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 لفيروس الديناميكا السُّكَّانِيَّة: محاكاة 21الواجب المنزلي 

 

 مقدمة

 .الديناميكا السُّكَّانِيَّة لفيروستصمم وتكتب النص البرمجي لمحاكاة في هذا الواجب المنزلي سوف 

على أية حال، قد تصبح الفيروسات منيعة تجاه لعالج االلتهاب باستخدام الفيروسات؛  استطباباتهناك 

. على الرغم أنك لم تذهب لكلية الطب )أو ما، وفي بعض األحيان تجاه عدة أدوية بسبب الطفرات دواء

ما زال بإمكانك أن تقرر بشأن نظام عالج دوائي جيد بمراقبة كيف يتجاوب تعداد الفيروس بسبب ذلك( 

يجب عليك أن تقوم مع إدخال أدوية مختلفة. لقد تمكنا من حجز مختبر بيولوجي من أجل هذا المساق، إذاً 

 باستخدام البايثون والوصول إلى استنتاجات بناء على نتائج المحاكاة. بمحاكاة الديناميكا السكانية للفيروس

 pdfبصيغة  وتقرير   ps12.pyمن أجل هذا الواجب المنزلي يجب عليك تسليم كل من النص البرمجي 

writeup.pdf  يمكن أن تجد(مفيداً للتحويل إلى صيغة  هذا البرنامجpdf) 

 حجم العمل:

بأن ال نحملكم أكثر من طاقتكم رجاء أخبرنا كم من الوقت أمضيت على كل مسألة. نريد أن نكون حذرين 

 مما نتوقعه.تأخذ وقتاً أكثر بإعطائكم مسائل 

ال بأس به للقراءة والفهم، ولكن معظم المسائل ال تتضمن  في هذا الواجب المنزلي هناك عدد صفحات

 كتابة عدد كبير من األسطر البرمجية

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر يجب على  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

اجعة سياسة التعاون أسماء الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل أخرى، قم بمر

 الموجودة في مخطط المساق.

 البداية

 .فالملهذا بتحميل وحفظ قم 

 ps12.py للمحاكاة قالب النص البرمجي : وهو. 

 

 

 

https://www.pdfonline.com/convert_pdf.asp
https://www.pdfonline.com/convert_pdf.asp
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 معلومات عامة: فيروسات وعالجات دوائية ونماذج حوسبية.

ً للطب الحديث. أحد أسباو HIVالمناعة  صالفيروسات مثل فيروس نق ب صعوبة اإلنفلونزا تمثل تحديا

 عالجهم هي بسبب قدرتهم على التطور.

إن سمات الكائن الحي تتحدد بواسطة الشيفرة الوراثية. من محاضرات مقدمة علم األحياء، كما تعلمون 

عندما تقوم الكائنات بالتكاثر فإن نسلهم سوف يرث معلومات جينية من األصل. هذه المعلومات الجينية 

المعلومات الجينية من الوالدين أو عبر أخطاء عملية التنسُّخ الجيني، ستكون معدلة. إما بسبب اختالط 

 وبالتالي يحدث تنوع بالتعداد.

هناك خاصيتين الفيروسات ليست مستثناة من ذلك، وتحمل وتنشر معلوماتها الجينية الخاصة بها. 

ت التحقق من األخطاء للفيروسات تجعل عالجها صعباً. األولى هي أن آلية التنسُّخ عادة تفتقر إلى آليا

بشكل سريع جداً الموجودة في الكائنات الحية األكثر تعقيداً. والثانية هي أن الفيروسات تقوم بالتنسُّخ 

خالل عملية تحدث  دين على التفكير بالتطور على أنهبينما كنا معتاوأسرع بكثير من اإلنسان. وبالتالي 

مسار يرات تطورية أساسية لدى مريض واحد خالل فترات طويلة، فإن مجموعات الفيروسات تخضع لتغ

 عالجي.

هاتين الخاصيتين تسمح لمجموعات الفيروسات على اكتساب مقاومة جينية للعالجات خالل مسار 

نستخدم المحاكاة لنستعرض تأثير األدوية المبدئية على الفيروس عالجي. في هذا الواجب المنزلي، سوف 

 لتحديات العالجية من خالل نموذج مبسط.وتحديد كيف يمكننا مواجهة هذه ا

)على سبيل المثال، يمكنك االطالع  HIVالنموذج الحوسبي لعب دوراً هاماً في دراسة الفيروسات مثل 

الواجب المنزلي، سوف نقوم (. في هذا من قبل رجل السنة في مجلة التايم ، "دايفد هو" هذه المقالةعلى 

. تم إخفاء الكثير من في بيئة حيوية ديناميكا السُّكَّانِيَّة لفيروسبتطبيق نموذج احتمالي مبسط بشكل كبير لل

تعداد الفيروس أقل بكثير من التعداد كما أن لم يتم نمذجة خاليا المضيف بشكل واضح )التفاصيل 

صائص بيولوجية ذات صلة وسيعطيك فرصة لتحليل وتفسير بيانات نا خبرز نموذج. ومع ذلك ي  الحقيقي(

 المحاكاة.

https://biowiki.org/~yam/refs/PerelsonEtAl1996.pdf
https://biowiki.org/~yam/refs/PerelsonEtAl1996.pdf
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 تطبيق محاكاة بسيطة )دون عالجات دوائية(. 1المسألة 

ال يأخذ المريض أي أدوية وال تكتسب الفيروسات أي مقاومة  –للبدء بنموذج سخيف لمجموعة الفيروس 

 س في مريض كما لو ت رك دون عالج.لألدوية. نحن نقوم ببساطة بنمذجة مجموعة الفيرو

له احتمال ثابت ليتم تنظيف الجسم منه )إزالته من  فيروسيسيم في كل خطوة زمنية من المحاكاة، كل ج

 زالتهإلخ. على عكس االحتمال الثابت جسم المريض(. إذا لم يتم إزالته يتم أخذه بعين االعتبار للتنسُّ 

في جسم هي دالّة لمجموعة الفيروس، هناك مصادر قليلة  وسيفيرال جسيماحتمال تنسُّخ ال، )تطهيره(

المريض تتيح التنسُّخ، واحتمال التنسُّخ سيكون أقل. إحدى طرق التفكير بهذا الحد هو اعتبار أن األجسام 

يزداد تعداد الفيروس  وعندماة تحتاج الستخدام خاليا المريض للتنسُّخ، ال يمكنها التنس خ لوحدها. فيروسيال

 .ناك عدد أقل من خاليا المضيف المتاحة لالستخدام من أجل التنسُّخون هسيك

، والذي يحافظ على حالة SimpleVirusلتطبيق هذا النموذج، يجب عليك كتابة النص البرمجي للصف 

والذي يحافظ على حالة مجموعة فيروس متعلقة  SimplePatientواحد، والصف  فيروسي جسيم

هي الحلقة الداخلية للمحاكاة. إنها تعدّل  SimpleVirusفي الصف  ()method update. الـ بمريض

 الخطوة الزمنية.لخطوة زمنية واحدة وتعيد التعداد الكلي للفيروس في نهاية حالة مجموعة الفيروس 

update() ة تم تنظيف الجسم منها وأي منها بقي حياً باستخدام الـ فيروسييجب أن تقرر أي الجسيمات ال

method doesClear()  من كلinstance  منSimpleVirus  وتحديث مجموعة الـinstances 

SimpleVirus .عندئذ يجب على وفقاً لذلك update()  أن تستدعي الـmethod reproduce()  لكل

من  اً جديد instanceتعيد إما أن  ()reproduce. بناء على كثافة السكان، يجب على فيروسيجسيم 

SimpleVirus أو ترفع استثناء اسمه فيروسيالجسيم ال نسلل يمث ،NoChildException  لإلشارة

 methodال يقوم بالتنسُّخ خالل الخطوة الزمنية الحالية. يجب على الـ  فيروسيإلى أن الجسيم ال

update()  بعد التكرار على كل المريض بشكل مناسب ضمن هذه الشروط. أن تقوم بتعديل واصفات

ة في المريض في نهاية فيروسيال عدد الجسيمات ()method updateة، تعيد الـ وسيفيرالجسيمات ال

 الخطوة الزمنية.

الجديد من  instanceنسالً بإعادة الـ  SimpleVirusفي  ()method reproduceالـ يجب أن تنتج 

SimpleVirus :مع احتمال 

self.maxBirthProb * ( 1 - popDensity) 

maxBirthProb الوالدات في الشروط المثالية )تعداد الفيروس مهمل بالنسبة لخاليا المضيف  هو معدل

معرفّة على أنها نسبة تعداد الفيروس الحالي إلى التعداد الكلي للفيروس  popDensityالمتاحة(. 

 .SimplePatientفي الصف  method updateللمريض ويجب حسابه في الـ 
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أثناء التكرار على عناصره. يمكنك تجنب القيام بذلك كله )قم ر كن حذراً جداً بتحويل المتغي تلميح:

ساعدة إضافية( أو تأكد جيداً من أن القيم الناتجة في بنية البيانات صحيحة )على سبيل  بتعريف متغيرات م 

 المثال، فكر بشكل دقيق بترتيب حذف المتغيرات في القائمة(.

الحقيقي سيختلف بناء على نوع الفيروس الذي لدينا، الحظ أن التحويل بين الخطوات الزمنية والزمن 

 كساعة زمنية.ولكن من أجل هذا الواجب المنزلي فكر بالخطوة الزمنية 

لة   في هذه الصفوف. methodsمن أجل كل الـ اطلع على القالب من أجل التوصيفات المفصَّ

 

للصف  ()reproduceو  ()doesClearو  ()__methods __initقم بكتابة النص البرمجي للـ 

SimpleVirus  وفقاً للتوصيفات. استخدمrandom.random()  لتوليد أرقام عشوائية للتأكد من أن

 نتائجك متسقة مع نتائجنا.

للصف  ()updateو  ()getTotalPopو  init__() methods__قم بكتابة النص البرمجي للـ 

SimplePatient. 

 .2سوف تختبر النص البرمجي في المسألة 

class SimpleVirus (object): 

""" 

 نمذج تأثيرات الدواء ومقاومته(.تمثيل فيروس بسيط )ال ي  

""" 

 

def __init__(self, maxBirthProb, clearProb): 

""" 

 .instanceوتحفظ كل المعامالت كواصفات للـ  SimpleVirusمن  instanceت هيئ 

maxBirthProb: (1و  0عائم بين  االحتمال األكبر للتنسُّخ )عدد 

clearProb(1و  0)عدد عائم بين  (فيروسي)إزالة الجسم ال: االحتمال األكبر للتطهير 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def reproduce(self, popDensity): 

""" 
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 methodت ستدعى من قبل الـ بالتنسخ خالل خطوة زمنية.  فيروسيقام الجسيم الت حدد احتمالياً إذا ما 

update()  في الصفوفSimpleVirus  وPatientبالتنسُّخ باحتمال  فيروسيالجسيم ال . يقوم 

self.maxBirthProb * (1 - popDensity) 

 

 للنسل instanceبإنشاء وإعادة الـ  ()reproduceبالتنسُّخ، عندها تقوم  فيروسيإذا قام الجسيم ال

SimpleVirus  والذي له نفس قيم(maxBirthProb  وclearProb )عند األب. 

popDensity:  ،)معّرف على أنه الكثافة الحالية للسكان مقسمة على كثافة السكان )التعداد( )عدد عائم

 الكثافة العظمى.

. الولد يجب أن يكون لديه فيروسييمثل النسل للجسيم ال SimpleVirusجديداً للصف  instanceتعيد: 

إذا كان  NoChildExceptionذا الفيروس ويرفع استثناء له clearProbو  maxBirthProbنفس قيم 

 ال يقوم بالتنسُّخ. فيروسيهذا الجسيم ال

""" 

 

class SimplePatient(object): 

""" 

ً إنه يمثل مريض ً مبسط ا  لديه مقاومة للدواء. عنده . المريض ال يأخذ أي أدوية والفيروس ليسا

""" 

 

def __init__(self, viruses, maxPop): 

""" 

 كواصفات. maxPop و viruses تحفظ المعامالت ةهيئدالة ت

Viruses قائمة( مؤلفة من: قائمة تمثل مجموعة الفيروس instances  منSimpleVirus.) 

maxPop: .)التعداد األكبر للفيروس عند المريض )عدد صحيح 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def getTotalPop(self): 

""" 

 داد الكلي الحالي للفيروس.التعحصل على ت

 )عدد صحيح(. التعداد الكلي للفيروستعيد: 
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""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def update(self): 

""" 

يجب أن تنفذ الخطوات التالية  ()updateحالة تعداد الفيروس في المريض لخطوة زمنية واحدة.  حدّثت  

 بهذا الترتيب:

 ة وفقاً لذلك.فيروسيقائمة الجسيمات ال وت حدّثحياً  فيروسيتحدد إذا ما بقي الجسيم ال -

 ()updateالكثافة الحالية للسكان محسوبة. قيمة هذه الكثافة السكانية تستخدم حتى االستدعاء التالي لـ  -

ة للنسل إلى قائمة فيروسيالتنسُّخ ويضيف الجسيمات ال فيروسيتحديد إذا ما كان يجب على الجسيم ال -

 ض.الفيروسات في المري

 تعيد: التعداد الكلي للفيروس في نهاية التحديث )عدد صحيح(

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا
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 : تشغيل وتحليل محاكاة بسيطة )دون عالجات دوائية(.2المسألة 

. ()problem2يجب أن تبدأ بفهم الديناميكا السكانية قبل إعطاء أي دواء. قم بكتابة النص البرمجي للدالة 

لمحاكاة التغيرات بشكل متكرر  ()updateوتستدعي  SimplePatientيجب أن ت نشئ  methodهذه الـ 

 pylabبحفظ قيم مجموعة الفيروس خالل مسار المحاكاة واستخدم في تعداد الفيروس عبر الزمن. قم 

 ترقيمات للمخطط.وس كدالة للزمن. قم بوضع عنوان ولرسم المخطط البياني لتعداد الفير

 بالمعامالت التالية: SimplePatientيجب تهيئة 

 Viruses  100قائمة من instance  منSimpleVirus. 

 maxPop  = 1000تعداد الفيروسات الحية 

 يجب تهيئتها بالمعامالت التالية: virusesفي القائمة  SimpleVirusمن  Instanceكل 

 maxBirthProb  0.1=  فيروسياالحتمال األعظم للتنسُّخ لجسيم 

 clearProb  0.05=  فيروسيلجسيم االحتمال األكبر للتطهير 

نشئ المريض وتحاكي تغيرات لتعداد الفيروس لمدة تي ت  ال ()problem2اكتب النص البرمجي للدالة 

(، وترسم المخطط البياني لتعداد الفيروس كدالة ()updateاستدعاء لـ  300خطوة زمنية )أي  300

واختر مخططاً تمثيلياً وضعه في التقرير. ال تنسى أن تقوم بوضع  للزمن. قم بتشغيل المحاكاة عدة مرات

 ترقيمات للمحاور والعنوان على المخطط البياني.

واحفظه في ملف صورة. الشكل نافذة إلضافة المخطط إلى التقرير اضغط على أيقونة القرص في أسفل 

 )أو أي محرر نص آخر( الستيراد ملف الصورة. wordاستخدم الـ 

السؤال التالي: ما هي المدة الزمنية التقريبية التي يحتاجها  وأجب علىريرك ضع المخطط البياني في تق

 التعداد ليتوقف عن النمو؟

def problem2(): 

""" 

)ليس هناك استخدام لألدوية، الفيروسات ليس  2تقوم بتشغيل المحاكاة وترسم المخطط البياني للمسألة 

 لديها مقاومة لألدوية(.

خطوة زمنية وترسم المخطط البياني لتعداد الفيروس  300بإنشاء مريض وتشغل المحاكاة خالل  تقوم

 لدالة للزمن.

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا
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 برمجة محاكاة مع أدوية: 3المسألة 

على  فيروسيال جسيمالنسل في هذه المسألة، سنأخذ بعين االعتبار تأثير إعطاء أدوية للمريض وقدرة 

 مقاومة الدواء. المسؤولة عنحصول طفرة على الصفات الجينية و وراثة أ

لتعداد اختالفاً جينياً ضيفة تنسُّخ ستحدث الطفرة في نسل الفيروس م  عندما تقوم مجموعة الفيروس بال

 التي تؤدي إلى مقاومة األدوية.تكتسب الطفرات المالئمة  ةفيروسيالجسيمات البعض الفيروس. 

. ماذا يحدث Patientمن الصف  ()method addPrescriptionض باستخدام الـ للمريت عطى األدوية 

 عندما يتم تقديم الدواء؟

، ولكن تمنع هذه مباشرة مقاومة للدواءالتي تفتقر لة فيروسيالتي لدينا ال تقتل الجسيمات الاألدوية 

ة التي لديها فيروسيسيمات ال(. الجHIVة من التنسُّخ )مثل األدوية التي تستخدم لعالج فيروسيالجسيمات ال

 التنسُّخ بشكل طبيعي.مقاومة للدواء تستمر ب

. ResistantVirusاسمه  SimpleVirus، سوف نعّرف صفاً فرعياً لـ من أجل نمذجة هذا التأثير

ResistantVirus صفات مقاومة الدواء وراثة  ي ظهريحفظ حالة مقاومات الدواء لجسيمات الدواء و

 للنسل.

استخدام معالجات الدواء ويتعامل مع مجموعة من الـ للمريض والذي ي ظهر  تمثيالً اً نحتاج أيض

instances  منResistantVirus من أجل ذلك سنعّرف الصف .Patient  والذي هو صف فرعي من

SimplePatient .Patient  يجب أن يكون لهmethods  جديدة فيResistantVirus()  ويحفظ قائمة

 عطاة للمريض.من األدوية الم  

 هذين الصفين. methodsاطلع على قالب التوصيفات المفّصلة من أجل 

 .Patientو  ResistantVirusقم بكتابة النص البرمجي للصفين 

 4سوف تختبر هذا النص البرمجي في المسألة 

class ResistantVirus(SimpleVirus): 

""" 

 واء.إنه يمثل فيروساً يمكن أن يكون لديه مقاومة للد

""" 

 

def __init__(self, maxBirthProb, clearProb, resistances, mutProb): 

""" 
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 .instanceوتحفظ كل المعامالت كواصفات للـ  ResistantVirusمن  instanceتقوم بتهيئة 

 كواصفات. maxPopو  virusesتحفظ المعامالت  دالة تهيئة

maxBirthProb : (1-0االحتمال األعظم للتنسُّخ )عدد عائم بين 

clearProb: (.1-0)عدد عائم بين  تطهيرالتعداد األكبر لل 

Resistances ة )إما فيروسي: قاموس من أسماء األدوية )سالسل( يربط بحالة مقاومة الجسيمات ال

True  أوFalse.لكل دواء ) 

ال  فيروسيال جسيمالهذا يعني أن  {guttagonol':False, 'grimpex',False'}على سبيل المثال، 

 .grimpex وال guttagonolيقاوم 

mutProbعدد عائم(. إنه احتمال اكتساب أو فقدان  فيروسي: هو احتمال حدوث الطفرة لهذا الجسيم ال(

 مقاومة الدواء.

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def getResistance(self, drug): 

""" 

من قبل  methodلدواء. ت ستدعى هذه الـ  فيروسياومة هذا الجسيم الحالة مقتحصل على 

getResistPop() التي لديها مقاومة للدواء.ة فيروسيفي المريض لتحديد عدد الجسيمات ال 

 لتعداد الكلي الحالي للفيروس.

drug(.دواء )سلسلة: ال 

 .Flaseإال تعيد من الفيروس مقاوم للدواء، و instanceإذا كان هذا الـ  Trueتعيد: 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

def reproduce(self, popDensity, activeDrugs): 

""" 

 methodيتنسَّخ في خطوة زمنية. وت ستدعى من قبل الـ  فيروسيتحدد احتمالياً إذا ما كان الجسيم ال

update()  في الصفPatient. 

عندها ال يقوم بالتنسُّخ. وإاّل يقوم  activeDrugsء في مقاومة ألي دوا فيروسيإذا لم يكن لدى الجسم ال

 بالتنسُّخ باالحتمال التالي: فيروسيالجسيم ال

self.maxBirthProb * (1 - popDensity) 
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من النسل  instanceبإنشاء وإعادة الـ  ()reproduceبالتنسُّخ، عندئذ تقوم  فيروسيإذا قام هذا الجسيم ال

ResistantVirus والذي ل( ه نفس قيمmaxBirthProb  وclearProb .)لألب 

(، النسل لديه self.resistancesلفيروس )أي كل مفتاح لـ عند امن أجل كل صفة مقاومة للدواء 

لتغيير صفة المقاومة  mutProbصفة المقاومة تلك من األب، واالحتمال ليرث  mutProb-1 حتمالاال

 في االبن.

 grimpexولكنه ليس مقاوماً لـ  guttagonolمقاوماً لـ  فيروسيم العلى سبيل المثال، إذا كان الجسي

أن يخسر االبن مقاومة  %10، عندئذ يكون هناك احتمال 0.1يساوي  `self.mutProb` وكان

guttagonol أن يكون االبن مقاوماً لـ  %90 واحتمالguttagonol. 

يكون االبن مقاوماً لـ ال أن  %90 واحتمال grimpexأن يكسب االبن مقاومة لـ  %10هناك احتمال 

grimpex. 

popDensity كثافة السكان )عدد صحيح( معّرف على أنه التعداد الحالي للفيروس مقسماً على التعداد :

 األكبر للفيروس.

activeDrugsقائمة سالسل(. فيروسي: قائمة بأسماء األدوية الفعالة على هذا الجسيم ال( 

يجب أن يكون  نسل. الفيروسيالجسيم ال نسليمثل  ResistantVirusصف جديد من ال instanceتعيد: 

إذا  NoChildExceptionلهذا الفيروس. ويرفع استثناء  clearProbو  maxBirthProbله نفس قيم 

 ال يقوم بالتنسُّخ. فيروسيكان هذا الجسيم ال

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

class Patient(SimplePatient): 

""" 

المريض. يمكن للمريض أن يأخذ أدوية ومجموعة الفيروسات لديه يمكن أن تكتسب مقاومة للدواء  يمثل

 الذي يأخذه.

""" 

def __init__(self, viruses, maxPop): 

""" 

عطاة )والتي  maxPopو  virusesدالة تهيئة تحفظ المعامالت  كواصفات. وتقوم بتهيئة قائمة األدوية الم 

 دوية مبدئياً(.يجب ال يكون فيها أ

Viruses قائمة( القائمة تمثل مجموعة الفيروس :instances  منSimpleVirus). 

maxPop: )تعداد الفيروس األعظم لهذا المريض )عدد صحيح 

""" 
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 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def getPrescriptions(self) 

""" 

عطاة لهذا المريض.  تعيد األدوية الم 

عطاة لهذا المريض.تعيد: قائمة أسماء األد  وية )سالسل( الم 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def getResistPop(self, drugResist): 

""" 

 .drugResistتحصل على تعداد الفيروسات المقاومة لألدوية الموجودة في القائمة 

drugResist : على سبيل المثال –مقاومات األدوية الموجودة لدى الفيروس )قائمة سالسل ،

'[guttagonol]'  أو['guttagonol', 'grimpex']). 

قاومة لكل)عدد صحيح(  اتتعداد الفيروستعيد   .drugResistاألدوية الموجودة في القائمة  الم 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

def update(self): 

""" 

بتنفيذ هذه  ()updateم يجب أن تقو ث حالة تعداد الفيروس في المريض خالل خطوة زمنية واحدة.َحدِّ ت  

 اإلجراءات بالترتيب:

 ة تبعاً لذلكفيروسيبقي حياً أم ال وتحديث قائمة الجسيمات ال فيروسيتحديد إذا ما كان كل جسيم  -

 .()updateكثافة السكان الحالية محسوبة. ت ستخدم هذه القيمة لكثافة السكان حتى االستدعاء التالي لـ  -

ة للنسل فيروسيوتضيف الجسيمات الن يجب عليه التنسُّخ كا ا ماتحدد إذ فيروسيمن أجل كل جسم  -

 لقائمة الفيروسات في هذا المريض.

عطاة يجب أن تكون مبينة إذا ما كان كل جسيم   يقوم بالتنس خ. فيروسيقائمة األدوية الم 

 في نهاية التحديث )عدد صحيح(فيروس الكلي لل تعدادال :تعيد

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا
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 تشغيل وتحليل محاكاة مع دواء 4المسألة 

لتشغيل محاكاة. سوف تقوم  3في هذه المسألة، سوف نستخدم النص البرمجي الذي كتبته في المسألة 

 بالمعامالت التالية، ثم قم بتشغيل المحاكاة وأجب على عدة أسئلة: Patientمن  instanceبإنشاء 

 Viruses  100قائمة من instance من ResistantVirus. 

 maxPop  = 1000تعداد الفيروسات الحية 

 يجب تهيئتها بالمعامالت التالية: virusesفي القائمة  ResistantVirusمن  Instanceكل 

 maxBirthProb  0.1=  فيروسياالحتمال األعظم للتنسُّخ لجسيم 

 clearProb  0.05=  فيروسياالحتمال األكبر للتطهير لجسيم 

 Resistances الجينية عند الفيروس لألدوية في التجربة =  المقاومة{‘guttagonol’:False} 

 mutProb 0.005=  فيروسياحتمال الطفرة في نسل الجسيم ال 

 150متبوعة بـ  guttagonolخطوة زمنية متبوعة بإضافة الدواء  150قم بتنفيذ محاكاة تتألف من 

مثلة.رب وتأكد من قم بإجراء عدة تجا 2خطوة زمنية إضافية. كما في المسألة   أن نتائجك مكررة وم 

. ما هو guttagonolة المقاومة لـ فيروسيارسم المخطط البياني لسجل التعداد الكلي والتعداد للجسيمات ال

 المنحى الذي تالحظه؟

 هل يتوافق المنحى مع حدسك؟ قم بوضع المخطط البياني وإجابة هذه األسئلة في التقرير.

 

def problem4(): 

""" 

 .4تقوم بتشغيل المحاكاة وترسم المخطط البياني للمسألة 

وتشغل المحاكاة  guttagonolتضيف خطوة زمنية و 150لمدة تقوم بإنشاء مريض وتشغل المحاكاة 

 .خطوة زمنية أخرى 150لمدة 

 يتم رسم المخططات لـ 

 التعداد الكلي للفيروس مقابل الوقت

 مقابل الوقت guttagonolو التعداد للفيروسات المقاومة لـ 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا
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 تأثير تأخير العالج على نتيجة المريض 5المسألة 

نقوم باستعراض تأخير العالج على قدرة الدواء على القضاء على الفيروس. يجب  في هذه المسألة، سوف

 يض.أن تقوم بتشغيل المحاكاة عدة مرات لمالحظة المنحى في التوزيعات لنتائج المر

  

. ثم قم guttagonolخطوة زمنية قبل إعطاء المريض  0و 75و 150و 300من أجل محاكاة القم بتنفيذ 

استخدم معامالت التهيئة نفسها من أجل خطوة زمنية إضافية.  150 بتنفيذ المحاكاة من أجل

ResistantVirus  وPatient  4المسألة كما في. 

 

عداد النهائي للفيروس. تجربة عدة مرات، وأثناء ذلك قم بتسجيل المن أجل الشروط األربعة قم بتكرار الت

للتعداد النهائي للفيروس خالل كل  (Histogram) درجيملرسم المخطط ال ()pylab histاستخدم دالة 

للمخطط  y-والمحور النهائي للفيروسالكلي لتعداد درجي يجب أن يكون امللمخطط ال x-شرط. المحور

. يجب أن تقرر مدرجين عدد المرضى الخاص بكل عمود من أعمدة المخطط اليجب أن يكو مدرجيال

 كل شرط للحصول على توزيع منطقي. علل قرارك في التقرير.عدد مرات تكرار 

 

ة األربعة في تقريرك وأجب عن السؤال التالي: إذا كان عدد الجسيمات مدرجيضع المخططات ال

، ما هي النسبة المئوية للمرضى الذي تعافوا في نهاية 50-0ة النهائية التي تم شفائها هو فيروسيال

 المحاكاة؟

ر   اشرح كيف تنتج هذه العالقة من النموذج. العالج؟ما هي العالقة بين عدد المرضى الذين تعافوا وتأخ 

 

من أجل كل شرط. قم إن تنفيذ عدد كاف من التجارب قد يأخذ بعض الوقت للوصول لتوزيع تلميح: 

البرمجي من األخطاء باستخدام عدد صغير من التجارب. بعد تنقيح النص البرمجي من بتنقيح النص 

 األخطاء استخدم عدداً كبيراً من التجارب وتوقع أن تأخذ المحاكاة عدة دقائق.

دقائق لتنفيذ   6-3لمراقبة عملية المحاكاة. يجب أن تأخذ المحاكاة حوالي  printاستخدم عبارات الطباعة 

 ن التجارب.عدد منطقي م

def problem5(): 

""" 

 .5للمسألة  ةالبياني اتتقوم بتشغيل المحاكاة وترسم المخطط

تأخر ونتيجة المريض.  تقوم بتنفيذ عدة محاكاة إلظهار العالقة بين العالج الم 

 0و 75و 150و 300يتم عرض المخططات البيانية للتعدادات الكلية النهائية للفيروس من أجل تأخيرات 

 خطوة زمنية للمحاكاة(. 150زمنية )متبوعة بـ خطوة 
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""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 تصميم خطة عالج باستخدام دواءين 6سألة الم

اكتساب مقاومة للدواء هي باستخدام إعطاء عدة أدوية تعمل بشكل مستقل مسألة  إحدى طرق حل

 لمهاجمة تعداد الفيروس.

 

بشكل مستقل لمعالجة الفيروس. سوف نستخدم هذا النموذج نستخدم دواءين يعمالن  7و 6في المسألة 

لتحديد الطريقة األفضل للمعالجة بالدواءين. وبالتحديد، سوف نفحص تأثير الفترة الزمنية بين إعطاء 

 الدواء األول والدواء الثاني على نتائج المريض.

 

 :Patient ، استخدم المعامالت التالية إلنشاء مريض7-6من أجل المسائل 

 Viruses  100قائمة من instance من ResistantVirus. 

 maxPop  = 1000تعداد الفيروسات الحية 

 يجب تهيئتها بالمعامالت التالية: virusesفي القائمة  ResistantVirusمن  Instanceكل 

 maxBirthProb  0.1=  فيروسياالحتمال األعظم للتنسُّخ لجسيم 

 clearProb 0.05=  فيروسير لجسيم االحتمال األكبر للتطهي 

 Resistances المقاومة الجينية عند الفيروس لألدوية في التجربة 

 ={‘guttagonol’:False ‘grimpex’:False} 

 mutProb 0.005=  فيروسياحتمال الطفرة في نسل الجسيم ال 

 

يذ المحاكاة ثم قم بتنفللمريض.  guttagonol خطوة زمنية قبل إعطاء 150قم بتنفيذ المحاكاة من أجل 

للمريض. وأخيراً  grimpexخطوة زمنية إضافية قبل إعطاء دواء آخر  0و 75و 150و 300من أجل 

 خطوة زمنية إضافية. 150قم بتنفيذ المحاكاة من أجل 

 

، وأثناء ذلك قم بتسجيل العداد النهائي للفيروس. مرة 30من أجل الشروط األربعة قم بتكرار التجربة 

 للتعداد النهائي للفيروس خالل كل شرط. مدرجيلرسم المخطط ال ()pylab histاستخدم دالة 
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ضع المخططات المدرجية األربعة في تقريرك وأجب عن السؤال التالي: هي النسبة المئوية للمرضى 

الذي تعافوا في نهاية المحاكاة؟ ما هي العالقة بين عدد المرضى الذين تعافوا والوقت بين إعطاء 

 الدواءين؟ 

 

لمراقبة  printاستخدم عبارات الطباعة ستأخذ المحاكاة عدة دقائق للتنفيذ.  5كما في المسألة لميح: ت

 عملية المحاكاة. 

 

def problem6(): 

""" 

 .6محاكاة وترسم المخططات البيانية للمسألة عدة تقوم بتشغيل 

تأخر ونتيجة ال  مريض.تقوم بتنفيذ عدة محاكاة إلظهار العالقة بين العالج الم 

خطوة  0و 75و 150 فتراتمن أجل يتم عرض المخططات البيانية للتعدادات الكلية النهائية للفيروس 

 خطوة زمنية للمحاكاة(. 150)متبوعة بـ  بين إضافة األدوية زمنية

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا
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 مع دواءين فيروسلالديناميكا السُّكَّانِيَّة لتحليل  7المسألة 

الديناميكا السُّكَّانِيَّة للعالقة بين نتيجة المريض والوقت بين إعطاء األدوية، لقد قمنا بفحص  لفهم أفضل

 بتفصيل أكبر. 6لمحاكاتين من المسألة  للفيروس

 

. ثم قم بتنفيذ المحاكاة guttagonolخطوة زمنية قبل إعطاء المريض  150قم بتنفيذ المحاكاة من أجل 

للمريض. وأخيراً قم بتنفيذ المحاكاة  grimpexفية قبل إعطاء دواء آخر خطوة زمنية إضا 300من أجل 

و  ResistantVirusاستخدم معامالت التهيئة نفسها من أجل  خطوة زمنية إضافية. 150من أجل 

Patient  6كما في المسألة. 

 

معاً ثم grimpex و guttagonolخطوة زمنية قبل إعطاء المريض  150قم بتنفيذ محاكاة ثانية من أجل 

 .خطوة زمنية إضافية 150قم بتنفيذ المحاكاة من أجل 

 

 تأكد من تنفيذ المحاكاة عدة مرات للتأكد من تحليل النتائج التي تمثل الخرج األكثر شيوعاً.

 

 guttagonolمن أجل المحاكاتين قم برسم المخطط البياني للتعداد الكلي وتعداد الفيروسات المقاومة لـ 

 grimpex و guttagonolوتعداد الفيروسات المقاومة لـ  grimpexسات المقاومة لـ وتعداد الفيرو

 كدالة للوقت.

 

 عالقة بين نتيجة المريض والوقت بين إعطاء الدواءين؟الاشرح لماذا تظهر 

 

def problem7(): 

""" 

 يجة المريض.تفحص العالقة بين إعطاء عدة أدوية ونت بيانية مخططاتمحاكاة وترسم تقوم بتشغيل عدة 

لمحاكاة لتأخير -لكل الفيروسات والفيروسات المقاومة للدواء مقابل الوقت بيانية المخططات التقوم برسم 

عطاة معاً. -الدواءينبين إعطاء خطوة زمنية  300زمني يساوي   وعدة محاكاة من أجل األدوية الم 

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا
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 عدم استجابة المريض 8المسألة 

وهي مسألة معروفة حيث ال يقوم المريض بأخذ األدوية كما هي موصوفة بشكل ثابت. أحيانا ينسى 

وأحياناً يرفض أخذه أدويته. اشرح في تقريرك )ال تكتب أي نص برمجي( كيف يمكنك نمذجة مثل هذه 

 التأثيرات
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 ملية التسليم:ع

 

 الحفظ .1

 .writeup.pdfوقم بتسمية تقريرك . ps12.pyفي ملف واحد اسمه  المعدّلالنص البرمجي قم بحفظ 

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .2

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:

 

# Problem Set 12 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...

حة.  اختبارات .3 حةبعد انتهائك من الواجب المنزلي، قم باختبارات الص ِ  التالية: الّصِ

o الملف  قم بتشغيلps12.py .وتأكد من أنه يعمل دون حدوث أي أخطاء 

 

 


