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oDetailed (Partial) Modeling

.
oAggregate Modeling 
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oConscious Modeling





oUnconscious Modeling

.







nLinear Models
nMathematical Models
nGeometrical Models
nGraphical models




Linear Models
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o




Mathematical Models

o
y = mx + b 

"  m"slope
"  b"intercept

oX 2 + Y 2=r2(X-H) 2 + 
(Y-K) 2=r2

hk 




Geometrical Models
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PlanesOrientations 




Geometrical Models




oGraphical models
oPictorial Representation
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nD modeling3


nlayout


nanimation
nD rendering3
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:   أھم سمات المحاكاة
 ال تحمل صفة االختصار أو  فھىبالحاسبات تختلف المحاكاة عن النمذجة 

 باإلضافة التكوید بقدر ما تحمل من مشابھة وتمثیل تصویرى تفصیلى
: الى
o التفاعلیةInteractivity 

n السمة األساسیة التى تمیز المحاكاة عن النمذجة ھى تفاعلیة
حتى أنھ لیقال أن المحاكاة ھي عدد من النماذج فى حالة . المحاكاة

 ھى ما یعطى المحاكاة طابعھا السمةوھذه . تفاعل فیما بینھا
. الدینامیكى



:   أھم سمات المحاكاة
 ال تحمل صفة االختصار أو  فھىبالحاسبات تختلف المحاكاة عن النمذجة 

 باإلضافة التكوید بقدر ما تحمل من مشابھة وتمثیل تصویرى تفصیلى
: الى
o   القدرة التشابھیةImitation:

n للنماذج القدرة على مضاھاة األصل، بل والقدرة على أن تكون
نسخة أخرى من األصل یحمل كل صفاتھ المرئیةٍ مع إمكانیة أن 

ولكن التشابھ التام لیس بالضرورة . یكون اصغر أو اكبر حجما
 المحاكاة تعمل على إیجاد أوجھفالعدید من . شرط لوجود المحاكاة

نسخة للشيء المراد محاكاتھ حتى ولو كانت فى صورة مبسطة أو 
.مشوھة أو كاریكاتیریة الطابع



:   أھم سمات المحاكاة
 ال تحمل صفة االختصار أو  فھىبالحاسبات تختلف المحاكاة عن النمذجة 

 باإلضافة التكوید بقدر ما تحمل من مشابھة وتمثیل تصویرى تفصیلى
: الى
o  القابلیة للتكرارReplication

n المحاكاة خاصة الرقمیة منھا تحمل قدرات التكرار اى أننا یمكننا أن
 الوقت إنتاج اى عدد من ھذه نفسنبنى محاكاة لمنتج ما وفى 

. المحاكاة معا أو في أماكن متفرقة
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Computer Simulation
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Computer Simulation
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Computer Simulation
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Computer Simulation
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workstationsmainframe 
computers
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Interactivity
oInteractive equipment 


ndata gloves wands glasses

masks 
n

Collaborative interactivity
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BOOMCAVEHMD
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oArtificiality 
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oTelepresence
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Cave system
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