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هیچ آشنایی نداشته باشند، قسمت ذیل آورده شده استت.     GPSSجایی که ممکن است برخی از خوانندگان با دستورات از آن

 بروید. 3توانید به صفحه در صورت آشنایی می

 GPSSآشنایی ابتدایی با دستورات 

GPSS   به خصوص صفی( طراحی شده و دارای نوشتارهای )اصوال برای شبیه سازی سیستم( های گسستهVersion متعددی )

یك فعالیت از سیستم   GPSSکند. هر یك از دستورات  سازی از تکنیك پردازش فرایندها استفاده میاست و معموالً برای شبیه

اشیاء یك سیستم به دو دستتته      GPSSهای باشد. در مدل کند و شامل یك مجموعه پارامترهای ورودی میرا شبیه سازی می

نامیم و یا به عبارت دیگر دسته اول را ها را اشیاء سرویس دهنده و سرویس گیرنده میشوند که آنمتمایز از یکدیگر تقسیم می

Facility ( یا انباره )وسیله(Storage unit( و دسته دوم را اشیاء موقت یا )Transaction )   نامیم. البته تفاوت وستیلته و        می

شود در حالی که انباره به وسیله چند شیء موقت )تتا   انباره این است که وسیله در یك زمان توسط یك شیء موقت اشغال می

 گردد.حد گنجایش( به طور همزمان اشغال می

 الف( اشیاء موقت 

 GENERATE   A,B,C,D,E                    دستور

 کند.عناصر یا یا اشیاء ورودی به سیستم را در مدل تولید می

A شود.: متوسط زمان بین تولید )ورود به مدل( که اگر ذکر نگردد به طور فرضی صفر در نظر گرفته می 

B   پارامتر اصالحی زمان بین تولید است اگر :B  آن گاه زمان تولید بین دو شی موقت تصتادفتی و دارای          مقداری ثابت باشد

 Aزمان بین تولید مقدار ثابتت    ذکر نگردد و یا صفر باشد   B( است. واضح است که اگر   A-B,A+Bتوزیع یکنواخت در فاصله ) 

 در مقدار تابع است. Aضرب گاه زمان بین تولید اشیاء حاصلآن  نام یك تابع بیاید Bخواهد بود. و اگر به جای 

C  فاصله زمانی تولید اولین شیء از ابتدای شبیه سازی است. اگر :C اولین شیء بعد از   ذکر نگرددX   واحد زمانی کهX  عددی

 گردد.تولید می  Bو Aاست محاسبه شده توسط پارامترهای 

D گردند در صورت ذکر نکردن آن، این عدد نا محدود است.: تعداد کل اشیاء موقتی که در طول شبیه سازی تولید می 

 E .اولویت اشیاء تولیدی است. در صورت ذکر نشدن آن اشیاء دارای اولویت یکسان هستند :  

 شوند.ها پشت سر هم و بدون فاصله درج میماند و ویرگولتوجه شود که اگر ذکر پارامتری الزم نباشد جای آن خالی نمی

 GENRATE  10,5,7,100            مثالً دستور

ها در واحد هفتم بعد از شروع شتبتیته    کند که اولین آن( تولید می1و11شیء موقت با فاصله زمانی یکنواخت در فاصله ) 111

 ها یکسان است. سازی بوده و اولویت همه آن

 کند.را از مدل حذف می TERMINATE  A   ،Aبا دستور 
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مقدار جدیتد    Bشماره مشخصه و  Aشود که در آن استفاده می ASSIGN  A,Bبرای تعیین یا تغییر یك مشخصه، از دستور 

 آن است. مثالً 

ASSIGN 2,15 

 دهد. قرار می 11مقدار دومین مشخصه شیء وارد شونده را برابر 

را از    Bمقدار  ASSIGN A,Bکند. دستور اضافه می  Aرا به مقدار قبلی مشخصه   Bمقدار   ASSIGN A+,Bمثال دستور 

 کند. کم می  Aمقدار قبلی مشخصه 

ASSIGN 2+,15   11 کند.واحد به دومین مشخصه شی ورودی اضافه می 

 ها و صفب( وسایل، انباره

تواند نام سمبلیتك یتا     نام آن وسیله است که می Aاست.    Aاشغال یك وسیله در صورت آزاد بودن وسیله SEIZE Aدستور 

 شماره یك وسیله باشد.

شماره وستیلته یتا نتام           Aگیرد که صورت می   RELEASE Aپایان یافتن یك سرویس یا آزاد ساختن آن به وسیله دستور 

 سمبلیك وسیله آزاد شدنی است.

نتامتنتد.    انباره می GPSSکنند( را در  های یکسان ارائه میهایی که سرویسدهندهدهنده موازی )سرویس یك مجموعه سرویس

ها است. در یك سیستم ممکن است یك یا چند انباره باشند که نام و گنجایتش   دهندهگنجایش یك انباره همان تعداد سرویس

  گنجایش انباره است.  Aگیرد. انجام می name STORAGE  Aهر کدام باید تعیین شود. این عمل به وسیله 

نتام یتا        Aکنیم که استفاده می   ENTER A,Bبرای ورود به یك انباره و اشغال یك یا چند واحد از گنجایش آن از دستور 

واحد از گنجایش آن از      Bو آزاد ساختن  Aتعداد واحدهای اشغال شونده هستند. همچنین خروج از انباره    Bشماره انباره و 

  شود.استفاده می LEAVE A,Bدستور 

و      باشد Bدهنده واحدهای آزاد انباره در این زمان بزرگتر مساوی شود که تعداد سرویسدر صورتی اجرا می    ENTERدستور 

به حالت انتظار تا آزاد شدن تعداد کافی از واحتدهتای    ENTERدر غیر این صورت شی وارد شونده به انباره در دستور ما قبل 

 . ماندانباره باقی می
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 GPSS (General Purpose Simulation System)منظوره سازی چندسیستم شبیه

-سازی یك مسئله را با استفاده از نترم باشد. در این آموزش طریقه شبیه می GPSSافزار هدف از این آموزش تنها آشنایی با نرم

شویم.  فرض بر این است که خواننده بتا در        هم آشنا می GPSSدهیم. پس از آن با برخی از امکانات  ارائه می GPSSافزار 

 باشد.سازی آشنا میشبیه

ایم صرفاً برداشت ما از منتبتع اصتلتی       باشد. مطالبی که در این آموزش بیان کرده تذکر مهم: این آموزش یك منبع رسمی نمی 

-تواند در آن خطا وجود داشته باشد. در صورت تمایل متی  باشد، لذا می)که در فهرست منابع ذکر گردیده( می   GPSSآموزش 

 نمایید. با تشکر. amir.azizkhani.ros@gmail.comتوانید خطاهای موجود )خطاهای محتوایی( را به آدر  

 GPSS World Student Version 5.2.2افزار نحوه نصب نرم

مراجعه نمایید. الزم به ذکر استت    http://www.minutemansoftware.comسایت توانید به وبافزار میبرای دانلود این نرم

 (.free of licensing feesباشد )( رایگان میStudent Version) GPSSکه این ویرایش از 

 دهیم.!(، لذا آن را توضیح نمی Nextباشد )یك سری افزار بسیار آسان مینصب این نرم

( در    1)شتکتل         GPSS World Student Versionافزار یك پوشه به نام نکته حائز اهمیت این است که به همراه نصب نرم

Start -> Programs  یاStart -> All Programs البته اگر تنظیمات  ایجاد می( شودdefault      کته در )را تغییر نداده باشید

هتای  وجود دارند کته آمتوزش     Tutorial Manualو  Reference Manualهای آن فایل اجرایی برنامه و دو فایل دیگر با نام

 باشند.می GPSSافزار جامعی از نرم

 

 

 

ایجاد شده است. آن را بتاز کتنتیتد.         Minuteman Softwareافزار بروید یك پوشه به نام و دیگر اینکه اگر به مسیر نصب نرم

-وجود دارد که محتوی مثتال  Samplesرا نیز باز کنید. در اینجا یك پوشه با نام   GPSS World Student Versionپوشه  

 های فراوانی است.

 (Getting Started)افزار شروع کار با نرم

ها دارای توزیع یکنواخت دهنده( را در نظر بگیرید.که زمان بین ورود مشترییك سرویس-: یك سیستم ساده )یك صف1مثال 

سازی این سیستم برای ( باشد. مدل شبیه  7,3( بوده و زمان انجام سرویس نیز تصادفی و یکنواخت در فاصله )  8,12در فاصله ) 

 منظور شده است. SRVR2و نام صف  SRVR1دهنده مشتری به صورت زیر است که در آن نام سرویس 250

 1شکل 
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 1. برنامه مثال 2شکل      

را انتختاب و بتر روی          Modelرا انتخاب کنید. در پنجره باز شده   Newگزینه  Fileرا اجرا کنید. از منوی  GPSSنرم افزار  

را    2گوییم(، دستورات شتکتل        می Modelکلیك نمایید. در حال حاضر یك پنجره باز شده است )به این پنجره،    OKدکمه 

copy  و در این پنجرهpaste   .کنیتد

 .3مانند شکل 

 

 

 

 

 

 

کلتیتك کتنتیتد.         Create Simulationبر روی گزینه  Commandسپس از منوی 

 (.4است )شکل  Journalشود که نام آن ای نمایش داده میپنجره

 Model***در صورتی که پیغامی به غیر از این نمایش داده شتده بتاشتد )متثتل          

Translation Aborted***)  بررسی کنید که دستورات وارد شده دقیقاً مانند شکل

اید آن را اصالح کنید. سپس از متنتوی        باشد. اگر دستوری را اشتباه وارد کرده می 2

Command  بر روی گزینهRetranslate  باشد.می 4کلیك کنید پنجره نمایش داده شده مانند شکل 

 

*ONE SERVER ONE LINE SYSTEM 

1 GENERATE 10,2 

2 QUEUE SRVR2 

3 SEIZE SRVR1 

4 DEPART SRVR2 

5 ADVANCE 10,3 

6 RELEASE SRVR1 

7 TERMINATE 1 

 3شکل 

 4شکل 
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 211، عتدد      1( به جای عتدد       1کلیك کنید. در پنجره بازشده )شکل    STARTبر روی گزینه  Commandسپس از منوی 

 کلیك نمایید.  OK( و بر روی دکمه 6ها( را وارد )شکل  Transactionها یا تعداد )تعداد مشتری

 

 

 

( در این پنجره گزارشی از شبیه سازی انجام گرفته، ارائه شتده   7است )شکل   Reportشود که نام آن ای نمایش داده میپنجره

 است.

 

 

 

 

 

 

 چه اتفاقی افتاد؟!

(. سپس باید File -> New/ Modelباشد. ابتدا باید یك مدل ایجاد کنید)مراحل اجرای یك مدل به ترتیب زیر میروال کلی. 

بتاشتد             ( دستتتورات متی        Translateدستورات را وارد مدل ایجاد شده نمایید. پس از اتمام ورود دستورات، نوبت به ترجمته )     

(Command -> Create Simulation اگر برنامه خطا نداشته باشد یك .)Simulation Object    از مدل نوشته شده، ایتجتاد

شتود(. بته طتور          ایجاد می Simulation Objectنمایش داده شد یك  Readyعبارت  Journalشود )زمانی که در پنجره می

گتزیتنته       Commandشود. در نتیجه از منوی ( استفاده میSimulationسازی )برای آغاز یك شبیه STARTمعمول دستور 

START  تعداد  1را انتخاب کرده و در پنجره باز شده به جای عددTransaction کنیم و های دلخواه را وارد میOK  متی-

-جریان می Simulationها در  Transactionکند، را اجرا می STARTدستور  Simulation Objectکنیم. زمانی که یك 

شود. البته اگر در  یابد و یك گزارش تولید و نمایش داده می( به طور خودکار پایان می Simulationسازی ) یابند. معموالً شبیه 

 شود.رخ دهد، گزارشی ایجاد نمی Errorحین اجرا 

 

 6شکل  1شکل 

 7شکل 
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را انتخاب کنیم. در پنجره باز شده دو  Newبا نحوه ایجاد یك مدل آشنا شدیم. کافی است تا از منوی فایل گزینه روال جزئی. 

 Model  2– Text File –1(: 8گزینه وجود دارد )شکل 

 Textرا قبالً دیدیم. امّا در صورت نیاز به یك فایل متنی بر روی     Modelکاربرد 

File کنیم. با کلیك بر روی کلیك میText File       ( صرفاً یك فایل متتتنتی.txt )

 شود.ایجاد می

 GPSSانواع دستورات در 

شامل متوارد زیتر        Model Statementباشد. حال یك  ها می Model Statementشامل یك دنباله از  GPSS Modelیك 

 باشد.می

                       

  

 

 

( بنویسیتم. کته       File->New->Model) Modelتوانیم در یك تمامی دستوراتی است که می Model Statementمنظور از 

(. دربتاره      Programming Language Under Simulation)   PLUSاند و یا مرتبط با    GPSSاین دستورات یا مربوط به 

PLUS دهیم. امّا دستورات ها بعداً توضیح میGPSS  هم به دودستهBlock  وCommand شوند. تبدیل می 

Statement Block :Block Statements to create GPSS Block Entities                   تتعتریتف متوجتود در(Reference 

Manual 1شوند. در نظر بگیرید در برنامه متثتال      (. امّا شاید این طور بتوان گفت که دستورات بلوکی باعث ایجاد یك مانع می 

شود وقتتی  ایجاد می GENERATEتوسط دستور  Transactionیك دستور بلوکی است. زمانی که یك  SEIZEمثالً دستور 

-در همین قسمت از کد متوقف متی  Transactionدهنده مشغول باشد اجرای این رسد اگر سرویسمی SEIZEکه به دستور 

 شود. شود. یعنی مانع از اجرای ادامه کد می

 دستورات بلوکی عبارت اند از:

 ADOPT, ADVANCE, ALTER, ASSEMBLE, ASSIGN, BUFFER, CLOSE, COUNT, DEPART, 

DISPLACE, ENTER, EXAMINE, EXECUTE, FAVAIL, FUNAVAIL, GATE, GATHER,               

GENERATE, INDEX, INTEGRATION, JOIN, LEAVE, LINK, LOGIC, LOOP, MARK, MATCH, 

MSAVEVALUE, OPEN, PLUS, PREEMPT, PRIORITY, QUEUE, MSAVEVALUE, OPEN, PLUS, 

PREEMPT, PRIORITY, QUEUE, READ, RELEASE, REMOVE, RETURN, SAVAIL, SAVEVALUE, 

SCAN, SEEK, SEIZE, SELECT, SPLIT, SUNAVAIL, TABULATE, TERMINATE, TEST, TRACE, 

TRANSFER, UNLINK, UNTRACE, WRITE  

PLUS Procedure 

Command Statement 

Block Statement 

 8شکل 

GPSS Statement 

Model Statement 
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 شویم.ها قبالً آشنا شدیم و با برخی دیگر نیز در ادامه آشنا میکه با برخی از آن

Command Statement : شوند. از این دستورات برای تعریف موجودیت که باعث ایجاد دستورات بلوکی نمی ( هاEntity    و )

ها ممکن است بخشی از دستورات نوشته شتده   Commandکنیم. در حال اجرا استفاده می (Simulation)سازی کنترل شبیه

در  Interactiveموجود ارسال شوند )در مورد دستورات  Simulationبه   Interactiveدرون مدل باشند و یا به عنوان دستور 

 کنیم(.ادامه صحبت می

 عبارت اند از: Commandدستورات 

BVARIABLE, CLEAR, CONTINUE, EQU, EXIT, FUNCTION, FVARIABLE, HALT, INCLUDE,  

INITIAL, INTEGRATE, MATRIX, QTABLE, REPORT, RESET, RMULT, SHOW, START, STEP, 

STOP, STORAGE, TABLE, VARIABLE  

 

 GPSS Statementساختار 

 باشد.ترکیبی از چند فیلد می GPSS Statementهر 

Line number (optional) | Label (optional) | Verb (required) | Operands (depend on verb) | Comment 

(optional).  

Line number  شود. منظور از  : یا شماره خط، برای قرار دادن شماره خط استفاده می optional  یعنی قرار دادن آن اختیتاری

ها را در خواهیم از شماره خط استفاده کنیم باید آنشود. اگر می باشد. از شماره خط برای افزایش خوانایی برنامه استفاده می می

شود. توجه شود که فقط ما از این شماره خطوط استفاده  ستون اول بنویسیم. شماره خطوط در حین ترجمه در نظر گرفته نمی 

 کند.برای مسائلی مثل ارجاع به یك خط، از شماره واقعی خطوط استفاده می GPSSکنیم و می

 

 

 است چون چهار سطر از ابتدای  GPSS ،4شماره این خط از نظر 

 ایم.فایل به پایین آمده

Label  فیلد :Label دهد تا به به ما اجازه میEntity ها استفاده کنیم. ها یك نام بدهیم و با این نام داده شده از آن 

 به شرح زیر است.  GPSSقوانین نامگذاری در 

ها با حروف الفتبتا   گذاری استفاده کرد با این شرط که نامتوان برای نام)آندرالین( می   _تمام کاراکترهای عددی یا الفبایی و یا 

 باشند. GPSSهای  keywordها نباید از تواند باشد. همچنین نامکاراکتر می 211شوند و طول هر نام به میزان آغاز می

 9شکل 
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Verb از :keyword  هایGPSS   .هستندVerb  ها باید نام یکی ازCommand  ها و یاBlock                هتا بتاشتنتد. متنتظتور از

required .یعنی باید نوشته شوند 

Operands بسته به :verb تواند میoptional  یاrequired .باشد 

Comment شود و قرار دادن آن اختیاری است.: برای قرار دادن توضیحات استفاده می 

 

Line number (optional) | Label (optional) | Verb (required) | Operands (depend on verb) | Comment 

(optional). 

1 MQ QUEUE MyQ,1 ; Name of Queue is MyQ and increments 1.                            :مثال 

 

 نحوه وارد کردن دستورات در مدل:

کپی کردید! امّا اگر خواسته باشید خودتان این دستورات را بنویسید   Modelدر مثال اوّل که با هم دیدیم شما دستورات را در 

 توانید استفاده کنید.های زیر میاز روش

 تایپ کردن: کافی است تا دستورات را در صفحه مدل تایپ کنید. -1

 Insert GPSSبتر روی         Editتوانید از منوی   : برای وارد کردن دستورات بلوکی می Insert GPSS Blockاستفاده از  -2

Block …   (. با کلتیتك بتر        11شود که حاوی دستورات بلوکی است )شکل  ای باز میکلیك کنید. پس از کلیك کردن پنجره

و ... را وارد             Label   ،Operandهای دیگر دستور مثل شود که باید قسمتروی هر کدام از دستورات، پنجره دیگری باز می

 گیرد. ( قرار میcursorنما )کلیك کنید. دستور مورد نظر در مکانِ مکان OKکنید. سپس بر روی دکمه 

 11شکل 

کلیك بر روی 

QUEUE 
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Interactive Statement 

موجود ارسال کنیتم.   Simulation Objectرا به یك  Model Statementتوانیم یك ، میSimulation Objectبعد از ایجاد 

باشد.  Commandو یا  PLUS ،Blockتواند حتی دستورات شوند که مینامیده می  Interactive Statementاین دستورات، 

 Simulationتتوان    هتا متی    شوند و به وسیله آن  اضافه می Simulation Objectپس از ترجمه به    Interactiveدستورات 

( و ادامته داد             HALT(، متوقف کرد )  STARTموجود را کنترل کرد )مثالً آغاز کرد )  

(CONTINUE.)) 

 

 لیستی Commandدر منوی  -Interactive :1نحوه وارد کردن دستورات 

توانید با کلیك بر روی ( که می 11بینید )شکل  را می Interactiveتر از دستورات مهم 

 ها استفاده کنید.ها، از آنآن

 

تتوان  شود که متی ای نمایش داده میپنجره Custom. با کلیك بر روی گزینه   … Custom، گزینه Commandمنوی  -2

 در آن دستورات را نوشت و با کلیك بر روی، آن دستور را اجرا کرد.

(  Tabشود. در این پنجره به برگه )  ای باز میپنجره Settings. با کلیك بر روی گزینه  … Settings،  گزینه Editمنوی  -3

Function Keys توانیم یك جا میرویم. در اینمیFunction Key         برای دستور مورد نظر خود وارد کنیم. یتعتنتی بترای

 (.12ها اجرا شود )شکل ها، دستور متناظر آنتعدادی از دستورات کلیدهایی را قرار دهیم که با فشردن آن

 11شکل 

 12شکل 
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 Model Statementخطایابی در 

GPSS کند تا بتوان خطاهای موجود در این امکان را فراهم میModel Statement         را شناسایی کرد. مثال زیر را انتجتام

 دهید.

 را باز کنید. از منوی فایل یك مدل ایجاد کنید. GPSSافزار مثال: نرم

 دستورات زیر را وارد نمایید. 

 

 

 

 

 باشد.می 13کلیك کنید. پنجره باز شده مانند شکل  Create Simulationبر روی  Commandسپس از منوی 

 

 

 

 

، یك شناسه نامعتبر دیده شده، در صورتتی  7و ستون  3گوید که در سطر به ما می  1های این پنجره دقت کنید. عبارت  به پیام

گوید چون ما به اشتباه به جای باشد. کامالً درست می می verbجا محل قرارگیری یك ، آنGPSSکه طبق ساختار دستور در 

ایتم  هایی که ما قرار دادهاز شماره خط GPSSایم )همانطور که قبالً هم گفته شد  را نوشته QUEEعبارت  QUEUEدستور 

دیگر نیز به همین ترتیتب بته ختطتای          پردازد(. پیام  سطرها از باالی فایل می کند و برای ارجاع به شمارش تعداداستفاده نمی

 است(.  ADVANCEکند )صحیح آن اشاره می ADVANSEموجود در عبارت 

 Previous و  Next Errorگزینه  Searchبرای یافتن خطاها استفاده از منوی راه دیگر 

 گیرد.( در کنار واژه نادرست قرار میcursorنما )ها مکانباشد. با کلیك بر روی این گزینهمی

 13شکل 

*ONE SERVER ONE LINE SYSTEM 

1 GENERATE 10,2 

2 QUEE SRVR2 

3 SEIZE SRVR1 

4 DEPART SRVR2 

5 ADVANSE 10,3 

6 RELEASE SRVR1 

7 TERMINATE 1 

1 
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 گیریگزارش

( Reportاجرا کردیم پنجره گتزارش )       Commandرا از منوی  STARTدیدیم، بعد از اینکه دستور  1همانطور که در مثال 

آید. در پنتجتره گتزارش       ( به نمایش در می Simulationسازی )نمایش داده شد. این پنجره به طور خودکار پس از اتمام شبیه

( نمایش داده Reportشود. اینکه چه مواردی در پنجره گزارش )سازی انجام شده در اختیارمان قرار گرفته میاطالعاتی از شبیه

( Tabکلیك کنید. در پنجره نمایتش داده بته بترگته )               … Settingsبر روی گزینه   Editشود، قابل تنظیم است. از منوی 

Reports (.11توانید تنظیمات مختلف را انجام دهید )شکل بروید. در این پنجره می 

سازی به طور اتوماتتیتك   : اگر تیك این گزینه را بردارید، ساخت گزارش بعد از اتمام شبیه Create Standard Reportsگزینه 

 شود.انجام نمی

 In Windowsرا در فایلی با پسوند : اگر تیك این گزینه را بردارید، به جای نمایش گزارش در پنجره، آن.gpr کند.ذخیره می 

 Six Point اگر فعال باشد اعداد در صفحه :Report  و یا در قسمتstatus  رقم اعشار )به  6)قسمت میانی در پایین صفحه( تا

 شوند.رقم اعشار( نمایش داده می 3جای 

توانیم معین کنیم که چه اطّالعاتی در صفحه گزارش نمتایتش داده     ها نیز میبا انتخاب کردن یا انتخاب نکردن برخی از گزینه

 شود و یا نمایش داده نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

هتای  پردازیم. گتزیتنته    در این قسمت به توضیح اطّالعات موجود در داخل پنجره گزارش میاطّالعات داخل پنجره گزارش:  

 ( مانند شکل صفحه بعد است.default)به صورت  1مثال  Reportموجود در پنجره 

 

 11شکل 

11 

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



 1مثال  Reportپنجره 

 

 

 توضیح اطّالعات: 

 اطّالعات عمومی بخش

Title: 

 دهد.گیری تولید شده با زمان و تاریخ آن را نمایش می( یا عنوان خروجی گزارشModel fileنام مدل)

Start Time: 

 کند.زمان شروع شبیه سازی را در سیستم بیان می

End Time: 

-سازی به پایان برسند را نمایش میهای تعریف شده در سیستم شبیه Transactionزمان سیستم را در حالتی که تعداد 

 دهد.

12 

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org



Blocks: 

 دهد.تعداد دستورات بلوکی موجود در کد شبیه سازی را نمایش می

Facilities: 

 دهد.)سرویس دهنده( استفاده شده در شبیه سازی را نمایش می  Facilityتعداد 

Storages: 

 .دهدها( استفاده شده در شبیه سازی را نمایش می)انباره Storagesتعداد 

 

 Block بخش

Names: 

 کند.سازی( خود استفاده می)شبیه Simulationهایی که کاربر در نام

Values: 

-شروع متی    11111دهد را گویند که این مقدار از سازی( نسبت می)شبیه Simulationهای  Nameمقادیری که سیستم به 

 شود.

Loc: 

 باشد.سازی میها در شبیهشماره هر یك از بلوک

Block Type: 

 کند.سازی را مشخص میهای موجود در شبیهبلوک

Entry Count: 

 کند.( را مشخص میReset یا   Clearشوند ) قبل از دستور هایی را که در هر بلوک وارد می Transactionتعداد 

Current Count: 

 کند.هایی موجود را که در هر بلوک پس از پایان شبیه سازی قرار دارد را مشخص می Transactionتعداد 

Retry: 

 کند.ماند را مشخص میهایی را که در پشت هر دستوربلوکی )با توجه به شرایط آن بالک( منتظر می Transactionتعداد 
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 Facilities بخش

Facility: 

 کند.( را مشخص میFacilityاسم یا شماره سرویس دهنده )

Entries: 

 شود.( اشغال می)Transaction( توسط سرویس گیرنده )Facilityتعداد دفعاتی که سرویس دهنده 

AVE. TIME 

 کند.استفاده می( Facility)از سرویس دهنده ( Transaction)سرویس گیرنده  میانگین زمانی که هر

AVAIL. 

کند )صفر یعنی در دستر  نبودن و یك یعنی در  سازی مشخص میدر دستر  بودن یا نبودن سرویس دهنده را پس از شبیه

 دستر  بودن(.

OWNER. 

 اند.هایی که از سرویس دهنده استفاده کردهتعداد سرویس گیرنده

PEND. 

 اند.آن را در دست گرفته، هایی که سرویس دهنده را با دادن وقفه به آن)سرویس دهنده(تعداد سرویس گیرنده 

INTER. 

هایی که هم اکنون )در زمان تهیه گزارش)شاید گزارش در وسط شبیه سازی انجتام شتده بتاشتد(( از               تعداد سرویس گیرنده

 کند.سرویس دهنده استفاده می کنند را مشخص می

RETRY. 

متانتد را     هایی را که در پشت این سرویس دهنده )با توجه به شرایط آن سرویس دهنده( منتتظتر متی        Transaction  تعداد 

 کند.مشخص می

DELAY. 

  کند.مانند را مشخص میدهی میهایی که منتظر سرویس دهنده برای انجام سرویستعداد سرویس گیرنده

 Queue بخش

QUEUE. 

 کند.نام یا شماره هر صف را مشخص می
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MAX. 

 کند.بیشترین مقدار طول صف را مشخص می

CONT. 

 کند.سازی( را مشخص میگیری )شاید آخر شبیهطول صف را در موقع گزارش

ENTRY. 

 اند.هایی که وارد صف شدهکل تعداد سرویس دهنده

Entry(0): 

 اند. تعداد افرادی که بدون  انتظار در صف سرویس شده

AVE CONT: 

 کند.میانگین طول صف را مشخص می

AVE.TIME: 

 میانگین زمانی که هر نفر در صف قرار داشته است. 

AVE.(0): 

 اند.میانگین زمانی که هر نفر در صف قرار دارد؛ برای افرادی که بدون  انتظار در صف سرویس شده

RETRY: 

 کند.مانند را مشخص میهایی که در پشت این صف )با توجه به شرایط آن صف( منتظر می Transactionتعداد 

CEC (CURRENT EVENTS CHAIN) 
XN: 

 دهد.هایی که در زنجیره رویدادهای شبیه سازی رخ داده است را نشان می Transactionتعداد 

PRI: 

  دهد.ها را نشان می Transactionبندی اولویت زمان

 

ASSEN: 

 دهد.ها را نشان می Transactionتعداد 

CURRENT: 

 ها وجود دارند.سازی در آنها در آخر شبیه Transactionهایی که تعداد بلوک
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FEC (FUTURE EVENT CHAIN) 

NEXT: 

 شود.به آن وارد می Transactionبندی شده بعدی که شماره بلوک زمان

PARAMETER: 

 دهد.را را نشان می Transactionهای پارامتر اسم یا شماره

VALUE: 

 دهد.را را نشان می Transactionمقدار پارامتر 

XN: 

 دهد.سازی رخ داده است را نشان میهایی که در زنجیره بعدی رویداد های شبیه Transactionتعداد 

PRI: 

  دهد.ها را نشان می Transactionبندی اولویت زمان
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  GPSSهای نمودار

 رسم نماییم. GPSSهای افزار در نموداردر این بخش قصد داریم متغیّرهایی که دارای مقادیر متغیّراند را به وسیله این نرم

گزینه   Commandرا وارد کرده و بدین منظور از منوی              1شبیه سازی مثال        Codeابتدا با باز کردن یك مدل جدید        

Simulation Create  را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که در انتهای کد شبیه سازی خود از کلمهStart  ننماییداستفاده. 

  کنید، بروید:مشاهده می 16ای  که در شکل به این منظور متغیّر خود را تعیین نموده و سراغ پنجره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ظاهر خواهد شد: 17ای به شکل حال پنجره
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 وارد نمایید. Labelاید، در قسمت در این پنجره نامی دلخواه برای متغیّری که در نظر گرفته بوده

 از فرمت زیر استفاده نمایید. Expressionبایست از نوع متغیّر شما آگاهی پیدا کند، باید در قسمت با توجه به اینکه نمودار می

FORMAT$OBJECT 

را نیز  FORMATاسم متغیّر انتخاب شده را به طور دقیق قرار داده و با توجه به جدول زیر  OBJECTدر این فرمت به جای 

  جایگزین نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 . Q$srvr2نوشت :  Expressionتوان در به طور مثال می

های موجود در   های با قاعده است که ممکن است مورد نیاز واقع شود، لذا فرمت              این مدل فرمت ذکر شده، جزء معدود فرمت        

 شود.از آن استفاده می Sinکه برای رسم تابع  _Xسازی محدود به فرمت مذکور نیست. مثل شبیه

 

 را فشار بزنید تا به نمودار اضافه شود. Memorizeو   Plotبعد از پر کردن این دو فیلد دو دکمه 

تری در بیاورید تا نمودار     های مناسب به حالت   Defaultرا از حالت       MaxValueو     Time Rangeدر گام بعدی بهتر است      

 یك نمونه کامل شده از آن را خواهیم دید.( 18بهتری را مشاهده نمایید. )در شکل 

 Memorizedضمناً اگر بخواهید بعد از اجرا شدن، دوباره از اطّالعات پر شده قبلی استفاده کنید، در صورت وجود رکوردی در    

Expression   آن را دوبارهPlot .کنید 

 

ای ظتاهتر      Textboxرا انتخاب کنید. در مقابل شما     Command\STARTرا زده و از منوی باال OKسپس در انتها کلید 

تغییر دهید تتا   11نوشته شده است. عدد یك نشان دهنده دوره تکرار است، آن را به طور مثال به   Start 1شود که در آن می

  نمایید.مشاهده می 19نموداری همانند نمودار شکل 

 

Proto Type FORMAT 

QUEUE Q 

Average Queue QA 

Storage in use S 

Current Block count W 

Remaining Termination Count TG1 
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 ها Commandبرخی از 

 دهیم.ها را شرح می Commandها آشنا شدیم. در اینجا برخی از این  Commandهای قبلی با در بخش

 یادآوری:

 

VARIABLE  

 ساختار:

Var VARIABLE X 

 مثال:

Var1 VARIABLE 5#LOG(Q$WaitingLine) 

FVARIABLE: 

 ساختار:

NAME FVARIABLE X 

 مثال:

VAR1 FVARIABLE 5#LOG(Q$WAITINGLINE) 

 دهد.را یك مقدار اعشاری نسبت می xایجاد، مقدار  nameیك متغیّر 

EQU : 

 ساختار:

NAME EQU X 

 مثال:

Price EQU 19.95 

 دهد.را اختصاص می xایجادکرده و به آن مقدار  nameیك متغیّر به نام 

PLUS Procedure 

Command Statement 

Block Statement 
GPSS Statement 

Model Statement 
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INCLUDE: 

 ساختار:

INCLUDE "FileName.TXT" 

 مثال:

INCLUDE "SAMPLE1.TXT" 

 توان دستورات شبیه سازی را که درفایل متنی وجود دارد به وسیله دستورات باال به فایل شبیه سازی اضافه کرد.می

 )فایل متنی باید درمسیری که فایل شبیه سازی ذخیره شده است قرار داشته باشد.(

INITIAL 

 ساختار:

INITIAL A,B 

 دهد.رامی Bمقدار  Aبرای مقدار اولیه دادن به متغیّر هست که دراینجا به متغیّر 

 مثال:

INITIAL MX$Inventory(Part_39,Stocklevel),200 

شتمتاره ستتتون را            Stocklevelشماره سطر و    Part_39 هست،  Matrixکندکه متغیّر از نوع مشخص می MXدر اینجا 

 کند.مشخص می

INITIAL MainResult , UNSPECIFIED 

 دهد. اختصاص می UNSPECIFIEDمقدار  MainResultهای ماتریس به تمام خانه

MATRIX: 

 ساختار:

NAME MATRIX RowCount,ColumnCount 

 

 مثال:

Inventory MATRIX ,100,5 

دهد. حداکثرمی توان ماتریتس   قرار می  Inventory این دستور یك ماتریس با صد سطر و پنج ستون ایجاد کرده و اسم آن را

  بعدی تعریف کرد. 6
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REPORT : 

 ساختار:

REPORT A,B 

 مثال:

REPORT 

 Nowیا    Nullتواند مقدارمی Bداشته باشد و متغیّر   Nullهمواره باید مقدار Aکندکه متغیّراین دستور یك گزارش ایجاد می

 داشته باشد.

HALT: 

 ساختار:

HALT 

 شود.یك وقفه در شبیه سازی ایجاد کرده و باعث پاک شدن صف شبیه سازی می

 

RESET 

 ساختار:

RESET 

)سرویس گیرنده هتا( را از        Transactionsنیست چون  Clearشود. امّا همانند دستور  این دستور باعث تکرار شبیه سازی می

 کند.شبیه سازی حذف نمی

 

STEP 

 ساختار:

STEP A 

 مثال:

STEP 1 

 کند.می haltبلوک Aکند و پس از اجرای بلوک اجرا می Aشبیه سازی را به اندازه 
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STOP  

 ساختار:

STOP A,B,C 

 مثال:

STOP 100,52 

 باشد. Nullتواند می Cشود و متغیّر رسد متوقف میمی Bبه بلوک  Aوقتی که سرویس گیرنده 

SHOW 

 ساختار:

SHOW X 

 مثال:

SHOW 2#LOG(Q$Barber) 

 دهد. نمایش می Status Lineتواند یك عبارت ریاضی نیز باشد( رادر را ) که می Xاین دستور عبارت 

 

 

EXIT: 

 ساختار:

EXIT 

  رساند.سازی را فورا به پایان میآن دوره از شبیه

 

 (Block Statement) دستورات بلوکی

ها آشنتا  که قبالً با آن DEPART ,SEIZE ,QUEUE ,ENTER ,LEAVE ,ADVANCE…. ,قبیل دستورات بلوکی از 

  ها را آورده ایم.جا نیز برخی از آنشده اید. در این

 یادآوری:

PLUS Procedure 

Command Statement 

Block Statement 
GPSS Statement 

Model Statement 
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OPEN  

 ساختار:

OPEN ("FileName.txt"),countIden, Label 

 :مثال

OPEN ("Input.txt"),1,Flag1 

دهد  اگر در هنگام باز کردن به مشکل برختورد  کند و شماره یك را برای شناسایی آن مییك فایل خواندنی، نوشتنی ایجاد می

 بپرد. Flag1به برچسب 

READ  

 ساختار:

READ Var,countIden,Lable 

 مثال:

READ Excel,1,Finis 

 بپرد.  Finisخواند و اگر در هنگام باز کردن به مشکل برخورد به برچسب یك خط از فایل می

SAVEVALUE 

 ساختار:

SAVEVALUE Var1,Var2 

 مثال:

SAVEVALUE Rownum+,1 

 کند.یکی اضافه می Rownumبه متغبر 

MSAVEVALUE  

 ساختار:

MSAVEVALUE MatrixName, Rownum,Colnum,Value 

 مثال:

MSAVEVALUE MatrixName1,X$Rownum,X$Colnum,Value 

  دهد.را در خانه ای از ماتریس که مشخص شده است قرار میValue مقدار
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TEST 

 ساختار:

TEST a    Val1,Val2,Label 

-شود را چك کرده اگر درست بود اجازه اجرای برنامه را متی اعمال می aکند که شرطی راکه باتوجه به حرف اینگونه عمل می

 تواند یکی از حروف زیر باشد.که در باال آمده است می aپرد. حرف می Labelدهد و اگرنه به مکان  

E    .دوتا مقدار باید با هم مساوی باشند 

G    .مقدار اوّلی از دومی باید بزگتر باشد 

GE  .مقدار اوّلی از دومی باید بزگتر یا مساوی باشد 

L     .مقدار اوّلی از دومی باید کوچکتر باشد 

LE   .مقدار اوّلی از دومی باید کوچکتر یا مساوی باشد 

NE   .دوتا مقدار باید با هم مساوی نباشند 

 

 مثال:

TEST G    Colnum,2,Label1 

 بیشتر بود روند را ادامه بده و گرنه به برچسب باال بپرد. 2از شماره  Colnumاگر عدد 

WRITE  

 ساختار:

WRITE "STRING",countIden,Label 

 مثال:

WRITE "TEST",2,lb3 

  نویسد و اگر به مشکل برخورد کرد به برچسب باال بپرد.می 2مقدار رشته را در فایل با شناسه 
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TRANSFER 

 ساختار:

TRANSFER , Label 

 مثال:

TRANSFER  ,lb3 

 کند.منتقل می lb3کنترل اجرای برنامه را به برچسب 

CLOSE 

 ساختار:

CLOSE     CountProb,countIden,Lable 

 مثال:

CLOSE     Prob2,2,Flag3 

بندد و اگر در حین بسته شدن فایل به مشکل برخورد کند به بترچستب     مشخص کرده است را می 2برنامه ای را که با شماره 

Flag3  بپرد وشمارهError  آن را در متغیّرProb2 .قرار دهد 

 

ختوانتده     Input.txtایم. در این مثال، اطّالعات از  فایل با نام  : برای درک بهتر دستورات بلوکی، مثالی را در اینجا آورده مثال*

 شود(.شود )چاپ میریخته می Output.txtشده و در فایلی به نام 

 آورده شده است.  29و  28پاسخ: برنامه کامل این مثال در صفحات 

نمایید. همانطور که در سوال گفته شده استت،      Model File (File -> New/ Model  ،)Pasteکنید و در یك  Copyآن را 

است. لطفاً قبل از اجترای    21مانند شکل  Input.txtبخواند. محتویات فایل  Input.txtبرنامه باید اطّالعات را از یك فایل با نام 

اید، ایجاد کنید و اطّالعات زیتر را    تان را ایجاد کرده Model File،  در مسیری که Input( با نام  txt.برنامه یك فایل متنی ) 

نیست، این فایل پس از اجرای برنامه به طتور   Output.txt( )توجه کنید که نیازی به ایجاد فایل   21در آن کپی کنید ) شکل  

 شود(. خودکار ایجاد می

 

 

 

 21شکل  26

1 2 6 

2 4 3 

33 3 1 

6 6 4 

5 2343 1 

6 45 4 

4 6 7 

این اطّتالعتات را بتا          

همین فرمت در فتایتل   

Input.txt     کتتپتتی

 کنید.
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را انتخاب کنیتد، پتس از انتتتختاب               Create Simulation، گزینه Commandتوانید برنامه را اجرا کنید. از منوی حاال می

Create Simulationرا مشاهده 21ای مانند شکل ، پنجره 

 کنید.می

را انتتختاب و  در          STARTگزینه  Commandسپس از گزینه 

 کلیك کنید.  OKپنجره باز شده بر روی 

 

 

استت     Input.txtرا  خواهید دید که حاوی اطّالعات فایل  Output.txtبروید، فایلی با نام   Model Fileحال به مسیر ذخیره

 (.22)البته با فرمتی دیگر که در برنامه تعریف شده است( )شکل 
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Values  MATRIX     ,7,3 ;Defines Matrix. 

        GENERATE   ,,,1 ;Produce only one Xact. 

        OPEN ("Input.txt"),1,Flag ;Open external file to be read. 

        OPEN ("Output.txt"),2,Flag1 ;Open output file to which output 

                                 ; will be written. 

Again   READ Excel,1,Finis ;Read Inpt.dat one line 

                                 ; at a time into parameter. 

                                 ; Excel. At end or error; 

                                 ; go to label Finis. 

        SAVEVALUE Rownum+,1     ;Increase Matrix row by 1. 

Morecol SAVEVALUE Colnum+,1     ;Increase Matrix column by 1. 

        MSAVEVALUE Values,X$Rownum,X$Colnum,(Word(P$Excel,X$Colnum)) 

                                ;Store the value in the parameter 

                                 ; in the Matrix cell. 

        TEST G    X$Colnum,2,Morecol ;Are there more columns to be 

loaded? 

        SAVEVALUE Colnum,0      ;No more columns? Start next row 

        TRANSFER  ,Again        ; at label Again. 

Finis   CLOSE     Prob,1,Flag2  ;Close data file. 

        ASSIGN    Colnum,0      ;Prepare to cycle 

        ASSIGN    Rownum,0      ; thru Values Matrix 

Again2  ASSIGN    Rownum+,1     ; from the beginning 

More    ASSIGN    Colnum+,1 

        TEST LE   P$Rownum,7,Finis2 ;Has final row been processed? 

        WRITE (WriteInitial()),2,Wrtebug ;Write Initial 

                                 ; Statement using 

                                 ; PLUS Procedure. 

        TEST G    P$Colnum,2,More ;Are there more columns? 

        ASSIGN    Colnum,0      ;Set Column number to 0. 

        TRANSFER  ,Again2       ;Start Next row. 
28 
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Finis2  CLOSE     Prob2,2,Flag3 ;Close output file. 

TERMINATE 1             ;End for normal completion. 

Flag    TERMINATE 1             ;End if errors in input file Open. 

Flag1   TERMINATE 1             ;End if errors in output file 

                                 ; Open. 

Flag2   TERMINATE 1             ;End if errors in input file 

                                 ; Close. 

Wrtebug TERMINATE 1             ;End if errors on Write. 

Flag3   TERMINATE 1             ;End if errors on output file 

                                 ; Close 

PROCEDURE WriteInitial() BEGIN 

    TEMPORARY Value1,Value3,Value5,Value6,Value7; 

    Value1="Initial MX$Values("; 

    Value3=","; 

    Value5="),"; 

    Value6=MX$values(P$Rownum,P$Colnum); 

    Value7=" "; 

    RETURN (PolyCatenate 

        (Value1, P$Rownum, Value3,P$Colnum,Value5,Value6,Value7)); 

END; 
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 پردازیم.کد مثال قبل می توضیححال به 

Values  MATRIX     ,7,3 ;Defines Matrix. 

        GENERATE   ,,,1 ;Produce only one Xact. 

      OPEN ("Input.txt"),1,Flag ; 

  1دهد  اگر در هنگام باز کردن به مشکل برخورد به برچسب فلگ              یك فایل خواندنی نوشتنی ایجاد می کند و شماره یك را برای شناسایی آن می                

 بپرد.

    OPEN ("Output.txt"),2,Flag1 ;  

   2دهد و اگر در هنگام باز کردن به مشکل برخورد به برچسب فلگکند و شماره دو را برای شناسایی آن مییك فایل خواندنی نوشتنی ایجاد می

 بپرد.

Again   READ Excel,1,Finis ; 

 خواند و اگر در هنگام باز کردن به مشکل برخورد به برچسب فینیس  بپرد. یك خط از فایل فقط خواندنی می
                                 

        SAVEVALUE Rownum+,1     ;سطر ماتریس را یکی زیاد میکند 

Morecol SAVEVALUE Colnum+,1     ; ستون ماتریس را یکی زیاد میکند   

        MSAVEVALUE Values,X$Rownum,X$Colnum,(Word(P$Excel,X$Colnum)); 

 دهد. خواند ودر آن خانه از ماتریس قرار میرود ویك کلمه میباشد( به اندازه شماره ستون جلو میاز متغیّر اکسل )که حاوی یك سطر از فایل می
                                 

        TEST G    X$Colnum,2,Morecol ; 
 (از شماره ستون بیشتر بود روند را ادامه بده وگرنه به برچسب مقابل بپرد.  2اگر عدد حداکثر تعداد ستون) 

        SAVEVALUE Colnum,0 ; 
 ها صفر شوداند پس برای سطر بعد باید تعداد ستونهای یك سطر همه خوانده شدهچون ستون

        TRANSFER  ,Again        ; )به برچسب مقابل بپر )برای خواندن سطر بعد 
Finis   CLOSE     Prob,1,Flag2  ; 

 دهد.بپرد و کد پیغام خطا را در متغییر مقابل قرار می 2فایل فقط خواندنی را ببند و اگر در حین انجام آن به مشکل برخورد به برچسب فلگ

 از اینجا به بعد فایل را باید نوشت
        ASSIGN    Colnum,0       

        ASSIGN    Rownum,0       

Again2  ASSIGN    Rownum+,1  ;   نوشتن فایل را از سطر و ستون یك شروع میکنیم 
More    ASSIGN    Colnum+,1 

        TEST LE   P$Rownum,7,Finis2 ;   
( بود روند را ادامه بده واال به برچسب فینیس بپر.7اگر تعداد سطر ها کمتر یا مساوی آخرین سطر)   

        WRITE (WriteInitial()),2,Wrtebug ; 
 مقدار بازگشتی از تابع را در فایل می نویسد واگر به مشکل برخورد کرد به برچسب مقابل بپرد.

                                 

        TEST G    P$Colnum,2,More ; 
 ( از شماره ستون بیشتر بود به برچسب مقابل بپرد 2اگر عدد حداکثر تعداد ستون )  

        ASSIGN    Colnum,0      ; 
 ها صفر شوداند پس برای سطر بعد باید تعداد ستونهای یك سطر همه نوشته شدهچون ستون 

        TRANSFER  ,Again2       ; به برچسب مقابل بپر )برای خواندن سطر بعد(   

Finis2  CLOSE     Prob2,2,Flag3 ; فایل فقط نوشتنی را ببند   

        TERMINATE 1             ;شبیه سازی در حالت نرمال به پایان می رسد 
Flag    TERMINATE 1             ;  

 رسد در حالتی که فایل فقط خواندنی به دلیل مشکل باز نشده استشبیه سازی  به پایان می
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Flag1   TERMINATE 1             ; 
                                 سازی  به پایان می رسد در حالتی که فایل فقط نوشتنی به دلیل مشکل باز نشده استشبیه

Flag2   TERMINATE 1             ;  
 سازی  به پایان می رسد در حالتی که فایل فقط خواندنی به دلیل مشکل بسته  نشده استشبیه

Wrtebug TERMINATE 1             ; 
 سازی  به پایان می رسد در حالتی که فایل فقط نوشتنی به دلیل مشکل امّاده برای نوشتن نبوده استشبیه

Flag3   TERMINATE 1             ; 
 سازی  به پایان می رسد در حالتی که فایل فقط نوشتنی به دلیل مشکل بسته نشده استشبیه

 

PROCEDURE WriteInitial() BEGIN 

    TEMPORARY Value1,Value3,Value5,Value6,Value7; 

    Value1="Initial MX$Values("; 

    Value3=","; 

    Value5="),"; 

    Value6=MX$values(P$Rownum,P$Colnum); 

    Value7=" "; 

    RETURN (PolyCatenate 
 رود.این تابع)توسط خود نرم افزار تعریف شده است( برای الحاق چند رشته به کار می

        )Value1, 

        P$Rownum, 

        Value3, 

        P$Colnum, 

        Value5, 

        Value6, 

        Value7)); 

END; 

 

 

PLUS Procedure 

 را نیز دارد. PLUS، توانایی برنامه نویسی با دستورات GPSS Statementعالوه بر  GPSSنرم افزار 

PLUS: The Programming Language Under Simulation 

  ها در زیر آمده است.شود که برخی از آنتعریف می PLUS Proceduresکه با توجه به آن نوع دیگری از دستورات به نام 

 

 یادآوری:

PLUS Procedure 

Command Statement 

Block Statement 
GPSS Statement 

Model Statement 
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GOTO  

 ساختار:

GOTO Label 

 شود.مشخص شده است منتقل می Labelبا این دستور روند اجرای برنامه را به مکانی که توسط 

IF  

ساختار:   

IF ( Expression ) THEN Statement; 

 نوع دیگری از آن به صورت زیر است.

IF ( Expression ) THEN Statement1 ELSE Statement2 

 ها را بلوکه کرد با توجه به مثال زیر: باید توجه داشت که اگر تعداد دستورات بیشتر از یك خط باشد باید آن

IF ( Expression ) THEN BEGIN 

Statement1 

Statement2 

END 

PROCEDURE  

 ساختار:

PROCEDURE Name ( ArgumentList ) Statemen 

 مثال:

PROCEDURE Factorial(Arg1) 

کند. الزم به ذکر است که برای بلوکه کردن آن از توضیح  ایجاد کرده و یك پارامتر به آن ارسال می  Factorialیك تابع به نام 

 توان استفاده کرد.داده شده در باال می

WHILE 

 WHILE(Condition) DOساختار:                                               

 WHILE(Arg1>1) DOمثال:                                                   

دهد. در اینجا نیز که برای بلوکه کردن آن از توضیح داده    تا زمانی که شرط داخل پرانتز برقرار باشد این حلقه را ادامه می

 توان استفاده کرد.شده در باال می
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RETURN  

 ساختار:

RETURN Arg 

 مثال:

RETURN Result 

 رود.برای بازگشت جواب از تابع به کار می

 

TEMPORARY  

 ساختار:

TEMPORARY Arg 

 مثال:

TEMPORARY Result 

 شود.کند که فقط در خود برنامه استفاده مییك متغیّر موقت ایجاد می

 بینیم )محاسبه فاکتوریل عدد(:*در اینجا یك مثال از نوشتن تابع می

PROCEDURE Factorial(Arg1) BEGIN 

    TEMPORARY Result 
    Result=1 
    WHILE(Arg1>1) DO BEGIN 
        Result=Result#Arg1 
        Arg1=(Arg-1) 
    END 
    RETURN Result 
END 

 

 کند(.مانند عالمت ضرب عمل می #این تابع را نیز به صورت بازگشتی در زیر آورده ایم )در اینجا 

PROCEDURE Factorial(Arg1) BEGIN 

    IF (Arg1<=1) THEN RETURN 1 
    ELSE RETURN (Arg1#(Factorial(Arg1-1((( 
END 
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 منابع:

 سازی جناب آقای محمدیان سمنانیجزوه در  شبیه -1

2- Reference Manual  وTutorial Manualافزار ، برگرفته از نرمGPSS World Student Version 5.2.2 
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