُتْخَلق ثانية
 ل

سيندريال رمزية ” يْذهب إىل احلفلة الراقصِة “ احلالة، يف اإلنتقاِل 
 مْنَتزعُة ِمْن

  يف نقِش قوِس املسامهِة ونفس رسالِة السيطرةxبيت مكاِن باملتغيِر 
  على الناتِجxِضع لوضع الكرِة طبقًا للنقِش سيندريال سَت

 َتختفي اجلنيُة بعد إطالق هذا: إّن سحر اإلنتقاَل معّقد أآثر. القوس
 z ومتغير zإنتقال ألا مْنَتزعُة بقوِس املسامهِة بالنقِش 

 َليس مستعمَل يف نقوِش الناتِج َتتقوس؛ سيندريال ُطبقت بيت َليس
  مستعمُل،x بالنقِش bidirection اإلنتقاِل ألن قوس َتغير بسحِر

 1 فأر و12يعين يدّقق حضور رسالِة السيطرة فقط ُطبق بيت؛ 
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 القرعة مْخُلوقة، الثوابت املطابقة مكتوبة يف نقوِش
 : ِمْن خطواِت احملاآاِة5000يعترب النموذج اآلن بعد . الناتج يتقوس

 

 
 الكرِة، فئران ُتكافح بشغِلهم، جنيةوصَل سيندريال إىل 

 1263 ِمْن حبوِب احلنطِة و822 حبُة رّز، 431إختارت الفئراُن . مخَتفى
 يْذهب“ يصّنف و: هناك إنتقاالن مسموح يف هذا الَتأشري. حبوب الشوفاِن

 نوع اإلنتقاَل. دعنا َنعترب طريق َتصنيف احلبوِب يف هذا النموذِج. ”بيت 
 لكن هذه احلبوِب سُتوضع فقط إىل إحدى yتطفاِت واحدة يف املتغيِر حبوب مق
 :األماآِن

 نقوش. ”آيس الشوفاِن “ , ”آيس احلنطِة “ , ”آيس الرزِّ “ 
َتحتوي أقواس الناتِج الوظائف اليت َتختار فقط حبوب النوِع املطلوِب ما 

 عدا ذلك
الوسائِل الفارِغ " ال شيء. "َارُةإّن رسالَة السيطرة اخلاصَة الفارغَة مخَت

 .الرمزِي
 يْكشف اإلعتبار الَقريب للمثاِل أعالِه الكثري ِمْن األشياِء اليت ال

 على سبيل املثال، حنن ال َنعترب وقت مطلقًا و. راسْل قصة احلواري األصليَة
ذِج َنوصيك ُملحاوَلة هذا النمو. َتحذير من اجلنيِة حوايل منتصف الليَل

 وَنِجد ُآّل
بعد ِدراسة أدواِت سي بي إن اليت أنت َقد َتبين منوذجَك اخلاص . النواقص
 بالكامل

 .النوبة إىل قصة احلواري األصليِة
 دعنا ُنالحُظ بأّن مثاِل اللعبِة أعالِه يعطي حبوب التجربِة ل
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 شغل الفئراِن. النماذج النامية لألنظمِة وشبكاِت اإلتصاِل

املثال الواقعي لنموذِج اإليثرنِت .  وظيفة مساِر الشبكِةaد مثل يشاه
 اَملْنُقوِل

 لكن لَفهم َآم يشّغُل الكثري ِمْن املعرفِة جمعت يف. يوضع يف املالحِق
 .إّن األقسام التاليَة مطلوبُة

 
 اإلجتاه والوظائف األساسية ِمن أدواِت سي بي إن. 2
 

 بي إنإجتاه أدواِت سي . 2.1
 نظام حيوي aهو . أدوات سي بي إن ُتهدُف إىل التصميِم وحتليِل النماذِج

 يف
 هو آثري اإلستعماُل. تطوير األجساِم املعّقدِة يف احلقوِل اُملْخَتِلفِة ِمْن هندسة

 إلدارِة العمَل واإلنتاج وختطيط وسيطرَة العملياِت العسكريِة،
 .ضافة إىل العرباِت والقذائِفأنظمة مراقبِة إنتاج ورجال آليني باإل

القائمة الكاملة للتطبيقاِت الواقعيِة اليت أنت سَتِجد يف الصفحة 
 الرئيسيِة ِمْن أدواِت سي بي إن

http://www.daimi.au.dk/CPNTools ../ أدوات سي بي إن مَطبقُة على
 آلتا اآلنسة

 ل جديد جيaأرصفة اليونيكس والنوافَذ اآلن ويشّكالِن جوهريًا 
 .تصميم نظاِم مستعمِل مبكرًا سي بي إن

 أما بالنسبة إىل اإلتصاالِت، أدوات سي بي إن مستعملُة للمواصفاِت و
 ، تصميمQoSحتّقق اإلتفاقياِت، تقدير طاقة الشبكاِت اإلنتاجيِة و

 مؤخرًا، شرآة نوآيا سي بي إن مستعملة. أدوات وشبكات إتصاِل
. ر األجياِل اجلديدِة ِمْن هواتفه اجلوالِةأدوات يف النموذِج قادت تطوي

 هذا
  منوذج َآاَنaمبكرًا . اإلّتجاه األآثر مثرًا هلندسة األدواِت املعّقدِة

 املستعمل فقط لتقديِر األدواِت َأو خصائِص الشبكاِت يف عملية
 يف النموذِج قاد تطويرًا منوذج بسيَط أوَيل. تطويرهم

 عملية. املواصفاِت النهائيِة للنظاِمَتحولت بشكل متسلسل إىل 
 يشّكُل التطوير عمليَة إعطاء أآثر فأآثر تفاصيل الواقعِي

 النظام إىل النموذِج حىت يصبح دقيق آاملواصفاِت التقنيِة َتطّلبت
 إّن فائدَة هذه النظرِة اإلمكانيُة ل. إلنتاِجه َأو ترآيِبه

 .تقديِرها خصائِصه نظام على ُآّل مرحلة تصميِمها وaحتليل 
 جدًا قريبة من

 املثاليون ألن لألجساِم املعّقدِة الواقعيِة، اَحلّل الرمسي
 .مهمة حتقيِق أمثلية صعبُة جدًا ويف أآثر احلاالِت غري عمليُة عمليًا

 ألدواِت سي Petriأما بالنسبة إىل الشبكاِت املرتبيِة املوقوتِة اُملَلونِة 
  عامليونaبي إن هم 

 عالوة على ذلك،.  لذا يسمحوَن لوصِف جسِم إعتباطِيalgorithmic نظام
  اُملَلونة سهلُة ملواصفاِت األنظمِة خصوصًا لPetriلغة شبكاِت 

 مفهوم. أنظمة بالتفاعِل املعّقِد بني املكوناِت
هو ما زاَل يالئم إىل املتطلباِت؟ يسمح لتصميِم األنظمِة الذي َتسمح 

 لال َتوافقية لطريِق الوصِف َتبقي الَتوازي الطبيعياألحداُث ا
 هو سهُل جدًا للتطبيِق اآلخِر على املتوازي. سلوِك األنظمِة
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 .َتْغمر املعاجلات َأو البيانات هندسة معماريَة ِمْن حاسباِت

 أآثر فائدِة تطبيِق أدواِت سي بي إن ُتْكسب عندما خاص
يف هذه احلالِة، .  مستعملةPetriِت معاجلات شبكا) أجهزة َأو برامج(

 النهائي
 مَلونة َقد ُتوضع مباشرة إىل مثل Petri نظام على شكل شبكِة aمواصفات 

 هذه
aهناك بضعة أنواع معروفة ِمْن معاجلاِت أجهزِة .  معاجلPetriَتصّفي، ل  

 .Klashkaمعاجلات حالِة البارزِة يف أجهزِة سيطرة شرآِة 
 

 ساسية ِمن أدواِت سي بي إنوظائف أ. 2.2
 

 :تتضمن الوظائف األساسيُة ِمن أدواِت سي بي إن يف
 ِمْن النموذِج؛) َتحرير(َخْلق . 
 حتليل سلوِك النماذِج عن طريق حماآاِته؛. 
 .اَخلْلق وحتليل فضاِء النموذِج الرمسِي. 
 ة مَلونPetriْلِق النماذِج، احملرر التخطيطي اخلاص لشبكاِت خ

  يصّفي على شاشِة احلاسوب وPetriيسمح احملرر لرسم . جمهز
inputtingَآتبت خواص عناصِر الشبكاِت واإلعالناِت اإلضافيِة يف ، 

الصفحات . النموذجية َقد َتْشمُل بضعة صفحات. لغة مليلِرت سي بي إن
 مرَتبطة ب

 . ترآيب مرتيبaبعضهم البعض لَتزويد 
 ِة البسيطِة، جيل فضاِئه الرمسِي الكامِلللنماذِج الكافي

هو أفضل طريِق، على سبيل . حمتمُل)  البيانيreachabilityرسم (
 املثال، لتحّقِق

 ُتزود أدوات سي بي إن َخْلق الفضاِء الرمسِي و. إتفاقيات إتصاِل
التقرير اآليل عليه حيث اإلستنتاجات حول امللكياِت القياسيِة ِمْن شبكاِت 

Petri 
 عالوة على ذلك، لغة خاصة على.  مَقدمliveness وboundednessمثل 

قاعدة مليلِرت سي بي إن جمهُز لوصِف اإلستفساراِت حول امللكياِت الغري 
 قياسيِة

 لسوء احلظ، للنماذِج املعّقدِة. الرمسِي يباعد املستعمَل يهَتم به
 .عمليالفضاء الرمسي َقد يُكون ضخم وَخْلَقه غري 

 .إّن الطريق الوحيد لتحليِل النماذِج املعّقِد حماآاُة سلوِآه
 ُتزود أدوات سي بي إن حماآاًة تدرجييًة لَتنقيح النموذِج باإلضافة إىل

حماآاة على فرتاِت الوقِت . احملاآاة اآللية لألعداِد احملددِة للخطواِت
 الكبريِة

 هو مفيد لتقديِر.  النموذِجالطريق للتحليِل اإلحصائِي ِمْن سلوِك
 .QoSخصائص الشبكاِت مثل الطاقة اإلنتاجيِة و
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 منظمة أدواِت سي بي إن وصلِة. 3

 
 مفهوم جديد ِمْن التفاعِل التخطيطِي مستند على aيف أدواِت سي بي إن 

  جي إلOpenاآلنسِة 
 اليت  السريع وَتحرير النماذِجinputtingيسمح ل. امليّزات مَطبقُة

 َتستعمُل األدوات
 الوسيلة اخلاصة للعمل مع. ِمْن صناديِق العدة وقوائِم السياِق احلساسِة

 يف هذه احلالِة َترآت فأرًا مستعمُل للتفاعِل مع. أداتا فأِر جمهزتاُن
القائمة وإلختياِر األدواِت ِمْن لوحات األلواِن بينما فأِر صحيِح مستعمُل 

 للرسم
 .Petriشبكات ويحرر 

 مناطق النافذِة الرئيسيِة. 3.1
. بعد اإلنطالِق إثنان ِمْن نوافِذ أدواِت سي بي إن يْظهراِن على الشاشِة

 أول
 هم نافذُة سوداُء؛ هو مساعد وضربات إرسال لناتِج الرسائِل عندما

 
 

 :مصّنع فرعي يبدُأ
 : سي بي إنإّن النافذَة الثانيَة النافذُة الرئيسيُة ألدواِت

الدليل يْشمُل .   أبيض-  رمادي ودليل -مكان عمل : يحتوي منطقتني
 األدواِت

 الصندوق ومساعدة وخيارات؛ حتتهم أوصاف الشبكاِت َتِضع؛ يف املثاِل أعالِه
 هناك. يف مكاِن العمل، صفحات الشبكاِت مَتصورة. ليس هناك شبكة حمملة
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  انذِة الرئيسيِة للتفاعِل بأدواِت سي بيملؤّشرة التخطيطية يف النافا

 
 عمل باألدواِت. 3.2

 
  لوحة األلوان أداِة َأْن َتسحبها بالفأِر ِمْن الدليِل إىلaالطريق لَفْتح 

 .مكان العمل

 
 :دعنا مفتوحة َتْخلق أداًة. 

 .لوحة األلوان األداَة َظهرت يف النافذِة
 

 ّمث مؤّشرة. ألداِة اليت حنن يِجب َأْن َنْنقر عليهألْخذ آلَة ِمْن لوحة األلواِن ا
 على سبيل املثال، َنختار إنتقاال.  شكل مراسَلة آلِةaتقديرات 

 :أداة ِمْن لوحة األلواِن َتْخلق
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لَترك األداِة الذي حنن يِجب َأْن َنسحبه خلفيًا على لوحة األلواِن ويْنقر 
 على الفأِر

 . دفِع على لوحِة املفاتيحَأو قاع خروِج
ُآّل أداة َلها خياراُتها اخلاصُة اليت َقد َتُكون معروضَة وُتغيرت بالَنْقر 

 على
على سبيل املثال، يف لوحة األلواِن ِطباعة . املستطيل املطابق يف الدليِل

  :اخلياِر لِطباعة شبكة باألسوِد واألبيِض
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 قوائم سياِق احلساسِة. 3.3
 

 لتفاعِل السهِل سي بي إن أدوات ُتزود الكثري ِمْن السياِق حساِس
القوائم . ُظهور القوائِم على الشاشِة بدْفع الزر الصحيِح ِمْن الفأِر

 َلها
إلبقاء القائمِة على الشاشِة أنت يِجب .  دائرة مبسماة القطاعاِتaشكل 

 َأْن َتحمَل
 يف أآثر مواِد حاالِت. ْختيَار املادِة املطلوبِةدفع الزر الفأر املؤّثر إل

على سبيل . َتْنسُخ قوائم السياِق احلساسِة األدواِت يف لوحات األلواِن
 املثال حنن َقد َنْخلق جدد

 :شبكة الصافية آلة اإلستعمال اجلديدِة ِمْن لوحة األلواِن الصافيِة
 
 
 

 
 
 

 :ِق احلساسِةهذا َقد يعمُل أيضًا بقائمِة السيا
 
 
 



 19

 
أنت يِجب . َتجعُل قوائم السياِق احلساسِة طبيعِي التفاعِل األآثِر وبسرعة

 َأْن فقط
هبذه . الزر الصحيح الصحفي للفأِر على جسِم ويختار عمال مطلوبًا

 الطريقة أنت
 :َقد يْغلق صندوَق عدة

 

 
 

 ترآيب النموذِج. 3.4
 

 
 أوصافهم واقعة يف.  يف أدواِت سي بي إنالنماذج َتسمي الشبكات

 :دعنا َنعترب شبكًة جديدًة بعد َخْلِقها. دليل حتت املواِد القياسيِة
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 :آل شبكة يف أدواِت سي بي إن لها

 ؛cpn  اسم امللِف املتطابِق بالنوِع -اسم •  
  حماآاة؛a عدد اخلطواِت الذي نّفَذ يف -خطوة •  
 ذجي احلايل؛ الوقت النمو-وقت •  
  قائمة األوامِر اليت أديت على الشبكِة؛-تأريخ •  
  إعالنات جمموعاِت اللوِن، وظائف، قيم ثابتة؛-إعالنات •  
 .  أمساء صفحاِت الشبكِة-صفحات •  

 ، أعداد اخلطواِت والوقِتcpn.  منوذجيُة1يف النافذِة أعالِه، اسم الشبكِة 
. ”صفحة عليا “ فحِة الوحيدِة سمت مساوي إىل صفر، شبكة َتْشمُل الص

 دعنا ُنالحُظ
َظهر يف مكاِن العمل؛ حنن يمِكُن َأْن َنسحب شبكَة ” صفحة عليا “ ذلك 

 .داخله إستعمال أدواِت
.  َتصّفي حنن يِجب َأْن َنسحبه ِمْن الدليِل إىل مكاِن العملa صفحة aلَفْتح 
 للَخْلِق

 
 
 

 عدِةمنظمة نظاِم املسا. 3.5
 

اخلطاب يتفّقع، مساعدة : أدوات سي بي إن َلها ثالثة ِمْن أنواِع املساعدِة
 غري متَّصلة وعلى اإلنرتنت
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َتْظهر فقاعات اخلطاِب على الشاشِة مىت أنت َتبقي مؤّشرَة على . املساعدة

a 
 :يِصف اجلسم املدبب. املادة املطابقة ملدة ِبضع ثواني

 

 
 
 

 ِة املساعدَة يف متصّفِح بداياِت الدليَل مبساعدِة مادِة إنرتنتَنْقر على ماد
 :أدوات سي بي إن

 

 
  aاآلخرين بعد 

يحتوي الكثري ِمْن املعلوماِت على أدواِت سي بي إن أجنزت بأمثلِة 
 الشبكاِت
 تفاصيل أآثر غرابًة وأحدث املعلوماِت واقعُة على سي بي إن. اإلعتبار

 .َل فقط يف حالِة حاسوِبِك يوصُل إىل اإلنرتنِتيمِكُن َأْن يوص
 عند احلاجة، يدعو نظام. Aarhusصفحات أدواِت الرئيسية يف 

 
 

 التعليقات العاآسة ألدواِت سي بي إن. 3.6
ُتزود أدوات سي بي إن تعليقات ختطيطية اليت َتعكس وضعية حاليَة ِمْن 

 .نظاِم
 :عليقاِت التخطيطيِة كهناك مثل هذه األنواِع ِمْن الت

 خطاب يتفّقع؛•  
 منزلة َتتفّقع؛•  
 هاالت؛•  
 .أيقونة مؤّشرِة متغريِة•  

  مستطيل أصفر الذي يزود سياَق حساسaأي فقاعة خطاِب 
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 َتْظهر بعض فقاعاِت اخلطاِب آليًا، بينما يْظهر. املعلومات

 على سبيل املثال،.  مالئمالتأخري الطفيف عندما املؤّشرة ُتتحرُك جسم
  فقاعة خطاِبa خطأ النحو سيسبب a إعالن مع aإنتقال املؤّشرِة على 

 .إحِتواء رسالة خطِأ للُظهور

 
 :فقاعات خطاِب ُتسَتعمُل للَتشويف

 .رسائل خطِأ أثناء َتدقيق النحو•  
 .رسائل خطِأ عندما ُتقّلد الشبكات•  
 .toolglasses يف لوحات األلواِن وُتشّذب أداَة لألدواِت•  
 .فصَل معلوماتًا لفقاعاِت املنزلِة•  
 .Evaluateنتيجة َتطبيق أداِة مليلِرت •  
لرؤية الطريِق الكامِل، يحرُك .  وّفر شبكًةaالطريق الكامل إىل •  

 املؤّشرَة على اسِم
 .الشبكة يف الدليِل

 ْظهر من حٍني آلخر يف القاِعفقاعات منزلِة ُتلوُن الفقاعات اليت َت
  فقاعة منزلِة لرؤية اخلطاِب املطابِقaحرْك املؤّشرَة على . الدليِل

 :الفقاعة

 
 

 :فقاعات منزلِة َلها إحدى األلواِن التاليِة
 .يشري أخضر  بأّن عمليَة ُأآملت بنجاح•  
 .يشري أمحر إىل الذي حدَث خطَأ مىت ينّفُذ عمليًة•  
 ملدة a عملية مضيعة للوقت، مثل aشري أرجواُن خفيف إىل الذي ي•  

 طويلة حماآاة،
 .حاليًا َأْن ينّفَذ

 
 

 اهلاالت امللونة بلون خاص ُتسَتعمُل إلبراز األجساِم باخلصائِص املعينِة
 اهلاالت مرتبطة. َأو لإلشارة إىل أنواِع خمتلفِة ِمْن الِعالقاِت بني األجساِم
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إنتقاالت، أقواس، نقوش، إعالنات، أسعار صفحِة، ومداخل باألماآِن، 

 دليِل،
 :مثل أمساِء الصفحِة واألمساِء الصافيِة

 
 

 
 
 

 :اهلاالت َلها األلواُن التاليُة
 يشري محراء إىل أجساِم باألخطاِء أثناء َتدقيق النحو وعندما) المع( • 

 .َتقليد الشبكاِت
ة إىل أمساِء غِري فريدِة ِمْن األماآِن ُتشري هاالت إعادة صحِن مظلم•  

 واإلنتقاالِت عندما
 .َتدقيق النحو

 .يشري أخضر إىل إنتقاالِت ممكَّنِة عندما ُتقّلد الشبكات•  
 يشري أزرُق مظلم إىل تبعيِة بني اإلعالناِت والعناصِر األخرى، مثل•  

 .األماآن، إنتقاالت، وصفحات
 . يعارض نقشًا يعود إليهيشري مائي إىل َأي•  
 .يشري برتقاُل  بأّن َتدقيق النحو جسِم حلد اآلن َلم يبدُأ•  
 .يشري أصفر  بأّن َتدقيق النحو جسِم حاليًا َأْن يؤدي•  
 . جمموعة إنشطاِرaيشري وردي إىل الذي أماآِن إنشطاِر َتعود إىل •  
ِعالقات صفحِة ثانويِة / م مقبِس وممتاِز مها/ يشري مائي إىل ميناِء •  

 عندما
 .عمل بالشبكاِت املرتبيِة

 َتتغير أيقونُة املؤّشرَة لإلشارة إىل َأي أعماِل يمكُن َأْن َتُكوَن، َأو،
 :على سبيل املثال. مؤدى
 املؤّشرة القياسية سهم َأو فقط نصل•  
 .مِكُن َأْن ُتحرَكُتشري املؤّشرُة اليدوية  بأّن مادَة ي•  
 .ُتشري مؤّشرُة العارضَة  بأّنها حمتمُل لَتحرير الَنص•  
ُتشري مؤّشرُة السهِم ثنائية برأس  بأّن مادَة يمكُن َأْن َتُكوَن حبجم •  

 .ثانيًة
إّتجاهات رؤوِس السهم ُتشري إىل اليت إّتجاِه الذي املادِة يمكُن َأْن َتُكوَن 

 حبجم ثانيًة
 .أفقيًا، بشكل عمودي، َأو آال بشكل آني

 األداة ِمْن إحدى لوحات األلواِن، املؤّشرة سَتتغير aبعد إرِتفاع •  
 لإلشارة إىل

 .اليت األداة إلتقطت
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األدوات اليت تطبيقية : . ألدواِت متعددِة املرحلَة، ومبعىن آخر•  

 بالَنْقر على أآثر ِمْن واحد
 . إىل اليت مرحلِة األداِة سَتُكوُن قادمة تطبيقيةاجلسم، املؤّشرة سُتشري

أمثلة األدواِت متعددِة املرحلَة ُتخصص أداَة مقبِس ميناِء واموعِة صفحَة 
 ثانويَة
 .األداة

 
 صندوق عدة أدواِت سي بي إن. 4

 
 :يزود صندوُق العدة لوحات األلواَن التاليَة لألدواِت

 
 
 

 لياِت بالشبكاِت الكاملِة للعم: أدوات صافية •
 Petriلرسم وَتحرير شبكاِت : يْخلق أداًة•  
 حملاآاِة سلوِك الشبكِة: يقّلد األدوات•  
 للَخْلِق وحتليِل الفضاِء الرمسِي: أدوات فضاِء رمسيِة•  
 multilevelَخلْلِق شبكاِت : أدوات تدرِج•  
 خلواِص ظهوِر الشبكاِت: أدوات أسلوِب•  
 إلختياِر اِملقياِس ويربُز اموعات: وات وجهِة نظرأد•  
 لتحسِني مقروئيِة الشبكاِت: أدوات مساعدة•  
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 األدوات الصافية. 4.1

 

 
 
من اليسار إىل اليمني وِمْن يعود (مواد لوحة األلواِن َلها املعىن التاُيل 

 إىل
 ):أسفل
  صفحة جديدة؛aيْخلق •  
  شبكة؛aيْغلق •  
  شبكة؛aال يف أمح•  
  شبكة؛aيوّفر •  

  شبكة جديدة؛aيْخلق • •  
  اسم جديد؛a شبكة مع a يوّفر 

 . شبكةaيْطبع •  
 

”  شبكة جديدة aَتْخلق “  شبكة جديدة اليت أنت يِجب َأْن َتبدَأ مع aَخلْلق 
 مادة واية

اليت أنت يِجب َأْن َتبدَأ لَفْتح شبكَة موجودَة . مادة”  شبكة aيوّفر “ مع 
 .” شبكة aأمحال يف “ مع 

 صيغة وَقد يدَخُل، ل) مدد خمطوطَة بريِد (epsالشبكات َتْطبع لدُخول 
الصفحات اجلديدة مْخُلوقة . احلالة، آصور إىل وثائِق مايكروسوفت وورِد

 بشكل رئيسي ل
 .الشبكات املرتبية

 
 إخلق األدوات. 4.2
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 : لوحة األلواِن لها املعىن التايلمواد

  إنتقال؛aيْخلق •  
  مكان؛aيْخلق •  
 يْخلق قوسًا؛•  
  توجيه مغناطيسي عمودي؛aيْخلق •  
 يحذُف عنصرًا؛•  
 يستنسُخ عنصرًا؛•  
 دراجات بني اإلّتجاهاِت احملتملِة للقوِس؛•  
 . توجيه مغناطيسي عموديaيْخلق •  

 :دُأ هبذه لوحة األلواِن لسحب شبكِتنا األوىلدعنا َنب
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  البسيطة سِحبت َلكنَّها ما زاَلت ال ُتصحح ألن عناصرهاPetriشبكة 
 حنن سَنستعمُل نوع آي إن تي ِمْن اإلعالِن القياسِي َجلعل هذا. َليس له خواص

 : يف اإلعالناِتxعمل مثاِل ويضيف متغير 
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 ِمْن 1:  رموَز6 يحتوي aمالحظة ذلك املكاِن . إّن الشبكَة صحيحُة اآلن
 4 ِمْن نوِع 3, 3النوِع 

دعنا ُنشوُف بدقة شديدة أآثر الطريق إلدخال خواِص . 5 ِمْن نوِع 2و
 'الشبكاِت 
بعد إشارة عنصر الذي أنت . وضعت ُآّل عقدة ملكها ِمْن اخلواِص. العناصر

 َقد
 :اح بني خواِصه اليت َتستعمُل مفتاح سعِر لوحِة املفاتيحاملفت

 

 
 

 الَتأشري احلايل ل. يف خواِص املثاِل أعالِه ِمْن اإلنتقاِل َلم ُتسَتعمْل
 .املكان مكتوب يف اللوِن األخضِر بأدواِت سي بي إن آليًا

 .التعليمات املغناطيسية مفيدة جدًا لَترتيب عناصِر الشبكِة بالرتتيب
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 أدوات حماآاِة. 4.3
 

 
 
 
 :مواد لوحة األلواِن لها املعىن التايل

 يْذهب إىل احلالِة األوليِة؛•  
 يتوّقف حماآاًة مستمرًة؛•  
  تغليف مخَتَار؛a إنتقال مع aينّفُذ •  
  إنتقال؛aينّفُذ •  
 توسطَة؛ينّفُذ العدد احملدد لإلنتقاالِت اليت ُتشوُف عالمات م•  
 ينّفُذ العدد احملدد لإلنتقاالِت بدون عرض متوسِط•  

 العالمات؛
 . َنص آرمز مليلِرتaيقيم •  

 stepbyيهدُف إىل َتنقيح الشبكاِت مع ”  إنتقال aينّفُذ “ مواد ذلك 
 إنتقال إلْختيَاره َأو على a firableحنن َقد َنْنقر على . حماآاة خطوِة

 لفارغِةالبقعِة ا
aدعنا َنعترب.  رباط للسماح إلختيار اإلنتقاِل إىل أدواِت سي بي إن 

 

 
 

 :عملية حماآاِة
  وَتحرآتa على َنحٍو عشوائي ِمْن املكاِن x إخرتت باملتغيِر 4الرمزية الـ

ضربات ”  تغليف مخَتَار aمع “ َتنفيذ اإلنتقاِل . c لوضع bباإلنتقاِل 
 إرسال ل

 aيف هذه احلالِة اليت أنت يمِكُن َأْن َتختار يدويًا .  الدقيقِةَتنقيح
 رسالة سيطرة اليت َترضي إىل

 :نقش قوِس مسامهِة اإلنتقاِل
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  َلها5 والرمزية الـ5, 4, 3يف هذا املثاِل، اإلختيار إقرتح بني الرموِز 
 .إخَرت يدويًا

 ، هم مخَتَارون”نتقاالِت إعدام العدِد احملدِد لإل“ أما بالنسبة إىل 
 أنت َقد َتدخُل العدد. بشكل عشوائي بأدواِت سي بي إن

 
 

 
 

 :إلنتقاالِت لاملطلوب
 الوحيدون.  يف املثاِل أعالِهinputtedعدد ثالثة إنتقاالِت َآاَن 

 إختالف بني منطني تلك أدواِت سي بي إن َتتوّقف ومعارض َتتوسُط
 .رِض األوىل فقط النهائي يؤّشراِن يف احلالِة الثانيِةَتأشري يف احلالِة واملعا

 النتيجة نفس لكن النمَط بدون عرض عالماِت متوسطِة آثريُة
 هي مستعمُل للمحاآاِة على الفرتاِت الكبريِة ِمْن الوقِت لرتاآِم. أسرع

 

 
 

 :يسمح للعودِة إىل احلالِة األوليِة” حالة 
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 تطّلب إلجبار النحو يِصُل إليه َنص آرمز مليلِرت يaتقييم 

 .إنشاءات لغِة
 

 نظرة عامة ِمن أدواِت أخرى. 4.4
 

 األدوات األخرى أما ملحق آمساعد، أسلوب، وجهة نظر َأو أآثر
 الوصف الدقيق للتدرِج. املعّقد آتدرج، فضاء رمسي

 .وأدوات فضاِء رمسيِة سُتسّلم األقساِم التاليِة
 .مانطيقي، لكن يمِكُن َأْن يخّفف مقروئيَة الشبكِةال َله أي معىن سي

 أدوات أسلوِب مستعملة لَتأآيد الرتاآيِب الصافيِة املهمِة باأللواِن، َخّط
ال . ، حشو العناصِر لَتحسني املقروئيِة)سهم(السمك، حجم رئيِس القوِس 

 شيئ
 .هذه األدواِت َلها أي تأثري سيمانطيقي على الشبكِة

  صفحة وعناصرها خاللaهِة نظر ُتسَتعمُل لَتغيري وجهِة نظر أدوات وج
 .التجميع واإلرِتفاع

 .أدوات تدرِج ُتسَتعمُل لَتحرير الرتآيِب املرتِيب للشبكِة
َتحتوي لوحة األلواُن األدوات لكال من األسفل لألعلى ومن األعلى لألسفل 

 .َتنظيم الشبكِة
 شبكة، aساب الفراغاِت الرمسيِة أدوات الفضاِء الرمسيِة ُتسَتعمُل ِحل

 للَتحويل
 الواليات بني احملاآي وأداِة الفضاِء الرمسيِة، ولَتوليد الفضاِء الرمسِي

 األدوات املساعدة َخلْلِق الصناديِق، عالمات الَنص .التقارير
 َتسمح والدوائر الذي يعمالِن

 
 

 أساسيات مليلِرت سي بي إن. 5
 

ي إن لغة مليلِرت سي بي إن لإلعالناِت والنقوِش َتستعمُل أدوات سي ب
 .الصافيِة

، )أنواع بياناِت(يزود مليلُرت سي بي إن إعالنات جمموعاِت اللوِن 
 متغيرات، وظائف، ِقيم

 لون a اُملَلونة يِجب َأْن يكوَن ِعْنده Petriُآّل مكان شبكِة ). ثوابت(
 مؤّآد وضع آله

املتغيرات . حتوي رموَز وحيدَة ِمْن جمموعِة اللوِن احملددِةاخلاصية؛ هو َقد ي
 و

 .الوظائف مستعملة آنقوش اإلنتقاالِت واألقواِس
 هناك معيار.  جزء الشبكِةaاإلعالنات واقعة يف الدليِل ك

 
 

 
  عدد صحيح، بي أو أو إل-آي إن تي 

 ياِرإعالنات املستعمِل َقد ُتضاُف بعد املع.  خيط- منطقي، خيط -
عالوة على ذلك، لشبكاِت املعّقدِة سي . سياق إستعمال إعالِن قائمِة حساسِة

 بي إن أدوات
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 . ملفaُتزود إعالنات خارجيُة اليت َقد ُتحمُل ِمْن 

 ُتدّقق أدوات سي بي إن آليًا النحو شبكاتَك آما َتْخلُقهم َأو عندما
 a أوّلي، ُتحمُل يف -إي : ع كاإلعالنات احملددة مسبقًا مثل هذا اللوِن يِض

 .أنت يمِكُن َأْن َترى بإشاراِت األلواِن َآم بعيدًا املراقبة أصبحت. شبكة
 إشارات ألواِن ُتشوُف يف الدليِل، يؤّآد اسم الصفحِة حيث

 رباط، اللون يشوُف أيضًا يف سعِر aإذا الصفحِة مفتوحُة يف . اللون يعود
 الصفحَة
 الربتقال.  الصفحِة، وعلى سي بي عنصر صايف حيث اللون يعوديف أعلى

  شبكة،aعندما ُتحمُل . ُتشري اهلالُة  بأّن عنصر َلم يدّقق حاليًا
 أثناء هذه املرحلِة، العناصر. َتْأخُذ مراقبُة النحو دقيقتني لإلْآمال

محراء، إذا هناك َأو (سيغير هالَة ِمْن الربتقاِل للَتصفري إىل ال هالَة 
 إذا). خطأ

اهلالة الربتقالية َتبقى، هو من احملتمل ألن أما هناك شيء يتغيب عنه 
 َأو هناك

 . َتعّلق بالعنصِر الصاِيفaخطأ على 
 a إعالن يعتمد على aإذا . اإلعالنات ُتدّقق البدء ِمْن القمِة

 .عالَن اآلخر َلم يعرْفاإلعالن التايل، هو سيحصُل على خطِأ يُقوُل اإل
 إذا.  تغيري يجعُل يف أي إعالنaإعالنات باألخطاِء ُتعيد فحص عندما 

 هناك خطأ يف اإلعالناِت، اإلعالن باخلطِأ سيؤّآد
 .الدخول الصايف وُآّل الصفحات املتأّثرة أيضًا سيؤّآداِن حبمراِء. بأمحِر

  أي خطاب. لكن َآاَن ِعْنده خطُأأي هالة محراء َتعين العنصر دّقق 
 أوصلت العناصر إىل. الفقاعة يِجب َأْن َتْظهر برسالِة اخلطِأ املضبوطِة

 العنصر باخلطِأ َلم يدّقق حىت اخلطِأ ثابت
 
 

 جمموعات اللوِن البسيطِة. 5.1 
 

الوحدة، : يزود مليلُرت سي بي إن مثل هذا اللوِن البسيِط يِضع ك
 ية، عدد صحيح، خيط،منطق

 .معدد، دليل
 :اإلعالن َله النحو.  عنصر وحيدaجمموعة لوِن الوحدَة َتْشمُل 

 ؛]وحدة_ جبديدِة [وحدة  = colsetاسم 
 يف. بدون خياِر، يتزامُن اسم رسالِة السيطرة باسِم جمموعِة اللوِن

 :مثال سيندريال إستعملَنا مثل هذه الوحداِت ك
colset p = ة بالقرعِة؛وحد 
colset c = وحدة مع سيندريال؛ 
colset m = وحدة بالفأِر؛ 
colset f = وحدة باجلنيِة؛ 

 :اإلعالن َله النحو. إّن الِقيم املنطقيَة حقيقية وخاطئة
 ؛)]صدق_ جديد خاطئ _ جديد (مع  [colset = boolاسم 

ى سبيل املثال، نعم يسمح اخليار لألمساِء اجلديدِة حلقيقيِة وخاطئِة، عل
 :وال

 ؛)ال، نعم( مع colset = boolجواب 
 :العمليات التالية َقد ُتقدم إىل املتغيراِت املنطقيِة
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 b إنكار القيمِة املنطقيِة bَليس 

b 1 andalso bإرتباط منطقي، و  
b 1 orelse bملتقى منطقي، شامل َأو  

 : اإلعالن َله النحو. فاصلة عشريةaاألعداد الصحيحة أرقام بدون 
 ؛ [int exp. . . int expمع  [colset = intاسم 

 يسمح اخليار لتقييِد لوِن العدد الصحيح يقرر فرتًة قررت ِمن ِقبل
 :int exp وint expالتعبريان يف 

colset دزينة  =int؛12..1 ب 
، abs , +:العمليات التالية َقد ُتقدم إىل متغيراِت العدد الصحيِح

Int. min ،Int. max. 
 

 اخليوط حمددة بسالسِل أشخاِص اآلسكي الصاحل للطبِع أحاطت
 :اإلعالن َله النحو. باإلقتباساِت املضاعفِة

 exp خيط expخبيِط [خيط  = colsetاسم 
 ؛ [[int exp. . int expو[

 :يحدد اخليار جماميع األشخاِص األصحاِء
colset LowerString =  مع"a". ." z" ؛ 

  سلسلة،-^ : العمليات التالية َقد ُتقدم إىل املتغريات السليكية
 .احلجم، خيط ثانوي. اخليط

 .الِقيم اُملعددة َتدعو بإسم املعرفوَن بشكل واضح يف اإلعالِن
 :اإلعالن َله النحو

 ؛idn| . . .  |1هوية  | 0باهلويِة  = colsetاسم 
 :يندريال، عددت املتابعة جمموعَة لوِن إستعملتيف املثاِل مع س

colset g =  ِّشوفان؛| حنطة | بالرز 
 الِقيم اُملَفهرسة سالسَل الِقيِم إشتملت على معرِف و

 :اإلعالن َله النحو. specifierالدليل 
 ؛;int-exp1..int-exp2هوية دليِل مع  = colsetاسم 

 عدد صحيح iحيث أنَّ ) i( َأو هوية iهوية : ُلالِقيم اُملَفهرسة َلها الشك
 intexp 1و
> =i <= int exp .على سبيل املثال يف املهمِة حول َتعّشي الفالسفِة 

 :حنن َقد ُنعلُن الفالسفَة والشوآات ك
colset دليل =  بي إتشph؛5..1 ب 
colset ؛5..1شوآة دليِل ب=  إف آر 

 .)2(وشوآة ) 1(اِت خُذ شوآَة شوآيْأ) ph (2وفيلسوف 
 

 جمموعات اللوِن املرآبِة. 5.2
 

مليلرت .  جمموعة جمموعاِت اللوِن البسيطِةaجمموعات اللوِن املرّآبِة ُتشّكُل 
 سي بي إن

 اُملنَتجات، سجالت، إحتادات،: ُتزود مثل هذه جمموعاِت اللوِن املرّآبِة ك
 ستعمالِن نادرًا وآقوائم وإحتادات َت.  وأمساء شهرةsubsets, القوائم 

 .معّقد أآثر هم سيعتربوَن يف القسِم األخِري
 ُتمّثُل اُملنَتجات والسجالت موآب البياناِت شّكَل باُملنَتجاِت الديكارتيِة

 املكونات: الفرق الوحيد بني يتضمنوَن يف. جمموعاِت لوِن املكوناِت
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موعِة اللوِن القياسيِة جمموعِة لوِن منَتِج غري مسماة بينما مكونات جم

 َلها هم
 هناك تشابه َقريب بالبياناِت القياسيِة َتْطبع برجمة باسكال. األمساء

 .لغة َأو تراآيب يف سي لغة
 موعِة لوِن اُملنَتِج َله النحوإعالن جم

 ؛namen *. . . * 2اسم  * 1اسم منَتِج  = colsetاسم 
 :ِقيم هذه جمموعِة اللوِن َلها شكُل

)v 1, v 2,. . . , vn ( حيثvi ِعْنده نوع namei1 ل> =i <=n. 
 : منَتج الذي العملية التالية مستعملُةith aإلنِتزاع العنصِر 

#iاسم  
 :إعالن جمموعِة اللوِن القياسيِة َله النحو

  *. . . *2اسم  : 2هوية  * 1اسم  : 1هوية سجِل  = colsetاسم 
idn: namen؛ 

 : اللوِن َلها شكُلِقيم هذه جمموعِة
  ِقيم النوِعviحيث } v 2,. . . , idn=vn =2، هوية v 1 =1هوية {

namei1 ل> =i <=n. 
 : منَتج الذي العملية التالية مستعملُةith aإلنِتزاع العنصِر 

#idiاسم  
 دعنا َنعترب لونًا أعاله يهجم مثاَل إطاِر اإليثرنِت

 العنوان املصدري والعنوان املقصود :إطار إيثرنِت يْشمُله. الوصف
 .والبيانات

ُنمّثُل عناويَن املاِك بالعدد الصحيِح ُتلوُن جمموعًة وبيانات اإلطاِر بلوِن 
 اخليِط

 .اموعة
 ؛colset = intماك 

 خيط؛ = colsetبيانات 
 بيانات؛* ماك * ماك منَتِج  = colsetإطار 
 البيانات؛: d, املاك : dst* ماك : srcسجل  = colset 1إطار 

 .1إطارات إيثرنِت َقد ُتمّثُل أما باإلطاِر َأو ُتؤّطر جمموعات اللوِن 
، على سبيل املثال، " )مرحبًا"، x = (2, 4للوِن اإلطاِر وضع القيمَة 

 يِصف
نفس ". مرحبًا" إحِتواء يحدقاِن 4 إىل أداِة 2اإلطار أرسَل بأداِة 

 القيمِة
مرحبًا ” =x 1 = {src =2, dst=4, d َلها الشكُل 1 إطاِر موعِة لوِن

”{. 
 :إلنِتزاع العنوان املقصوِد يف لوِن اإلطاِر وضع حنن َنْكتب

#2 x 
 :1ويف جمموعِة لوِن إطاِر 

#dst x 1 
  سابقًاaجمموعة لوِن أسِم شهرة َلها بالضبط نفس الِقيِم وامللكياِت ك

. مَقدم إلسِتعمال اسِم خمتلِف ِمْن جمموعِة اللوِنهو . جمموعة اللوِن اُملعَلنِة
 اإلعالن

 :َله النحو
 ؛0اسم  = colsetاسم 
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 إعالن املتغيراِت والثوابِت. 5.3
 

 أي متغير معرُف الذي قيمُته يمِكُن َأْن ُتغير أثناء إعداِم
 .Petriاملتغيرات مستعملة يف نقوِش عناصِر الصافيِة . النموذج

 :عالن املتغيِر َله النحوإ
 اسم؛ _ idn: cs, . . . ,2، هوية var 1هوية 

  عرَف لوَن سابقًاaاسم اسم _ cs,  معرَف idiحيث أنَّ 
 :على سبيل املثال. اموعة

var f 1, f 2 :اإلطار؛ 
var f 3, f 4 : ؛1يؤّطر 

 a كالذي ّمث يعمُل( قيمة إىل معرِف aأي إعالن قيمِة يربُط 
 :إعالن القيمِة َله النحو). الثابت
 ؛val = expهوية 

 التعبري.  تعبري مليلِرت سي بي إنexp aحيث أنَّ هوية معرَف و
 :على سبيل املثال. ُتمّثُل القيمُة لكي ُترَتبَط باملعرِف

val CheckFrame = (3, 5 ،"؛" )بينج 
val ResponseFrame 1 = {src =5, dst=3, d= ” ؛}”حسنًا 

 
  الو ظائف5.4

 
  برجمةaُتطبق وظائف مليلِرت سي بي إن تراآيب سيطرِة قياسيِة 

 aلكن بينما يشّكُل مليلَرت جوهريًا ". حالِة"ومشغلي " إذا"لغة مثل 
 لغة وظيفيِة برجمة أآثر القوِة منها منّزلُة بتكرارِي

 .الوظائف
 :إعالن الوظيفِة َله النحو

 exp 1 = 1ربتة هويِة مرِح 
 exp 2 = 2ربتة هويِة | 
|. . . 

 ؛patn = expnهوية | 
 exp 1, exp 2,. . . , expn أمناَط وpatn, …, 2، يْخطو 1حيث ربتة 

 يعين اإلعالُن ذلك يف حجِج احلالَة الفعليَة. ُآّل َله نفس النوِع
 ل. expi ّمث قيمة الوظيفِة محسوب كpatiأرِض منَط 

 وظيفَة التاليَة مضروب إستعمال عدِد عدد صحيِحاحلالة، َتحسب ال
recursion: 

 1) = 0(حقيقة مرِح 
 ؛)i-1(حقيقة  * i) = i(حقيقة | 

إذا آنذاك ما عدا ذلك وحالَة ُتسيطر على تراآيِب متوفرة لوصِف 
 :الوظائِف

 ؛exp 2 ما عدا ذلك exp 1 ّمث bool expإذا 
 . ِعْندهما نفس النوِعexp 2 وexp 1حيث 

 expاحلالة 
 exp 1>  =1ربتة 

 exp 2>  =2ربتة | 
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|. . . 
 |patn => expn؛ 

 معناهم عادي.  ُآّل َله نفس النوِعexp 1, exp 2,. . . , expnحيث 
 على سبيل املثال، وظيفة اليت َتحسب اإلشارَة. مثل يف لغاِت الربجمة األخرى

aعدد َقد يْكَتب : 
 ما عدا 1~ ّمث x <0 ما عدا ذلك إذا 1 ّمث x> 0إذا ) = x(إشارة مرِح 

 ؛0ذلك 
 : عدد َقد يْكَتب كaالوظيفة اليت ُترجع اسم 

 ) =nname (xاملرح 
 )x(إشارة حالِة 

 "إجيابي">  =1
 "سليب">  =1| ~

 ؛"صفر"> =| _ 
 سيختار ل" صفر"يف اَخلطِّ األخِري يشري بأّن اخليَط _ يؤّآد 

 )).x(إشارة (رى للتعبِري ذو املربعاِت ُآّل الِقيم األخ
  ضمنscopedَترَك بناءًا يسمح إلعالِن حمليًا متغيراِت 

aتعريف وظيفِة : 
 دع

 val 1 = exp 1ربتة 
 val 2 = exp 2ربتة 

……… 
val patn = expn 

 يف
exp 

 النهاية؛
 :على سبيل املثال، يف حساِب احلجِم يف األمتاِر على املليمرتاِت

 ) =metr (x املرح
 دع

val mminm =1000؛ 
 يف

x div mminm 
 
 

 الوظائف العشوائية. 5.5
 

 .ُتزود الوظائف العشوائيُة الوسائُل لعرض اخلصائِص اإلحصائيِة
 على سبيل املثال، يسمحوَن لوصِف آثافِة املروِر َأو تردِد العيوِب يف

 ئِي يفهناك بضعة طرق للوصِف املمتاِز العشوا. أنظمة إتصاِل
 :أدوات سي بي إن

  متغيرات جمانية؛-
  وظيفة رآضت؛-
  وظيفة توزيِع عشوائيِة خاصِة؛-

 املتغيرات اّانية ُتنتج متغيرات القوِس اليت َلم ُتربُط على مسامهِة
 شبكة سي aهم يخصصوَن ِقيم عشوائيَة عندما ُتنّفُذ . تقوس َأو يف احلارِس

 .بي
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جمموعات لوِن . يراِت اّانيِة يِجب َأْن يُكوَن جمموعات لوِن صغريِةنوع املتغ

 يمِكُن َأْن ُتصّنف آكبرية َأو
 aيقرر هذا اإلمتياِز َأي عرَف الوظائف ذات مغزى ل. صغري

أي جمموعة لوِن آبريُة إذا َتحتوي الكثري ِمْن . جمموعة اللوِن املعينِة
 عناصر) 100تقصري (
لون وحدِة يِضع، جمموعات لوِن منطقيِة، لون . عديد، ما عدا بِإنَّه صغريلَت

 دليِل
 .اموعات، وجمموعات لوِن معددِة صغرية

 .31..1 يحرر متغيرًا باملدى i aيف املثاِل التاِيل، املتغير 
 i يف الصورِة الثانيِة، احلالة بعد أربع خطواِت ُتشوُف؛ أربعة ِمْن ِقيِم

 ُأِخَذ
 :بأدواِت سي بي إن على َنحٍو عشوائي

 

 
 
 

 يف املتابعة.  قيمة عشوائية موعاِت اللوِن الكبريِةaالوظيفة رآضت ُتوّلد 
 :10000..1 قيمة عشوائية يف املدى aيوّلد  () ranRangeوظيفة مثاِل 

1` ranRange()  
 
 
 

 
 

 يفِة التوزيِع العشوائيِة اخلاصِة ل سلسلة وظaُتزود أدوات سي بي إن أيضًا 
 ، أسي، وضع طبيعي،Erlang، ذو حدين، Bernoulliمثل هذه التوزيعاِت املشهورِة ك

Poisson على سبيل املثال، وظيفة). منفصل ومستمر(، طالب، زي رمسي 
erlang (n: int , r :حقيقي): احلقيقي 

  معErlang توزيع n رسم ِمْن a، عائدات r> 0.0 وn> =1حيث 
 .rآثافة 
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 متعدد اموعات. 5.6
 

 متعددة اموعات آثرية اإلستعمال يف أدواِت سي بي إن لتمثيِل َتأشري املكاِن
 بالرغم ِمْن اموعِة العاديِة هي. دعنا ُنذّآر مفهوم متعدِد اموعِة. وأغراض أخرى

 يف العدِد املؤّآِد تعدد مؤّآد بكلمة أخرى aيحتوي ُآّل عنصر مع 
 .متعددة اموعات َتسمي احلقائب أيضًا. نسِخ

 5`3على سبيل املثال، . مشغل بناُء متعدد اموعَة) `(اإلقتباس اخللفي 
  متعدد اموعة َلهaوصف . 5متعدد اموعة بثالثة ِمْن املظاهِر ِمْن اللوِن 

 :النحو
i `c 

إذا هذه َليست احلالَة ّمث متعددة اموعة . ُكوَن غري سليب يِجب َأْن يiالعدد الصحيح 
 الفارغة
 و(++) إندمج مشغُل متعدد اموعَة مع إضافِة متعددِة اموعَة . سيعود
على سبيل .  طريقة خمتصرة مفيدة لَتحديد متعددِة اموعاِتaيزود ) --(طرح 

 املثال، يف
 َله" آيس اَخلِليِط" ُتشّكُل املكاَن 1ندريال اَملوصوفون يف القسِم سي

 :الَتأشري األويل
 شوفان` 3000++ حنطة ` 2000++ رّز  ` 1000

 3000 ِمْن حبوِب احلنطِة و2000 حبَة رّز، 1000يعين بأّن الكيس يحتوي 
 هو: رجاًء أعر إنتباهَك إىل إشارِة البناِء متعدِد اموعَة. حبوب الشوفاِن

backquote) ` ( لكن َليس فاصلًة)' .(ملثاِل إطاراِت اإليثرنِت باللوِن 
 : حاجز َقد يقدم كa 1إطار جمموعِة احملتوى 

1} ` src =2, dst=5, d" ={1++ } " طلب `src =5, dst=2, d" =جواب "{ 
  ِمْن5البياناِت وجه إىل أداِة " طلِب"األول ب: يعين إطارين

 .5 ِمْن أداِة 2البياناِت وجها إىل أداِة " جواِب" والثانية ب2أداة 
 :multisetsالثوابت التالية، عمليات، ووظائف متوفرة ل

الفارغة الرتآيبات الثابتة الفارغة فارغة متعددة جمموعة ذلك مماثُل لُكّل أنواع 
multisets 
ms 1 == msمساواة جمموعِة متعددِة  

ms 1 <> <> msعدِد عدم مساواة جمموعِة مت 
ms 1 << جمموعة متعددةmsأعظم ِمْن  

ms 1>> == msجمموعة متعددة أعظم ِمْن َأو مساويِة إىل  
ms 1 <<msجمموعة متعددة أقل ِمْن  

ms 1 <<== msجمموعة متعددة أقل ِمْن َأو َتساوياِن إىل  
ms 1 ++ msإضافة جمموعِة متعددِة  
ms 1 -- ms طرح جمموعِة متعدِد )ms 2َأْن يُكونا أقل ِمْن َأو نظِري إىل  يِجب ms 1( ،

 زيادات َتْطرح
 .ms 1 َليس أقل ِمْن َأو نظِري إىل ms 2إستثناء إذا 

i ** ms scalarضرب  
  متعدد اموعةms حجم msاحلجم 

ms العشوائي يعود a لون عشوائي زائف ِمْن ms 
cf (c ,ms ( يرجع عدد مظاهِر اللوِنc يف ms 

  متعدد اموعة وينتج متعدد اموعَةa ms وp مسند a يْأخُذ p msح مرِش
  َترضي املسندmsُآّل املظاهر يف 

31 
 على سبيل املثال، َترَك

m 1 = 2`5 ++ 3`4 ++ 4`5؛ 
m 2 = 1`5 ++ 2`4 ++ 3`5؛ 

 ّمث
m 1 ++ m 2 = 3`5 ++ 5`4 ++ 7`5 
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m 1 - m 2 = 1`5 ++ 1`4 ++ 1`3 

m 1>> m 2 حقيقي 
 m 1 = 9حجم 

cf (4,m 1) = 3 
  مكان ممثَُّل مبتعدِد اموعِةaيف أدواِت سي بي إن ُتوّقع باألحرف األوىل وَتأشري حايل 

  متغير يفa رسالة سيطرة ِمن ِقبل aويف إختياِر . جمموعِة لوِن املكاِن
 ثل مع إختيار عشوائي مaنقش قوِس ناتِج أدواِت مكاِن سي بي إن يزود 

 .إشتغْل عشوائيًا
 وقتت متعددة اموعات. 5.7

 
وّقتت متعددُة اموعات مستعملة يف أدواِت سي بي إن َأْن ُتمّثَل تأخريات موقوتَة يف 

 .النموذِج
 إعالن جمموعِة اللوِن املطابقِة يِجب َأْن ينجَز باُملعدِل

 .ضافة الوقِت يْختم إىل األلواِنمشغلون يسَتعملوَن إل+ @@، و+@, @. موقوت
  قيمة الذيa طابع وقِت مع a سيربُط c لون a إىل x تأخري وقِت aاملضاف 

 إّن العمليات التاليَة صحيحة. c إىل اللوِن x+ ساو إىل الوقِت النموذجِي احلاِيل 
 :ملتعدِد اموعاِت املوقوتِة

c @ t يربُط طابع الوقت t) إىل اللوِن ) وقت. نوِعبوقِت الc 
ms @+ i يضيف تأخري وقِت العدد الصحيح i إىل ُآّل ِمْن األلواِن يف ms،موعةمتعدد ا  
  وّقت متعددَة اموعَةaعائدات 

tms 1 +++ tmsإضافة متعددة جمموعة موقوتة  
 على سبيل املثال اإلعالن

  وّقت؛colset = intصبغة 
var t :الصبغة؛ 

t = 1`2@100 ++ 1`3@200 ++ 1`4@300؛ 
 َقد ُتؤَخُذ بأدواِت سي بي إن فقط بعد الوقِت 100@2وسائل تلك رسالِة السيطرة 

 النموذجِي
 فقط بعد حالِة الوقِت - 200@3، رسالة السيطرة 100 إىل equalingاحلالة 

 equalingالنموذجيِة 
 مكن أْن ُتؤَخَذ بأي إنتقال رسالة سيطرة ال يaقبل وقِت التنشيِط .  اخل200إىل 

aمنوذج . 
 لغة وصِف النماذِج. 6

 
  وصف خواصه يف مليلِرت سي بي إنPetriيف أدواِت سي بي إن ُآّل عنصر شبكِة 

 ّمث.  صفحة النموذِجaيْخلق اإلستعمال لوحة األلواَن وضعَنا عنصرًا يف . اللغة
32 

 لغرِض الذي أنت يِجب َأْن َتْنقر بالفأِر علىهلذا ا. خواص العنصِر يِجب َأْن ُتضاَف
 الضْغط. العنصر املطابق ومفتاح سعِر اإلستعماِل للتحويل بني اخلواِص

 مفتاح خروِج يْترُآك َتْترُك العنصر اُملخَتَار؛ نفس النتيجِة َقد ُتحصُل عليها ِمن ِقبل
 رب خواص ُآّلدعنا َنعت. َنْقر الفأِر يف البقعِة األخرى للنموذِج

 .العنصر منفصال
 نقوش مكاِن. 6.1

 
 إثنان.  مكانaهناك ثالثة نقوِش اليت َقد ُترَتبُط ب

 :اإلختياري وواحد مطلوب
o َتطّلب- لون وضع نقشًا  
o إختياري- أويل الذي يؤّشر نقشًا  
oنقش اسِم مكاِن إختيارِي  
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 لق تيار آليًا يؤّشر َأيعلى األويل يؤّشر أدوات سي بي إن َتْخ

 .مكتوب يف اللوِن األخضِر ويشوُف العدد الكلي للرموِز ويؤّشر التفاصيَل
 :على سبيل املثال، يف مثاِل سيندريال

 آيس مع
 اَخلِليط

g 
 شوفان` 3000++حنطة ` 2000++رّز  ` 1000

 

 
 نقوش قوِس. 6.2

 :النقش َله الشكُل

 
  يِجب َأْن َتجاري جمموعَة لوَن املكاِنexpr قوس جمموعة لوَن تعبِري

 إذا جمموعِة لوَن تعبِري قوِس ال يجاري جمموعَة لوَن. ربَط بالقوِس
 ربَط املكاُن بالقوِس، رسالة خطِأ سَتْظهر ُقرب القوِس أثناء النحو

 هناك إختالف ضروري بني نقوِش أدخَل وأنتج األقواس. الَتدقيق
aإنتقال . 

 . منط إلختياِر رسالِة السيطرةaتعبري قوِس مسامهِة اإلنتقاَل يشّكُل 
  مسند الذي َقد يطبق يف مرِشِح الوظيفِةaهذا النمِط موصوُف ِمن ِقبل 

 . ُملراسَلة جمموعِة اللوِن
 

  أعزبaيف احلالِة األسهِل هذا مسنِد يْشمُل 
 يف الشبكِة. األمثلِة أعالِهوضعت متغير اللوِن املطابِق آما يف 

 

 
 

 ُتشّكُل حالُة معّقدُة أآثر. x رموِز َقد َتخَتار باملتغيِر 6أي ِمْن 
 : إلطاراِت اإليثرنِت2 إىل equalingإختيار اإلطاراِت بالعنواِن املصدرِي 
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 َقد يؤَخُذ بالنقِش" ) c", 2,4(و" ) a", 2,5(أي ِمْن اإلطاراِت 

)2,dst,d.( 
  بناء للرموِز اجلديدِةaتعبري قوِس ناتِج اإلنتقاَل يشّكُل 

 يستعمُل هذا بناِء متغيرات يف أغلب األحيان املسامهِة يتقوس النقوَش ويف. اَخلْلق
 يف مبلِغ إنتقاِل املثاِل التاِيل. احلاالت البسيطة َقد َتتزامُن مع أحدهِم

 :يحسب مبلُغ رموِز املسامهِة
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 يف املثاِل التاِيل حنن. الوة على ذلك، تأخريات وقِت َقد ُتقدم إىل رموِز الناتِجع

 : ِمْن وحداِت الوقِت النموذجِي100 يؤّطر ُآّل aزود جيَل 
 
 
 

 
 

 نقوش إنتقاِل. 6.3
 

 ُآّل.  إنتقالaهناك أربعة نقوِش اليت َقد ُترَتبُط ب
 :إختياري

oنقش اسِم إنتقاِل  
oقش حارِس ن 
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oنقش وقِت  
oنقش قطعِة رمِز  
 

 
 إّن التعبري.  تعبري عدد صحيِح إجيابِيaأي تأخري إنتقاِل يِجب َأْن يُكوَن 

 .delayexpr+ @، وهذا يعين بأّن نقَش الوقت َله الشكُل +@سبق ِمن ِقبل 
  نقش وقِت ُأضيف، الَنص األصلي للنقِشaقبل 

 على سبيل املثال، إذا تياِر.  نسبة إىل الوقِت احلاِيل دائمًاتأخري وقِت يضاُف+. @
 ، ّمث طابع وقت الرموِز أرسَل إىل الناتِج2+@ وتأخري الوقت 10الوقت 

 بالرغم ِمْن.  صفر تأخريaأي نقش وقِت مفقوِد مكافئ إىل . 12األماآن سَتُكوُن 
 يف. ز ناتج اإلنتقاِلتأخري إنتقاِل تأخِري األقواِس يقدم إىل ُآّل رمو

 على سبيل املثال، يقارُن الشبكَة التاليَة ب. حالة ِمْن قوِس ناتِج واحد هي نفس
 :6.2مثال يف قسِم 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 . تعبري مليلِرت سي بي إن املنطقي الذي يقيم إىل الصدِق َأو اخلاطِئaأي حارس 
 س َقداحلار[].  حارس ُأضيف، الَنص األصلي للنقِش aقبل 

 ,b exp , bexp 2[ قائمة التعابِري املنطقيِة a تعبري منطقي وحيد َأو aيُكوُن 
 . . . ,b expn .[يطلق اإلنتقاُل فقط يف حالِة حارِسه حقيقي و 

 على سبيل املثال، َتدقيق إطاراِت املسامهِة. يحدد احلارس إختيار رموِز املسامهِة
 :َتب ك َقد يْك6.2قدم يف قسِم 

 
 
 الوة على ذلك، يسمح حارس ملقارنِة بارامرتاِت الرموِز ِمْن األماآِن املختلفِةع

 يشّكُل اجلزُء التاُيل العمليُة. يستعمُل جمموعُتهم يف التعابِري
 :إنتزاِع اإلطاراِت ِمْن قطعِة اإليثرنِت
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هو وحيد ذو مربعات .  املكاَنإّن العنواَن اخلاص حملطة العمل الفرعيِة مْخُزوُن يف ملِك

 لذا
 . مستعمُلbidirectionقوس 

 .ُآّل إنتقال َلربما َله قطعُة رمِز ملحقِة اليت َتحتوي رمَز املليلِرت
 ِقَطع رمِز َقد. ِقَطع رمِز ُتنّفُذ عندما إنتقاَلهم األصَل يحدُث

ي إن حددت مكان على أقواِس اإلستعمال سي بي إن متغيرات وَقد َتربُط متغيرات سي ب
 الناتِج اليت َليست
 :ُآّل قطعة رمِز َقد َتحتوي. اَحلد يف مكان آخر

o إختياري( منط مسامهِة( 
o إختياري( منط ناتِج( 
o إلزامي( عمل رمِز( 

 . ِمْن متغيراِت سي بي إن، سبق مبسامهِة الكلمة الدليليَةa tupleمنط مسامهِة 
 .امهَة متغيرات سي بي إن اليت يمِكُن َأْن ُتسَتعمَل يف عمِل الرمَزيدرج منُط املس

 .عمل رمِز يمِكُن َأْن يستعمَل ِقيم هذه متغيراِت سي بي إن َلكنَّها ال َتستطيع َتغيريهم
 متغيرات سي بي إن أدرجت يف منِط املسامهَة يمِكُن َأْن ُتسَتعمَل يف عمِل الرمَز حىت إذاك

 إذا. لَن معرُف مليلِرت بنفس االسِم يف عقدِة اإلعالَنأع
بند مسامهِة محُذوُف، يشري ضمنًا إىل أنَّ ال متغيرات سي بي إن يمِكُن َأْن ُتسَتعمَل يف 

 الرمِز
 .العمل

  ِمْن متغيراِت سي بي إن، سبق بالكلمة الدليليِةa tupleمنط ناتِج 
  متغيرات سي بي إن لكي ُتغير آنتيجة ليدرج منُط الناتج. الناتج

 a tuple متغير سي بي إن َأو aمنط ناتِج يِجب َأْن يُكوَن . إعدام عمِل الرمَز
 إذا بنِد الناتج محُذوُف، يشري ضمنًا إىل أنَّ ال. متغيرات سي بي إن بدون تكراِر

 .متغيرات سي بي إن محسوبة
 .أي عمل رمِز تعبري مليلِرت، سبق بعمِل الكلمة الدليليَة

 عمل رمِز ال يستطيع إحِتواء أي إعالن اللوِن يِضع، متغيرات سي بي إن، َأو إشارة
هو يمِكُن َأْن، على أية حال، ينطبق ثوابت معَلنًة مستعمَل وَقبَل معَلنَة، . املتغيرات
 عمليات،
 فة، وظائف وثوابت جديدة يمِكُن َأْن يعرفا لإلستعماِل احملليباإلضا. ووظائف

  إعالن حملي يفaإّن عمَل الرمَز مَنفَُّذ ك. بواسطة َترَك يف النهايِة
 هذا. البيئة اليت َتحتوي متغيرات سي بي إن حددت يف منِط املسامهَة

 رات سي بي إن مباشرة لكن فقطالضمانات اليت عمل الرمَز ال يستطيع َتغيري أي متغي
 عندما عمل الرمَز ُنّفَذ، نتيجته ُتقدم إليها. النسخ احمللية منهم

 عمل الرمَز، عندما قيم يف. إربْط متغيرات سي بي إن يف منِط الناتج
  نتيجة نفسaالبيئة اليت َتحتوي متغيرات منِط املسامهَة يِجب َأْن َتعطي 

 .إذا ال منَط ناتِج معطى، نوعه مفَترضُة ِلكي َتُكوَن وحدًة. إطبع آنمط الناتج
 .ِقَطع رمِز مستعملة للمعاجلة املعّقدِة األآثِر ِمْن رموِز املسامهِة

  َقد يمّثُل إستعمال الرمِز6.2مثال ملبلِغ الرموِز وصف يف قسِم 
 :قطعة ك
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 خواص الشبكاِت املوقوتِة يف أدواِت سي بي إن. 7
 

.  موقوتةPetri بدون أوقاِت وشبكاِت Petriشبكة : زود أدوات سي بي إن آلتاُت
 إذا ال شيئ

 يف.  منوذج َله معدُل موقوتُة ّمث شبكة معَتبرُة آغري موقوتةaجمموعاِت لوِن 
 َتستعمُل هذه حالِة سي بي إن األدوات متغير خطوِة داخليِة فقط اليت َتعين عدد

 خوارزمية حماآاِة أدواِت سي بي إن َقد ُتمّثُل يف. َنفَّذةاإلنتقاالت اُمل
 :الطريق التايل

 

 
 bystepمالحظة تلك، إختيار اإلنتقاَل َقد يطبق أما يدويًا يف اخلطوِة 

 حماآاة َأو آليًا على َنحٍو عشوائي ِمن ِقبل أدواِت سي بي إن يف إعداِم
 .العدد احملدد للخطواِت

 ت يصّفي اخلوارزميَة معّقدُة أآثر ألن طريق الوقِت موقوPetriل
 :التقدم

 
 النظام. 1+اللحظة التالية للوقِت النموذجِي َلْن يُكوَن الوقت الفوري 

 وقت احلدِث األقرِب املستقبلِي: = يوّقت التقدم إىل احلدِث األقرِب يف الوقِت املستقبلِي
 يت َقد َتحدُث يف هذه اللحظِة ِمْن الوقِت الذي يتقدموبعد ذلك ينّفُذ ُآّل األحداث ال

 لذا حنن يِجب َأْن َنُكوَن جمع حذرًا وّقت. َتتقدم املتغير اَملوصوفوُن فوق الطريِق
 وشبكات غري موقوتة ألن نرياَن اإلنتقاالِت املسموحِة حىت جمموعِة مسموحِة

 'سبب لذا مسمى اإلدارة الالائيِة يف النماذِج هو َقد ي. اإلنتقاالت ُتصبح فارغًة
 على سبيل املثال، يف الوقِت الصاِيف التاِيل ال يتحرُك وعدد. السلوك

 :وّلدت اإلطارات َتِزيد بشكل ثابت
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 إخلق اموعَة

 مسموِح
 اإلنتقاالت
 aإختار 

 اإلنتقال إىل
 النار
 )نار(نّفْذ 

 اُملخَتَارون
 اإلنتقال

 :عدد اخلطوِة املتقدِم
 1+خطوة : = اخلطوة

 إخلق القائمَة
 مستقبِل
 األحداث

 ِجد
 املستقبل األقرب

 حدث مع
 الوقت إن تي آي إم إي

 التقدم
 :الوقت النموذجي

 إن تي آي إم إي: = الوقت
 إبق الَتنفيذ

 بشكل متسلسل ُآّل
 املسموح

 اإلنتقاالت
37 

x x 
gen 

@+100 
 الساعة
 اإلطار

 " )بينج", 2,4(
 buf" ) بينج", 2,4( ` 1 1

tframe 
 100@" ) بينج", 2,4( ` 42 42

 هو يِجب َأْن يالحَظ بأّن أدوات سي بي إن ُتطبق بسيطَة وقويَة جدًا
ُآّل رسالة سيطرة .  املوقوتة ينتظر َأْن يوّقت إستعماَل طوابِعPetriصنف شبكاِت 
 جمهزة بلها
 رسالة السيطرة َلم t<لحظاِت ِمْن وقِت الوقِت النموذجِي ل). t (k @tطابع وقِت 

 ُتعاْجل
 بنظاِم احملاآاِة؛ هي يف لذا مسمى احلالِة الباطلِة وال َتشرتُك يف

  َتستيقُظ وُتشارُك يفk رسالة سيطرة tبعد حلظِة ِمْن الوقِت . ُتطلق أي إنتقاالت
  األوقاِت يسمح إلطالق الناِر اآلنِيهذا الطريِق ِمْن متثيِل. إطالق النار اإلنتقاِل

 َتنتظر وقَتهم) k @t+d(رموز ناتِج جمهزة بتأخرياِت الوقِت . إنتقاالِت
 املثال التايل لإلقتفاء. تنشيط داخل مراسَلة الناتِج يِضع

 :يشوُف الطريق ملعاجلة الوقِت يف أدواِت سي بي إن
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 .0 لذا ال رسالَة سيطرة َلها طابع وقِت  ال إنتقاَل مسموحُة0يف حالِة وقِت 

 خطواِت يف هذه 3ُتنّفُذ أدوات سي بي إن . 100َتساوي احلالُة القادمُة للوقِت إىل 
 اللحظة

 equaling؛ ُآّل هذه الرموِز َلها طوابع الوقِت األوليِة c رموَز لوضع 3الوقت يحرُك 
 إىل

 200 إىل equalingطوابِع الوقِت  ُتحرُك رمزين ب200يف حالِة وقِت . 100
 . بقيَتا الرموَز2 َتتحرُك 300وأخريًا يف حالِة وقِت 

 لتأخرياِت وقِت الوصِف أما تأخريات اإلنتقاِل َأو تأخرياِت األقواِس َقد يُكونان
 تأخريات اإلنتقاالِت يف أآثر احلاالِت أآثر فهمًا ألن اإلنتقاالت. مستعمل

 لكن إستعماَل تأخرياِت األقواِس يعطينا مرونَة أآثر يف. جلسِماألعمال النموذجية 
 .بناء النماذج

 لعرض املروِر هو سهُل إستعماُل الوظائِف العشوائيِة آوقت
 5.6اإلختيار العريض لوظائِف التوزيِع العشوائيِة وصف يف قسِم . التأخريات

 Poissonيف املثاِل التاِيل، . يسمح لوصِف خواِص املروِر
 :تدفق اإلطاراِت مولَّد

 
 

 
 
 
 
 
 

 عمل بأجزاِء الشبكاِت. 8
 

  ختطيطيةa فرصة قياسية aعمل باألجزاِء معَتبرُة ك
يزودوَن العمليات ) على سبيل املثال، آوريل درو(أآثر احملررين التخطيطيِني . احملرر
 مع

 أجزاِء الشبكاِتإّن مفهوم .  صورةaاألجزاء املستطيلة اُملربزة 
 أي. عممت متامًا يف أدواِت سي بي إن وصاغت يف شروِط جمموعِة العناصِر

 عناصر َتعود) الَتثبيت(اموعة َلربما َلها أي شكل وهي معطيُة بتحويل 
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 ّمث اجلزء َقد يْنسُخ وينَتقُل إىل أي ُنسخة إستعمال موقِع. إليه

 .أداة لوحة األلواِن َتْخلق
 القائمة املطابقة َتْظهر.  جمموعة، يستعمُل أداَة اموعِة اجلديدِةaَخلْلق 

 :يف الَنْقر على سعِر اموعِة يف القاِع اليساِر للرباِط
 

 
 

  سعر جمموعِة جديِد يْظهر، واموعة اجلديدة ُتوضعaاآلن . دخول" جمموعة جديدة"إخْرت 
 ء على الصفحِة َتْخفت لَتشويف بأنه ليس هناكآل األشيا. آاموعة النشيطة

 :األعضاء يف اموعِة اجلديدِة

 
 

 لَتغيري اموعِة النشيطِة، فقط يْنقر على سعِر جمموعَة اموعِة َتتمّنى إىل
 أعمال) سعر اموعِة األوِل، مسمى ال شيئ(سعر اموعَة إىل أقصِى اليسار . نّشْط

عندما هذا السعِر . ر هذه وسائِل السعِر ُتعّطُل ُآّل اموعات يْنق-بشكل خمتلف 
 مْنُقور،

 إلضافة جسم إىل. آل األشياء على الصفحِة َتبدو طبيعيَة وَتعمَل عادة
 على سبيل املثال، يعرض الَتأشري. اموعة النشيطة، يستعمُل أداَة جمموعِة املسمار

 :دخول" جمموعة مسماِر "القائمة على اجلسِم واملنتقاِة
 ).ويربُز(إذا اجلسِم َليس يف اموعِة النشيطِة، هو يضاُف إىل اموعِة 

 :حول جسِم يضيف آليًا إىل اموعِة. النقوش، اخل
 ل. إلزالة جسم ِمْن اموعِة النشيطِة، يستعمُل أداَة جمموعِة املسمار

 "جمموعة مسماِر"اجلسِم، وَتختار املثال، يعرض قائمَة الَتأشري على 
 . الدخول
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 و(إذا اجلسِم عضو جمموعُة نشيطُة، هو مَزاُل ِمْن اموعِة 
 ).َخفت

 :اموعات يمِكُن َأْن ُتسَتعمَل لِعدة أغراض خمتلفة
oخواص متغرية  
oجمموعات مؤّثرة ِمْن العناصِر  
oإستنساخ جمموعاِت العناصِر  
oاِت العناصِر حْذف جمموع 

 إذا،. اموعات ميكن أن ُتسَتعمَل لَتغيري اخلواِص على ِعدة أجسام يف نفس الوقت
 جمموعة، أنت aعلى سبيل املثال، عدد ِمْن األماآِن وإنتقاالِت وأقواِس موضوعة يف 

 يمِكُن َأْن
  للَتحركاموعات يمِكُن أيضًا َأْن ُتسَتعمُل. غير لوَن آّلهم يف نفس الوقت

  جمموعة األجساِم، يسحب إحدى ببساطةaلَتحرك . ِعدة أجسام خمتلفة مرًة
 األجسام يف اموعِة، وُآّل األجسام األخرى يف اموعِة سَتتحرُك يف نفس

  عمل مجاعي بنفس الطريقة إىل اآلخريِنaحْذف عناصِر عضو . الوقت
 صفحة وحيدة، لكن باموعاِت العامليِة aعيُة فقط سرعت اموعات الطبي. العمليات

 هي
 .حمتمل ُملعاَلجة العناصِر عرب ُآّل الصفحات يف الشبكِة

 إستنساخ جمموعاِت العناصِر إمتداد اإلستنساخ األساسِي، حيث أآثر
  جمموعة خمتارُة، وهدفaإذا . ِمْن عنصِر واحد مستنسُخ يف نفس الوقت

  عضو جمموعُة خمتارُة، ّمث العناصر يف اموعِة سإّن األداَة الشبيهَة
  مؤّشرة بaَآما هو اَحلال مع إستنساخ العناصِر الفرديِة، النتيجة . يُكوُن مستنسخًا

 اإلستنساخ. ربطت العناصر املستنسخُة اليت َقد ُتسَتعمُل إلدخاهلم واحد َأو أوقاِت أآثِر
  ترآيب منتظم َأوaْلِق الشبكاِت مع  عملية مفيدة جدًا َخلaجمموعاِت 

 يف مثاِل منوذِج اإليثرنِت يف املالحِق هو. إسِتعمال ثانية الشبكاِت اَملْخُلوقِة املبّكرِة
  أعزبsubmodels aسهل جدًا لَتجميع منوذِج املفتاِح بإستنساخ 

 :َثبتَنا َنتلمس بعناصِر امليناِء األوِل. امليناء
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 :طة َخلْلق مناذِج املوانِئ األخرىويستنسُخه ببسا

 
 
 

 
 
 
 
 

 إّن الشيَء الوحيد الذي َنحتاج َأْن يحرَك جمموعَة يف املوقِع املالئِم وللَتصحيح
 .أمساء العناصِر

 يف هذا. مالحظة تلك، ُآّل عنصر مستنسخ يمِكُن َأْن يوضع يف شبكِة مفتوحِة إعتباطيِة
 نفس يْذهب موعاِت. مِكُن َأْن ُتْنَقَل عرب شبكِةإستنسَخ الطريق العناصر ي

 .العناصر، يعين بأّنك يمِكُن َأْن َتستنسَخ آامل جمموعاِت العناصِر إىل الشبكاِت األخرى
 
 
 

 أماآن إنشطاِر. 9
 
 
 

 َجلعل أآثرَك وضوحًا النموذجِي و: َتعطي أماآُن اإلنشطاِر آلتا فرص
  أوالaأماآن إنشطاِر َقد ُتعَترب ك. فحاِت الشبكِةَحلّل اإلرتباطاِت بني ص

 .مادِة واقع يف لوحة األلواِن التدرِج" إنشطار" مرتيب يصّفي لذا Petriإخُط إىل 
  جمموعة إنشطاِر جمهزة ببطاقِة إنشطار نفس االسِم؛ ُآّلaُآّل مكان 

 بشكل بصري. ن آنفس املكاِن جمموعة إنشطاِر معَتبرة بأدواِت سي بي إaإّن األماآَن يف 
 املتغري للَتأشري ألحد األماآِن ُتسبب يف َتْغيري اإلنشطاِر اآلخِر

 دعنا َنعترب. أماآن إنشطاِر يِجب َأْن َتُكوَن ِمْن نفس جمموعِة اللوِن. َتأشري األماآِن
 :مثال منوذِج مفتاِح اإليثرنِت
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 يف، وضع إىل* يناء ميناِء مصدرِي  مaإلطارات مْنَتزعة ِمْن قناِة مسامهَة 
 لإلجياد. خارج* حاجز وبعد ذلك وجه إلْنتاج قناِة ميناِء ميناِء اإلجتاِه 

 النموذج.  مستعمُلSwitchTableإّن عدد منضدِة حتويل ميناِء إجتاِه 
 َتحتوي الكثري ِمْن اخلطوِط اَملعبورِة ويف زيادِة عدِد املوانِئ ُتصبح

 : يستعمالِن جمموعتا اإلنشطاِر2نفس النموذِج مبين يف امللحِق أي . قراءةغري صاحل لل
 

 
 النموذج يمِكُن َأْن يوسع بسهولة لعدِد إعتباطِي ِمْن املوانِئ يستعمُل إستنساخ

 .جمموعة امليناِء
  وضع أداًة ِمْنAssignأماآن إنشطاِر إستعمال إنشطاِر مْخُلوِق 

 البطاقة.  بطاقة إنشطاِر ُتضاُف إىل املكاِنa, د َتطبيق األداِة بع. أدوات تدرِج
 البطاقة يمكُن َأْن َتُكوَن.  اسم أصلي موعِة اإلنشطارa موقع أصلي مع aيحلُّ 

 موضوع ثانيًة، واسم جمموعِة اإلنشطار يمِكُن َأْن يغير بَتحرير الَنص يف
 إنشطاِر يمِكُن َأْن يحددوا مكان بوضع املؤّشرِة على  جمموعةaأعضاء . بطاقة إنشطاِر

a 
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. هالة مائية ُتشري إىل َأي َتِضع بطاقَة اإلنشطار َتعود إليها. بطاقة إنشطاِر
 اهلاالت الوردية

 وأشياء مهمة ُتشري إىل أماآِن أخرى يف نفس اإلنشطاِر وضع والصفحاِت اليت
 . إنشطاِر َقد َتحتوي األماآَن ِمْن ِعدة صفحات خمتلفةجمموعات. إحتو هذه األماآِن

 
 

 بناء النماذِج املرتبيِة. 10
 
 

 أي إتصال. إّن إستعماَل التدرِج مشرتُك جدًا للهندسة
 األداة َتْشمُل الُكَتِل، ُآَتل َتْشمُل ألواِح، ألواح َتْشمُل رقائِق،

 ْن الوحداِت الربنامج مجمع ِمaيف برجمة . السعة، مقاومة اخل
 شبكة داخل:  راآم بناءًاaالوسائل النموذجية املرتبية ). إجراءات، وظائف(

 َقد يسَتبدُل بالشبكِة اُملتداخلِة لكن سي بي Petriعمومًا أي عنصر شبكِة . الشبكة
 إن

 .بديل إستعماالِت أدواِت اإلنتقاالِت فقط
 

 أساسيات بديِل اإلنتقاِل. 10.1
 

 أي إنتقال.  زوج الشبكاِت على األقلaِل ِعْندنا يف بديِل اإلنتقا
دعنا َنعترب منوذج شبكة . الشبكة العليا املستوية مسَتبدلُة بشبكِة املستوى األدىن

 إتصاالت حمليِة
 مسَتبدُل 3يف إنتقاِل شبكة إتصاالت حمليِة الصفحِة الكبِري دبليو إس . وصفت يف املالحِق

 بالشبكِة
 :دبليو إس

 

 
 
 
 
 

 جزء منوذِج شبكة إتصاالت حمليِة
 منطقيًا،. 3إّن البديَل مدبب بالبطاقِة دبليو إس سحب حول اإلنتقاِل دبليو إس 

 ُآّل شبكة متامًا مثل شبكة فرعية دبليو إس وِضعت داخل شبكة إتصاالت حمليِة aسلوك 
 :الصافيِة
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 رتباط مع شبكة عليا مستويةأماآن شبكِة املستوى األدىن اليت مستعملة باإل
 اُملراسَلة). أو/ أنا (مسماة أماآِن َأو موانِئ اإلتصاِل وامللحوظِة بالبطاقِة اخلاصِة 

 يف املثاِل أعالِه ِعْندنا املوانئ. أماآن الشبكِة العليِا املستويِة َتسمي املقابس
,  يف p 3,  خارج p 3، ملك يف الصفحِة دبليو إس ومقابس Lanoutإل أي إن آي إن، 

aWS 3يف الصفحِة  
 .شبكة إتصاالت حملية

 :لَتهِيئة بديِل اإلنتقاِل حنن يِجب َأْن
 ؟ إخلق آال املستوى األعلى وشبكات املستوى األدىن وقعا يف الصفحاِت املنفصلِة

 ؛)شبكة إتصاالت حملية، دبليو إس(منوذج 
 ؛)، ملكLanoutإن آي إن، إل أي (؟ أشر موانئ شبكِة املستوى األدىن 

 ).3( إىل عدِد املوانِئ equaling؟ زود عدد مقابِس 
 :لعمل البديل من اإلنتقاِل الذي حنن يِجب َأْن

 ؛)دبليو إس> - 3دبليو إس (؟ عيْن شبكة لإلنتقاِل 
 يف، Lanout -> p 3 خارج، p 3> -إل أي إن آي إن (؟ خصص املوانئ إىل املقابِس 

 ملك
 <aWS 3.( 

 :موانئ شبكِة املستوى األدىن لوحة األلواَن تدرِج إستعمال اُملَشارِة
 

 
موانئ النوِع يف . أو/ يف، خارج، أنا : ثالثة ِمْن أنواِع بطاقاِت البيانات متوفرة

 َتستعمُل مىت
أدخَل املطابق املكاُن األقواس فقط يف الشبكِة العليِا املستويِة وأقواِس الناتِج 

 حيدِة يفالو
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 موانئ النوِع خارج َتستعمُل مىت املكاَن املطابق َله فقط. شبكة مستوى أدىن

أقواس ناتِج يف الشبكِة العليِا املستويِة وأقواِس املسامهِة الوحيدِة يف شبكِة املستوى 
 هم َقد يُكونون. األدىن

 عندما هناك. ةأنتج املتغيرات يف روتِني ُلغِة الربجم/ إعتربت بينما مسامهة 
مثل هذا املكاِن َلربما َله . أو مستعمُل/ ال قيود على األقواِس، ميناء نوِع أنا 

 عرضي
 .أقواس آلتا اإلّتجاهات يف الشبكِة العليِا املستويِة وآذلك يف شبكِة املستوى األدىن

 .عملُةلَتعيني صفحة لإلنتقاِل الذي األداِة الثانيِة للوحة األلواِن التدرِج مست
وبعد ذلك على الصفحِة ) 3دبليو إس (أنت يِجب َأْن َتْنقر معه على اإلنتقاِل 

 ).دبليو إس(الثانوِي 
 .البطاقة املتطابقة للصفحِة الثانوِي سيربُط باإلنتقاِل

 مهمة املوانِئ إىل املقابِس معّقدُة أآثر ألن العمليَة
 األداة الثالثة للوحة األلواِن التدرِج. الثانوِييِجب َأْن ينّفَذ لُكّل ميناء الصفحِة 

أنت يِجب َأْن يكوَن ِعْندَك آلتا الصفحات على . مستعمُل" مقبس a ميناء إىل aخصص "
 إىل. الشاشِة

  ميناء الذي أنت يِجب َأْن َتْنقر عليه وبعد ذلك يْنقر علىaإعمْل املهمة من 
 .املقبس املطابق
 ستعمال الشبكاِت املرتبيِة يعمُل التطوير من النماذِجاُملالحظة اليت إ

 يف باديء األمر هو. سهل إىل حد آبري آإستعمال الوحداِت يف لغاِت الربجمة
 يف ثانيِة، هو. يسمح إلختفاء التفاصيِل وإدارِة تعقيِد النماذِج

إتصاالت حمليِة على سبيل املثال، يف مثاِل شبكة . submodelsُتزود إعادة إستعماِل 
 يشّكُل هناك

 حملطة العمل الفرعيِة subpages حمطات عمل فرعيِة وخادمني َلكنَّنا ِعْندنا أعزب 5
 و) دبليو إس(

 ).إس(خادم 
 من األسفل لألعلى تطوير. 10.2

 
 ، َتبدُأ َخبْلق املنفصِل"من األسفل لألعلى" شبكة مرتبية aعندما يْخلق 

  من األعلى لألسفل تطوير، َتتضمُن هذه النظرِة َخْلق األآثرباملقارنة مع. الصفحات
  للبديِلsubpagesالحقًا، صفحات حالية َتِضع ك. األجزاء اُملفصلة للشبكِة أوال

 يبدو مثل إستعماَل. إنتقاالت آما هي وِصفت يف الفرِع السابِق
 .مكتبات عامة يف لغاِت الربجمة
شبكة إتصاالت حمليِة الذي أنت يِجب َأْن َتنشئ الصفحات على سبيل املثال، يف مثاِل 

 دبليو إس، إس، إم دبليو إس، إس دبليو آي
دبليو (ّمث ينشئ شبكة إتصاالت حمليَة صفحِة العليِا وبعد ذلك ُتخصص بديَل اإلنتقاالِت 

 - 4 دبليو إس - 1إس 
وميناء مطابق ) إسإم دبليو > - 5إس، دبليو إس > - 4 إس - 1دبليو إس، إس > 
 .ختطيط مقبِس/ 
 

 من األعلى لألسفل تطوير. 10.3
 

 ، َتبدُأ باَخلْلق العايل املستوى"من األعلى لألسفل" شبكة مرتبية aعندما يْخلق 
 ل.  وَآم هم مرَتِبطونsubpagesالصفحة اليت ُتشوُف نظرة عامَة 

ب َأْن َننشئ شبكة إتصاالت حمليَة احلالة، يف مثاِل شبكة إتصاالت حمليِة الذي حنن يِج
 هناك خاص. صفحِة العليِا أوال

). األداة األوىل(صفحة ثانوي يف لوحة األلواِن التدرِج  "a إنتقال إىل aحترك "عملية 
 ك

  بديلaالنتيجة بطاقِة صفحِة ثانويِة ُتضاُف إىل اإلنتقاِل، اليت اآلن 
  نسخة األماآِن اليت ُتحيُط اهلدَفaع أي صفحة جديدة مْخُلوقُة م. اإلنتقال
  منط لaهذه الصفحِة . إّن الصفحَة ُتسمي على اسم إنتقاَل اهلدَف. اإلنتقال
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 يف مثاِل شبكة 3على سبيل املثال قدم إىل دبليو إس . َخْلق شبكِة احلبيِب املستويِة

 إتصاالت حمليِة يْخلق
 :النمط

 
على سبيل . ْلق النموذِج الثانويِة حملطة العمل الفرعيِةأنت يِجب َأْن ُتحرر النمَط َخل

 املثال،
 خارج يف إل أي إن p 3 يف دبليو إس، يبدُل إسم أماآَنه 3بدْل إسم صفحَة دبليو إس 

 ،Lanout يف p 3, آي إن 
aWS 3 ويسحب إستعمال الصاَيف دبليو إس َخلق 3 يف امللِك، يحذُف إنتقاَل دبليو إس 
 .انئاملو

ُتنّفُذ األداُة اَملوصوفُة مهمُة بطاقِة الصفحِة الثانويِة وبطاقاِت بيانات ونوِع 
 وميناِء ومهمِة

 لذا يسمح لك جتّنب الكثري روتني. املوانئ إىل املقابِس آليًا
 .العمليات

 مالحظة تلك، يتطّلب تطوير النماذِج آال من األسفل لألعلى ومن األعلى لألسفل
 صفحة ثانوي َقد يطبق فقط مرة ل "a إنتقال إىل aحترك "ات آأداة نظر

على سبيل املثال بطريقة حنن َقد َنْخلق إس دبليو آي، إم . ُآّل صفحة ثانوية مطلوبة
 دبليو إس ّمث

 2 وإس 4 دبليو إس - 2لكن لدبليو إس . 1 وإس إلس 1دبليو إس لدبليو إس 
 كرًا وإسَنستعمُل َخلقَنا دبليو إس مب

 .يف من األسفل لألعلى طريق
 

  شبكة سي بيaتحليل . 11
 

 حماآاة الشبكِة: ُتزود أدوات سي بي إن طريقان أساسي ِمْن حتليِل النماذِج
عالوة على ذلك، أنت يِجب َأْن َتُكوَن واثق بأّن . السلوك وجيل الفضاِء الرمسِي

 النموذِج
 الذي يتضمُن التمهيد. ريقة الصحيحِةآاُيف إىل اجلسِم واألعماِل يف الط

 يف. نّظم أرض مشاعَة جدًا للغاِت الربجمة وعادة مسماة الَتنقيح
 .هذه املرحلِة َتكتسب ثقًة اليت أعماَلِك النموذجيَة بشكل صحيح وأخطاَء صحيحَة

 ل.  طريق خاص لتحليِل النماذِج سمى قياس أجزاِءaَنقرتح أيضًا 
 اذِج َنْخلق أجزاَء خاصَة ِمْن الشبكاِت اليتتقدير خصائِص من

 مثل هذا اجلزِء مْخُلوُق يف امللحِق. إحسب اخلصائص أثناء حماآاِة
 . لتقديِر وقِت رد اإليثرنِت5أي 
 

 تنقيح النماذِج. 11.1
 

 .يتضمُن َتنقيح النماذِج َتدقيق النحو واحملاآاِة التدرجييِة
  آليًا النحو شبكاتَك آما َتْخلُقهم َأو عندما أنتُتدّقق أدوات سي بي إن

 .أنت يمِكُن َأْن َترى بإشاراِت اللوِن َآم بعيدًا املراقبة أصبحت.  شبكةaمحل يف 
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 إشارات لوِن ُتشوُف يف الدليِل، يؤّآد اسم الصفحِة حيث

  سعِر الصفحَة رباط، اللون يشوُف أيضًا يفaإذا الصفحِة مفتوحُة يف . اللون يعود
 الربتقال. يف أعلى الصفحِة، وعلى سي بي عنصر صايف حيث اللون يعود

  شبكة،aعندما ُتحمُل . ُتشري اهلالُة  بأّن عنصر َلم يدّقق حاليًا
 أثناء هذه املرحلِة، العناصر. َتْأخُذ مراقبُة النحو دقيقتني لإلْآمال

 إذا). َأو محراء، إذا هناك خطأ(فري إىل ال هالَة سيغير هالَة ِمْن الربتقاِل للَتص
 اهلالة الربتقالية َتبقى، هو من احملتمل ألن أما هناك شيء يتغيب عنه َأو هناك

 أي يشري وهج أصفر إىل الذي.  َتعّلق بالعنصِر الصاِيفaخطأ على 
اإلعالنات ذات . شبكة حاليًا أْن َتُكوَن ذات مربعات/ صفحة / قوس / إنتقال / مكان 

 مربعات
  الحقًا إعالن، هو سيصبحa إعالن يعتمد على aإذا . باِدئ ِمْن القمِة

 إعالنات باألخطاِء. اخلطأ الذي يُقوُل اإلعالنات األخرى َلم يعرْف
 أي هالة محراء َتعين العنصر.  تغيري يجعُل يف أي إعالنaأعاد فحص عندما 

 أي فقاعة خطاِب يِجب َأْن َتْظهر باملضبوطِني. ِعْنده خطُأدّقق لكن َآاَن 
  إنتقاالت-: أوصلت العناصر إىل العنصِر باخلطِأ، ومثال على ذلك. رسالة خطِأ
 إذا هناك.  مكان باألخطاِء، َلم يدّقق حىت اخلطِأ ثابتaمرَتِبط إىل 

 .أمحِراخلطأ يف اإلعالناِت، اإلعالن باخلطِأ سيؤّآد ب
 لرؤية اخلطِأ. الدخول الصايف وُآّل الصفحات املتأّثرة أيضًا سيؤّآداِن حبمراِء

 . إعالن خبطِأ، يحرُك الفأر على اإلعالِنaرسالة ل
  ُتسَتعمُل لَتَتبع طريِق4.3احملاآاة التدرجيية وصفت يف قسِم 

 اإلطارات يف منوذِج اإليثرنتعلى سبيل املثال، أنت َقد َتتتبع . الرموز يف منوذِجِك
 أنت. وصفت يف املالحِق على طريِقهم ِمْن حمطة العمل الفرعيِة إىل اخلادِم وخلفيًا

يمِكُن َأْن يختار أيضًا يدويًا أغلفَة آتب بارامرتاِت إنتقاِل إطالق الناِر، على سبيل 
 املثال،

 لينّقح اإلعدام أبعد. وفريِنإعمْل اإلختيار من رسالِة سيطرة املسامهِة بني املت
 عدِد حمدِد ِمْن اإلنتقاالِت مفيد لَتخمني سلوِك النموذِج على

 .الفرتات األآرب للوقِت
 

 حتليل الفضاِء الرمسِي. 11.2
 

  وضع َأوreachability مَلونة معّقد أآثر ِمْن Petriالفضاء الرمسي لشبكِة 
 الكالسيكي Petriيف َتأشري .  آالسيكيةPetri البياني لشبكِة reachabilityرسم 

 الصايف لألماآِن
 multisets مَلونة مبوجِه Petriمّثَل مبوجِه األعداِد الطبيعيِة لكن يف شبكِة 

 ).وّقت متعدد اموعات(
 إّن حتليَل الفضاِء الرمسِي حمتمُل للنماذِج الصغريِة َأو البسيطِة باألحرى

 lboundedعدد الوالياِت ل. هوِر ِمْن إنفجاِر الفضاِء الرمسِيبسبب التأثِري املش
 يف اإلتصاالِت. lm أماآن مَخمنُة كm مع Petriشبكة 

 حتليل الفضاِء الرمسِي تطبيقي بشكل رئيسي يف حتّقِق اإلتفاقياِت عندما َنحتاج
 ,boundedness , safenessمعرفة حول امللكياِت الرمسيِة ِمْن الشبكاِت مثل 

liveness 
 .اخل

 :لوحة األلوان الفضاِء الرمسيِة َلها الشكُل
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 :يحتوي مثل هذه األدواِت ك

  يدخُل فضاءًا رمسيًا؛-
  يحسب فضاءًا رمسيًا؛-
  يحسب رسم إس سي سي  البياني؛-
  فضاء رمسي إىل ِسم؛-
  ِسم لِذْآر الفضاِء؛-
 . يوّفر تقريرًا-

 مِكُن َأْن يحسب ويحّلَل، هو ضروري للَتوليد فضاء رمسي يaقبل 
 هذا الرمِز يوّلد مىت َتنطبق. رمز الفضاِء الرمسِي

 دُخول أداِة الفضاِء الرمسيِة سَتْأخُذ البعض. إدخْل أداَة الفضاِء الرمسيِة
  ببساطةّمث، إذا الفضاِء الرمسِي يتوقع أن يكون صغري، أنت يمِكُن َأْن َتنطبق. الوقت

 إذا.  صفحة ِمْن الشبكِةa صفحة َتحتوي aإحسب أداَة فضاِء رمسيِة إىل 
 الفضاء الرمسي يتوقع أن يكون آبري، أنت َقد َتحتاج لَتغيري اخلياراِت ل

 Calculateاخليارات لواليِة . إحسب أداَة فضاِء رمسيِة
 يف. اِء رمسيِة توّقفات فضaَتسمح أداُة فضاِء لك لَتْقرير عندما حساِب 

ِمْن رسم الفضاِء البياني الرمسِي ) إس سي سي(اإلضافة اليت املكونات اُملرَتِبطة بقوة 
 َقد َتُكون

الفضاء الرمسي اَملحسوب مْخُزوُن يف أدواِت سي . اإلستعمال اَملحسوب الذي يراسُل أداًة
 بي إن

 :هناك طريقان لَتحليله. امللفات املؤقتة
  ملف؛aقريرًا إىل  يوّفر ت-
 . يْخلق إستفسارات ااِل الرمسيِة-

 a الرمسي يبلُغ عن أداة Save تقرير، ِعْندَك ُتطبق فضاَء aلَتوفري 
 احملتويات. َتدخُل اسم ملِف التقريِر.  صفحة ِمْن الشبكِةaالصفحة َتحتوي 

  الرمسيSaveالتقريِر محدد باخلياراِت لتقريِر فضاِء 
 شبكة سي بي بالكتابة اخلاص سي بي aاإلستفسارات ُتسَتعمُل لَتحري ملكياِت . داةاأل
 إن

 سي بي إن. هم يعّقدوَن متامًا ويستعملوَن وظائف معرفَة خاصَة. وظائف مليلِرت
 . إشارة لِذْآر دليِل إستفساراِت الفضاِءaاملساعدة َتحتوي 

 :ي الفالسفِةدعنا َنعترب املثاَل املشهور لَتعّش
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 النموذج يف أدواِت سي بي إن َله التمثيُل املضغوُط بسبب إستعماِل فهرس لونًا

 ووظيفة) سي إس(وعيدان طعام ) بي إتش(جمموعات لوصِف الفالسفِة 
Chipsticks الذي يرجع أعداد األعواِد مستعملة من قبل فيلسوِف ph (i.( 

 :كُلالتقرير اُملوفَّر َله الش
 اإلحصائيات

-----------------------------------------------------------------------
- 

 الفضاء الرمسي
 11: العَقد

 30: األقواس
Secs: 0 
 آامل: املنزلة

  البيانيSccرسم 
 1: العَقد

 0: األقواس
Secs: 0 
 Boundednessملكيات 

-----------------------------------------------------------------------
- 

 أفضل حدوِد أعداد صحيحِة األوطِأ العليِا
Page'Eat 1 2 0 

Page'Think 1 5 3 
Page'Unused _  1 5 1عيدان طعام 

 أفضل احلدوِد متعددِة اموعَة العليَا
Page'Eat 1 1 `ph (1++ ( 

1` ph (2++ ( 
1` ph (3++ ( 
1` ph (4++ ( 
1` ph (5( 

Page'Think 1 1 `ph (1++ ( 
1` ph (2++ ( 
1` ph (3++ ( 
1` ph (4++ ( 
1` ph (5( 

Page'Unused _  1عيدان طعام 
1` cs (1++ ( 
1` cs (2++ ( 
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1` cs (3++ ( 
1` cs (4++ ( 
1` cs (5( 

 أفضل احلدوِد متعددِة اموعَة األوطَأ
Page'Eat 1فارغ  

Page'Think 1فارغ  
Page'Unused _  رغة فا1عيدان طعام 
 ملكيات بيِت

-----------------------------------------------------------------------
- 

 ُآّل: عالمات بيِت
 Livenessملكيات 

-----------------------------------------------------------------------
- 

 ال شيئ: العالمات امليتة
 ال شيئ: حاالت اإلنتقاالِت امليتِة

 ُآّل: الت اإلنتقاالِت احليِةحا
 ملكيات إنصاِف

-----------------------------------------------------------------------
- 

Page'Put _  1عيدان طعام _ أسفل 
 نزيه

Page'Take _  نزيهة1عيدان طعام  
-----------------------------------------------------------------------

- 
 Boundedness. يِصف قسم إحصائياِت حجم الفضاِء الرمسِي ورسم إس سي سي  البياني

 .القسم يعطي عليًا وحدود حبيِب العالماِت يف األشكاِل العدديِة ومتعددِة اموعِة
  يِصفLivenessقسم ملكياِت . ُتقسم ملكيات البيِت عالمات بيِت القوائم

 يِصف قسم ملكياِت إنصاِف نوع الشبكِة. حليةاجلمود واإلنتقاالت ا
  
 

. وصفت يف املالحِق على طريِقهم ِمْن حمطة العمل الفرعيِة إىل اخلادِم وخلفيًا
 أنت

يمِكُن َأْن يختار أيضًا يدويًا أغلفَة آتب بارامرتاِت إنتقاِل إطالق 
 الناِر، على سبيل املثال،

لينّقح اإلعدام . ة املسامهِة بني املتوفريِنإعمْل اإلختيار من رسالِة سيطر
 أبعد

 عدِد حمدِد ِمْن اإلنتقاالِت مفيد لَتخمني سلوِك النموذِج على
 .الفرتات األآرب للوقِت

 
 ()ُآّل . بي إتش

5 1` ph (1++ ( 
1` ph (2++ ( 
1` ph (3++ ( 
1` ph (4++ ( 
1` ph (5( 

 غري مستعمل
 عيدان الطعام

 سي إس
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 ()ّل ُآ. سي إس

5 1` cs (1++ ( 
1` cs (2++ ( 
1` cs (3++ ( 
1` cs (4++ ( 
1` cs (5( 

النموذج يف أدواِت سي بي إن َله التمثيُل املضغوُط بسبب إستعماِل فهرس 
 لونًا

 ووظيفة) سي إس(وعيدان طعام ) بي إتش(جمموعات لوصِف الفالسفِة 
Chipsticks قبل فيلسوِف  الذي يرجع أعداد األعواِد مستعملة منph 

(i.( 
 
 

 حماآاة السلوِك الصاِيف. 11.3
 

 عندما سلوك.  نظام حماآاِة مثاِيلaأدوات سي بي إن َقد ُتسَتعمُل ك
الشبكة معّقدُة باألحرى حنن َقد ُنقّلده على الفرتاِت الكبريِة ِمْن الوقِت 

 والصنِع
 شوائيخصوصًا عندما ع. إستنتاجات حول خصائِص النظاِم اُملَشكَِّل

  ُتشّكُل حنن أآثر إهتمامًا بإحصائيينهaالوظائف آثرية اإلستعمال يف 
على سبيل املثال، حنن َقد ُنقّلد سلوَك . ملكيات ِمْن فضاِئها الرمسِي

 اإليثرنِت
منوذج أثناء يوِم واحد ِمْن الوقِت احلقيقِي وإستنتاجاِت الصنِع حول مثل 

 هذه خصائِصها
 .ة مئوية ِمْن إصطداماِت اخلآوقت رد متوسِط، نسب

 ِمْن وجهِة نظر نظاِم احملاآاِة القياسِي سي بي إن أدوات َتعطينا
هي َليس َلها أدوات لتنظيِم الوقت . الوسائل النادرة هلذا التحليِل

 ماعدا ِمْن الصوِم
َلكنَّنا يمِكُن .  عدد معطى ِمْن اخلطواِت يف لوحة األلواِن احملاآاِةaإعدام 

 ْن َنختارَأ
 العدد الكايف الضخم للخطواِت لَتزويد ساعاِت مَقابَلة آماِد وقِت حقيقيِة

عالوة على ذلك، أدوات سي بي إن ال َتحسب معلومات إحصائيَة . الوقت
 أوّليَة مثل هذه

 آعدد متوسط وأقل ما ميكن وأعلى ِمْن الرموِز يف األماآِن، ترددات
 َلكنَّه يعطينا اللغَة لوصف عملياِت. إطالق النار اإلنتقاالِت اخل

 هي نفس لغِة مَلونِة. الرتاآم وحساب اخلصائِص
 . وهي َقد ُتقدم طلب لتقديِر اخلصائِص اإلحصائيِة للنماذِجPetriشبكات 

مثل هذه الشبكاِت اإلضافيِة َتسمي قياس األجزاِء وَتدرس يف القسِم 
 .القادِم

 .دلُّ على اإلعتباِر اخلاص ِمْن التجارِب بالنموذِجلكن احملاآاَة بنفسها َت
وقت يف أدواِت سي بي إن مدروسُة يف الوقِت . أول شيء قيْاس األوقاِت

 النموذجِي
 ذلك.  عدد طبيعيaاليت َليس َلها بعد ومّثلت ك) إم تي يو(وحدات 

 .الذي حنن مهتمون بقيْاس األوقاِت َجلعل الواقعِي النموذجِي
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 حنن.  لنموذِج اإليثرنِت7مثال قيْاس أوقاِت موصوُف يف امللحِق أي 

ِمْن وصِف األجهزِة ) ms , ns(إآتسب األوقات يف الوحداِت احلقيقيِة 
 .والربامِج

 لكن لتطور مستقبلي. ّمث َنختار إم تي يو آمدة الوقِت األصغِر
 لصوِم التمثيِل األآثِر. إّن النموذج هو معقوُل إلْختيَار إم تي يو أصغر

على سبيل املثال، التأخري األصغر لنموذِج اإليثرنِت . األجهزة مستقبال
500 nsلكن  

 ّمث ُآّل أوقات النموذِج َآانت.  إخَرتns 100 إىل equalingإم تي يو 
 ms 200000 ns 200على سبيل املثال، يقابُل . أعاد حساب يف إم تي يو

/ 100 ns = 2000 
بعد اُحلصول على أوقاِت النتيجَة يِجب َأْن يعاد حساب يف . ي يوإم ت

 ل. وحداِت الوقِت احلقيقيِة
 38.9 َأو ns 38900 إم تي يو َأو 389احلالة، يساوي وقت رد متوسِط إىل 

ms. 
 .إّن الشيَء الثاني وجود النمِط املستقر الرمسِي لسلوِك النموذِج

 الزيادة لعرض الوقِت. ستقر الرمسي النموذج متوازُنإذا يِجد النمَط امل
 .املدة ال ُتسبب التغيري اهلام ِمْن خصائِصه اإلحصائيِة

 الطريق األسهل لَتْقرير النمِط املستقر الرمسِي التوسيع املتسلسُل
 إذا خصائِص ال َتتغير بعد حلظة معينِة. عرض مدِة الوقِت

مالحظة ذلك اإلسطبِل .  النمط املستقر الرمسي ُأجنَزالوقت النموذجي ّمث
 الرمسِي

النمط ال يستطيع اإلجياد ألن الشبكَة املصدريَة غري متوازنُة؛ على سبيل 
 Mbps 100املثال، 

 .Mbps شبكِة 10وجه التدفق إىل 
 إّن الشيَء الثالَث تقدير معدالِت اخلصائِص يف اإلسطبِل الرمسِي

  أعزبaلكن الَنتاِئج َأخذت يف . ض منوذجنا يحسب اخلصائصإفرت. النمط
 بضعة جتارب يِجب َأْن َتُكوَن جمهزة ب. جتربة بالنموذِج َليست مثَني

 يف. 20النموذج وطبقًا إلحصائياِت الرياضيِة عدِدها يِجب َأْن َتُكوَن حوايل 
  ُتؤَخَذ إىلتقديرات معّقدة أآثر اليت فرتة الثقَة يِجب َأْن

 .اإلعتبار
 

 قياس األجزاِء. 11.4
 

 algorithmic ُتكمُل نظام a اُملَلونة ُتشّكُل Petriآلغة شبكاِت 
 إضايف. هو َقد بتطبيقِي للرتاآِم وحساِب اخلصائِص اإلحصائيِة

 أضافت أجزاُء الشبكِة إىل النموذِج املصدرِي للرتاآِم وحساِب إحصائِي
 دعنا َندرس بضعة قياس بسيط. اس األجزاِءاخلصائص َتسمي قي

  حاجز وإنتقال وضعا متزايدًا الَتأشري وaدع حنن َلنا . األجزاء
 :يصبح اإلنتقاُل متناقصًا الَتأشري
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حنن يمِكُن َأْن َنحسب العدد احلاَيل بسهولة ِمْن الرموِز يف احلاجِز 

 باملتابعة
 :اجلزء

 
 

 لرموِز ُطبق حاجز الذي اجلزء التايلِحلساب العدِد األعلى ل
 :َقد يسَتعمُل

 ِحلساب العدِد املتوسِط للرموِز، فرتات وقِت يِجب َأْن ُتؤَخَذ إىل
 :إعتبار ألن معدَل التوزيِع محسوب بالِصيِغ

ac = (c 1 *dt 1 + c 2 *dt 2 + … + ck*dtk) / dt 
  اموعdt وdtiاملناسب فرتة  القيمُة يف الوقت ci,  املعدَل acحيث أنَّ 

 يحسب اجلزُء التاُيل عدد متوسُط ِمْن الرموِز ُطبق. فرتة الوقِت
 :احلاجز

 
 

ecalculationsُتصبح(ويف النقصاِن ) وضعت(يف الزيادِة :  يبدُأ آال( 
آما وِصف يف امللحِق أي عائدان الذي  () cTالوظيفة . الرموز َتعد
 ليةالقيمة احلا
يبقي املكاُن . يبقي مبلُغ مكاِن املبلَغ احلاَيل للمنَتجاِت. وقِت منوذجِي

prevt 
 قيمة اللحظِة السابقِة ِمْن الوقِت عندما َتأشري حاجِز املكاِن َآاَن

 .يبقي معدُل مكاِن العدد املتوسَط للرموِز يف حاجِز املكاَن. مَتَغير
 ديِر اإليثرنِتمثال أآثر إثارًة لقياس اجلزِء لتق



 61
 قياس األجزاِء َقد يصمم. 5وقت رد موصوُف يف امللحِق أي 

 .QoSلتقديِر طاقة الشبكاِت اإلنتاجيِة باإلضافة إىل خصائِص 
 امليّزات اإلضافية ألدواِت سي بي إن. 12

هناك الكثري ِمْن امليّزاِت األآثِر تعيينًا ِمْن أدواِت سي بي إن وصفت يف 
 دِة على اإلنرتنِتاملساع

وآذلك يف الوثائِق املنفصلِة، على سبيل املثال، يف الدليِل على لغِة 
 هذا. املليلِرت

 يحتوي القسم نظرة عامَة أهم منهم لعرض
 .أنظمة إتصاِل

 
 اإلحتادات. 12.1

 
 هو.  يفّكُك إحتاد جمموعاِت اللوِن اُملعَلنِة سابقًاaأي جمموعات لوِن إحتاِد 

 جدًا تقييد ذلك املكاِن يحتوي رموَز نفس جمموعِة اللوِن؛ اإلحتاد بشدة
 اخلاص

يف لوِن اإلحتاِد وضعك َقد . جمموعة لوِن ُتساعدك للَتَغلُّب على هذا التقييِد
 َتجمع

 .جمموعات اللوِن املختلفِة للرموِز اليت ُتريد اَجلمع يف نفس املكاِن
 :اإلعالن َله النحو

] +. . . 2اسم  [: 2هوية ] + 1اسم  [: 1هوية إحتاِد  = colsetاسم 
 +idn [: namen[؛ 

 قيمة جديدة، وهو يمِكُن َأْن يشار a يعَترب idi محُذوُف ّمث nameiإذا 
 إليه

املشغلون البسطاء يسَتعملوَن إلسِترجاع ِقيِم اللوِن . idiببساطة ك
 اخلرسانِي حلَّ

 :اإلحتاد
idi v َأو idi (v( 
 .namei ِعْنده نوع vحيث 

 يف مثاِل شبكِة اإليثرنِت وصف يف جمموعِة لوِن إحتاِد املالحِق
 إذا إصطداماِت َلم ُتعَترب تلك. يسَتعمُل لَتشكيل ِقَطِع اإليثرنِت

  قطعة أما عاطلة َأوaاحلالة املشرتآة يف اإليثرنِت اَملْنُقولِة جدًا، ّمث 
 : وِصفsegَتمييز هذا يفّتُش إحتاد خاص ل.  إطارaإرسال 

colset seg =  إحتادf: frm + فائدة وّقتت؛ 
 يف احلالِة األخرى. َتعين فائدَة وحدِة بأّن القطعِة جمانيُة ومتوفرُة لإلرساِل

ليس هناك طريق بسيط يف أدواِت سي بي إن . f إطار aالقطعة ُترسُل 
 aلَتدقيق 

.  لذا مستعمُلsegيلوُن جمموعَة ) مانع يتقوس(موِز مكان على غياِب الر
 دعنا َنعترب

ُآّل قناة مسامهِة ميناِء موانِئ ). 4. تينة(منوذج الثانوي للمفتاِح 
 يف* املفتاِح 

 يعين ذلك إرساِل.  وَتِضع بدال منه فائدة عالمِةfاملقتطفات ُتؤّطر 
  آخِراإلطار أى وقطعة متوفر وجاهزة إلرساِل

خارج َتنتظر فائدَة * ُآّل قناة ناتِج ميناِء موانِئ املفتاِح . اإلطار
 عالمِة قبل ذلك
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 ويضع إرسال اإلطاِر بدال مناإلرسال، ينتزع هذه العالمِة 

 
 القوائم. 12.2

 
 القائمة. ُتشّكُل جمموعُة لوِن قائمِة سلسلَة عناصِر نفس جمموعِة اللوِن

aَتسمح الوظائف القياسية للوصوِل إىل آلتا .  متغيرِة جمموعة لوِن طوِل
 . قائمةaايات 

 .ُملعاَلجة العناصِر داخل وظائِف القائمِة التكراريِة يِجب َأْن ُتسَتعمَل
 :إعالن القائمِة َله النحو

 ؛ [int exp. . int expمع  [0اسم قائمِة  = colsetاسم 
 ِقيم. واألقصى للقوائِمبالبنِد يحدد الطوَل األدىن 

 :جمموعة لوِن قائمِة َلها الشكُل
]v 1, v 2,. . . , vn [ حيثvi ل0 ِعْنده اسم نوِع i =1. . n. 

 :إّن العمليات التاليَة متوفرة للقوائِم
 [])نفسها ك(يفرُغ ال شيئ قائمًة 

e: : l prepend عنصر e آرئيس القائمِة l 
l 1 إل  __concatenateقائمتان ، الl 1و l 2 

 l، العنصر األول للقائمِة hd lرئيس 
 ، قائمة بإستثناِء العنصِر األوِلtl lذيل 
 l طول القائمِة lطول 

 l قائمة عكسية lدورة 
 a وعائدات l على ُآّل عنصر يف القائمِة f وظيفة إستعماِل f lخريطة 

 قائمة بُكّل
 الَنتاِئج
 lطول  <n=  <0قائمِة، حيث  يف الnthعنصر ) nth (l ,n. القائمة
 l عناصر القائمِة nيعود أوىل ) l ,n(وارد . القائمة
 عناصر nيرجع الذي يْترُك بعد السُقوط األوىل ) l ,n(هبوط . القائمة

 lالقائمِة 
 حقيقي لبعض العنصِر يف القائمِة p يرجع صدقًا إذا p lيِجد . القائمة

l 
  فارُغlجع صدقًا إذا قائمِة  يرlامللغي . القائمة

 يزود املكاُن العادي ألدواِت سي بي إن إنضباط الوصول العشوائي ألن
 :رسالة السيطرة الصحيحة اإلعتباطية َقد ُتؤَخُذ باإلنتقاِل

 
 

لكن أدوات اإلتصاِل على حنو واسع إستعماِل يصطف مع إف آي إف أو 
 وجماالت أولويِة،
جمموعة لوِن قائمِة ُتساعدنا لَتنظيم .  إل آي إف أو اخلأآوام بإنضباِط

 املطلوِب
 :دعنا َنعترب مثاَل َخْلِق طابوِر إف آي إف أو. اإلنضباط
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أنت َقد َتِضع إطارات خرسانيَة إىل إطاراِت املكاِن ويتتبع سلوَك هذه 
 الشبكِة إىل

حظة اليت يف حاجِز مكاِن احلالِة اُملال. إآتسب فهم جمموعِة لوِن القائمِة
 األخِري

. َتحتوي فقط رسالُة سيطرة واحدة وهذه رسالِة السيطرة قائمُة اإلطاراِت
 يف األويل يؤّشر

 [].القائمة فارغُة 
َتسمح . يف أدواِت سي بي إن ُتساعد إل آي إف أو وجماالت أولويِة معَتبرة

 القائمُة هلا
 وس؛ األمثلة املطابقة مَقدمة يفأيضًا متثيل املانِع يتق

أمثلة معّقدة أآثر بإستعماِل الوظائِف . مساعدة أدواِت سي بي إن
 التكرارِي

 ].5[مدروس يف الورقِة 
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 :ملالحقا
 تقييم وقِت رد الشبكِة

  الصايف لشبكة إتصاالت حمليِة اَملْنُقولِةPetri َلوَن منوذج aإستعمال 
 شبكة إتصاالت حملية اَملْنُقولة. 1أي 

. مؤخرًا اإليثرنت َأصبحت األآثر شبكة إتصاالت حمليِة الواسعة اإلنتشاِر
  بدأتgigabitبتقنيِة 

aاحملاور أجهزَة . وهذا َليس احلد حلد اآلن.  مرحلة جديدة ِمْن الشعبيِة
 سلبيَة خرساَء هدفت

شبكة (نصر األساسي للشبكة احملليِة الع. فقط يف إّتصاِل األدواِت آأسالك
 )إتصاالت حملية

 مفتاح aمنطقيًا .  مفتاح اإلطاراِتx) a. 802آي إي إي إي (إيثرنت 
 الشبكة احمللية.  جمموعة املوانِئaيشّكُل 
َأو أجهزة طرفية مثل ) على سبيل املثال، إختلق عن طريق احملوِر(قطعة 

  َقدحمطة العمل الفرعيِة َأو اخلادِم
 مفتاح شحن اإلطاِر القادِم إىل aإّن مهمَة . يُكوُن ملحقًا إىل ُآّل ميناء

 امليناِء ذلك
  نقصان يف آميِةa يسمح مفتاح لaإستعمال . إّن أداَة اهلدَف ُتوصُل إىل

اإلصطدامات لذا ُآّل إطار يرسُل فقط إىل ميناِء اهلدَف ويؤدي إىل موجِة 
 .متزايدِة

 ختفيض القدرِة لسمع a عالوة على ذلك نوعيُة محايِة املعلوماِت مع َترتفع
 .املروِر

 .1. َنقَل خمطُط العينِة شبكًة مَقدمُة يف التينِة
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 َنقَل خمطُط العينِة شبكة حمليَة. 1. التينة

  منط مزدوج تام اآلن، هذا يسمح إلرساِل آنِيaَآقاِعدٍة، َتعمُل اإليثرنت يف 
 ساآن َأو aلَتْقرير رقِم منفذ اهلدَف إلطاِر الوصول . يف آلتا اإلّتجاهات

 دينامي
َتحتوي هذه املنضدِة رقم املنفذ لُكّل سيطرة على . حتويل املنضدِة مستعملُة
 دخول إعالمية معروفة

 .فقط خشخشة اليت َتْنقُل املناضد سُتشّكُل يف الورقِة احلاليِة. عنوان) ماك(
 

 ذج الشبكة احملليِةمنو. 2
 

، 1. أي منوذج شبكة العينِة احملليِة باهلندسة الالآميِة، شوَف يف التينِة
 دعنا َنِصف. 2. ممثَُّل يف التينِة

  مَلون يصّفي ويْشمُلهPetriاُملالحظة اليت النموذج ممثَُّل مع . النموذج بىن
. ت، سحب آحانات، وأقواس، إنتقاال)حذوفات(األماآن، سحب آدوائر 
 العناصر الدينامية ل

النموذج، مّثَل بالرموِز، واقع يف األماآِن ويحرُك آنتيجة إلطالق الناِر 
 .اإلنتقاالت

، خادم )إس دبليو آي(مفتاح : إّن عناصر هذا النموذِج مناذج غواصِة
 و) دبليو إس(، حمطة عمل فرعية )إس(

حمطات العمل الفرعية ). م دبليو إسإ(قياس حمطة العمل الفرعيِة 
  نفس النوِع بالضبط دبليو إس، بينما4 دبليو إس - 1دبليو إس 

يطبق قياس وقِت .  النوع إم دبليو إس5حمطة العمل الفرعية دبليو إس 
 اخلادمات. رد الشبكِة

 أجهزة سلبية وَليس َلها aحماور .  نفس النوِع بالضبط إس 2 وإس 1إس 
 مستقلُة

إّن وظيفَة احملاوِر مَشكَّلُة باإلستعماِل املشرتِك ِمْن . التمثيل النموذجي
 األماآِن املطابقِة

p * يف وp * النموذج ال يمّثُل اإلصطدامات. خارج بُكّل األدوات امللحقة. 
, *ُآّل خادم وحمطة عمل فرعية َلهما هو عنواُن ماِك خاِص مّثَل يف األماآِن ك

aWS .*أي 
) خارج * p(وناتج ) يف * p(تاح َله أماآُن منفصلُة للمسامهِة املف

 يمّثُل. إطارات لُكّل ميناء
 ُتسَتعمُل لَتشكيل Bidirectedأقواس . النمط املزدوج التام للعمِل

 واحد. إجراءاِت آشِف الناقَل
 .األقواِس يدّقق حالَة القناِة، بينما أدوات أخرى اليت اإلرسال

 
 وذج شبكة العينِة احملليِةمن. 2 .التينة

 
) مرح(ووظائف ) var(، متغيرات )colset(ُآّل إعالنات جمموعاِت اللوِن 

 إستعملت يف النموذِج
إّن عنواَن ماِك اإليثرنت مَشكَُّل بعدِد العدد الصحيِح . 3. ممثَّل يف التينِة

 ).ماك لوِن(
) src(، الذي يحتوي املصدر frm ثالث أضعاف aإّن اإلطار ممثَُّل ِمن ِقبل 

 )dst(وإجتاه 
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  لَتعديد اإلطاراِت حلساِب الردnfrm حقل خاص aالعناوين، وأيضًا 

اللون . ُنجرد ِمْن احلقوِل األخرى لإلطاِر إشرتطَنا مبعياِر اإليثرنِت. الوقت
seg 

، )دةفائ( وَقد َتُكون أما متوفرة لإلرساِل unidirectionalُتمّثُل قناُة 
 َأو مشغولة ب

اُملالحظة .  نوع إحتاِد اللوِنaهو ممثَُّل مع ). f. frm( إطار aإرسال 
 اليت

descriptor املوقوتة مستعملُة للرموِز، اليت َتشرتُك يف العملياِت 
 املوقوتِة مثل التأخرياِت َأو

timestamps. 
56 

 آي إن تي وّقت؛ = colsetماك 
colset portnum = ي؛آي إن ت 

colset nfrm = آي إن تي؛ 
colset sfrm =  منَتجnfrm * آي إن تي وّقت؛ 
colset frm =  ماك * ماك منَتِج *nfrmوّقت؛  
colset seg =  إحتادf: frm + فائدة وّقتت؛ 
colset swi =  ماك منَتِج *portnum؛ 
colset swf =  ماك * ماك منَتِج *nfrm * portnumوّقت؛  

colset remsv =  ماك منَتِج *nfrmوّقت؛  
var src , dstاملاك؛: ، هدف 

 ؛var: portnumميناء 
var nf , rnf: nfrm؛ 

var t 1, t 2, s, q, r :آي إن تي؛ 
 ؛2000..1000 بcolset = intدلتا 

 ؛()رآض . دلتا() = تأخري مرِح 
colset dex = int؛200..100 ب 

 ؛ ()رآض. Dexec () = dexاملرح 
colset dse = int؛20..10 ب 

 ؛()رآض . Dsend () = dseاملرح 
colset nse = int؛20..10 ب 

 ؛()رآض . Nsend () = nseاملرح 
_ منوذج . تي آي إم إي'سي بي إن  (! cT () = IntInf. toIntاملرح 

 )وقت
 اإلعالنات. 3. التينة

ُآّل عنصر . اِت يف أدواِت سي بي إنإّن َتأشري األماآِن ممثَُّل مبتعدِد اموع
 aيعود إىل 

على سبيل .  يف بضعة نسخ-متعدد اموعة بالتعدِد اُملعرِف، بكلمة أخرى 
 املثال، األويل
 يحتوياِن رسالَة سيطرة aWS 2يعين بأّن مكاِن . aWS 2 1`4َتأشري املكاِن 

 .4 قيمة ِمْن a مع 1
رموز (++).  إشارة زائِد مضاعفِة aُل ِمن ِقبل إّن إحتاد الرموِز ممثَّ

 اللوِن املوقوِت َلها الشكُل
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x @ t الذي يعين بأّن رسالِة السيطرة x َقد يتضمُن فقط بعد a حلظة 

 d+@لذا، ترقيم . tِمْن الوقِت 
 .dيسَتعمُل لَتمثيل التأخِري بالفرتِة 

 منوذج املفتاِح. 3أي 
َنعترب املسامهَة .  منضدة حتويل ساآنِة معطيِةa منوذج لaدعنا َنبين 
 املنفصلَة و

. حواجز ناتِج اإلطاراِت لُكّل ميناء وحاجز مشرتك ِمْن اإلطاراِت اَملْنُقولِة
 منوذج

ترتيب املضيفني طبقًا . 4. مَقدم يف التينِة) إس دبليو آي(مفتاح 
  إستعمَل ل1. للتينِة

 .ِة حتويل منضدaالَتأشري األويل 
يخّطُط ُآّل عنوان ماِك معروِف .  السجالت لتحويل املنضدِةswiيمّثُل اللوُن 

 إىل) ماك(
 اإلطارات اَملْنُقولة، ينتظر حاجَز swfيِصف اللوُن ). nport(رقم املنفِذ 

 ناتِج
 يف و* ميناء األماآَن .  رقم منفِذ اهلدَفportnumيْخزُن احلقُل . التخصيص
مكان . مّثُل مسامهًة وأنتج حواجَز املوانِئ متاثلياخارج ي* ميناء 

 اإلنشطار
 التحويل منضدِة؛ ُآّل رسالة سيطرة يف هذا املكاِن SwitchTableيشّكُل 

 يمّثُل سجَل
األويل الذي ) 4,2( ` 1على سبيل املثال، رسالة سيطرة . حتويل املنضدِة

 يؤّشر الوسائَل الذي املضيف باملاِك
يقابُل حاجُز مكاِن اإلنشطار حاجَز اإلطاراِت . 2 يربُط مبيناِء 4خاطب 

 .اَملْنُقولِة
 aيمّثُل )  َأو حاجزSwitchTableمثل ( مكان إنشطاِر aاُملالحظة اليت 
 اإلنشطار. جمموعة األماآِن

إّن . SwTa 1, SwTa 2, SwTa 3 ممثَُّل باألماآِن SwitchTableاملكان 
 نشطارحاجَز مكاِن اإل

 يسمح للعرض السهِل للمفاتيِح ب. Bu 1, Bu 2, Bu 3مّثلت باألماآِن 
 .العدد اإلعتباطي للموانِئ يتفادى خطوَط متقاطعَة عديدَة

إّن اإلطار مْنَتزع ِمْن . ُتشّكُل معاجلة إطاراِت املسامهِة* اإلنتقاالت يف 
 املسامهِة

 سجل بعنواِن الذي aويل َتحتوي احلاجز فقط يف احلاالِت حيث منضدِة التح
 يساوي إىل

؛ أثناء إزاحِة اإلطار، رقم منفذ )هدف = dst(العنوان املقصود اإلطاِر 
 اهلدَف

يشّكُل إزاحَة اإلطاراِت * اإلنتقاالت خارج . مْخُزوُن يف احلاجِز) ميناء(
 اَملْنُقولِة إىل

الوقت . ِة رقم املنفِذُتدّقق نقوُش أقواِس املسامه. حواجز موانِئ الناتج
 الثابت

57 
 ُتخصص إىل عملياِت التحويل وآتابة اإلطاِر إىل) 5+@(تأخريات 

 .حاجز ناتِج
 منوذج املفتاِح. 4. التينة
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هو ضروري لَتوضيح اإلجراءاِت سي إس إم أي للشبكة احملليِة يدخُل يف 
  إطارaعندما . التفصيِل األآثِر
. ، هو يسَتبدُل بفائدِة العالمَة* املسامهَة باإلنتقاِل يف إنتزع ِمْن حاجِز
 فائدة العالمَة

يرسُل * قبل اإلنتقاِل خارج . ُتشري بأّن القناَة جمانيُة ومتوفرُة لإلرساِل
a 

 ميناء، يحّلُل إذا القناِة متوفرُة بَتدقيق الفائدِة aإطار إىل 
 .الرمزيِة

هم مَشارون . خارج واحد إتصاِل* يف وميناِء * اُملالحظة اليت َتِضع امليناَء 
 أو/ ب أنا 
 أماآن إتصاِل مستعملة لبناِء الشبكاِت املرتبيِة مع بديِل. العالمة

على سبيل املثال، اإلنتقال إس دبليو آي يف الصفحِة العالية . اإلنتقال
 مسَتبدلُة ِمن ِقبل) 2. تينة(املستوى للنموذِج 

aيف وميناِء * ميناء أماآِن . 3. ليو آي مّثَل يف التينِة ُآّل شبكة إس دب
 يف * pخارج مَخطَّط إىل األماآِن * 
 .خارج متاثليا * pو
 

 مناذج حمطة العمل الفرعيِة واخلادِم. 4
 

 لَتحري تدفِق اإلطارات يرسُل خالل الشبكة احملليِة ولَتخمني رد الشبكَة
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 خبصوص. ألدواِت الطرفيِة ربَط بالشبكِةوّقْته ضروري لِبناء مناذِج ا

. ميزة شكِل املرور اليت حنن سَنْفصُل حمطات العمل الفرعيَة واخلادمات
 ملقبوِل

درجة إسهاِب َنْنظر يف الطلباِت املتكررِة بشكل دوري ِمْن حمطات العمل 
 الفرعيِة إىل اخلادماِت مع

على اإلجابِة إىل طلِب مقبوِل . التأخريات اُملوزَّعة بشكل موحد العشوائية
aخادم يرسُل بضعة رَزم  

إّن عدد الرَزِم أرسَل وتأخرياِت . إىل عنواِن حمطة العمل الفرعيِة املطلوبِة
 الوقت

 .وّزعت ِقيم عشوائيُة بشكل موحد

 
 منوذج حمطة العمل الفرعيِة. 5 .التينة

 
األماآن . 5. مثَُّل يف التينِةم) دبليو إس(أي منوذج حمطة العمل الفرعيِة 

 Lanoutإل أي إن آي إن ومنوذج 
َتستمع حمطة العمل . قنوات الناتج ومسامهَة الشبكة احملليِة متاثليا

 الفرعيُة إليها
َتستلم الشبكُة بواسطة اإلنتقاِل الذي يستلم اإلطارات بالعنوان 

 املقصوِد، اليت
وّفر يف ملِك ) هدف = dst( العمل الفرعيِة مساوي إىل العنواِن اخلاِص حملطة

 املعاجلة. املكاَن
حمطة العمل الفرعية . إطاراِت مسَتَلمِة ممثَُّل باإلمتصاِص البسيِط منهم

 ُترسُل دوريًة
إّن عناويَن اخلادمات . الطلبات إىل اخلادماِت بواسطة اإلنتقاِل ُترسُل

 محمولة يف املكاِن
 ْطلب إستعماَل عنواِن اخلادم مغلق بالعشوائيِني يaبعد إرسال . بعيد

إّن إرسال اإلطاِر يطبق فقط إذا (). أعطى تأخري وقِت بتأخِري الوظيفَة 
 الشبكة احملليِة
يف مثل .  فائدة رمزيةa لLanoutيشتغُل بَتدقيق املكاِن . القطعة جمانيُة
 هذا اإلسلوِب
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ضعة خادمات اليت َتحمُل عناويَنهم يف َتتفاعُل حمطة العمل الفرعيُة بب

 .املكاِن بعيِد
، َليس مستعمل من قبل nfrmاُملالحظة اليت احلقل الثالث لإلطاِر، مسمى 
 .حمطة العمل الفرعيِة العاديِة دبليو إس

هذا احلقِل مستعمل .  وحدة إليهaُتخصص حمطة العمل الفرعيُة قيمَة فقط 
  قياس خاصaمن قبل 
ُتمّثُل نسُخ النموذِج اَملوصوِف دبليو . مل الفرعية إم دبليو إسحمطة الع

 إىل. 4 دبليو إس - 1إس حمطات العمل الفرعية دبليو إس 
هذا . ميْز ُآّل حمطة عمل فرعية إستثنائيًا، ملك مكاِن اإلتصاَل مستعمُل

 املكاِن يشوُف أيضًا يف
 .َن ماَك املضيِفوَتحتوي عنوا) 2. تينة(الصفحة العالية املستوى 

 
 
 

 
 منوذج اخلادِم. 6. التينة

 
 إّن إستماع الشبكِة مشابه ل. 6. ممثَُّل يف التينِة) إس(أي منوذج اخلادِم 

منوذج حمطة العمل الفرعيِة َلكنَّه متميُز يف ذلك عنواِن إطار املصدري 
 محموُل يف املكاِن

 aحمطة العمل الفرعيَة ِمن ِقبل  إعدام طلِب Execيشّكُل اإلنتقاُل . بعيد
 aك. خادم

 الرد () Nsend عدد عشوائي aنتيجة إعداِم الطلب اليت اخلادم يوّلد 
ّمث هذه اإلطاراِت مرسلة إىل . اإلطارات، اليت محمولة يف إجابِة املكاَن

 الشبكِة ِمن ِقبل
59 

وُن يف املكاِن البعيِد  مْخُزnfاُملالحظة اليت عدد الطلب . اإلنتقال يرسُل
 يسمح له. أيضًا

 .نا لربط الرد بنفس العدد آالطلب
 منوذج لقياس حمطة العمل الفرعيِة. 5أي 

 .ممثَُّل يف التينِة) إم دبليو إس(أي منوذج حمطة القياس العمل فرعيِة 
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 منوذج لقياس حمطة العمل الفرعيِة. 7. التينة
ة عمل فرعيِة دبليو إس، جمهز بعناصِر القياس النموذج اُملعَتبر حملط

 القياس(
 ).العناصر مسحوبة يف القرمزي

 طلب حمطة عمل aُآّل إطار . دعنا َنعترب عناصر القياس يف التفصيِل األآثِر
 فرعيِة

 الوقت، عندما الطلب ُأرسَل،. num عدد فريد إحتوى يف املكاِن aعدد مع 
يحسب القيمَة احلاليَة لوقِت  () cTالوظيفة . nSndمْخُزوُن يف املكاِن 

 .النموذج
  ().cT ووقت طلِب nfعدد اإلطار :  زوجa يْخزُن nSndاملكان 

 آوقت رد الشبكَة.  ُآّل اإلطارات اُملعادةtimestampsَتْخزُن عودُة املكاَن 
 َنعترب فرتَة الوقِت بني إرسال الطلِب ويستلموَن اإلطار األوَل

. هذه القيمِة مْخُزونُة ُطبقت إن آر تي إس لُكّل طلب مردود. الرد
 IsFirstاإلنتقال 

 IsFirstنقش القوِس، يوصُل اإلنتقاَل . يقرر اإلطار األوُل للرد
 ).t -t 2 1(باملكاِن إن آر تي إس، يحسب وقت الرد 

األماآن .  الرد املتوسِطأي جزء متبقي ِمْن عناصِر القياس يحسب وقت
 َتجمع

  مبلغ أوقاِت الرد وآميِة الردوِد املقبولِةquantويجمع 
  رد جديد محس باملكاِن اجلديِد ويبدُأaإّن وصوَل . متاثليا

إّن النتيجَة مْخُزونُة يف . Culcإعادة حساِب وقِت الرد املتوسِط باإلنتقاِل 
 املكاِن
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Nrtime. 

 
 تقنية تقييِم. 6

 هلذه.  منط تدرجيي ِمْن احملاآاِةaالنموذج الذي بىن ُنّقح وإخترب يف 
 يصمم اإلطار وّلد مبحطة العمل الفرعيِة ُتتبعت خالل الشبكِة إىل اخلادِم و

 aأيضًا الحظَنا سلوَك النموذِج يف عملية احملاآاِة اآلليِة مع . الظهر
يسمح لنا . يف منِط ما يسمى بلعبِة الرموِز -عرض ديناميكا الشبكِة 

 لَتخمني
 حملة يف الصفحِة العالية املستوى ويف صفحاِت الغواصِة أثناء aشّكْل مع 

 .حماآاِة
لَتخمني وقِت رد الشبكَة بالضبط، فرتات ضخمة باألحرى ِمْن الوقِت 

 النموذجِي
 اآاَة بدون عرضهي سهُل هلذا األغراِض إلسِتعمال منِط احمل. مطلوب

 .هدَف الَتأشري املتوسط حنو تراآِم اإلحصائياِت
. 8. أي لقطة منوذِج حمطة القياس العمل فرعيِة ممثَّلُة يف التينِة

 العالمات املستطيلة
يِصف الَتأشري احلاَيل لنظاِم احملاآاَة؛ العالمات ) سحب يف األخضِر الالمِع(

 الدائرية
). 1,5,1(يحتوي املكاُن إل أي إن آي إن إطارًا . إحتو عدد الرموِز

 Lanoutاملكان 
 عدد الطلِب القادِم، طبقًا ل. ُتمّثُل احلالُة املتوفرُة لفائدِة القناَة

 ِمْن إطاراِت الردوِد 83ُتشري عودُة املكاَن  بأّن . num ،7َتأشري مكاِن 
 .وصلت

ّل ِمْن الطلباِت اَملردودِة يحتوي املكاُن إن آر تي إس أوقات الرد لُك
 على سبيل املثال،. 6الـ

هو يِجب َأْن يحسب بسهولة، الذي . 235 نظائر إىل 5وقت رد شبكِة لطلِب 
 املعدل

  طبقًا لعالماِت2337/6 نظائر إىل Nrtime يف مكاِن 389وقت رد شبكِة 
 .quantاألماآن َتجمع و

 بارامرتات النموذِج. 7أي 
 سؤال aّن اإلختيار الصحيح لوحدِة الوقِت ملقياِس الوقِت النموذجِي إ

 رئيسي لكاِيف
البناء النموذجي باإلضافة إىل حساِب التأخرياِت املوقوتِة لعناصِر 

 يتطّلب. النموذِج
 .إعتبار دقيق ِمْن أجهزِة الشبكِة احلقيقيِة وخصائِص الربامِج

 ِةتقدير وقِت رد الشبك. 8. التينة
61 

 شبكة إرساليِة سكِة حديد a جزء a يمّثُل 1. شوَف املخطُط يف التينِة
 احمللية املرآزيِة جهزت

 aصميم النظاِم يشّكُل . Uralبربامِج حدبِة سكِة احلديد اخلاصِة جي آي دي 
 زوج املرآِة

 دبليو - 1إّن حمطات العمل الفرعيَة دبليو إس . 2 وإس 1خادمات إس 
 قع يف مواقِع عمل سكِة احلديد وا5إس 

 .املرسلون
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حنن يِجب َأْن َنعترب أداَء مفتاِح الشبكة احملليِة اخلرسانِي ووصالِت الشبكة 

 calculatاحملليِة إىل 
عالوة على . ، يرسُل، يستلم*، خارج *التأخريات املوقوتة لإلنتقاالِت يف 

 clientserverذلك، خواص 
  يِجب َأْن يعَترب لتقديِر مثل هذاUral دي تفاعل برامِج جي آي

 منذ. dexبارامرتات آتأخري بني دلتا الطلبات ووقت إعداِم طلِب 
  إطار، حنن يِجب َأْن َنبديaوحدة املعلوماِت ُترسُل خالل الشبكِة ممثَّلُة مع 

 ثرنِتهلذه األغراِض، الطول األعلى إلي. أطوال الرسائِل يف أعداِد اإلطاراِت
 . إخَرتequaling 1.5 Kbاإلطار 

 .1إّن أنواع أجهزِة الشبكة احملليِة املستعملِة ممثَّلة يف منضدِة 
 أنواع األجهزِة. 1أدرج 

 نوع أداِة
 EtherExpress 10/100إنتيل وصلِة شبكة حمليِة 

  اإلحتاد األوربي8 تي إآس 101إنتيل مفتاِح شبكة حمليِة إس إس 
 600تش بي خادِم بي أي حيوية إي

 200حيوية إيتش بي حمطة عمل فرعيِة بي أي 
مفتاح ووصلة . يف منضدِة البارامرتين ِمْن النموذِج اليت وصفَتا ممثَّلون

 شبكة حمليِة
العمليات مَشكَّلة بالتأخرياِت الثابتِة لذا هم صغرية مبا فيه الكفاية يف 

 clientserverاملقارنِة مع 
عالوة على ذلك، يف إطاراِت اإليثرنِت املوثوقِة ِمْن الطوِل . اعِلأوقات تف

 األعلى مرسلة
املتغريات العشوائية .  َثبت قيمًةaبشكل رئيسي، منذ زمن معاجلة اإلطاِر 

 ممثَّلة
املوقوت .  جي آي ديUralبالتوزيِع املوحِد، الذي يقابُل سلوَك برامِج 

 األصغر
لكن ألغراِض . يْكتب عمليَة إطاِر/ بكة حمليَة َقرَأ القيمة وقت مفتاِح ش

 املستقبِل
) إم تي يو(متثيل األجهزِة األسرِع َنختار وحدَة الوقِت النموذجِي 

equaling 100 ns. 
 بارامرتات النموذِج. 2أدرج 

 قيمة قيمة عنصِر احلقيقيِة النموذجيِة/ متغير بارامِرت 
 ns 5 500*  تأخري إطاِر يف َقرَأ مفتاح شبكة حمليِة

 ns 5 500* يْكتب مفتاح شبكة حمليِة تأخري إطاِر خارج 
 ms 10 1َقرأت وصلُة شبكة حمليِة تأخري إطاِر يستلم 
 ms 10 1َتْكتب وصلُة شبكة حمليِة تأخري إطاِر يرسُل 

 ms 100-200 20-10وقت اخلادِم ملعاجلة الطلِب ديكس 
 ms 1000-2000 200-100بوِن بني دلتا الطلباِت تأخري الز

 Kb 1 1.2طول ِمْن طلِب 
 Nse 15-30 Kb 10-20طول رد 

 إم تي يو َأو حوايل 389هكذا، حصَل وقت رد الشبكِة املتوسط على نظائِر 
39 ms .هذا التأخِري 

 .َترضي متطلبات سيطرة على مروِر القطاِر
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1 .Jensenَلوَن شبكات . ي  ْآPetri - مفاهيم أساسية، طرق حتليِل 
 وعمليِة

 .p 673 -. 3-1.  اجلزء-. Verlag 1997 سربينجري -. اإلستعمال
 
أي : سي بي إن/ تصميم . ، شابريو آر . ْآي Jensen، .ألربت ْآي . 2

 رزمة أداِة اليت َتدعم
 -. الصافية Petriنشرة أخبار // إستعمال الشبكاِت اُملَلونِة 

 .35-22 بي -. 1989نيسان /أبريل
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