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תהליכים מן המציאות.  מטרת הסימולציה הנה לעשות שימוש במחשב בכדי לדמותתאור הקורס: 

מידול המערכת, , דינאמית: סטוכסטיתהקורס מקיף את החלקים הבסיסים של סימולציה דיסקרטית, 

 הניסוי, וניתוח הפלט. בניתיצירת הקלט, 

אלו כוללים את להקנות את הכלים ואת הידע התיאורטי לבניית פרויקט סימולציה.  מטרות הקורס:

 תוצאות.ניתוח המודל באמצעות כלים מתאימים ו מימוש, המודל של המערכת אפיון

 

 __4____נקודות:___ מעבדה:___ ____2___ תרגול:____3הרצאה:___   מבנה הקורס:

 

 מבנה ציון הקורס: 
 מרכיב משקל 

בחינה. במידה בומעלה(  56חובה לקבל ציון עובר )
, ציון הקורס יהיה כציון 56-וציון הבחינה יהיה נמוך מ

 הבחינה.

 מבחן מסכם .1 60%

 בוחן .2 10% 

 תרגילי בית .3 10% 

סטודנט המשתתף בקורס מחויב לבצע את פרויקט 
לסטודנט  .ומעלה( 56הקורס, ולקבל בו ציון עובר )

בלי קשר  בקורס, 0ידווח ציון  –שלא יעמוד בתנאי זה 
 .לציון אותו יקבל בבחינה

 פרויקט .4 20%

  :פרטי המרצים

 ום מראש(שעות קבלה )בתא דואר אלקטרוני שם

 247חדר  16, בנין יקבע בהמשך sigalbe@bgu.ac.il ' סיגל ברמןפרופ'

 246חדר  16יקבע בהמשך, בנין  talmonn@bgu.ac.il דר' נמרוד טלמון

 

 פרטי המתרגלים:

 )בתאום מראש( שעות קבלה דואר אלקטרוני שם

 52חדר , 16בנין , יקבע בהמשך hadarlac@post.bgu.ac.il הדר לקריץ

 52, חדר 16יקבע בהמשך, בנין  omerzu@post.bgu.ac.il עומר צורבל

 52, חדר 16יקבע בהמשך, בנין  ost.bgu.ac.ilorrb@p אור בר שירה

  bgusimulation@gmail.com פניות בנושאי הקורס
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 :פרוט המפגשים
 הרצאות

 פרקים מספר הקורס נושא שיעור

  מבוא  1

 8 שיטות לדגימת מספרים אקראיים 2-3

4 
 גויות נפוצותאלגוריתמים לדגימה מהתפל

 םחילול זרם מספרים אקראיי
2,7 

 6 בחירת התפלגויות למודל הסימולציה, מבחני טיב התאמה 5

 9 בניית הניסוי וניתוח התוצאות 6-7

8-9 
 ניתוח חלופות שונות למודל הסימולציה

 שיטות להפחתת שונות
10,11 

 1,2 סימולציה באמצעות תכנות אירועים 10-12

  סיכום והשלמות  13

 

 : ניתן להשתתף רק בכיתת המעבדה אליה רשומים.מעבדות

 נושאים נושא שיעור

1 
  ,R R environment, Data Operations, Matricesהכרות עם תכנת 

Distributions, Confidence Intervals, Plots, margrittr 
%>%,help, user defined functions 

2 

Simmer  1בסיס Queue theory reminder, simulation basics, simmer, 
add_resource, add_generator, trajectory, seize, 
timeout, release, run, reset,  log_, simmer_plot, 

dplyr data operations, get_mon, simulation creation 
order 

3 
Simmer  2בסיס addService defined function, queue sizes, capacity, 

schedule,at, from, to, from_to, N-servers , branch 
(option, continue), renege_in, renege_abort 

4 
 R distributions review (rdist), function sampling, שילוב ב שיטות דגימה

 

5 
 ,attributes, set_attribute, get_attribute תכונות 

get_mon_attributes, get_n_generated 

6 
 R R-Markdown, plot, hist, par,  plotdist, empirical , שילובטיב התאמהמבחני 

distributions, fitdist,  summary, qqplot, 
cdfplot,densityplot ,gofstat 

7 
Simmer   1מתקדם  

 
leave, clone, synchronize, join, deactivate, activate 

8 
Simmer   2מתקדם  

 
reject, rollback, global attributes, batch, separate 

9 
 ,select, _selected, get_capacity, change_capacitiy שימוש במצב מודל 

now, get_n_generated  

10 
 ,Priorities, run from work enviroment - mcapply ביצוע מספר חזרות ובחינת מדדים

wrap, warm up time 

  statistics - t.test, lm (linear model)  השוואה בין חלופותהגדרת ניסוי ו 11

  תכנות אירועים  12

  חזרה למבחן  13

 



 דרישות הקורס:

 השלמת קורסי החובה הבאים בציון עובר:   :קדםדרישות  .1

 364.1.1291    אמידה ומבחני השערות    

 364.1.3041    2תכנון ופקוח על היצור     

 202.1.9031   לתכנות ב מבוא- Java    

שני מועדי המבחן יינתנו כמקובל בסוף הסמסטר, במהלך תקופת המבחנים.  מבחן מסכם: .2
 ומעלה( בבחינה. 56חובה לקבל ציון עובר )

 המשתתפים בקורס יידרשו להגיש תרגילי בית שבועיים ופרויקט מסכם. ביצוע מטלות: .3

 הגיש את המטלות בכוחות המטלות ותבוצענה בצוותים של שניים. סטודנט המעדיף ל
עצמו, יצטרך לקבל לכך אישור מיוחד מצוות הקורס, והדבר לא יהיה כרוך בהקלה 

 בהיקף המטלה ודרישותיה.

  דרישות לביצוע המטלות, הנחיות ההגשה, ומועדי ההגשה יפורסמו באתר הקורס. כדי
לדרישות לזכות במלוא הניקוד, על המטלות להיות מוגשת באיכות ביצוע גבוהה בהתאם 

יינתן משקל בציון גם לאיכות  –ולהנחיות. יש להקפיד על הגשה מסודרת, נאה ומקצועית 
 העריכה וההגשה.

  יש להגיש כל מטלה במועד שנקבע לה. דחיית מועד ההגשה דורשת אישור מוקדם
מצוות הקורס, שיינתן רק במקרים חריגים, המצדיקים זאת )מילואים, אשפוז, לידה, 

 שהסטודנט הגיש את הבקשה לדחייה לפני מועד ההגשה.  וכד'(, ובתנאי

 מטרת הפרויקט היא להציב בפני הסטודנטים משימה מורכבת הפרויקט מסכם :
ומעניינת שתביא לרמת ידע ומיומנות המאפשרת לסטודנט להשתמש בכלי הסימולציה 
בחיי המעשה. להשלמת הפרויקט יש צורך גם בידע התיאורטי מרוב ההרצאות, וגם 

פה של פרויקט -בנוסף לבדיקה הרגילה תתבצע בדיקה בעל Simmerידע בחבילת ב
)לכל סטודנט(. יתכן מצב בו לסטודנטים שונים באותה קבוצת פרויקט יינתנו ציונים 

חובה להגיע לבדיקה שונים. כל סטודנט יידרש להבנה מעמיקה של כל חלקי הפרויקט. 
 .פה במועד שנקבע-בעל

ההרצאות, חומר תרגול, עבודות את מצגות : האתר יכלול Moodle-רישום לאתר הקורס ב .4
בית, פתרונות, ציונים, קבוצות דיון, וקישורים לאתרים רלוונטיים. דרך האתר יימסרו הודעות 
הנוגעות להתנהלות הקורס וכל הודעה שתימסר באתר ע"י צוות הקורס תחשב כמחייבת. 

לאתר, ולהתעדכן באמצעות ההודעות באחריות כל סטודנט המשתתף בקורס לוודא גישה 
 וחומר ההוראה המתפרסמים בו

יש להקפיד על הגינות ואתיקה בהגשת התרגילים, הפרויקט וגם בבחן ובבחינה.  כללים: .5
מצגת    egulations.aspxhttp://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/rלרענון ראו הקישור הבא 

 לשימושכם בעת הכנת עבודות". -"כללי ציטוט ושימוש בידע קודם 
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הוא  שיעורהנאמר ב הספרותלבין הנאמר במקורות  בשיעור*בכל מקרה של אי התאמה בין הנאמר 
 הקובע.
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