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D f i i
Defenisi
Simulasi: Meniru proses riil yang disebut
sistem dengan sebuah model untuk
memahami bagaimana sistem tersebut
bekerja.
 Simulasi dengan komputer: Model
dievaluasi secara numerik, dan data
dikumpulkan untuk mengestimasi
karakteristik yang sebenarnya dari model.


Jenis Solusi untuk Pengambilan
Keputusan Sistem






Solusi
Sol
si Analitik adalah sol
solusi
si yang
ang diperoleh
secara langsung dengan tersedianya suatu
formula atau rumus
rumus.
Solusi Algoritmik adalah solusi yang dapat
diperoleh dengan menggunakan suatu
algoritma (prosedur) tertentu.
Solusi Simulasi adalah solusi yyang
g diperoleh
p
dengan melakukan suatu eksperimentasi
simulasi.

Metode Penelitian Sistem
Sistem Nyata

Eksperimen
p
dengan aktual
Sistemnya

Eksperimen
p
dengan
g
modelnya

Dengan model
fisiknya

Dengan model
matematiknya

Penyelesaian
secara analitik

Mempelajari sistem
dengan simulasi:
 secara numerik
menjalankan
model untuk
dengan memberi
input dan melihat
pengaruhnya
terhadap output.

Penyelesaian
secara
simulasi

Sistem dan Model




Sistem adalah sekumpulan unsur dari suatu
realitas yyang
g terbatas yyang
g menjadi
j
objek
j
telaahan.
Sistem bersifat relatif karena tergantung pada
tujuan mempelajari sistem tersebut.
Model adalah p
penyederhanaan
y
dari sistem
dengan hanya memperhatikan faktor-faktor
yang dianggap penting serta mengabaikan
faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada
telaahan yang dilakukan.

K
Konsep
pemodelan
d l sistem
i t


Tujuan utama adalah gambaran untuk
pengembangan
p
g
g
fungsi
g kontrol.
1. Kontrol menciptakan prestasi kerja dari
individu, kelompok,
p
mesin, atau fasilitas lain.
2. Kontrol memelihara karakteristik individu,
mesin, fasilitas, unit kerja, dsb.
3. Kontrol menciptakan nilai dari suatu
variabel, fungsi batas yang ditentukan.

G b
Gambaran
Model
M d l Sistem
Si t


Sistem Makro Ekonomi;
Pengeluaran biaya pemerintah dan Konsumsi
Hubungan Import export
Hubungan Investasi dengan Tabungan
Hubungan Inflasi dengan Deflasi



Sistem Pertambangan Rakyat
Tambang
T
b
dengan
d
ijin
iji resmii
Tambang tanpa ijin resmi
Tambang anak perusahaan

M d l Si
Model
Sistem
t
Siklus
Sikl Industri
I d ti
Engineering

Marketing

Servicing

Purchasing
g

Packaging
g g

Manufacturing
g

Inspection
Shop-operations

P
Pemodelan
d l Sistem
Si t
dalam
d l
simulasi
i l i





Sistem yang memodelkan symbol (identitas)
permasalahan secara simbolik
Sistem identitas semu,
semu dimana kondisi dari luar
diberikan secara rekaan. Misalnya simulasi
sistem pertahanan yang mempergunakan data
serangan dari luar secara rekaan
rekaan.
Sistem laboratorik, dipergunakan berbagai
komponen
p
seperti
p
adanya
y operator,
p
, software,,
hardware, komputer, prosedur operasi, fungsi
matematis, statistik, dll.

J i j i model
Jenis-jenis
d l
1.
2
2.
3.

Model iconic (scaled physical object)
Graphical model
model.
Mathematical dan logical model

Melalui model suatu sistem
dapat kita pelajari
pelajari.

J i j i model
Jenis-jenis
d l


Model Deskriptif & Model Preskriptif
Model Deskriptif


Ditentukan sekumpulan kondisi input dan strategi
operasi, model ini akan memprediksi apa yang
akan terjadi (model input
input-output)
output)

Model Preskriptif


Ditentukan sekumpulan kondisi, model ini akan
memberikan anda suatu solusi terbaik untuk suatu
kondisi tertentu

J i j i model
Jenis-jenis
d l


Model Statis Vs. Dinamis
Model statis menangkap tingkah laku sistem
pada sebuah titik waktu tertentu
Rata-rata tingkat pengembalian tahunan dari suatu
investasi
 Total penggunaan bahan bakar pada suatu trip


Model dinamis menggambarkan tingkah laku
sistem sepanjang waktu tertentu
Tingkat inventori suku cadang dari suatu sistem
manufaktur
 Banyaknya orang yang menunggu sepanjang waktu
untuk dilayani pada suatu sistem layanan
pelanggan


J i j i model
Jenis-jenis
d l


Model Deterministik vs. Stokastik
Model Deterministik mengabaikan keragaman
acak (random variation)
Model Stokastik secara eksplisit memperhatikan
adanya keacakan (randomness)



Contoh-contoh keacakan yyang
g menjadi
j
perhatian dalam suatu model, meliputi
Lamanya suatu operasi
Lamanya menunggu
L
Frekuensi kegagalan
Waktu antar kedatangan pelanggan

Langkah
g
dalam Studi Simulasi

A
Area
A
Aplikasi
lik i Simulasi
Si l i








Perancangan dan analisis sistem manufacturing.
Evaluasi persyaratan hardware dan software untuk
sistem komputer
komputer.
Evaluasi sistem senjata atau taktik militer yang baru.
Perancangan sistem komunikasi dan message protocol.
Perancangan dan pengoperasian fasilitas transportasi,
mis. jalan tol, bandara, rel kereta, atau pelabuhan.
Evaluasi perancangan organisasi jasa
jasa, mis
mis. rumah sakit
sakit,
kantor pos, atau restoran fast food.
Analisis sistem keuangan atau ekonomi.

UNTUNG RUGI SISTEM SIMULASI
1.

Keuntungan;
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menghemat waktu
Dapat melebarkan luaskan waktu prediksi analisis,
Dapat mencakup berbagai variasi sumber
Dapat mengoreksi kesalahan perhitungan
Dapat dihentikan sesuai dengan jumlah data yang
dikehendaki
Mudah diulang ulang dengan random number yang
berubah

2 Kerugian (Pikirkan tentang) :
2.
1. Akurasi
2. Validasi
3 Metoda
3.
M t d komputasi.
k
t i
4. Implementasi

Simulasi
S
u as Komputer
o pute


Simulasi komputer adalah suatu proses
perancangan model logika matematika
dari suatu sistem nyata dan
bereksperimentasi dengan model ini
secara abstrak pada komputer.

masalah

Program
komputer

solusi

Simulasi Komputer
p
Simulasi adalah eksperimentasi secara abstrak
tentang suatu sistem,
sistem maka dimungkinkan
diperoleh suatu kesimpulan berkenaan dengan
sistem tersebut dengan ciri:
1.
2.

3.

Tanpa harus membangun sistem, jika kita ingin
g
suatu sistem yyang
g belum ada.
mengevaluasi
Tanpa mengganggu sistem, jika kita ingin
mempelajari sistem yang tengah beroperasi dan
melakukan suatu eksperimen pada sistem amatlah
mahal ataupun berbahaya.
Tanpa harus menghancurkan sistem, misalnya kita
mempunyai tujuan untuk menentukan limit tekanan
pada suatu sistem.

L
Langkah
k h Simulasi
Si l i Komputer
K
t
Fitur-fitur software simulasi
yang dibutuhkan:











Membangkitkan bilangan random
dari distribusi probabilitas U(0,1).
Membangkitkan nilai-nilai
nilai nilai random
dari distribusi probabilitas tertentu,
mis. eksponensial.
Memajukan waktu simulasi.
M
Menentukan
t k eventt berikutnya
b ik t
dari
d i
daftar event dan memberikan
kontrol ke blok kode yang benar.
Menambah atau menghapus
g p
record pada list.
Mengumpulkan dan menganalisa
data.
Melaporkan hasil.
hasil
Mendeteksi kondisi error.

Kelebihan Menggunakan Paket Software
Simulasi







Paket simulasi secara otomatis menyediakan fitur2 utama yang
dibutuhkan untuk membangun model simulasi, sehingga dapat
menurunkan secara signifikan waktu "pemrograman" dan
pengurangan biaya proyek secara keseluruhan.
keseluruhan
Menyediakan Framework untuk pemodelan simulasi. Konstruksi
dasar pemodelan lebih mirip dengan simulasi dari bahasa
pemrograman
p
g
untuk tujuan
j
umum seperti
p
C.
Simulation models are generally easier to modify and maintain
when written in a simulation package.
Model simulasi umumnya lebih mudah dimodifikasi dan dipelihara
k tik ditulis
ketika
dit li dalam
d l paket
k t simulasi.
i l i
Menyediakan deteksi kesalahan yang lebih baik karena potensi
kesalahan diperiksa secara otomatis dilakukan mulai tahapan
konstruksi pemodelan sehingga kemungkinan membuat kesalahan
akan lebih kecil.

Kelebihan Menggunakan Paket GeneralGeneral
Purpose Programming Language







Kebanyakan pembuat model sudah mengetahui bahasa
pemrograman, tidak banyak yang familiar dengan paket software
simulasi.
M d l simulasi
Model
i l i efisien
fi i ditulis
dit li dalam
d l C or C++,
C++ akan
k membutuhkan
b t hk
lebih sedikit waktu eksekusi dibandingkan dengan model yang
dibuat oleh paket simulasi. Ini karena paket simulasi didesain untuk
menghadapi
g
p variasi yyangg luas sistem dengan
g satu set konstruksi
model, sementara program C program dapat lebih detil
menyelesaikan pada aplikasi secara particular
Bahasa pemrograman dapat memperluas fleksibilitas pemrograman
d i d paket
daripada
k t simulasi.
i l i
Software cost is generally lower, but total project cost may not be.

Klasifikasi Simulation Software




General-purpose VS Paket Simulasi
berorientasi Aplikasi
P d k
Pendekatan
M
Model
d l
Elemen Model Umum

1 - General
General-purpose
purpose VS Application
ApplicationOriented Simulation Packages






Sejarahnya,
Bahasa simulasi
Simulator berbasiskan aplikasi.
Kelebihan :
Bahasa simulasi : menggunakan pendekatan model grafis modelpendekatan seperti ikon, kotak dialog.
Si l
Simulator:
memperkenankan
k
k pemrograman di lokasi
l k i model
d l
tertentu menggunakan bahasa pseudo-language internal.
 Memodifikasi konstruksi pemodelan yang ada
 Buat
B t konstruksi
k t k i baru
b
Kini,
Paket simulasi General-purpose : Arena, Extend
Si l
Simulator
berbasiskan
b b i k aplikasi
lik i : Manufacturing,
M f
i
Communications Networks, Process Reengineering and
Services, Health Care, Call Centers, Animation (standalone)

2 – Pendekatan Modeling


Pendekatan Event-scheduling
1.
2.
3
3.



Identifikasi karakteristik events
Menulis rutin set dari event
Ek k i events
Eksekusi
t (tidak
(tid k ada
d waktu
kt simulasi
i l i hilang
hil
pada
d
saat simulasi terjadi)

Pendekatan Process
Proses adalah urutan berdasarkan waktu dari event yang
saling berinteaksi, dipisahkan oleh interval waktu yang
menggambarkan semua pengalaman dari entitas sebagai
salah satu aliran pada “sistem”.

2 – Pendekatan Modeling
Pendekatan Proses
Entity
arrives

Entity begins
service

Entity completes
service

x

x

x

Event

“Event”

Event

Possible
passage of time
in queue

Possible of time
for serving
of entity

Process describing the flow of an entity through a system

Time

Pendekatan Proses

Routine
customer

Arrival event

Schedule an arrival
event for the next
customer entity
i
Is
the server
idle ?

2

1

No

3

4
Wait until selected
for service
Passage of
simulation time

Yes

Make the server busy

Place this
customer entity
in the queue

Remove this
customer entity
from the queue

6

Schedule a departure
event for the next
customer entity

7

Wait until service
is completed

8

5

Departure event
Make the server idle
Termination of
this customer entity

9
10

Return

Passage of
simulation time

FIGURE 3.2
Prototype customer-process routine for a single-server queueing system.

3 - Elemen Model Umum
Type of system

Entities

Attributes

Resources

Queues

Manufacturing

Part

Part number
number,
due date

Machines,
Machines
workers

Queues or
buffers

Communications

Message
essage

Destination,
est at o ,
message length

Nodes, linkss

Buffers
u es

Airport

Airplane

Flight number,
weight

Runways, gates

Queues

Insurance agency Application,
claim
l i

Name, policy
Agents, clerks
number,
b amountt

Queues

Fitur Software yang Diinginkan







General capabilities (midel yang fleksiber dan
mudah dalam penggunaan)
P i b
Pertimbangan
terhadap
h d hardware
h d
& software
f
Animasi
Fitur Statistikal
Customer support dan documentation
Output
p reports
p
and pplots ggrafik

General capabilities
p
Model yang fleksibel





Kemampuan untuk mendefinisikan dan mengubah atribut
entitas dan juga variabel global, dand untuk menggunakan
keduanya dalam logika pengambilan keputusan (Misal :
k t k i if-then-else)
konstruksi
if th
l )
Kemampuan menggunakan ekspresi matematika dan fungsi
matematika (logarithms, exponentiation, dll.)
Kemampuan untuk membuat konstruksi model baru dan
memodifikasi yang sudah ada, dan dapat menggunakannya
model
d l baru
b
adtau
d model
d l termodifikasi
difik i tersebut
b pada
d model
d l
yang sedang berjalan maupun model yang akan datang.

General capabilities
Mudah digunakan









Graphical user interface
Konstruksi Modeling (seperti icons or block) yang tidak terlalu
“primitif” atau terlalu menggunakan “macro”
T b pada
Tabs
d dialog
di l boxes
b
dapat
d t menolong
l
menanganii pilihan
ilih yang
cukup banyak
Hirarki membuat user dapat mengkombinasikan berbagai
konstruksi model dasar menjadi konstruksi baru yang lebih tinggi
levelnya (reuse)
Fasilitas Debugging
Kemampuan Import dan export data) ke aplikasi lain (seperti Excel
spreadsheet atau database)
Otomatis simulasikan skenario yang berbeda pada parameter
tertentu (seperti sejumlah mesin komputer work station pada suatu
pabrik)

Hardware
d
andd Software
f
Requirements
i




Computer platforms: Windows based PCs, UNIX
workstations, Apple computers
R i d RAM:
Required
RAM 128Mb
Operating systems: Windows XP, Linux, UNIX

A i i andd Dynamic
Animation
D
i Graphics
G hi


Uses of animation
Communicating the essence of a simulation model (or
simulation itself) to a manager or to other people who may
not be aware of (or care about) the technical details of the
model
Debugging
gg g the simulation pprogram
g
Showing that a simulation model is not valid
Suggesting improved operational procedures for a system
(some things may not be apparent from looking at just the
simulation’s numerical results)
Training operational personnel
Promoting communication among the project team

A i i andd Dynamic
Animation
D
i Graphics
G hi


Types of animations
Concurrent animation
Post-processed



D i bl features
Desirable
f t
for
f animation
i ti
Default animation
Library of standard icons
Smooth movement of icons
Control to speed up or slow down the animation
Zoom and pan, named animation views
Vector-based graphics (pictures are drawn with lines, arcs, and fills) rather than
pixel-based
pixel
based graphics
3-D animation
Import CAD drawings and clip art
Dynamic graphics and statistics: clocks, dials, level meters, dynamically update
a histograms,
histograms time plots
plots, etc
etc.

S i i l capabilities
Statistical
bili i


Good random number generator
At least 100 different streams that can be assigned to different sources
of randomness
Same results
l on different
di
executions
i
Theoretical distributions



Continuous: exponential, gamma, Weibull, lognormal, normal, uniform,
triangular, beta
Discrete: binomial, geometric, negative binomial, Poisson, discrete
uniform

Empirical distribution


I d
Independent
d t replications
li ti
(or
( runs))
Each runs uses separate sets of different random numbers
Each run uses the same initial conditions
Each run
r n resets the statistical co
counters
nters

S i i l capabilities
Statistical
bili i





A statistically sound method available for constructing a
confidence interval for a mean
W
Warmup
period
i d
Allow the user to specify what performance measures to
collect output data on
Optimization

Customer Support andd Documentation
i




Public and customized training at the client’s site
Good technical support for questions (tel. help)
Good documentation
User’s guide or reference manual, numerous detailed
examples context-dependent
examples,
context dependent online help,
help library of mini
examples
Detailed description of how each modeling construct works
Free demo disk
Free trail
Newsletter yearly user
Newsletter,
user’ss conference
Regular updates of the software

O
Output
R
Reports and
dG
Graphics
hi








Standard reports for the estimated performance
measures
Customize reports
Histogram
Time plot
p
Database
Correlation plot
Export individual model output observations to other
software packages for further analysis and display.
((spreadsheets,
p
, databases,, statistics packages,
p
g , and
graphical packages)

Bahasa Simulasi
Pemrograman model simulasi, seperti
yang disebutkan sebelumnya
sebelumnya, dapat
dilakukan menggunakan bahasa umum
komputer (general purposes language)
atau menggunakan bahasa simulasi.
 Satu
S t bahasa
b h
simulasi
i l i tid
tidak
kd
dapatt menjadi
j di
alat yang tepat untuk semua kasus
permodelan
d l simulasi.
i l i


Anatomi Bahasa Simulasi
Bahasa Simulasi : Awal Mula
 Kesuksesan analisis simulasi merupakan teknik campuran yang
sangat tergantung pada keahlian dan keahlian analis
analis.
 Elemen dan struktur bahasa komputer umum seperti Pascal atau
FORTRAN, sorce codenya tidak dengan mudah dapat digunakan
untuk memodelkan simulasi sistem, karena :
b h
bahasa
ititu tid
tidak
k menyediakan
di k struktur
t kt d
data
t yang enak
k
digunakan untuk pemrosesan kejadian, sementara hal ini
merupakan elemen logis yang sangat penting dalam permodelan
simulasi.
Tidak ada perintah dalam FORTRAN misalnya yang dengan
jelas menambah atau mengurangi antrian nasabah atau objek
lainnya.
Tidak ada perintah dalam FORTRAN yang mengakumulasikan
jumlah objek dalam antrian dan menghitung rata-rata untuk
menyediakan output statistik penting.
Variabel waktu yg berkelanjutan, yang penting dalam penjalanan
model simulasi,
simulasi juga tidak dapat ditemukan pada FORTRAN dan
bahasa pemrograman umum lainnya.

Anatomi Bahasa Simulasi
Bahasa Simulasi : Awal Mula (lanjutan)

Untuk memenuhi fungsi
fungsi-fungsi
fungsi simulasi maka dibuatlah :
Pengembangan struktur model program komputer,
Mengubah kode pemrograman yang ekstensif, kompleks dan
sulit didebug menjadi lebih sederhana.

Motivasi mengembangkan dan menggunakan bahasa
simulasi :
untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk
mengembangkan model valid yang relatif mudah didebug
yang menyediakan output statistik yang dibutuhkan dalam
pengambilan
bil kkeputusan
t

Anatomi Bahasa Simulasi
Bahasa Simulasi : Awal Mula (lanjutan)


Bahasa simulasi pertama yang dihasilkan untuk tujuan itu adalah
GPSS (General Purpose Simulation System) yang dikembangkan
oleh Geoffrey Gordon dan dipublikasikan pertama sekali tahun
1961. bahasa ini telah berevolusi dalam beberapa versi, yang pada
umumnya dikembangkan ole IBM
IBM. Pengembangan terpisah versi
GPSS, GPSS/H memungkinkan debugging kode interaktif. Akhirakhir ini, GPSS tersedia pada umumnya untuk mainframe dan
minikomputer, dan ada 2 versi untuk mikrokomputer IBM. Elemen
GPSS dieknal mempunyai derajat isomorfis tinggi dengan elemen
sistem diskrit.



GPSS diikuti dengan
g munculnya
y SIMSCRIPT tahun 1963,,
dikembangkan oleh perusahaan RAND. Bahasa ini memiliki
kemampuan untuk permodelan sistem yang lebih kompleks. Untuk
melakukan fungsi ini, elemen bahasa kurang jelas dihubungkan
g dunia nyata.
y
Penggunaan
gg
himpunan,
p
, kejadian,
j
,p
proses dan
dengan
sumber daya menggambarkan secara utama pada struktur dan
operasi program SIMSCRIPT.

Struktur Bahasa Simulasi
Kiviat mendefinisikan Stuktur bahasa simulasi menjadi 2 bagian :
 Struktur statis bahasa simulasi terdiri dari 3, yaitu identifikasi dan
karakteristik objek,
j , relasi antara objek
j dan p
penurunan objek.
j
 Struktur dinamis didefinisikan sebagai metode penambahan waktu
simulasi.
OBYEK
 Objek adalah komponen model dan sistem, misalnya nasabah bank,
komponen dalam lini perakitan, pengguna dalam sistem jaringan, dll.
 Bahasa yang berbeda memberikan definisi yang berbeda pada objek,
misalnya dalam SIMAN disebut entities,
entities dalam GPSS disebut
transactions.
 Objek dalam sistem yang sama mempunyai karakteristik yang berbeda.
Nasabah bank misalnya, ada yang ingin melakukan penarikan, ada yang
ingin
g melakukan setoran,, dll. Pendefinisian karakteristik dalam bahasa
yang berbeda juga berbeda. Karakteristik dalam SIMAN dan SIMSCRIPT
misalnya didefinisikan sebagai attributes sedangkan dalam GPSS
didefinisikan sebagai parameters, dan ada juga yang menggunakan
definisi properties, dll.
 Meskipun objek mempunyai karakteristik unik, untuk tujuan pemrosesan
dalam model, umumnya karakteristik itu dikelompokkan. Setiap bahasa
mempunyai mekanisme berbeda dalam melakukan pengelompokan ini.

Struktur Bahasa Simulasi




Struktur statis bahasa simulasi menempatkan objek dalam ruangan model,
yaitu dimana objek secara fisik ditempatkan dalam sistem. Struktur dinamis
dibutuhkan untuk menempatkan objek dalam waktu dan memungkinkan
k b l j t d
keberlanjutan
darii satu
t titik waktu
kt kke titik llainnya.
i
Ada dua pendekatan dasar yang digunakan dalam struktur dinamis :
1. Pendekatan fixed-time memeriksa sistem pada interval waktu tetap
untuk menentukan apakah statusnya sudah berubah atau belum. Jika
status
t t masih
ih sama, variabel
i b l waktu
kt akan
k ditambahkan
dit b hk sebesar
b
iinterval
t
l
waktu-tetap. Meskipun secara logika pendekatan ini cukup sederhana,
tapi metodenya sangat tidak efisien. Mungkin ada beberapa titik waktu
dimana sistem tidak berubah statusnya, dan karenanya akan ada
banyak pemeriksaan sistem yang tidak perlu
perlu. Akibatnya
Akibatnya, tidak ada
bahasa simulasi kejadian diskrit yang menggunakan pendekatan ini ke
struktur dinamis.
2. Pendekatan event-tracking memeriksa sistem hanya jika ada
perubahan status. Logika
p
g
diamsukkan dalam model untuk menentukan
kapan kejadian atau status sistem berubah, dan variabel waktu
ditambahkan dengan tepat sampai titik sebelum sistem diperiksa.
Logika yang dibutuhkan untuk melakukan ini lebih kompleks
dibandingkan dengan langkah waktu-tetap, tetapi akan mengehmat
waktu eksekusi model secara signifikan
signifikan.

Karakteristik Bahasa Simulasi




Pengembangan kode model. Kebanyakan bahasa simulasi
masih membutuhkan pemasukan pernyataan kode untuk
menciptakan kode model, tetapi kemampuan grafik
mikrokomputer telah memungkinkan input grafik. Cara ini
paling sesuai untuk bahasa yang fokus pada aliran objek
melalui
l l i elemen
l
atau
t bl
blok
k model.
d l
Debugging model. Begitu mode simulasi sudah dikodekan
menggunakan bahasa simulasi yang dipilih, langkah
selanjutnya adalah debugging kode sehingga model simulasi
berjalan ke penghentian normal.
Syntax errors (kesalahan sintaks) adalah permasalahan pertama
dalam proses simulasi, pada umumnya analisis untuk
mendeteksi
d t k i iinii sudah
d h dit
ditanam d
dalam
l
b
bahasa
h
simulasi.
i l i
Perbaikan kesalahan selama eksekusi kode. Analisis bahasa
simulasi umumnya tidak menyediakan solusi permasalahan ini.
p
ini,, program
p g
berhenti dan
Setelah menemukan kesalahan seperti
tidak memberikan alasan dalam bentuk logika model kenapa
program berhenti.

Karakteristik Bahasa Simulasi
[Lanjutan]


Penurunan variabel acak
acak. Untuk kebanyakan simulasi
probabilistik, kemampuan mengekstrak sampel acak dari
distribusi probabilitas tertentu sangat penting. Bahasa
simulasi dapat melakukannya dengan mudah.



Pengumpulan statistik. Penjalanan model simulasi tanpa
mengumpulkan data ukuran kinerja sistem sama saja dengan
tidak melakukan pengamatan pada sistem dunia nyata yang
sedang berlangsung. Pengamat ada selama operasi sistem
dunia nyata tetapi tidak mengamati dan mencatat apa yang
terjadi. Bahasa simulasi harus memungkinkan pengguna
d
dengan
mudah
d h menspesifikasikan
ifik ik b
beragam statistik
t ti tik yang
dikumpulkan selama eksekusi model. Juga untuk membantu
interpretasi output simulasi, kemampuan penggambaran
grafik dan inferensi statistik diperlukan.

Karakteristik Bahasa Simulasi
[Lanjutan]




Disain p
percobaan. Karena analisis simulasi bersifat
deskriptif, kesuksesan aplikasinya tergantung pada
percobaan model. Rancangan percobaan efektif dan efisien
benar-benar meningkatkan kualitas solusi yang didapatkan
dari model simulasi.
simulasi
Animasi grafis dan output dinamis. Kemampuan
menggunakan bahasa simulasi pada mikrokomputer
memungkinkan
g
kemampuan
p
g
grafis mesin ini untuk
mengilustrasikan penjalanan mode simulasi atau outputnya.
Ilustrasi objek yang mengalir melalui elemen model disebut
sebagai animasi. Animasi biasanya menggunakan monitor
berwarna dan dengan mudah mengenali simbol objek dan
elemen model. Dengan mengamati aliran seperti itu, analisis
dapat memperhatikan penyebaba permasalahan operasi dan
dapat memperbaikinya. Animasi model akan memperlambat
eksekusi model
model. Oleh akrena itu
itu, animasi biasanya hanya
dilakukan pada mikrokomputer cepat dengan memori besar.

Pemilihan Bahasa Simulasi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan
b h
bahasa
simulasi
i l i adalah
d l h:
kemudahan untuk dipelajari,
kemudahan menjelaskan
j
p
pada orang
g yyang
g bukan
teknik,
biaya,
kode standar untuk semua komputer
p
cakupan permasalahan yang dapat ditangani oleh
bahasa.


Pada umumnya, semakin mirip elemen bahasa simulasi
dengan elemen dunia nyata, semakin mudah elemen itu
p j
dipelajari.

Contoh Bahasa Simulasi
Software libraries
C++SIM

•

C++ libreries untuk simulasi sistem kejadian diskrit
C
diskrit..

JavaSIM

•

Versi java C++SIM.

SimTools, Version
2.7

•

Review beberapa alat simulasi.

The Numerical
Algorithms
Group Ltd
(NAG)

•

Arsip algoritma numerik.

Netlib

•

Arsip algoritma numerik

Simulations in Java

•

Arsip Sim Java

•

Mesquite CSIM berorientasi proses, general purpose simulation toolkit yang ditulis
dengan fungsi umum bahasa C. The toolkit memungkinkan programmer menciptakan dan
mengimplementasikan model orientasi proses dan simulasi kejadian diskrit.

•

Contoh-contoh Code dalam C and FORTRAN dari buku "Simulation Modelling and
Analysis, by A.V. Law and W.D. Kelton

•

A library (coded in C) untuk simulasi sistem kejadian diskrit oleh M. A. Pollatschek (visit
hi home page )
his

•

Suatu "portal" yang menyediakan akses gratis untuk MATLAB, Excel, C, C++, Fortran
and Java.

CSIM18
Code by Law and
Kelton
SSS
Mathtools

Contoh Bahasa Simulasi
Software libraries

JavaSIM

Contoh Bahasa Simulasi
Software libraries

SimTools

Contoh Bahasa Simulasi
Software libraries

SimTools

Contoh Bahasa Simulasi
Software libraries
•

WARPED adalah domain umum Time Warp
p simulation kernel ditulis dalam C++. The
distribution includes a plug-in sequential kernel to support comparative analysis to parallel
executions. Primary development has been on Linux-based Pentium PCs, Sun
Workstations, a 4-processor Sun SparcCenter 1000, and the Intel Paragon

•

iBright adalah evolusi baseSim Simulation Components (pertama dikembangkan oleh solutionsBase,
sekarang
g oleh defunct)) adalah kelompok
p Visual Components
p
dirancang
g sebagai
g komplemen
p
dan p
perluasan
fungsi Borland Delphi v.4.0/5.0. Menyediakan alat untuk pemodelan simulasi sederhana maupun kejadian
diskrit kompleks.

OpEMCSS

•

The Operational Evaluation Modelling for Context-Sensitive Systems (OpEMCSS) adalah tambahan
Extend simulation environment. Memungkinkan bagi pemakai untuk merepresentasikan sistem adaptif
kompleks relatif lebih mudah.

TomasWeb

•

TomasWeb memberikan simulasi orientasi objek yang diimplementasikan dalam Delphi 5 and 6. berbasis
pendekatan orientasi proses : metode pendiskripsian, dimana beberapa kejadian (perubahan status)
dikombinasikan kedalam proses tunggal. Oleh karenanya, tools ini mendukung simulasi orientasi proses.
TomasWeb dikembangkan terutama untuk pendidikan dan penelitian. Perangkat lunak ini gratis, tapi
memerlukan Borland's Delphi.

•

HighPoint
Hi
hP i t S
Software
ft
S
Systems
t
menawarkan
k simulasi
i l i orientasi
i t i objek.
bj k Dit
Ditulis
li dalam
d l
C# , d
dan tterdiri
di i d
darii 200+
classes, 70+ interfaces. HighMAST framework dibangun sebagai open architecture library on Microsoft's
capable .NET technology base.

•

DEx the Dynamic Experimentation toolkit
DEx,
toolkit, bertujuan utnuk menyediakan kecepatan
kecepatan, fleksibel dan mudah
digunakan untuk pengembangan, analisis dan visualisasi simulasi multi dinamis. Kernel and utility classes
terdiri dari kerangka kerja yang dapat digunakan dalam C++ atau kombinasi dengan bahasa DEx, bahasa
khusus domain berbasis C++ dirancang untuk percepatan prootip. Dikompile dalam Linux dan tersedia
gratis di internet.

Warped

b Si
baseSim

HighMAST
i h AS objectbj
oriented
simulation
library
DE
DEx

C t h Bahasa
Contoh
B h
Simulasi
Si
l i
Alat visualisasi Simulasi
•

Extend (Imagine That, Inc.) digunakan untuk memodelkan, menganalisis dan
mengoptimalkan proses. Memiliki sejumlah fitur seperti kumpulan komponen,
hirarki model, link dengan MS Office dan memodelkan sistem kontinu, diskrit
dan hybrid. Extend mempunyai bahasa pemodelan sendiri (ModL) yang mirip
dengan C,
C dan mampu memanggil kode dari bahasa lainnya
lainnya. Mempunyai
paket khusus untuk sistem industri, riset operasional dan simulasi proses
kontinu.

•

SIMUL8 oleh Visual Thinking Intl. Simul8 memungkinkan pengguna
mengambil dari himpunan objek simulasi dan distribusi statistik ayng sudah
didefinisikan sebelumnya untuk menciptakan model. Simul8 juga
memungkinkan pemodelan hirarki. Fokus utamanya adalah simulasi
kejadian diskrit.

•

Dymola
y
oleh Dynasim,
y
, alat orientasi objek
j untuk p
pemodelan dan simulasi
sistem kontinu. Fokus pada sistem robotik dan sistem mekanik. Sekarang
terintegrasi dengan bahasa pemodelan Modelica. Modelica memungkinkan
integrasi dan penggunaan kembali lingkungan simulasi dan permodelan
berbeda.

•

VisSim (Visual Solutions), bahasa diagram blok visual untuk simulasi
dinamis nonlinear. Versi demo dapat didownload.

Extend

SIMUL8

Dymola

VisSim

Contoh Bahasa Simulasi
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Awesim

Awesim menyediakan engien simulasi fokus pada produksi animasi model. Animasi dapat dibangun secara grafis
dan pemakai dapat menentukan kontrol untuk membangun simulasi interaktif.

Labview

Labview (National Instruments): pemrograman visual yang memungkinkan interfase dengan pengukuran dan
peralatan bervariasi.

Goldsim

GoldSim adalah general purpose simulator untuk hampir semua sistem fisika, keuangan, finansial dan organisasi.
Models dibangun secara grafis. Goldsim Academic gratis untuk pelajar, professors dan guru. Goldsim
maenyediakan sebuah pemain yang memungkinkan setiap orang dapat melihat model kita, tanpa harus
menginstal keseluruhan paket. Goldsim juga dapat digunakan untuk modul contaminant transport,
radionuclide decay. Simulasi Goldsim juga dapat dijalankan dalam lingkungan distribusi.

BuildSim

BuildSim, oleh Tritera, lingkungan terintegrasi untuk disain, simulasi dan analisis sistem. BuildSim adalah aplikasi
perangkat lunak interaktif yang mengintegrasikan analisis numerik, representasi matematik diagram blok,
pemrosesan signal dan grafik. Memungkinkan untuk menurunkan source-code (C++ and Java). Tersedia
untuk Macintosh. Ada versi download.

Optsim (was Artifex)

OptSim adalah hasil penggabungan Artifex
Artifex, a tool based on Class-based Extended Petri Nets dan RSoft LinkSim
LinkSim.
OptSim adalah lingkungan simulasi dan permodelan intuitif yang mendukung disain dan evaluasi kinerja
level transmisi sistem komunikasi optik.

MicroSaint

Micro Saint adalah produk perangkat lunak simulasi fleksibel dan general purpose. Micro Saint mempunyai
interfase pemakai grafis dan didasarkan pada pendekatan diagram alur untuk pemodelan. Demo tersedia di
internet.

Contoh Bahasa Simulasi
Alat visualisasi Simulasi
LABVIEW
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Alat visualisasi Simulasi
SIM CREATOR
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Alat visualisasi Simulasi

EcosimPro

SimCreator

EcosimPro adalah simulator sistem kontinu. Dapat menyelesaikan persamaan differensial aljabar. Ecosim
mempunyai interfase pemakai grafis yang memfasilitasi tugas pemodelan. Ikon yang muncul dalam editor
model bersesuaian dengan komponen riil sistem. Pemakai dapat menentukan model menggunakan bahasa
EL, yang dapat memanggil routine FORTRAN dan C. Fitur menariknya adalah dukungan percobaan
simulasi untuk model tertentu. Debugger
gg jjuga
g tersedia.
SimCreator adalah permodelan dan simulasi grafis, digunakan untuk sistem kontinu. Bahasa ini sama dengan
Mathworks's Simulink. Model yang lebih sederhana dapat dihubungkan untuk membangun mode kompleks.
Model dapat bersarang. Spesifikasi grafis kemudian diterjemahkan ke kode C. Versi beta tersedia untuk

download

Berleley Madonna

Bahasa ini digunakan untuk program simulasi numeris pada komputer Windows dan Macintosh. Dirancang
sebagai pemecah umum sistem persamaan differensial biasa. Diekmbangkan pada universitas California
Berkeley untuk tujuan pengajaran dan penelitian.

XJ Technologies

XJ Technologies menyediakan sekumpulan alat, semuanya dengan lingkungan pengembangan visua, untuk
bidang simualsi berbeda : simulasi hybrid (AnyLogic), sistem paralel (Covers), dan diagram status

Simprocess

Simprocess adalah orientasi objek, pemodelan proses dan alat analisis. Menggabungkan kesederhanaan
diagram alur dengan kehebatan simulasi, analisis statistik, pembiayaan berbasis biaya dam animasi.

Contoh Bahasa Simulasi
Alat visualisasi Simulasi
•

SansGUI digunakan untuk mengembangkan dan menggunakan simulator ilmiah dan rekayasa
tanpa harus menulis kode interface pemakai grafis. SansGUI saat ini tersedia untuk Microsoft
Windows platforms. Microsoft Visual C++ and Compaq Visual Fortran didukung untuk
menciptakan interaktif tinggi dalam simulator proses sementara bahasa lainnya dapat digunakan
untuk ppengembangan
g
g simulator pproses eksternal.

•

SimCreator simulasi dan permodelan grafis sistem. Level paling tinggi adalah interface GUI yang
memungkinkan penempatan dan koneksi berbagai komponen. Setiap komponen bisa sebagai
subgrup yang dibentuk komponen tambahan atau suatu komponen kode C. Simcreator mirip
dengan Simulink.

•

QX3D adalah editor dan generator kdoe yang membantu visualsiasi dan animasi model mekanik.
Dengan menghubungkan badan, atribut geometrinya (yaitu lokasi frame, orientasi) dan bentuk
badan, akan menurunkan kode VRML untuk membuat visualisasi. Sejumlah besar bentuk dapat
ditugaskan ke setiap badan. Kita juga dapat membuat animasi berdasarkan simulasi dinamis
multibodi.

SimCad Pro

•

SimCAD Pro adalah alat permodelan dan simulasi proses yang memungkinkan permodelan topdown proses industrial kompleks. Aliran proses utama didefinisikan, kemudain setiap sel proses
dilanjutkan ke proses individualnya.

SIGMA

•

SIGMA diklaim sebagai simulasi gafis pertama yang dijalankan di Windows. SIGMA merupakan
alat pendidikan valid,
valid karena memungkinkan pembuat model menggambarkan sistem
menggunakan diagram alur proses. Juga dapat menangani sistem kompleks berkat graf kejadian.
Graf kejadian dapat diedit meskipun simulasi sedang dijalankan.

SansGUI

SimCreator

QX3D
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•

MS1 oelh Lorenz Simulation adalag simualtor sistem kontinu yang
memungkinkan pembuat model dapat menggunakan bahasa pemodelan
berbeda seperti Bond Graphs, Linear Graphs, block Diagram dan
Equational Model dan juag dapat menggunakan pemecah model alternatif
seperti ACSL, ESACAP, CSSL IV, DASSL, etc.

•

20-sim (dikembangkan oleh Controllab products
products, diturunkan dari
TwenteSim) bond graphs and blocks modelling system untuk sistem
kontinu. Dikembangkan di University of Twente. Demo download.

•

Symbols 2000, produk ahsil penelitian dua dekade di Indian Institute of
Technology of Kharagpur, adalah perangkat lunak pemodean grafis,
simulasi dan kontrol. Menyedaikan alat pemodelan orientasi objek
menggunakan bond graphs, block diagrams, dan equation models untuk
memodelkan sistem dinamis. Simualsi online dengan penanganan
kejadian. Pre-cast sub-models untuk komponen rekayasa lanjut.
K
Kompatibel
tib l penuh
hd
dengan C++
C++. Analog,
A l
digital
di it l d
dan analisis
li i ruang status
t t
menggunakan model sistem kontrol.Demo untuk DOS and NT tersedia
untuk download .

MS1

20-sim

Symbols 2000

Contoh Bahasa Simulasi
Bond graphs
CAMP-G

•

Dapat digunakan untuk memodelkan mode Bond Graph dari
sistem mekanikal, elektro, hidraulik, panas dan kontrol. CAMPG adalah alat penurunan model yang menginterface bahasa
seperti
ti MATLAB , SIMULINK,
SIMULINK ACSL ddan llainnya
i
untuk
t k
melaksanakan simulasi komputer sistem fisik dan kontrol.

MTT

•

MTT, the Model Transformation Tools,
MTT
Tools terdiri dari sekumpulan
alat untuk pemodelan sistem fisik dinamis menggunakan
metodelogi bond graph dan mentransformasi model kedalam
representasi yang sesuai untuk analisis, kontrol dan simulasi.
Alat ini menggunakan dan menurunkan m files untuk, GNU
Octave. MTT adalah perangkat lunak gratis di bawah GNU
General Public License.

C t h Bahasa
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Integrated environments
(modelling language + simulation environment)
•

MATRIXx dijual oleh WindRiver, yang mengisukan Press Release
revisi terbaru MATRIXx, dan dijalankan di bawahWindows
95/98/NT/2000/ME dan Solaris.

•

MATLAB: b
MATLAB
bahasa
h
utama
t
untuk
t k perhitungan
hit
teknis,
t k i DSP,
DSP di
disain
i
kotnrol, dst. SIMULINK menyediakan interface grafis ke
beberapa fungsi MATLAB, sehingga memungkinkan pemakai
mendisain model dan mengkontrol sistem secara grafis.

•

Perangkat lunak yang bersaing dengan Matlab and MatrixX.
Scilab adalah paket perangkat lunak ilmiah untuk perhitungan
numerik yang user-friendly

MATRIXx

SIMULINK and
MATLAB

Octave and Scilab

C t h Bahasa
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Integrated environments
(modelling language + simulation environment)

Simulink & Matlab

C t h Bahasa
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Integrated environments
•

Ini adalah versi pertama perangkat lunak SimLab. Termasuk
fungsionalitas matematik untuk perhitungan aljabar dan topologi
dan kode untuk menciptakan triangulations area planar.
Dik b k oleh
Dikembangkan
l hC
Cornell
ll U
University.
i
it

•

SDX adalah FORTRAN kinerja tinggi didasarkan pada
pemecahan amsalah dinamis (kontinu, diskrit,hybrid) aplikasi
yang sesuai dalam ilmu dan rekayasa.
rekayasa

•

ACSL dikembangkan oleh AEgis Technologies Group, Inc.
ACSL Sim menggabungkan bahasa inti ACSL, dengan
kumpulan lengkap ACSL runtime libraries,
libraries the ACSL translator,
translator
the ACSL system macro file, the ACSL builder, dan kemudahan
menggunakan interface pemakai grafis sehingga interaktif dan
user friendly.

SimLab

SDX

ACSL Sim
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•

SimPy (= Simulation in Python)adalah bahasa simulasi orientasi objek, berbasis
proses kejadian diskrit didasarkan pada standar Python dan dikeluarkan di bawah
GNU GPL. Menyediakan komponen model simualsi termasuk proses, untuk
komponen aktif seperti pelanggan, pesan, peralatan dan sumber daya, untuk
kompnen pasif yang membentuk kapasitas terbatas seperti server,
server counter
pemeriksaan dan saluran. Juga menyediakan variabel monitor untuk
mengumpulkan statistik. Variasi acak disediakan oleh modul acak standar Python.
SimPy dilengkapi dengan kemampuan pengumpulan data. GUI dan paket plotting.
Mudah diinterface dengan paket lainnya, seperti statistik, GUI, lembar kerja, dan
basis data. SimPy masih aktif dikembangkan oleh tim pengembang internasional.
Dapat didownlaod dengan gratis.

•

JiST adalah engine kinerja tinggi simulasi kejadian diskrit yang dijalankan atas
mesin virtual Java standar. JiST adalah prototip pendekatan general-purpose baru
untuk
k membangun
b
simulator
i l
kejadian
k j di diskrit,
di k i disebut
di b dengan
d
mesin
i virtual
i
l berbasis
b b i
simulasi, yang menggabungkan sistem tradisional dan disain simulator berbasis
bahasaJiST dikembangkan oleh Cornell Research Foundation, Inc. Dan gratis untu
penggunaan non komersial.

•

ACSL (untuk
( t k sistem
i t kontinu
k ti ) oleh
l h AEgis
AE i Research
R
h kedalam
k d l ACSL Sim.
Si

•

Pritsker corptelah membentuk situs Simsource.com dimana kita dapat menemukan
penjelasan Visual SLAM .

SimPy

JiST

ACSL Sim
Si
SLAM II
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GPSS/H

•

The Wolverine General Purpose Simulation System. Bahasa
untuk
t k simulasi
i l i kejadian
k j di diskrit..
di k it

•

Ptolemy adalah proyek penelitian dan perangkat lunak yang
berfokus ke disain sistem reaktif, menyediakan dukungan level
tinggi untuk pemrosesan signal, komunikasi, dan kontrol waktu
riil.
iil

•

The Data Systems Dynamic Simulator Plus (DSDS+) kejadian
diskrit berbasis simulator yang memudahkan ketika
menghadapi kesulitan dengan simulasi, laju data tinggi, sistem
akhir-ke-akhir.
khi k khi

•

Bahasa simulasi untuk orientasi objek dan proses. MODSIM
akhir-akhir ini dijual ke Compuware.

•

Bentuk bebas
bebas, bahasa pemodean dan pengembangan
pengembangan.
SIMSCRIPT II.5 didisain untuk digunakan di kejadian diskrit
dan kombinasi simulasi diskrit/kontinu.

Ptolemy Project
DSDS+
(http://groucho.gsfc.nasa.gov/
(site out of order 27 Sep 99)
MODSIM III
Simscript II.5
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GPSS
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Modsim
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•

SIMPLE_1 mendukung pemodelan sistem diskrit dan kontinu menggunakan
orientasi pemodelan jaringan. Fiturnya termasuk kemampuan pemakai untuk
mendefinisikan variabel dan statistik yang dibutuhkan, melaksanakan operasi I/O
pada file dan menganimasikan hasil simulasi dalam waktu riil menggunakan fitur
bahasa yang ada. SIMPLE_1 menggunakan pendekatan pengulangan untuk
menjalankan kontrol untuk memfasilitasi pemodelan pencarian tujuan dan definisi
panjang penjalanan (run length) berdasarkan perilaku model. SIMPLE_1
SIMPLE 1
sekarang dikeluarkan di bawah GNU GPL dan dikompile di bawah RedHat Linux.

•

SEMoLa (Simple, Easy to use, MOdelling LAnguage) adalah bahasa bukan
prosedural membangun model simulasi untuk penggerak kejadian/kontinu, sistem
stokastik/deterministik,, dikembangkan
g
di Agricultural
g
and Environmental
Sciences Department, University of Udine (Italy). Sukses digunakan untuk
memodelkan sistem biologi, ekologi dan pertanian pada skala berbeda dan level
kompleks. Bahasa SEMoLaÊ terintegrasi yang menyederhanakan tugas
pembangunan model, simulasi dan dokumentasi lebih jauh menyediakan kalibrasi,
validasi manajemen data,
validasi,
data pembangunan jaringan neural,
neural fitur unit verifikasi dan
lainnya.

•

Pasion adalah bahasa simulasi berorientasi objek. Mempunyai struktur
proses/kejadian. Source code diterjemahkan ke Pascal, kompatibel dengan Delphi
v3 atau yang terbaru.
terbaru Dapat digunakan untuk memodelkan antrian
antrian, proses
kontinu dan memungkinkan penggunaan paradigma Bond Graph. Demo dapat
didownload dari situs.

Simple_1

SEMoLa

Pasion
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•

The WinSAAM versi berbasis windows of the SAAM dan sistem pemodelan
Consam. Dikembangkan oleh auspices of the Laboratory of Experimental and
Computational Biology, of the Division of the Cancer Biology and Diagnosis,
of the National
Cancer Institute.
Institute Gratis untuk penelitian ilmiah.
ilmiah

•

MathCore AB menawarkan dua produk utama: MathCore C++, sebagai
tambahan pada Mathematica yang mengkompile himpunan bagian matematika
ke kode C++ efisiensi tinggi. MathCode C++ menyediakan platform untuk
pengembangan cepat simulasi dan perhitungan mahal lainnya. MathModelica
adalah implementasi Modelica dalam mathematica. MathModelica
memungkinkan disain orientasi objek sistem fisik untuk simulasi dan
pemrograman visual menggunakan editor grafik. MathModelica
mengintegrasikan dokumentasi, kode yang dapat dijalankan, diagram koneksi
grafik
fik ddan fformula
l matematika.
t
tik

•

Parsec adalah bahasa simulasi berbasis C, dikembangkan oleh Parallel
Computing Laboratory di UCLA, untuk eksekusi paralel dan sekuensial mode
simualsi kejadian diskrit. Juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman
paralel Tersedia dalam bentuk biner hanya untuk institusi akademisi
paralel.
akademisi.
Pengguna komersial dapat melakukan order pada Scalable Networks
technologies.

WinSAAM

MathCore

Parsec
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SeSAm

•

SeSAm (Shell for Simulated Agent Systems) untuk
permodelan
d l dan
d percobaan
b
simulasi
i l i berbasis
b b i agen. Agen
A
SeSAm terdiri dari badan, yang mengandung sekumpulan
variabel status dan perilaku yang diimplementasikan dalam
bentuk UML seperti
p
diagram.
g
Didasarkan ppada sejumlah
j
besar komponen primitif, pemakai dapat mendisain simulasis
ecara grafis tanpa mengetahui sintaks bahasa pemrograman
tradisional. Dituliskand alam Java dan dapat didownload
gratis.
gratis

Ps-i

•

Bahasa simulasi untuk menjalankan simulasi berbasis agen.
Model ditulis menggunakan bahasa Tcl/Tk standar dan
interface grafis dapat juga digunakan.

Contoh Bahasa Simulasi
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Powersim

•

Dari Norwegia,
g a simulation tool which a marked
"penchant" untuk simulasi situs. demos gratis tersedia.

•

Vensim, simulator sistem dari Ventana Systems,
didasarkan pada pendekatan dinamis
dinamis. Untuk Windows dan
Macintosh. Demo download tersedia. Gratis untuk
penggunaan pribadi.

•

Dari sistem kinerja tinggi. Stella demo tersedia.

Vensim

Stella + Ithink
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•

Modelmaker (formerly Cherwell Software Publisher, now from
ModelKineti.comx)) adalah alat untuk ppemodelan dan simulasi sistem
komparmental.. Demo, waktu terbatas, fungsional penuh, tersedia untuk
sistem windows.

•

Sudah dijelaskan di atasjuga menyediakan paradigma pemodelan
dinamis
dinamis.

•

Simile adalah perangkat lunak simulasi untuk pembangunan dan
penjalanan mode simulasi dalam ekologi, biologi, ilmu lingkungan dan
disiplin yang berhubungan lainnya. Meneydiakan fitur yang powerful
dan expressive diagram-based language untuk mode disain, termasuk
konsep sistem dinamis dan berbasis objek. Sistem Dinamis adalah
notasi intuitif dan paling banyak digunakan untuk menggambarkan
dinamis dalam terminologi penyimpanan dan aliran, sementara objek
menyediakan cara alami untuk menggambarkan komposisi dan relasi
sistem. Simile juga mendukung konstruksi model modular dan modul
dapat besanrang pada sembarang kedalaman. Mode yang dihasilkand
apat dijalankan sangat efisien setelah dikompile program C, dan .dikirim
ke mode berdiri sendiri lainnya. Simile menyediakan banyak alat untuk
menggambarkan model perilaku tapi juga memungkinkan pemakai
menambahkan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya.

M d lM k
ModelMaker

Berkeley
Madonna

SIMILE
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Simulasi Hybrid berhubungan dengan kombinasi kejadian diskrit dan kontinu.

Shif
Shift

Shift adalah bahasa pemrograman untuk emnggambarkan jaringan
dinamis otomata hybrid, terdiri dari fase waktu kontinu terpisahd
ari transisi kejadian diskrit. Diekmbangkan oleh Berkeley,
California Path.

CESIMO

The Cesimo Groupp of the Universityy of the Andes in Venezuela aktif
dalam penelitian simulasi hybrid.

AnyLogic

AnyLogic adalah prototip virtual sistem kompleks dengan perilaku
diskrit, kontinu dan hybrid. AnyLogic memungkinkan pemakai
membangun mode simulasid engan cepat, prototip virtual. Tidak
ada skrip atau bahasa diagram blok yang pemakai harus eplajari
untuk menggunakan AnyLogic. Teknologi pemodelan secara
keseluruhan didasarkan pada UML
UML-RT
RT Unified Modelling
Language untukw aktu riil.
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SIMAS II

•

SIMAS II untuk simulasi instalasi produksi massal industri pada perakitan otomasi
atau pengemasan makanan.

•

gPROMS, ditargetkan untuk pemodelan dan simulasi sistem kontinu, didisain baik
untuk lingkungan simulasi fledged penuh maupun sebagai engine simulasi yang
dapat
p dimasukkan dalam aplikasi
p
vendor untuk menyediakan
y
alat disain dan operasi
p
yang komprehensif.

•

SIMBAX adalah alat pendukung pengambil keputusan secara khusus untuk
memenuhi kebutuhan industri proses dalam bidang simulasi aliran material.
SIMBAX memungkinkan evaluasi dan perbandingna cepat dari beragam alternatif
skenario yang bertujuan untuk memudahkan menghilangkan penyebab penundaan
dan menemukan solusi pengabaian pemanfaatan peralatan dan sumber daya yang
tidak produktif.

•

SES/Workbench, oleh HyPerformix, adalah alat simulasi untuk arsiteltur perangkat
keras dan sistem kompleks secara umum. Mendukung disain mode simulasi dari
perspektif orientasi objek dan menyediakan baik interface grafis untuk memasuki
pendefinisian masalah dan animasi grafis simulasi untuk merepresentasikan hasil.
Tersedia untuk berbagai platform mulaid ari unix sampai windows NT.

•

WITNESS, oleh
WITNESS
l h Lanner
L
Group,
G
menyediakan
di k lingkungan
li k
grafis
fi untuk
t k mendisain
di i
mode simulasi kejadian diskrit. Memungkinkan otomasi percobaan simulasi,
optimasi aliran material melalui fasilitas, dan menurunkan mode realitas 3D
teranimasi. WebDemos tersedia.

gPROMS

SimBax

SES/Workbench

WITNESS
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•

ARENA (by Systems Modelling Corp) : disain orientasi objek dan
kemampuan untuk digunakan pada bidang aplikasi apapun. Didasarkan
pada bahasa pemodelan SIMAN.

•

EASY5, dikembangkan oelh Boeing Inc., adalah perangkat lunak yang
di
digunakan
k untuk
k memodelkan
d lk ddan mensimulasikan
i l ik sistem
i
dinamis
di
i
yang mengandung hidraulik, pneumatic, mechanical, thermal, electrical
dan digital sub-systems. Kumpulan lengkap pemodelan sistem kontrol,
analisis dan fitur disain dimasukkan. Distributor Eropa adalah Applied
D
Dynamics
i IInternational
t
ti l Ltd .

•

Simulator untukd isain industri, proyek penelitian dan tujuan
pengajaran. Kode eksternal dapat tertanam. Mempunyai bahasa
sendiri. Memungkinkan
g
struktur hirarkis. free demo dapat
p diminta dan
diterima melalui snailmail.

•

ProModel adalah alat perangkat lunak berbasis simulasi untuk evaluasi,
perencanaan dan disain manufaktur, gudang dan sistem logistik.

•

AutoMod menyediakan perangkat lunak simulasi yang memberikan
citra visual 3D dari suatu fasilitas sebaik statistik bagaimana fasilitas
melaksanakannya.

ARENA

EASY5

SIMPLORER

Promodel
AutoMod
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•

Enterprise
p
Dynamics
y
(formerly
(
y known as Taylor
y ED)) adalah aplikasi
p
pperangkat
g lunak berorientasi
objek digunakan untuk pemodean, simulasi, visualisasi dan kontrol proses bisnis. Perlu dicatat, mode
simulasi lengkap dapat dibangun dan disimulasikan dalam VR lengkap. Perangkat lunak dapat
digunakan bukan hanya untuk aplikasi industri tapi juga untuk alat simualsi visual dimana pemakai
dapat menggunakan skrip bahasa program untuk menciptakan model sendiri.

•

Flexsim adalah aplikasi perangkat lunak simulasi berbasis PC digunakan untuk memodelkan, simulasi
dan visualisasi proses bisnis. Flexsim dapat membantu menentukan kapasitas pabrik,
menyeimbangkan lini manufakturing, mengatur penyebab penundaan, memecahkan inventori dan
permasalahan inventori dalam proses, menguji praktek penjadwalan baru, mengoptimumkan laju
produksi dan menyesuaikan pengeluaran modal. Setiap model Flexsim dapat digambarkan dalam
aniamsi realitas virtual 3D. Selain itu, Flexsim memungkinkan pemodel dengan kemampuan
pemrograman model dan submode secara langsung dalam C++. Demo tersedia

•

DynaWiz adalah program simulasi dinamis multibadan berfungsi umum digunakan dalam industri
ruang angkasa, otomotif, dan robotik. Berlaku dengan kode kontrol C, C++ dan Fortran dan dapat
dijalankan dengan Matlab/Simulink juga. Versi demo Dynawiz tersedia.

•

AMESim adalah perangkat lunak yang didedikasikan untuk pemodelan dan simulasi sistem tenaga
seperti gearboxes, wheel transmissions, dan lain-lain. Juga dapat emmodekan sistem pendinginan,
pertuakaran panas, dan lain-lain. AMESim aplikasinya dalam industri otomotif dan pesawat terbang.
AMESim dijalankan pada berbagai platforms seperti HP/UX, Silicon Graphics, IBM RS/6000, Sun
SPARCs, dan Windows NT.

•

Simulasi
Si
l i ShowFlow
Sh Fl Simulation
Si l i dirancang
di
untukk memodelkan,
d lk simulasi,
i l i animasi
i
i dan
d analisis
li i proses
dalam logistik, manufakturing dan penangangan . menyediakan visualisasi penuh dan alat pelaporan,
khususnya untuk animasi simulasi. Pemodel divasilitasi dengan ketersediaan berbagai komponen
simulasi siap dijalankan. Demo percobaan dapat didownload.

Enterprise Dynamics

Flexsim

DynaWiz

AMESim

ShowFlow
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•

Perangkat lunak ini dimaksudkan untuk simulasi kinematik dan dinamis sistem mekanikal
spatial dan planar. Kinerja berikut tersedai sebagai hasil : koordinat, kecepatan, percepatan,
kekuatan reaksi,
reaksi usaha dalam elemen aktif,
aktif dst.
dst Sistem mekanikal dideskripsikan dengan
merepresentasikannya sebagai sistem bahan kau yang dihubungkan oleh berbagai pasangan
kinematik dan elemen usaha sehingga disebut dengan sistem multibody. Animasi online
gerakan dan plot kinerja dinamis tersedia selama simulasi.

•

HCADwin adalah sebuah program untuk menggambar, mencetak dan menjalankan logika dan
k t l Bahasa
kontrol.
B h
sederhana
d h
yang dimasukkan
di
kk dalam
d l perangkat
k t lunak
l k dapat
d t digunakan
di
k untuk
t k
menciptakan sebuah proses. Pertama sekali dikembangkan tahun 1994 untuk simulator training
waktu nyata besar (pabrik enegeri, 53.000 tags) dengan tujuan untuk menghasilkan 100 PLC's
dan menyediakan alat untuk integrasi antara model (ACSL™) dengan visualisasi.
HCADwin dijalankan di Windows 95/98/NT/2000/XP. Secara khusus sesuai untuk simulator
training tetapi juga dapat digunakan untuk perancangan dan pengujian diagram logik
fungsional.

Universal Mechanism 2.0

HCADWin
•

•

FoCs (dikembangkan oleh IBM) merupakan alat produktifitas untuk penurunan otomatis
monitor simulasi dari spesifikasi formal. Sangat membantu perancang chip dan teknisi
verifikasi dalam tugas kompleks dan berbaiaya mahal verifikasi disain chip sebelum diserahkan
ke manufakturing.
manufakturing FoCs sedang digunakan oleh pengguna IBM,
IBM dan juga eplanggan luar.
luar
Pemakai FoCs melaporkan peningkatan (sampai 50%) dalam "testbench" waktu pengembangan.

•

ITI-SIM digunakan untuk pemodelan dan simulasi perilaku dinamis komponen dan sistem
teknikal. Perangkat lunak ini sangat sesuai untuk menganalisis dan mengevaluasi fenomena
fibrasi nonlinier dalam mekanikal, otomotif dan rekayasa sistem. Berbagai domain fisikal
didukung dalam satu model,
model dimana setiap domain difungsikan dengan metode dan simbol yang
bersesuaian ke orientasi diagram sirkuitnya, yang menyederhanakan tugas interdisciplinary
yang mendasar dan menuntut.

FoCs

ITI-SIM
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•

MLDesigner adalah paltform pemodelan simulasi yang mengintegrasikan area sistem utama-level
pemodelan (arsitektur dan fungsi) dan kebanyakan domain pemodelan simulasi (kejadian diskrit,
diskrit
mesin status terbatas, aliran data dan kejadian kontinu/diskrit) dalam alat tunggal. Model MLDesigner
dibangun secara grafis dengan diagram blok hirarki. MLDesigner mempunyai koleksi alat debugging
yang banyak dan siap dikembangkan : pemakai dapat menambahkan awal baru, blok level tinggi,
contoh, domain baru dan link ke tool lainnya. Aplikasi terbaru memasukkan analisis kinerja
arsitektur komputer dan prosesor, System-on-a-Chip (SOC) co-design, analisis jaringan (kabel dan
tanpa kabel), disain protokol, analisis sistem selular dan proses bisnis industri.

•

ReThink, oleh GenSym, adalah alat simulasi untuk proses bisnis rekayasa ulang. ReThink
mendukung siklus hidup proses bisnis dari analisis, ke disain proses baru, dan juga mendukung
implementasi 'dalam-the'loop' di dalam sebuah platform otomasi on line. Dapat dijalankan dalam
mesin berbasis windows standar.

•

Engine simulasi Monte Carlo SPAR dapat digunakan untuk menciptakan model adaptasi, terskala
penuh sistem kompleks, dan melaksanakan simulasi kejadian diskrit. SPAR menggunakan reliabilitas
komponen-pendekatan terpusat untuk memodelkan siklus hidup perilaku aset mahal kompleks dan
lingkungan operasinya. SPAR, oleh Clockwork Solutions, adalah engine inti dimana berbagai alat
biasa dan aplikasi dibangun. Alat perangkat lunak ini termasuk: ATLAST - Aviation Fleet
Management; PS-PLUS - Gas Turbine Power Plants; STORM - Process Plant Analysis; ENRiCO Electricity Distribution Systems; dan SPARopt - Spare Parts Optimization.

•

emPlant adalah simualtor untuk berbagai bidang logistik, rekayasa, produksi. Menyedaikan library
hirarkis modul simulasi dan bersifat objek oriented.

•

SimFlex adalah teknologi diagnostik dan pendukung keputusan untuk supply chains yang
memungkinkan perusahaan mengoptimumkan keseluruhan supply chain dan menciptakan dinamika
supply chain, dan variasi dunia nyata.

ML Designer

ReThink

Spar

emPlant
SimFlex
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OMNeT++ 2.1

•

OMNeT++ adalah simulator kejadian diskrit berorientasi objek. Simulator dapat
digunakan
g
untuk p
pemodelan: p
protokol komunikasi, jjarignan
g
komputer
p
dan p
pemodelan
lalu lintas, multi-processors dan sistem terdistribusi, dan lain-lain.
OMNeT++ mendukung animasi dan penjalanan. Tersedia untuk download .

ns2

•

Ns adalah simulator kejadian diskrit yang ditargetkan pada peneltiian jaringan. Ns
menyedaikan dukungan mendasar untuk simulasi TCP, routing, and multicast protocols
baik dengan jaringan kabel atau tanpa (lokal dan satelite)
satelite). Ns dikembangkan oleh ISI
ISI,
the Information Sciences Institute at the USC school of engineering. Source code penuh
ns 2 dapat downloaded dan dapat dikompile ke berbagai platform, termasuk yang paling
popular Unix flavours and Windows.

GloMoSim

•

GloMoSim adalah lingkungan simulasi terskala untuk sistem jaringan dengan kabel atau
tanpa kabel
kabel. Menggunakan kapabilitas simulasi kejadian diskrit paralel yang disediakan
Parsec. GloMoSim saat ini mendukung protokol untuk jaringan tanpa kabel saja. Di
masa mendatang, kami mengantisipasi penambahan fungsionalitas untuk menciptakan
dengan kabel sama dengan jaringan hybrid dengan kemampuan dengan kabel atau
tanpa kabel. Source GloMoSim dan binary code dapat didownload gratis hanya oleh
institusi akademis untuk penelitian
penelitian. Pengguna komersial harus menggunakan QualNet,
the commercial version of GloMoSim.
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SWANS

QualNet

•

SWANS adalah simualtor jaringan tanpa kabel terskala dibangun di atas platform JiST. SWANS
g
sebagai
g komponen
p
p
perangkat
g
lunak bebas yyang
g dapat
p dibentuk untuk
diorganisasikan
menciptakan jarignan tanpa kabel lengkap atau konfigurasi jarignan sensor. Kemampuannya
sama dengan ns2 dan GloMoSim, tapi dapat menciptakan jaringan yang jauh lebih besar.
SWANS mempengaruhi disain JiST untuk mencapai hasil simulasi tinggi, mengheamt memori,
dan menjalankan aplikasi jaringan java standar atas jarignan tersimulasi. Sebagai tambahan,
SWANS mengimplementasikan struktur data yang disebut hierarchical binning, untuk
mengefisienkan perhitungan propagasi signal
signal.

•

QualNet adalah alat pemodelan untuk jaringan dengan kabel dan tanpa tabel. The QualNet
suite dibentuk dari QualNet Simulator, yang mengklaim yang tercepat untuk pemodelan
lalulintas tercepat. QualNet Animator memungkinkan disain grafis mode jaringan dan
meunjukkan hasil penjalanan simulasi. QualNet Designer dimungkinkan menciptakan Finite
State Automata untuk menggambarkan perilaku jaringan, sementara dengan analisis dan
perancang QualNet yang membuat simulasi jalan. Versi Windows dan Linux tersedia. Demo
dapat downloaded atas permintaan.

•

CNET adalah simulator jaringan komputer. Simulator ini tidak ebanr-benar difokuskan pada
simulasi industri saja, tetapi ke aspek industri. Adalah simulator jaringan kejadian diskrit yang
memungkinkan percobaan dengan beragam lapisan penghubung data, lapisan jaringan, lapisan
routing
ti dan
d ttarnspor protokol
t k l jjaringan.
i

•

OPNET's suite produk mengkombinasikan pemodelan prediktif dan pemahaman komprehensif
teknologi jaringan untuk memungkinkan pelanggan mendisain, menggunakan dan menagtur
infrastruktur jaringan, peralatan jaringan dan aplikasi jaringan. Secara khusus, pembuat model
OPNET, memungkinkan anda merancang dan mempelajari jaringan komunikasi, peralatan,
protokol dan aplikasi.
aplikasi

•

Traffic versi 2 adalah produk simulasi yang dirancang untuk memecahkan permasalahan
pemodelan pusat panggilan kompleks, dimana persamaan tradisional Erlang gagal, dan juga
dapat diaplikasikan ke sembarang permasalahan antrian lainnya. Mudah interface dengan
grafik dan dijalankan di bawah Windows.

cnet

OPNET

Traffic v2.0
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•

Silk adalah alat pemodelan berbasis Java untuk simulasi, studi dan perbaikan sistem
industri. Silk merupakan alat pemodelan yang menggabungkan metodologi pemodelan
deskripsi-proses dalam bahasa berorientasi objek. Versi pendidikan tersedia atas
permintaan.

•

SLX mengembangkan kekuatan Wolverine's GPSS/H. SLX distruktur sebagai array
berlapis-lapis, berkisar dari inti C-like SLX , pada lapisan paling bawah, melalui bahasa
simulasi tradisional seperti GPSS/H, pada lapisan pertengahan, ke aplikasi khusus
dialek dan ekstensi bahasa pada lapisan paling atas. SLX mengandung mekanisme
yang dapat diperluas untuk pembangunan lapisan baru di atas yang sudah ada
ada. SLX
telah dipasangkan dengan perangkat luank lainnya, termasuk DoD's High Level
Architecture (HLA).

•

STARDIS adalah alat simulasi yang dikembangkan oleh EDS (http://eds.com) yang
telah digunakan oleh EDS selama lebihd ari 10 tahun untuk memprediksi perilaku masa
mendatang peritnah militer dan sistem kontrol dan sistem komunikasi masa mendatang.
mendatang
Juga telah digunakan pada beberapa proyek sipil.
STARDIS digunakan sebagai orientasi objek, pendekatan berbasis kejadian untuk
memodelkan entitas dunia nyata dan komunikasinya. Semua aktivitas diskrit yang
relevan yang termasuk dalam sistem dunia nyata dimasukkan dalam entitas STARDIS
e ggu a a ca
campuran
pu a a
aturan
u a pe
penulisan
u sa da
dalam
a sstruktur
u u Inggris,
gg s, da
dan jjika
ad
dibutuhkan,
bu u a ,
menggunakan
routien yang lebih kompleks dituliskan dalam bahasa komputer level tinggi.

Silk

SLX

STARDIS

•

Contoh Bahasa Simulasi
Simulasi berbasis situs dan terdistribusi
•

JSIM adalah simulasi berbasis Java dan lingkungan animasi mendukung simulasi
b b i situs.
berbasis
it
D
Dalam
l
JSIM
JSIM, mode
d simulasi
i l i mungkin
ki dib
dibangun menggunakan
k paket
k t
kejadian (paradigma penjadwalan-kejadian) atau dengan paket proses (paradigma
interaksi-proses). Sebagai tambahan, perancang grafis (paket model) memungkinkan
proses pemodelan dengan cepat mdibangun secara grafis. Paket qds (Query Driven
Simulation) masih dalam pengembangan mengontrol penyimpanan, , penarikan dan
eksekusi model simulasi sebagaimana Java Beans dan menggunakan JDBC untuk
mengakses basis data. Juga menyimpan model input dan output. JSIM mempunyai 3
paket dasar: antrian, statistik dan variat.

•

RT-LAB adalah perangkat lunak simulasi yang digunakan kebanyakan perusahaan
seperti Ford, GM, NASA, Toyota, Canadian Space Agency... dan memungkinkan
menciptakan model Simulink and MATRIXx dalam waktu nyata dengan sebuah jaringan
PCs saling terhubung dengan Internet atau Firewire atau Giganet.dapat diajlankan di
bawah Windows. Demo available .

•

Tujuan utama proyek GridSim adalah menyelidiki teknik alokasi sumber daya efektif
berdasarkan perhitungan ekonomi melalui simulasi. Berjuta sumber daya dan ribuan
pengguna dengan
d
b
beragam kkebutuhan
b t h harus
h
di
disimulasikan.
i l ik
K
Kemampuan skala
k l sistem,
i t
algoritma, efisiensi kebijakan alokasi sumber daya dan kepuasan pengguna dipelajari.
GridSim proyek penelitian berbasis SimJava .

•

Forio membawa simulasi situs selangkah lebih maju karena membairkan pengguna
memasukkan model sendiri, menggunakan bahasa scripting dan kemudian
menyediakan
di k
alat
l b
berbasis
b i situs
i
untuk
k mendisain
di i iinterface
f
pemakai.
k i E
Engine
i
simulasi
i l i
berlokasi pada Forio web server. Fokus utamanya pada simulasi bisnis dan
diperlengkapi untuk isu operasional (contoh pengembangan strategi pemasaran).

JSIM

RT LAB
RT-LAB

G idSi
GridSim
Forio

