
 

MAŁGORZATA ŁATUSZY SKA

METODY SYMULACJI KOMPUTEROWEJ – 
PRÓBA KLASYFIKACJI LOGICZNEJ 

Streszczenie 

W bogatej literaturze dotycz�cej symulacji komputerowej mówi si� o wielu jej 

metodach, jednak nie zawsze spełniaj� one zało�enia formułowane w definicjach 

symulacji komputerowej. Celem niniejszego artykułu jest próba sprecyzowania za-

kresu poj�ciowego symulacji komputerowej oraz dokonania w jego kontek�cie 

logicznej klasyfikacji ró�nych form symulacji komputerowej. 

Słowa kluczowe: metody symulacji komputerowej

1. Wprowadzenie

Termin „symulacja” został zapo yczony dla potrzeb nauki z j zyka potocznego. Potocznie 

„symulowa ” (łac. simulo – udaj ) znaczy przyjmowa  wygl d czego  innego, a tak e na ladowa , 

odtwarza  co  innego
1
. W przypadku symulacji komputerowej mamy do czynienia z imitowaniem 

działania całego systemu lub te  tylko na ladowaniem pewnej sytuacji poprzez u ycie programów 

komputerowych. Bardziej szczegółowo mo na okre li  symulacj  komputerow , słowami 

T. Naylora, jako „metod  numeryczn  słu c  do dokonywania eksperymentów na pewnych 

rodzajach modeli matematycznych, które opisuj  przy pomocy maszyny cyfrowej zachowanie si

zło onego systemu w ci gu długiego okresu czasu”
2
. J. Tyszer z kolei podaje, e symulacja kom-

puterowa jest „algorytmiczn  metod  prowadzenia (za pomoc  komputera) eksperymentów na 

modelach dynamicznych istniej cych lub projektowanych systemów”
3
. 

Z powy szych definicji wynika, e: 

- symulacja komputerowa to metoda polegaj ca na dokonywaniu eksperymentów na dyna-

micznych modelach opisuj cych istniej ce lub projektowane systemy, 

- celem badawczym symulacji komputerowej jest uzyskanie wiedzy na temat zachowania 

si  badanego systemu w czasie, 

- narz dziem jakim si  posługuje symulacja komputerowa w realizacji celu badawczego jest 

program komputerowy b d cy formaln  reprezentacj  modelu badanego systemu. 

Symulacja komputerowa jako metoda jest układem celowo dobranych czynno ci badawczych, 

czyli struktur  działa  etapowych zmierzaj cych do osi gni cia celu badawczego. S  to nast puj -

ce czynno ci
4
: 

- sformułowanie problemu, 

                                                           
1
 Słownik wyrazów obcych. Pr. zb. pod red. J. Tokarskiego. PWN, Warszawa 1980, s. 720. 

2
Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975, s. 21. 

3
 Tyszer J.: Symulacja cyfrowa, WNT, Warszawa 1990, s. 13. 

4
 Por.: [25] i [14]. 
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- tworzenie modelu matematycznego, 

- sformułowanie programu dla komputera, 

- sprawdzenie poprawno ci modelu,

- zaplanowanie eksperymentów symulacyjnych, 

- wykonanie przebiegów symulacyjnych i analiza wyników. 

Pierwszy etap wydaje si  oczywisty, niemniej jednak jest bardzo wa ny. Nie mo na przyst -

powa  do adnego badania nie tylko symulacyjnego, bez jasno sformułowanego zakresu i celu

badania. Na etap drugi, tworzenie modelu, składaj  si  dwa zadania: (1) ustalenie struktury mode-

lu poprzez zadecydowanie, które cechy systemu s  istotne dla zagadnienia (zało enia

upraszczaj ce) – inaczej wybór zmiennych; (2) zebranie danych potrzebnych do okre lenia odpo-

wiednich parametrów modelu. Zaprogramowanie symulacji modelu na komputer (etap 3) 

w przypadku, gdy jest on dany w postaci matematycznej, jest ju  zadaniem stosunkowo łatwym –

pod warunkiem, e zna si  zasady programowania w danym j zyku symulacyjnym. Etap czwarty –

sprawdzenie poprawno ci modelu, wymaga du ej ilo ci ocen. W pewnym sensie jest on uzupeł-

nieniem etapu formułowania modelu. Podczas testowania modelu nie tylko eliminuje si  bł dy

w programie, lecz tak e sprawdza si  czy model zachowuje si  logicznie porównuj c wyniki

przebiegów symulacyjnych z dost pna wiedz  o modelowanym systemie. Etap ten zmusza wielo-

krotnie do zrewidowania wcze niejszych zało e  i powtórnej realizacji poprzednich etapów. Etap

pi ty polega na zaprojektowaniu szeregu eksperymentów realizuj cych cele badania. Wykorzystu-

je si  tu mi dzy innymi technik  scenariuszy. Ko cowym etapem badania systemu jest wykonanie

przebiegów symulacyjnych i interpretacja wyników, która przy dobrze zaplanowanym badaniu 

i jasno okre lonym zbiorze pyta  powinna udzieli  na nie odpowiedzi.

Symulacja komputerowa ma wiele zalet, które czyni  j  atrakcyjnym narz dziem analizy
5
. Po

pierwsze mo e ona "skondensowa " w takim stopniu czas, e istnieje mo liwo  „wysymulowa-

nia” kilku lat działalno ci systemu w ci gu minuty, lub w niektórych przypadkach w ci gu kilku

sekund – zale y to od stopnia skomplikowania problemu i mo liwo ci komputera. Zdolno  ta

pozwala badaczowi rozwa y  ró norodne plany, które chciałby zbada  w bardzo krótkim czasie,

podczas gdy przeprowadzenie próby na ka dym, realnym systemie (je li w ogóle byłoby to mo -

liwe) trwałoby bardzo długo. Symulacja komputerowa pozwala równie  na rozszerzenie czasu

działania systemu, gdy  mo na za jej pomoc  zbada  szczegółow  struktur  zmian, których nie

mo na byłoby zaobserwowa  w czasie rzeczywistym. Ka dy eksperyment komputerowy,

w odró nieniu od eksperymentów laboratoryjnych, mo na powtórzy  w tych samych warunkach.

Wyniki eksperymentów mo na bardzo łatwo przechowywa  i porównywa . Wymienione wy ej

zalety symulacji komputerowej, jako metody badania powoduj , e si ga si  po ni  przy rozpatry-

waniu ró norodnych problemów. Symulacja komputerowa jest od dawna podstawow  metod

badania ró nych systemów zło onych: fizycznych, wojskowych, społecznych, energetycznych,

politycznych a tak e ekonomicznych Głównym celem symulacji jest dostarczenie informacji

o badanym realnym systemie lub takim, który ma dopiero powsta . Informacje te mog  by

wykorzystane w procesie podejmowania decyzji dotycz cych danego systemu. Bardzo cz sto

stosuje si  symulacj  równie  w celach dydaktycznych.

Badacz wybieraj cy symulacj  komputerow , powinien jednak wiedzie , e opracowanie

i uruchomienie programu symulacyjnego jest zaj ciem trudnym i nie istniej  gwarancje, e wysi-

5
 Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Poj�cia i metody. PWE, Warszawa 1981, s. 33.
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łek wło ony w przygotowanie modelu zwróci si  w postaci warto ciowych wyników. Zawsze 

istnieje niebezpiecze stwo, i  model, jako uproszczony zapis rzeczywisto ci, nie obejmie wszyst-

kich istotnych z punktu widzenia celu badania, zale no ci istniej cych w realnym systemie. 

W bogatej literaturze dotycz cej symulacji mówi si  o wielu jej metodach, jednak nie zawsze 

spełniaj  one zało enia formułowane w definicjach symulacji komputerowej. Celem niniejszego 

artykułu jest zatem próba sprecyzowania zakresu poj ciowego symulacji komputerowej oraz 

dokonania w jego kontek cie logicznej klasyfikacji metod symulacji komputerowej, przy czym 

pod mianem klasyfikacji logicznej rozumie si  tu układ przynajmniej dwóch ró nych podziałów 

logicznych tego samego poj cia
6
.  

2. Zakres poj�ciowy symulacji komputerowej

Symulacja komputerowa jest jedn  z form symulacji systemów rozumianej za G. S. Fishma-

nem jako „czynno  przedstawiania systemu za pomoc  modelu symbolicznego, którym mo na 

łatwo operowa  i na podstawie którego otrzymujemy wyniki numeryczne”
7
. Wyodr bnia on kilka 

typów symulacji systemów:  

- symulacj  to samo ciow , która jest skrajnym przypadkiem, wyst pujacym wówczas, gdy 

w d eniu do poznania zachowania si  systemu, mo e on sam by  traktowany jako model. 

Mamy wówczas do czynienia z raczej niepo danymi, kosztownymi eksperymentami na 

ywym organizmie systemu; 

- symulacj  prawie to samo ciow , np. prowadzenie gier wojennych; 

- symulacj  laboratoryjn , gdy mamy do czynienia z fizycznym odtwarzaniem pewnych 

aspektów prawdziwego systemu z jednoczesnym zast powaniem innych aspektów forma-

mi symbolicznymi (np. gry symulacyjne z udziałem ludzi, podczas których 

wykorzystywane s  maszyny analogowe, cyfrowe lub innego rodzaju urz dzenia); 

- i wreszcie symulacj  komputerow , pojmowan  jako metoda, która pozwala na badanie 

systemu reprezentowanego za pomoc  modelu w czasie przy u yciu maszyn cyfrowych. 

R.F. Barton przedstawia nieco inne uj cie rodzajów bada  symulacyjnych. Według niego mo-

emy mówi  o nast puj cych typach symulacji
8
: 

- symulacja typu człowiek – model, w której mamy tu do czynienia z eksperymentami, 

w jakich model jest cz ci  badanego systemu a człowiek – gracz, przedmiotem ekspery-

mentu. Gracze oddziałuj  na siebie nawzajem i na model – st d nazwa typu symulacji; 

- symulacja typu człowiek – maszyna, w której eksperymenty odbywaj  si  z u yciem urz -

dze  fizycznych do symulowania rzeczywistego systemu (np. symulatorów samolotów, 

lotów kosmicznych itp.). Podstawowym celem tego rodzaju ekperymentów jest szkolenie; 

- symulacja typu człowiek – maszyna cyfrowa, która ró ni si  tym od poprzedniego typu, e 

modele systemu s  realizowane przez komputer, a w trakcie eksperymentów człowiek 

                                                           
6
 Szerzej na temat zasad klasyfikacji logicznej mi�dzy innymi w: [1], [20],[24].  

7
 Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Poj�cia i metody. PWE, Warszawa 1981, s. 27. 

8
 Barton R.F.: Wprowadzenie do symulacji i gier. WNT, Warszawa 1974. 
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współdziała z komputerem na zasadzie interaktywno ci. Symulacja tego typu równie  wy-

korzystywana jest zwykle w celach szkoleniowych; 

- symulacja maszynowa, w której kontrol  nad przebiegiem eksperymentu sprawuje si  za

pomoc  rozkazów programu, opisuj cego krok po kroku funkcjonowanie systemu b d ce-

go przedmiotem bada . Eksperymentator nie ingeruje w eksperyment w trakcie jego

wykonywania, ale mo e powtarza  eksperyment zmieniaj c albo elementy kontroli, albo

symulowane funkcjonowanie systemu lub jedno i drugie jednocze nie.

Wida  tu zbie no  poj cia symulacji maszynowej z symulacj  komputerow  w rozumieniu

podawanym przez G. S. Fishmana. Pozostałe typy symulacji przedstawiane przez R. F. Burtona 

odnosz  si  do symulacji laboratoryjnej.

Warto w tym miejscu podkresli , e obydwaj autorzy podkre laj , e modele u ywane w sy-

mulacji (modele symulacyjne) s  modelami dynamicznymi i „zawsze wi  si  ze zmianami ich

stanu w czasie”
9
. Jest to zgodne nie tylko z tre ci  definicji symulacji komputerowej przytacza-

nych we wprowadzeniu, ale tak e z pogl dami G. Gordona, który wskazuje, e symulacja

systemów to metoda „rozwi zywania problemów, polegaj ca na ledzeniu w czasie zmian zacho-

dz cych w dynamicznym modelu systemu”
10

.

Akceptacja takiego uj cia powoduje, e powinno si  wykluczy  z dalszych rozwa a  tzw.

symulacj  statyczn , tj. symulacj  polegaj c  na prowadzeniu eksperymentów na statycznych

modelach, które z definicji pomijaj  czynnik czasu. Niemniej jednak, w wielu pozycjach literatury

przedmiotu przedstawia si  podział symulacji komputerowej na symulacj  dynamiczn  i statycz-

n
11

, przy czym jako podstawow  metod  symulacji statystycznej uznaje si  symulacj  typu Monte

Carlo. Nie wdaj c si  w gł bsz  dyskusj  nad zasadno ci  wył czenia symulacji typu Monte Carlo

z zakresu metod symulacji komputerowej, w niniejszym artykule przyjmuje si  za G. S. Fishma-

nem, e termin symulacja komputerowa zarezerwowano dla okre lenia szerokich bada  nad

systemami, natomiast metody Monte Carlo słu  głównie do dokonywania eksperymentów loso-

wania i jako takie mog  by  u yte w trakcie bada  systemowych za pomoc  symulacji

komputerowej tylko do ułatwienia procesu manipulowania du ymi zbiorami danych i generowania

liczb losowych
12

. 

Wracaj c do głównego nurtu rozwa a  podj tych w niniejszym punkcie warto przytoczy

jeszcze jedn  typologi  symulacji systemów, szczególnie u yteczn  w sytuacji, gdy symulacja jest

wykorzystywana w celu nabycia pewnych umiej tno ci, czy wiedzy. Zaproponowali j

S.M. Alessi i S.R. Trollip
13

 a wydr bnia nast pujace typy symulacji:

- symulacja fizyczna, w której umiej tno ci s  nabywane poprzez symulacj  obiektów fi-

zycznych (np. symulatory samolotów); 

- symulacja proceduralna, w której umiej tno ci s  nabywane poprzez operowanie modela-

mi symulacyjnymi urz dze ;

- symulacja sytuacyjna, w której umiej tno ci s  nabywane poprzez odgrywanie okreslo-

nych ról (np. gry symulacyjne); 

9
 Barton R.F.: Wprowadzenie do symulacji i gier. WNT, Warszawa 1974, s. 38. 

10
 Gordon G., Symulacja systemów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974, s. 33. 

11
 Przykładowo: [21];[31]; [8]; [29]. 

12
 Fishman G.S.: Symulacja komputerowa. Poj�cia i metody. PWE, Warszawa 1981, s. 33.

13
 Zob. [2]. Podane za: [15]. 
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- symulacja procesowa, w której umiej tno ci s  nabywane poprzez obserwacj

symulowanych stanów w czasie. 

Symulacja komputerowa, w rozumieniu przedstawianym wy ej, mie ci si  poj ciowo w sy-

mulacji procesów. 

Wa nym aspektem symulacji komputerowej, jak ju  wspomniano, jest czas. Bior c pod uwa-

g  zwi zek zachodz cy mi dzy czasem symulowanym a czasem zegarowym podczas

eksperymentu symulacyjnego, mo na wyodr bni
14

:

- symulacj  w czasie rzeczywistym, w której post p czasu symulowanego jest ci le wyzna-

czany przez upływ czasu zegarowego. Jest to wymagane głównie w rodowiskach

wirtualnej rzeczywisto ci, działaj cych w interakcji z człowiekiem, np. symulatorach tre-

ningowych, grach wideo, emulatorach tam gdzie wyst puje interakcja z urz dzeniami

fizycznymi, np. elektronicznymi, kiedy cz  układu istnieje fizycznie, a działanie pozo-

stałej cz ci  jest symulowane);

- symulacj  off-line, czyli symulacj  analityczn , w której nie ma  interakcji z człowiekiem

(albo z fizycznym urz dzeniem). Tu upływ czasu symulowanego nie musi mie  nic

wspólnego z czasem zegarowym. 

Dalsze rozwa ania b d  odnosiły si  do symulacji analitycznej, gdy  symulacja w czasie rze-

czywistym dotyczy bardziej innych, przedstawionych wcze niej typów symulacji systemów,

ani eli symulacji komputerowej zgodnej z definicj  przyj t  w niniejszym opracowaniu.

3. Uj�cia klasyfikacyjne metod symulacji komputerowej

W pracach po wi conych symulacji komputerowej i jej zastosowaniom mo na znale  wiele

ró nych klasyfikacji. Jasnym jest, e w rozwa aniach nad klasyfikowaniem podstawow  kwesti

jest przyj cie kryteriów, według których nale ałoby tego dokona . Historycznie, metody symulacji

komputerowej dzieli si  na te
15

, które pozwalaj  na odzwierciedlenie procesów dyskretnych
16

(symulacja dyskretna)  i te, które umo liwiaj  modelowanie procesów ci głych
17

 (symulacja

ci gła). Jednak e, rozpatruj c jednocze nie charakter zmian stanu modelowanego systemu i upływ

symulowanego czasu uzyskuje si  cztery typy modeli symulacyjnych, tj. modele, w których

zmiana stanu zachodzi w sposób
18

: 

- ci gły w ka dym punkcie czasu, czyli warto ci zmiennych  zmieniaj  si  w sposób płynny,

a nie skokowy (dyskretny) i s  dost pne w ka dym punkcie czasu symulacji;

14
Symulacja sieci komputerowych, Pr. zb. pod red.  M. Nowaka. IITiS PAN, Gliwice 2009, 

http://www.iitis.gliwice.pl/~mateusz/ksiazka/SymulacjaSieci.pdf [dost�p: 20.12.2010], s.9 i dalsze. 
15

 Pidd M.: Computer Simulation in Management Science. Fourth Edition. JOHN WILEY & SONS, Chichester - New York 

- Weinheim -•Brisbane•- Singapore - Toronto1998, s. 21.
16

 Pod poj�ciem procesu lub systemu dyskretnego rozumie si� taki proces, w którym zmiany stanu zachodz� w sposób 

nieci�gły, w wyró�nionych chwilach czasu. Na przykład stan zapasów w magazynie lub liczba pojazdów na skrzy�owa-

niu ulic zmieniaj� si� w wyra�nie wyró�nionych chwilach czasu, w odró�nieniu od zmian napi�cia w kondensatorze lub 
pr�dko�ci pojazdu, które mog� zmienia� si� wył�cznie w sposób ci�gły [26]. 

17
 Do klasy systemów ci�głych zalicza si� obiekty dynamiczne, których zachowanie mo�na opisa� za pomoc� równa	

ró�niczkowych liniowych lub nieliniowych. Procesy zachodz�ce w takich systemach, to znaczy zmiany ich stanu, wyra�a-

j� si� w postaci ci�głych funkcji wyró�nionych zmiennych niezale�nych, a w szczególno�ci czasu [26, s.11]. 
18

 Pidd M.: Computer Simulation in Management Science. Fourth Edition. JOHN WILEY & SONS, Chichester - New York 

- Weinheim -•Brisbane•- Singapore - Toronto1998, s 27
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- ci gły, ale tylko w dyskretnych chwilach czasu – w tym przypadku warto ci zmiennych 

zmieniaj  si  w sposób płynny, ale s  dost pne tylko w okre lonych chwilach (punktach 

czasu) symulacji; 

- skokowy w ka dym punkcie czasu, czyli warto ci zmiennych s  dyskretne, ale zmiany  

- mog  wyst pi  w ka dym punkcie czasu; 

- skokowy w dyskretnych chwilach czasu – w takim przypadku stany mog  zmienia  si

tylko w okre lonych punktach czasu. 

Analiza wła ciwo ci przedstawionych typów modeli symulacyjnych pozwala na wyodr bnie-

nie trzech podstawowych rodzajów metod symulacji komputerowej (rys. 1): symulacji ci głej, 

dyskretnej i mieszanej (hybrydowej)
19

 przy czym przyjmuje si , e sposób symulacji ci gły lub 

dyskretny jest wyrazem przyj cia zało e  filozoficznych o systemie rzeczywistym, np. o istocie 

stało ci i zmiany, o mo liwo ci poznania charakterystyk systemu. Zmiany "ci głe" systemu mo na 

bowiem interpretowa  jako szybkie zmiany "dyskretne", jak równie  zmiany "dyskretne" mo na 

rozwa a  jako powolne zmiany "ci głe"
20

. 

Cech  charakterystyczn metod symulacji ci�głej jest wykorzystywanie funkcji ci głych 

w opisie formalnym charakterystyk zmiennych stanu systemu oraz funkcji ci głych lub quasi-

ci głych w opisie zjawiska upływu czasu. W symulacji ci głej stan systemu widziany jest zazwy-

czaj układem równa  ró niczkowych w funkcji czasu symulowanego. Typowe przykłady 

symulacji ci głej to symulacja ró norodnych zjawisk fizycznych, np. zmian pogody czy przepływu 

gazów wokół bryły sztywnej takiej jak karoseria samochodu
21

. Wczesne symulacje tego typu były 

przeprowadzane za pomoc  maszyn analogowych. Równie  w niektórych rodowiskach wirtualnej 

rzeczywisto ci stosowana jest symulacja ci gła. W badaniu systemów ekonomicznych dobrze si

sprawdza metoda dynamiki systemów (ang. System Dynamics)
22

, w której ci gło  jest osi gana 

poprzez wyznaczanie warto ci zmiennych w wielu punktach symulowanego czasu za pomoc

symulacji metod  stałych przyrostów czasowych (symulacja z najmniejszym mo liwym krokiem 

czasowym). 

                                                           
19

 Patrz [28], [30], [26]. 
20

 Pietro	 R.: Modelowanie symulacyjne. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006, http://www.ioz.pwr.wroc.pl/ pracow-

nicy/pietron/dydaktyka.htm [dost�p: 12.01.2011]. 
21

Symulacja sieci komputerowych, Pr. zb. pod red.  M. Nowaka. IITiS PAN, Gliwice 2009, 

http://www.iitis.gliwice.pl/~mateusz/ksiazka/SymulacjaSieci.pdf [dost�p: 20.12.2010].
22

Łatuszy	ska M.: Symulacja komputerowa jako metoda badania systemów gospodarczych [w:]  Multimedia w biznesie 

i edukacji. Pr. zb. pod red.  L. Kiełtyki, Fundacja Współczesne Zarz�dzanie, Białystok 2005, s. 221–227. 
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Rysunek 1. Podstawowy schemat klasyfikacyjny metod symulacji komputerowej 

ródło: Opracowanie własne.

W metodach symulacji dyskretnej wykorzystuje si  funkcje dyskretne zarówno w opisie

formalnym charakterystyk zmiennych stanu systemu, jak i w opisie zjawiska upływu czasu. Tu 

zmiany stanu symulowanego systemu nast puj  w okre lonych, tzw. dyskretnych momentach

czasu. Pomi dzy nimi stan systemu si  nie zmienia. System mo e by  widziany jako „skacz cy”

od jednego stanu do nast pnego, podobnie jak zmieniaj  sie klatki filmu animowanego. Najpopu-

larniejsze typy symulacji dyskretnej to
23

:

- symulacja z krokiem czasowym, nazywana tez krócej symulacj  krokow  (ang. time-

stepped)  

- symulacja sterowana zdarzeniami (ang. event-driven, rzadziej event-stepped). 

23
 Symulacja sieci komputerowych, Pr. zb. pod red. M. Nowaka. IITiS PAN, Gliwice 2009, http://www.iitis.gliwice.pl/ 

~mateusz/ksiazka/SymulacjaSieci.pdf [dost�p: 20.12.2010]. 
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Te dwie kategorie symulacji ró ni  sie mechanizmami upływu czasu u ywanymi do zmian

warto ci zegara czasu symulowanego. Realizacja symulacji z czasem krokowym jest zilustrowana

na rys. 2a. Czas symulowany podzielony jest na sekwencje kroków czasowych ró nej długo ci,

a symulacja przesuwa sie po jednym kroku, za ka dym razem obliczaj c warto ci zmiennych

stanu. W symulacji krokowej zdarzenia maj ce miejsce w tym samym kroku czasowym uwa a sie

za równoczesne oraz nie maj ce wpływu na siebie nawzajem. Cz sto w symulowanym modelu

warto ci zmiennych stanu nie zmieniaj  si  w ka dym kroku czasowym. W takiej sytuacji mecha-

nizm upływu czasu mo e przesuwa  stan zegara czasu symulowanego nie o stały krok czasowy,

ale od razu do momentu, w którym nast puje zmiana warto ci zmiennej stanu (rys 2b). Ka da

zmiana stanu systemu nazywa si  zdarzeniem (ang. event), a symulacja wykorzystuj ca omawiany

mechanizm – symulacj  sterowan  zdarzeniami. Formami tego typu symulacji s : symulacja

oparta na metodzie planowania zdarze , symulacja oparta na metodzie przegl dania działa  oraz

symulacja oprata na metodzie interakcji procesów.  

zm
ie

n
n

e 
st

an
u

zm
ie

n
n

e 
st

an
u

czas symulowany czas symulowany 

(a) (b) 

Rysunek 2. Wykresy stan-czas dla symulacji krokowej (a) oraz sterowanej zdarzeniami (b) 

ródło: [33].

W odniesieniu do symulacji dyskretnej bardzo cz sto wymienia si  w literaturze symulatory

przestrzeni komórkowych (tzw. automaty komórkowe, ang. cellular automata)
24

, symulacj

wieloagentow  (ang. multi-agent simulation)
25

. Na mechanizmach symulacji procesów dyskret-

nych sa równie  oparte metody modelowania i symulacji procesów biznesowych (ang. bussines

process simulation)
26

. Bardzo komunikatywnym (st d najcz ciej stosowanym) sposobem formal-

nego opisu dyskretnych modeli symulacyjnych jest opis schematyczny w postaci sieci działa .

W literaturze opisuje si  kilka wariantów opisów sieciowych modeli symulacyjnych. Najcz ciej

wymienia si  nast puj ce typy sieci: sieci Petriego, sieci ewaluacyjne, sieci kolejkowe
27

.

24
 Np. [36], [4], [13]. 

25 Opis symulacji wieloagnetowej znajduje si� w wielu publikacjach, mi�dzy innymi w:  [7]; [6]; [9]; [10].  
26

 Jansen-Vullers M.H,  Netjes M.: Business Process Simulation - A Tool Survey. CPN'06 Seventh Workshop and Tutorial 

on Practical Use of Coloured Petri Nets and the CPN Tools. University of Aarhus, Dania 2006, 

http://www.daimi.au.dk/CPnets/workshop06/cpn/papers/Paper05.pdf [dost�p: 30.11.2010].

27 Zob.: [34], [22]. 
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Ostatni podstawowy rodzaj symulacji komputerowej to symulacja mieszana (hybrydowa).
Cech  charakterystyczn  metod symulacji mieszanej jest wykorzystanie funkcji dyskretnych

i ci głych w opisie formalnym charakterystyk zmiennych stanu systemu oraz wykorzystanie

funkcji dyskretnych, ci głych i quasi-ci głych w opisie zjawiska upływu czasu. Aktualnie wiele

z oferowanych na rynku  pakietów symulacyjnych pozwala na przeprowadzanie zarówno symula-

cji ci głej, jak i dyskretnej czy mieszanej (hybrydowej), np. Extendsim

(http://www.extendsim.com) czy AnyLogic (http://www.xjtek.com). 

Oprócz przedstawionego podstawowego uj cia klasyfikacyjnego, bior cego pod uwag  spo-

sób zmian stanu w modelowanym systemie i odwzorowania symulowanego czasu, symulacja 

komputerowa jest dzielona według ró nych innych kryteriów. Najcz ciej wymieniane w literatu-

rze inne kryteria to: (1) uwzgl dnianie niepewno ci (przewidywalno  zdarze ), (2) poziom

agregacji modelowanych elementów systemu, (3) liczba u ytych komputerów/procesorów, (4)

czas obj ty symulacj , (5) cel modelowania i symulacji.

Pierwsze z wymienionych kryteriów pozwala na wyodr bnienie symulacji deterministycznej,

w której powi zania mi dzy modelowanymi elementami systemu s  jednoznacznie okre lone oraz

symulacj  stochastyczna, w której do odwzorowania losowego charakteru i siły powi za  mi dzy

modelowanymi elementami u ywa si  generatorów liczb pseudolosowych lub losowych (szcze-

gólnie popularna jest tu Metoda Monte Carlo)
28

; 

Bior c pod uwag  poziom agregacji modelowanych elementów systemu mo na wydzieli

makrosymulacj , dotycz c  perspektywy całego systemu (np. metoda dynamiki systemowej)

i mikrosymulacj , b d c  symulacj  jednostek z okre lonym stanem i zachowaniem (np. symula-

cja wieloagentowa, automaty komórkowe)
29

. 

Według liczby u ytych komputerów/procesorów symulacja komputerowa dzieli si  na lokaln

i rozproszon . W lokalnej  przetwarzanie odbywa si  na pojedynczym komputerze (z wykorzysta-

niem pojedynczego procesora), w rozproszonej natomiast na wielu komputerach poł czonych

w sieci lokalnej (LAN) lub zewn trznej, np. Internet30.

Bior c pod uwag  czas obj ty symulacj  mo na mówi  o symulacji ex-post i symulacji ex-

ante
31

. Symulacja ex-post dotyczy przeszło ci, dla której znane s  warto ci zmiennych wyst puj -

cych w modelu. Symulacja tego typu mo e by  przeprowadzona w odniesieniu do okresu, na

podstawie którego estymowano parametry modelu i wówczas nazywana jest historyczn . Mo e te

wykracza  poza prób  statystyczn  i mie  charakter prognozy ex post. Tak  symulacj  nazywa si

kontrfaktyczn  – "wbrew faktom" (ang. counterfactual simulation). Przyjmuje si  tu warto ci

zmiennych egzogenicznych ró ni ce si  od de facto zaobserwowanych w przeszło ci. Symulacji

ex-ante natomiast dokonuje si  na okres, dla którego nie istniej  informacje statystyczne, dotycz -

ce zmiennych wyst puj cych w modelu. Zało enia odnosz ce si  do zmiennych egzogenicznych

28 O takim kryterium mi�dzy innymi w: [27]; [21]; [17]. 
29

 Klügl F.: Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz und Angewandte Informatik. Universität Würzburg. 

http://ki.informatik.uni-wuerzburg.de/~kluegl/teach/EASSS2004%20Multi%20Agent%20Simulation.pdf [dost�p: 

10.11.2011]. 

30 W literaturze stosuje si� tak�e nazw� „symulacja szeregowa lub symulacja sekwencyjna” na okre�lenie symulacji 
realizowanej na pojedynczym procesorze (rdzeniu procesora), nie wykonuj�cej �adnych operacji w sposób równoległy 

oraz nazw� „symulacja równoległa albo symulacja rozproszona” na okre�lenie symulacji, której cz��ci realizowane sa 

równocze�nie na ró�nych jednostkach obliczeniowych (komputerach i/lub procesorach [33]. 
31 Taki podział został przytoczony mi�dzy innymi w opisie hasła „symulacja” w słowniku Webster's Online Dictionary 

[35]. 
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pochodz  wówczas z innych bada  lub opieraj  si  na do wiadczeniu przeprowadzaj cego symu-

lacj .
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Rysunek 3. Rozszerzony schemat klasyfikacji logicznej metod symulacji komputerowej 

ródło: Opracowanie własne.
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Ostatnie wymienione  kryterium, dotycz ce celu modelowania i symulacji, pozwala na wy-

ró nienie symulacji predykcyjnej, generuj cej informacje na temat przyszłych stanów systemu na

podstawie warto ci wej ciowych oraz obja niaj cej, umo liwiaj cej zrozumienie reakcji systemu

na ró ne sygnały wej ciowe
32

. Według tego samego kryterium mo na podzieli  symulacj  równie

na
33

: symulacj  pierwszego rodzaju (przeprowadzan  w celu okre lenia w przyszło ci efektów

okre lonych decyzji),  symulacj  drugiego rodzaju (umo liwiaj c  analiz  „wra liwo ci” uzyska-

nych wyników na zmiany danych wej ciowych) oraz  symulacj  trzeciego rodzaju (pozwalaj c  na

analiz  doboru struktury i postaci modelu do parametrów wyj ciowych oraz po danych stanów

wej ciowych).

4. Podsumowanie

W literaturze mo na znale  ró ne klasyfikacje metod symulacji komputerowej. Podstawowy

podział, bior cy pod uwag  sposób zmian stanu w modelowanym systemie i odwzorowania

symulowanego czasu wyodr bnia metody symulacji ci głej, dyskretnej i mieszanej. Istnieje jednak

szereg innych kryteriów klasyfikacji symulacji logicznej. Rys. 3 stanowi prób  schematycznej

syntezy omawianych w niniejszym opracowaniu podziałów symulacji komputerowej. Warto 

zauwa y , e symulacja cz sto okre lana jest przymiotnikami przej tymi od rodzaju budowanego

modelu. Mówi si  przykładowo o symulacji ci głej lub dyskretnej, deterministycznej lub stocha-

stycznej, obja niaj cej lub predykcyjnej. Oczywi cie symulacja mo e by  jednocze nie np. ci gła

i stochastyczna lub dynamiczna, stochastyczna i dyskretna, b d  ci gła i deterministyczna oraz

obja niaj ca itd., czego nie uwzgl dnia rys. 3.

Bez wzgl du na typ, rodzaj czy form  symulacja komputerowa stanowi bardzo przydatn  me-

tod  badania w sytuacjach kiedy inne metody zawodz , szczególnie w odniesieniu do systemów

szczególnie zło onych. Niektórzy autorzy twierdz  wr cz, e symulacja komputerowa jest jedy-

nym efektywnym sposobem badania systemów szczególnie zło onych. Przykładowo.

J.W. Forrester, mówi, e "efektywne odzwierciedlanie zachowania si  systemów zło onych le y

poza granicami tradycyjnych metod matematycznych”
34

. Podobne stanowisko prezentuje 

C. Cempel o wiadczaj c, i  w poznawaniu systemów szczególnie zło onych „symulacja przez sw

zdolno  manipulacji czasoprzestrzeni  jest jedynym narz dziem pozwalaj cym uj  i zrozumie

przyczynowo-skutkowe powi zania odległe w czasie i w przestrzeni, i powi zane wieloma sprz -

eniami zwrotnymi”
35

.

32
Klügl F.: Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz und Angewandte Informatik. Universität Würzburg. 

http://ki.informatik.uni-wuerzburg.de/~kluegl/teach/EASSS2004%20Multi%20Agent%20Simulation.pdf  
[dost�p: 10.11.2011]. 

33 Zob. [18]. Podane za [19]. 
34

Forrester J.W.: Planung unter dem Einfluss komplexer Sozialer Systeme. [w:] Politische Planung in Theorie und Praxis, 

Piper Verlag, München, 1971, s. 88.
35

 Cempel C.: Nowoczesne Zagadnienia Metodologii i Filozofii Bada	. Politechnika Pozna	ska, Pozna	  2002-2003, 

http://neur.am.put.poznan.pl [dost�p: 10.01.2011]. 
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COMPUTER SIMULATION METHODS 
AN ATTEMPT OF LOGICAL CLASSICIFATION 

Summary 

In the rich bibliography of computer simulation, different methods connected 

with this field of science are described. Hovewer, these methods do not always fulfill 

the assumptions which are formulated in the definitions of computer simulation. The 

objective of the article is to give the precise definition range of computer simulation 

and to make a logical classification of different computer simulation's form on its 

basis. 
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