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Проблемът?

Средата на GPSS World предоставя много възможности, с които да се реализират модели за 

целите на обучението...

Словесната форма на представяне на информацията в процеса на 

обучение не е оптимална и не е универсална... 

„Технология имитационного моделирования в начальной школе»

Една от най-важните задачи на съвременната образователна система 

е формирането на универсални учебни действия, които осигуряват на 

обучаващите се не само умение да учат, но и способност за 

саморазвитие и самоусъвършенстване... 

Как да се използва GPSS World не само от изследователи, но и за 

образователни цели?



„Имитационното моделиране е метод, 

позволяващ да се конструират модели, 

описващи процеси така, както те биха се 

развили в действителност.

Моделът е опростен аналог на реален обект 

или явление, представляващ законите на 

поведение на съставящите го части и 

техните връзки. 

Такъв модел може да се „проиграе“ във 

времето както за един опит, така и за 

множество опити. 

ИМ е метод за изследване, при който 

изучаемата система се заменя с модел, с 

достатъчна точност описващ реалната 

система, над която се провеждат 

експерименти с цел получаване на 

информация за тази система.“

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ, Герасимова Дарья

Альманах современной науки и образования, № 4 

(71) 2013



Решения (II)

Лесно се моделира 

разцепване и обединяване на 

транзакции

Лесно се спира 

придвижването на 

транзакциите в модела чрез 

потребителски вериги

Събиране на статистика и 

построяване на диаграми
Разширен редактор, 

Уноверсален редактор 

на формите

Генериране на множество 

потоци транзакции с 

различно разпределение на 

интервалите и различна 

дължина

Задаване на стойности на 

параметрите на транзакциите

Лесно се моделира 

изчакване пред 

устройствата за обслужване



Предимства

Blocks 

Window
Savevalues 

Window

Facilities 

Window

Прозорци на GPSS World за демонстрация

Matrix 

Window
Table 

Window

Queues 

Window

Storages 

Window



Имитационен модел на

Centralized 2PL с вграден 

механизъм на хронометраж 

“wound – wait”:

Визуализиране 

работата на 

сложни системи

Всяка транзакция T се разцепва на

две подтранзакции subT;

Всяка subT може да се разцепи на 

две subT;

Всяка subT се обработва от 

съответния сайт-изпълнител;

След изпълнението всички subT се

връщат в сайта-генератор и се 

обединяват в T. 



Демонстрация

на изпълнение 

на транзакции (I)
Savevalue window -> 

Прозорец на променливите

Storages window -> 

Прозорец на многоканалните 

устройства

Facilities window ->  

Прозорец на едноканалните 

обслужващи устройства

Прозорец на матрицата GBDA1

Прозорец на матрицата GBDA2

Matrix window GBDA2
Matrix window GBDA1



Демонстрация на 

изпълнение на 

транзакции(II)

Savevalue window -> 

Прозорец на променливите

Table window -> 

Прозорец на таблицата 

DATABLE

Прозорец на матрицата 

GBDA1

Прозорец на матрицата 

GBDA2

Matrix window GBDA2
Matrix window GBDA1



Представена чрез  

система за масово 

обслужване

Демонстрация на 

система за 

предаване на данни

2 points моделирани с queues:

5 lines моделирани с facilities

Предаваните данни се 

моделират с GPSS transactons



Отчет от 

симулацията

на система за 

предаване на данни

След моделирането:

ENTRYBlocks – брой входове

транзакции в блока

ENTRIESFacilities – брой транзакции T,

обслужени от устройството

MAXQueues  – Максимален брой 

транзакции в опашката

VALUESavevalues  – стойност на 

променливата в края на 

симулацията. 

Blocks

Facilities

Queues

<- Savevalues



В прозореца на 

Разширения 

редактор

Симулация

на система за 

предаване на 

данни
Библиотека 

с модели: 

директен 

достъп
Директен 

достъп до 

всеки раздел на 

отчета от 

симулацията



Симулационни 

отчети

Обща информация ->

START TIME - Абсолютният системен 

часовник в началото на периода на 

измерване

END TIME – Крайно време

BLOCKS – Брой блокове

FACILITIES - Брой едноканални 

устройства

STORAGES – Брой многоканални 

устройства



Блокове ->

Симулационни 

отчети

LABEL - Буквено-цифрово име на блока, 

ако е зададено

LOC – Номер на блока в модела 

(Местоположение)

BLOCK TYPE – Име на GPSS блока

ENTRY COUNT – Брой транзакции, 

влезли в блока

CURRENT COUNT - Брой транзакции в 

блока в края на симулацията

RETRY - Брой транзакции, изчакващи 

определено условие в зависимост от 

състоянието на блока



FACILITIES

Име / номер на 

обслужващото 

устройство

Брой входове

Брой Т, 

чакащи да 

заемат 

устройството

Брой Т, 

очакващи 

специалн

и условия

Брой 

прекъсващи 

устройството 

транзакции

Брой 

прекъснати в 

устройството 

транзакции

Номер на 

последната T, 

заела 

устройството

Състояние 

на 

готовност

Средно време на 

пребиваване на T

в устройство

Коефициент 

на 

използване



QUEUES

Номер или име 

на опашката

Максимална 

дължина на 

опашката

Текуща 

дължина на 

опашката

Общ брой 

входове

Брой записи в 

опашката с 0 

време на 

пребиваване

Средна 

дължина на 

опашката

Средно време 

на пребиваване 

на Т в 

опашката

Средно време на 

пребиваване в 

опашката, без отчитане 

нулевите входове

Брой Т, 

очакващи 

специални 

условия



STORAGES

Име/Номер на 

многоканалното 

устройство
Капацитет 

на МКУ

Брой 

единици 

свободна 

памет

Минимален 

брой 

използвани 

единици памет

Максимален брой 

използвани 

единици памет при 

симулацията

Брой 

входове 

в МКУ

Състояние на 

готовност на МКУ в 

края на 

симулацията (1 –

дост., 0 - недост.)

Брой Т, 

очакващи 

възможност за 

влизане

Брой транзакции, 

очакващи 

специални условия, 

зависещи от 

състоянието на 

МКУ

Среден 

коефициент 

на 

използване

Средна 

стойност на 

заетия 

капацитет



TABLES

Отчет от симулацията:.

Дефиниране на таблица

Име или 

номер на 

таблицата

Средна 

стойност

Стандартно 

отклонение
Долна и горна граници 

на интервалите

Брой 

транзакции, 

очакващи 

условия

Брой 

попадения

Честота с 

натрупване



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

· „Можем да симулираме всеки процес, за който е достатъчно 

въображението на учителя“;

· Възможности да се поставят и провеждат експерименти;

· Ясно представяне на учебния материал. Учениците могат да 

видят как една или друга математическа формула работи, какво 

е нейното физическо значение;

· Различни параметри при моделирането;

· Създаване на сложни (изискващи интегриране на различни 

дейности и съответно различни участници) учебни материали 

различни учебни дисциплини...



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!

svetlanaeli@abv.bg

svetlanaeli@hotmail.com


