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Samenvatting 

Discrete simulatie is vaak een nuttig hulpmiddel 
beoordelen van het ontwerp van een industrieel systeem. 
kost het ontwerp van zo'n simulatie veel werk. Dearom 
interessant te kunnen beschikken over een omgeving 
modelleren en simuleren geYntegreerd zijn. 

bij het 
Meestal 
is het 
waarin 

In Smalltalk-SO is een interactieve gra£ische omgeving 
geYmplementeerd waarin kan warden gemodelleerd en gesimuleerd. 
Het systeem is gebaseerd op de proces interactie benadering zoals 
beschreven in het proe£schri£t van R. Overwater "Processes and 
interactions", en helpt bij het behouden van c0nsistentie van het 
model tijdens het modelleren. Tegelijk met het modelleren wordt 
een simuleerbare structuur gegenereerd. Het is eenvoudig om 
modelleren en simuleren ter evaluatie van het model, elkaar te 
laten a£wisselen. 

Abstract 

Discrete Event Simulation in Smalltalk-80 

Discrete Event Simulation is o£ten a use£ul tool to evaluate the 
design 0£ an industrial system. The creation 0£ such a simulation 
normally involves a large amount 0£ e££ort. It is therefore 
interesting to provide an environment in which design and 
simulation are integrated. 
To this end, Smalltalk-80 is used to implement an interactive 
graphic tool that aids the design. It is based on the process 
interaction approach, as described by R. Overwater in his 
dissertation "Processes and Interactions", and helps to maintain 
consistency of the model under development. At the same time, a 
£ramework for a simulation is genereted. It is easy to alternate 
between n,odifying the design and evaluating it by means 0£ 
simulation. 
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1. Inleiding 

Binnen de vakgroep WPA <Werktuigbouwkunde, Productietechnologie 
en -Automatisering) van de T.U.Eindhoven wordt onderzoek verricht 
op het gebied van het automatiseren van industri~le systemen. 
Centraal in dit onderzoek staat een benaderingswijze voor het 
modelleren van industriele systemen, genaamd de proces interactie 
benadering [Overwater, 1987J. 
Uitgangspunt van deze benadering is om het te modelleren systeem 
te beschouwen als een verzameling gelijktijdig verlopende 
processen met daartussen interacties. 
Bij deze benadering worden een drietal stadia onderscheiden in de 
ontwikkeling van een industrieel systeem te weten: de 
specificatie£ase, de validatie£ase en de implementatie£ase. In de 
specificatie£ase wordt een model van het te beschouwen systeem 
opgesteld. Tijdens de validatie£ase wordt de juistheid van dit 
model onderzocht en inzicht verkregen in het systeemgedrag. 
Tenslotte wordt in de implementatie£ase de eigenlijke besturing 
geYmplementeerd. 
Passend bij deze drie fasen is een drietal gereedschappen 
ontwikkeld. Voor de speci£icatie£ase wordt gebruik gemaakt van 
grafische a£beeldingen en natuurlijke taal. Het 
validatiegereedschap bestaat uit een simulatiepakket. Het 
implementatiegereedschap is een pakket voor real-time besturing. 

De huidige generatie gereedschappen is geYmplementeerd in de 
programmeertalen Modulair Pascal [Bron, Dijkstra, 1987], en 
Modula 2 (Wirth, 1985]. 

Deze opdracht besteedt aandacht aan de eerste twee fasen met als 
uitgangspunt het gebruik van de programmeertaal Smalltalk-80 
[Goldberg, 1983]. 

Bij de uitvoering van deze opdracht was mijn begeleider ir. W.C. 
Boot. Tijdens een belangrijk deel van de opdracht was er meer 
sprake van samenwerking dan van begeleiding. Een aantal 
wezenlijke ideeen die in dit verslag worden gepresenteerd zijn 
dan ook van hem afkomstig. 

Tevens zou ik hierbij ing. C.J. Offerman willen bedanken voor 
zijn bijdrage aan diverse discussies tijdens het verloop van de 
opdracht. 
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2. Een beetje Smalltalk 

Omdat de opdracht betrekking hee£t op het iaplementeren van 
programmatuur in Smalltalk-SO is het onvermijdelijk dat hier en 
daar Smalltalk termen worden gebruikt. Om deze enigszins te 
verhelderen volgt hier een kort overzicht van de belangrijkste 
Smalltalk begrippen. 

objecten, classes, instances en instance variabelen 
Smalltalk is een objectgeorienteerde programmeertaal. Objecten 
warden gegroepeerd in classes. Een object dat hoort tot een 
bepaalde class wordt een instance van die class genoemd. Een 
class beschrijft hoe een instance ervan is opgebouwd <enigszins 
vergelijkbaar met een typedeclaratie in Modula). De 
classdefinitie bepaald namelijk het aantal en de namen van de 
zogenaamde instance variabelen. Iedere instance van een class 
bestaat in £eite uit zo'n verzameling instance variabelen. Deze 
instance variabelen hebben ale waarde weer instances van 
<meestal) andere classes. 

protocol en methoden 
Bovendien beschriJft een class het protocol voor de instances van 
die class. Het protocol bestaat uit een verzameling methoden. Een 
methode <vergelijkbaar met een procedure in Modula) implementeert 
een stuk functionaliteit. Door een object een boodschap te zenden 
wordt een methode uitgevoerd. In een methode warden over het 
algemeen weer andere boodschappen gezonden. Verschillende classes 
mogen methoden met dezelfde naam implementeren. Smalltalk kan aan 
de ontvanger van de boodschap zien welke methode wordt bedoeld. 

classhierarchie 
Een class kan worden gedefinieerd ala een subclass van een andere 
class. <Omgekeerd spreekt men van een superclass>. Op deze wijze 
ontstaat een boomstructuur die de class-hierarchie genoemd wordt. 
Over het algemeen wordt een subclass gede£inieerd indien een 
class gemaakt moet worden die vergelijkbaar maar speci£ieker is 
dan een bestaande class. Instances van een subclass hebben alle 
instance variabelen van hun superclass plus de instance 
variabelen die hun eigen classde£initie toevoegt. Instances van 
een subclass erven al het protocol van hun superclasa-keten. 
Indien de class zel£ een methode implementeert wordt deze 
gebruikt in plaats van een mogelijk ge~r£de methode. 

window, muis en menu 
Smalltalk-80 is een interactieve grafische programmeeromgeving. 
Het systeem gebruikt een bit-mapped display en een muis. Het 
presenteert uitvoer over het algemeen in windows <vensters> en 
gebruikt met de muis oproepbare menu's (en een toetsenbord> als 
invoermedium. 

processen 
Smalltalk biedt de mogelijkheid om willekeurige stukken Smalltalk 
code als een proces te de£ini~ren en onafhankelijk van andere 
processen te executeren met een bepaalde prioriteit. De 
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scheduling van processen met dezel£de prioriteit gebeurt op een 
run-until-blocked basis. Dit betekent dat een proces mag 
executeren totdat een proces met een hogere prioriteit 
beschikbaar is 0£ totdat het in een situatie komt dat het niet 
verder kan met zijn executie <ten gevolge van een P-operatie op 
een sema£oor). 

Semaphore en SharedQueue 
Het Smalltalk-systeem bevat de class Semaphore; instances ervan 
ziJn vergelijkbaar met de sema£oren van Dijkstra (Dijkstra, 
1986]. De primitieve operaties erop zijn signal en wait, die 
overeenkomen met een V- respectievelijk P-operatie. Een wait op 
een Semaphore is de enige (primitieve) operatie die een proces 
kan blokkeren. 
Een instance van de class SharedQueue biedt de mogelijkheid 
willekeurige Smalltalk objecten over te dragen, ook tussen 
gelijktijdig lope~de processen. Het protocol verzorgt de mutex
a£scherming Cgebr~ikmakend van sema£oren>. Een object kan in een 
sharedOueue worden gezet met nextPut: en eruit worden gehaald met 
next. De next kan, via een Semaphore die deel uitmaakt van de 
SharedOueue, blokkerend zijn. 
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3. De proces interactie benadering 

De proces interactie benadering is een benaderingswijze waarbij 
een industrieel systeem wordt beachouwd ala een verzameling 
gelijktijdig (parallel) verlopende processen met daartussen 
interacties [Overwater, 1987J. De benadering maakt het mogelijk 
dat voor modelbeachrijving, aimulatie en besturing slechta ~6n 
model nodig is, en dat belangrijke delen van de speci£icatie 
kunnen worden hersebruikt voor het sim:·latieprogramma en het 
besturingsprogramma. 

3.1. Basisbegrippen van de proces interactie benadering 

Een industrieel systeem wordt gezien ala een verzameling Cactieve 
en passieve) elementen met daartussen relaties. Actieve elementen 
zijn elementen die door het uitvoeren van acties de toestand van 
het syeteem kunnen veranderen. Passieve elementen kunnen de 
toestand van het systeem niet veranderen maar zijn belangrijk 
voor het systeem voor wat betre£t hun aanwezigheid 0£ hun 
"waarde". Elementen hoeven niet :fysisch te bestaan. Zo kan 
bijvoorbeeld bepaalde in:formatie ook als een element worden 
beschouwd. 

De toestand van het systeem is een inventarisatie van alle 
aanwezige elementen in het systeem met hun waarden en van de 
structuur van het systeem (de heersende relaties). 
Een actie is een toestandsverandering van het systeem. 
Een proces is een verzameling acties, uitgevoerd door een actie£ 
element. Een proces kan de waarde van elementen veranderen, 
elementen uit het systeem verwijderen of er aan toevoegen. Ieder 
actie£ element voert een proces uit. 

Interacties dragen passieve elementen over tussen actieve 
elementen. Dit om synchroniaatie o:f communicatie te bereiken 
[Andrews, Schneider, 1983J. Interacties tussen twee processen 
warden simpele interacties genoemd; interacties tuasen meer dan 
twee processen zijn samenqestelde interacties. Op interacties kan 
een tweetal operaties uitgevoerd worden, te weten: een 
zendoperatie en een ontvangoperatie. Interacties kunnen worden 
verdeeld naar de aard van hun werking. Primair worden twee 
soorten onderscheiden: discrete interacties en continue 
interacties. Discrete interacties zijn primair bedoeld voor 
synchronisatie. Ze bevatten een bu££er waarin door een 
zendoperatie een element wordt geplaatst. Een ontvangoperatie 
verwijdert een element uit de bu££er. Deze ontvangoperatie hee£t 
een blokkerend e££ect indien de bu££er leeg is: het proces det de 
ontvangoperatie uitvoert wordt inactie£ totdat er weer een 
element beschikbaar komt. Dit is de synchroniaerende werking van 
een discrete interactie <vergelijkbaar met de P- en V-operatie op 
semaforen van Oijksta, echter met de mogelijkheid elementen 
tussen processen over te dragen>. 
Continue interacties bezitten deze blokkerende werking niet. Een 
ander belangrijk verschil is dat een ontvangoperatie de elementen 
niet uit de buffer verwijdert, maar een kopie ervan aan het 
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ontvangende proces levert. Een zendoperatie vervangt het element 
in de een-element grote buffer. Continue interacties zijn primair 
bedoeld voor communicatie tussen verschillende processen. 

Ofschoon niet vermeld in de de£initie van een interactie wordt in 
de praktijk stilzwijgend de volgende aanvulling op de definitie 
toegepast: bij een samengestelde interactie waarop verschillende 
processen een zendoperatie uitvoeren is het gedrag van de 
interactie voor al deze zendoperaties gelijk. Een analoge 
definitie geldt voor de ontvangkant. 

Zowel de processen ale de interacties kunnen worden beschouwd ale 
relaties tussen de elementen in het systeem. Processen omdat ze 
bepalen hoe passieve elementen in andere passieve elementen 
worden geconverteerd; interacties omdat ze een synchronisatie of 
communicatie tussen verechillende actieve elementen verzorgen. 

3.2. De grafische voorstelling van een model 

Bij het beschrijven van een model wordt vaak gebruik gemaakt van 
een grafische voorstelling. Hierin wordt een proces (0£ een 
actief element dat het proces uit zal voeren) voorgesteld door 
een bol <bubble>, een interactie door een pijl (arrow) tussen 
twee bollen tin het geval van een simpele interactie) of een 
streepje wear verschillende pijlen aankomen en vertrekken (voor 
een samengestelde interactie). Figuur 1 zal dit verduidelijken. 

sirnpele 
inter a ctie 

:figuur 1 
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De beschrijving van een systeem door een bollen-en-pijlen-plaatje 
wordt een PRIND <Process Interaction Diagram) genoemd. Zo'n 
PRIND bevat een aantal bollen en pijlen. Indien een proces 
geexpandeerd is, den is er voor dat proces weer een PRIND. Een 
interactie die aan een geexpandeerd proces vastzit zal zowel in 
de PRIND wear het proces zichtbaar is, als in de PRIND van het 
geexpandeerde proces zichtbaar zijn. EAn interactie kan zo door 
meerdere pijlen warden vertegenwoordigd. 
De naam van een proces ken in de bol ervan warden geschreven; de 
soort interactie (discreet 0£ continu) kan bij de interactie 
worden vermeld. 

3.3. Een model gezien vanuit specificatieperspectief 

Bij speci£icatie van een eysteem (ook wel modelleren genoemd) 
worden de processen en interacties van dat systeem beschreven. 

processen 
TiJdens de specificatie wordt vaetgelegd welke processen binnen 
het uiteindelijke systeem zullen worden uitgevoerd en door welke 
actieve elementen dat zal gaan gebeuren. 
Daartoe wordt enerzijds vastgelegd waar de actieve elementen in 
het systeern voorkornen. Anderzijds wordt voor elk actief element 
een proceebeechrijv1ng opgesteld. 
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat meerdere actieve 
elementen dezelfde procesbeschrijving hebben. Dit worden 
elementen van dezelfde soort, oftewel soortgenoten genoemd. 
Hoewel soortgenoten dezelfde procesbeschrijving hebben, hoeft de 
procesafloop binnen het systeern niet exact hetzelfde te ziJn. De 
procesafloop wordt namelijk via de interacties beYnvloed door de 
omgeving van de betre££ende elementen, en die is voor elk element 
verschillend. 

expansie 
Een proces ken meerdere actiee omvatten. Het hangt a£ van de aard 
van het proces of deze actiee tegelijk kunnen plaatsvinden 0£ na 
elkaar moeten gebeuren. In het eerste geval aoet het proces 
worden opgevat els een verzameling (sub-)processen. Een procee 
dat wordt opgevat ala eubprocessen zal een geexpandeerd proces 
warden genoemd. Een subproces wordt ook wel een kind van het 
geexpandeerde proces genoemd, en andereom wordt het geexpandeerde 
proces wel het ouder- of vaderproces genoemd. Een proces dat niet 
geexpandeerd is, heet een bladproces. Het expanderen is een 
belangrijke eigenschap van de proces interactie benadering. Het 
maakt een hierarchische structuur van een model mogelijk met als 
voordeel de mogelijkheid om hierarchisch te ontwerpen 
tbijvoorbeeld top-down). De interactiee waarop een procea 
operaties uitvoert zijn belangrijk voor de omgeving van dat 
proces en bepalen de £unctionaliteit ervan. Op dat niveeu kan 
buiten beschouwing worden gelaten hoe het procea er van binnen 

11 uitziet. Het maakt op dit niveau niet uit of het geexpandeerd ia, 
0£ het interne interacties bevat en uit hoeveel subprocessen het 
eventueel bestaat. De kracht van de mogelijkheid van expansie is 
vergelijkbaar met de kracht van het kunnen de£inieren van 
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functies binnen de definitie van andere £uncties in een 
programmeertaal. 

Interacties die aan een geexpandeerd proces vastzitten, zijn in 
£eite verbonden met subprocessen van dat proces. Het zijn de 
subprocesaen <of eventueel daar weer kinderen van> die de zend
en ontvangoperaties uitvoeren. 

Een probleem in het gebruik van de proces interactie benadering 
doet zich voor in ondermeer het volgende geval. Op het bovenste 
niveau levert een a£wasproces natte objecten. Een samengestelde 
interactie verdeelt deze objecten over een proces dat machinaal 
drogen verzorgt en een proces dat het drogen handmatig uitvoert. 
Vervolgens wordt dit HandDrogen proces bekeken. Het proces blijkt 
te bestaan uit twee Droger-processen. Daarom ligt het voor de 
hand de interactie op dit niveau als samengesteld te beschouwen. 
Figuur 2 laet de situatie zien die nu is ontstaan. 

Het probleem is dat aan deze situatie bij nadere beschouwing geen 
zinnige interpretatie kan worden gegeven. 
Enerzijds zou de interactie als 66n <samengestelde) interactie 
kunnen worden beschouwd. Dit zou betekenen dat alle zendoperaties 
gelijkwaardig zijn aan elkaar, evenals alle ontvangoperaties. Dat 
dit tot moeilijkheden leidt blijkt uit £iguur 3. Hierbij is de 
mogelijkheid toegevoegd dat door een handdroger slecht 
a£gedroogde objecten opnieuw door een handdroger dienen te worden 
a£gedroogd. Bij de gegeven interpretatie zou dat echter ook 
kunnen gebeuren door de machinedroger, wet niet de bedoeling is. 
Aengezien dit probleem niet op het ge~xpandeerde niveau alleen is 
te zien, staat deze interpretatie op gespannen voet met het top
down ontwerpen. 
Anderzijds zou men de gegeven situatie kunnen interpreteren els 
bestaanae uit twee interacties. De proces interactie benadering 
voorziet echter niet in ''interacties tussen interacties" die dan 
nodig zouden zijn. 
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HandDrogen 1 

£iguur 2 
HandDrogen 1 

figuur 3 

12 



kubuseen, zendacties en ontvangacties 
Een oploasing voor dit probleem wordt gevonden in het 
splitsen van een interactie in een kubus met een aantal 
zendacties en ontvangacties. Een proces ken een zendoperatie 
uitvoeren op een zendactie en een ontvangoperatie uitvoeren op 
een ontvangactie. Tussen zend- en ontvangacties zit een kubua, 
zodat een zendactie objecten overdraagt van een proces naar een 
kubus, en een ontvangactie dit doet van een kubus naar een 
proces. Op een kubus moet tenminste ~~n zendactie en ~~n 

ontvangactie aangesloten zijn. Er wordt nu bij het tekenen geen 
onderscheid meer gemaakt tussen siapele en aamengeatelde 
interacties. 
Zie £iguur 4 ter illustratie. 

J>.syr,c86 
0 

£iguur 4 

~'-, 

HandDrogen 1') 
expar,ded 

/ 

Door de scheiding van zend- en ontvangactiea is het bovengenoemde 
afwasprobleem opgelost omdat aan de actie gezien kan worden 0£ 
deze nog naar een kubus mag lopen. Bij een zendactie moet dat 
wel, bij een ontvangactie mag dat niet. Bij toepassing van deze 
regel kan nooit een interactie op meer den •6n niveau zijn 
samengesteld. Om de regel goed te kunnen toepassen ie het 
noodzakelijk dat op elk niveau zend- en ontvangactiee van elkaar 
te onderscheiden zijn. 

Er bestaan veel verschillende soorten interacties. Binnen de 
categorie discrete interacties kan bijvoorbeeld onderecheid 
warden gemaakt tussen interacties met een eindige en met een 
aneindige bu£ferafmeting. Verder kan bijvoorbeeld de manier 
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waarop de objecten in de buffer worden gesorteerd verschillen. Er 
wordt daarom aan kubussen gedacht als de belichaming van een 
bepaald protocol. Daarom is gekozen voor een driedimensionaal 
object, vergelijkbaar met de bollen voor proceasen. De 
verschillende soorten interacties kunnen worden gebouwd door 
verschillende soorten kubussen te bouwen. De zend- en 
ontvangoperaties die door de processen worden uitgevoerd kunnen 
altijd gelijk zijn, evenals de zend- en ontvangactiea. 

Om het mogelijk te maken de verschillende interactievormen te 
implementeren enkel door verschillende kubusaen te bouwen, is een 
soort hand-shaking ingepast in het zend- en ontvangprotocol. Een 
zend- of ontvangactie bestaat uit twee semaforen en een 
sharedOueue. Een van de sema£oren heet request, de andere allow. 
Een zendoperatie verloopt door eerst een signal op de request 
semafoor uit te voeren. Vervolgens wordt een wait op de allow 
gedaan. Pas daarna wordt de eigenlijke zendoperatie uitgevoerd op 
de queue. Een analoog communicatie-protocol geldt voor de 
ontvangoperatie. 

Een belangrijk verschil met de oorspronkelijke interacties is dat 
nu interactiemechanismen kunnen worden toegevoegd zonder dat de 
specificatietaal hoeft te worden uitgebreid. 

Tijdens de specificatie kan men de kubussen beachrijven in 
pseudocode. 

De zend- en ontvangacties hoeven niet te worden beschreven. 
gedrag is altijd gelijk. Het zijn voor de gebruiker 
veranderbare objecten; de gebruiker zal de noodzaak ze 
veranderen ook niet voelen, omdat verschillend gedrag altijd 
de kubus uit te drukken is. 

Hun 
geen 

te 
in 

Vanaf hier wordt het woord interactie gebruikt voor een kubus 
samen met de daaraanvastzittende zend- en ontvangactiea. 
Het proces waarin de kubus wordt toegevoegd is bet vaderproces 
van de kubus. 
Processen, kubussen en zend- en ontvangacties worden 
simulatieobjecten genoemd. 

pseudocode 
Voor de beschrijving van de processen wordt gebruik gemaakt van 
een pseudocode. Dit kan een natuurlijke taal zijn, eventueel 
uitgebreid met een aantal constructies die bepaalde 
veelvoorkomende begrippen gemakkelijker laten beschrijven. 
Geexpandeerde processen hebben zelf geen procesbeschrijving 
nodig. Hun acties warden beschreven door de subprocessen. 

3.4. Een model gezien vanuit simulatieperspectief 

processen 
Om te kunnen simuleren dient voor elk actief element een soort 
processor te warden gecreeerd die de procesbeschrijving kan 
uitvoeren. Daarnaast is voor elk actie£ element een dataatructuur 
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nodig, die de voor de simulatie benodigde gegevens bevat. Een 
proces kan dan worden gezien als de combinatie van een (virtuele> 
processor, een procesbeschrijving en een datastructuur. Tijdens 
de simulatie zal het proces, in het algemeen, achtereenvolgens in 
een.aantal verschillende toestanden zijn. De overgang van de ene 
toestand naar de andere wordt zowel bepaald door de 
procesbeschrijving als door interactie met processen uit de 
omgeving. 

Ieder soort proces hee£t een procesbeschrijving die geldt voor 
alle soortgenoten. Dit sluit precies aan bij het £eit dat 
Smalltalk protocol geldt voor alle instances van een class. 
Daarom wordt voor elk soort proces een aparte class gecreeerd. 
Voor iedere soortgenoot wordt een instance van die class gemaakt. 
Een sirnulatieproces wordt opgestart door zo'n instance een 
bepaalde boodschap te zenden en deze expressie els een Smalltalk 
proces te executeren. De methode die hoort bij de gestuurde 
boodschap bevat de procesbeschrijving. 

expansie 
Omdat geexpandeerde processen zel£ geen acties uitvoeren (dat 
gebeurt door de subprocessen> hoe£t een geexpandeerd proces ook 
niet te bestaan. In de simulatie hee£t expansie geen directe 
betekenis. 

simulatietaal 
De proceebeschrijvingen moeten worden gespeci£iceerd in een 
executeerbare code. Deze taal wordt de simulatieteal genoemd. In 
de gegeven situatie ligt het voor de hand Smalltalk te gebruiken 
ale simulatietaal. 

kubussen 
HP-t besch; jjven van een kubus gebeurt in Sm~llt~lk, niet in de 
simulatietaal. Dit gebeurt omdat op het niveau van apeci£icatie 
of simulatie de kubus niet wordt gezien als een verzameling 
processen. Een kubus kan dan ook niet worden ge~xpandeerd en 
hee£t geen procesbeschrijving. 
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4. Synthese van speci£icatiemodel en simulatiemodel 

Om een integratie van specificatie en simulatie in een 
gereedschap te bereiken, wordt geprobeerd de aodellen zoals 
beschreven in de vorige twee hoofdstukken te coabineren tot een 
model dat zowel voor specificatie als voor simulatie geschikt is. 

processen 
Vanuit de specificatie gezien hebben simulatieobjecten van 
dezelfde soort een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Een 
voorbeeld daarvan is de procesbeschrijving van soortgenoten. Een 
voorbeeld uit de grafische repreaentatie is de positie van een 
sub-bol. Deze moet in alle soortgenoten van het vaderproces 
gelijk Zijn. 
De simulatie eist van de simulatieobjecten dat ze allemaal 
bestaan. Voor elk (blad)proces moet werkelijk een object 
worden gecreeerd dat onafhankelijk van de andere objecten een 
procesbeschrijving kan executeren. 

de procesbeschrijvinq 
Het is voor simulatie noodzakelijk dat de procesbeschrijving is 
opgesteld in een bepaalde vastgelegde teal (de simulatietaal). 
Het is aantrekkelijk als deze taal zo zou warden gekozen dat de 
gebruiker hiervan ook gebruik zal maken bij de speci£icatie, in 
plaats van pseudocode. Dit voorkomt de noodzaak van converteren 
van pseudocode naar simulatietaal. 
Om dit te bereiken dient de simulatietaal voor mensen plezierig 
leesbaar te zijn. Het belangrijkste hierbij is dat de taal voor 
alle gangbare constructies in het model standaard uitdrukkingen 
bevat, zodat ingewikkelde omschrijvingen warden vermeden. 

de beschriiving van een kubus 
Een vergclijkbare overwegin~ geldt voor kubussen. Indien de 
Smalltalk beschrijving (misschien samen met commentaar) duidelijk 
maakt wat het gedrag van een kubus zal zijn, vervalt de noodzaak 
voor een andere vorm van beschrijving. 
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5. Eisen aan een interactief gereedschap 

In dit hoo£dstuk wordt de gewenste £unctionaliteit van het te 
ontwerpen gereedschap geinventariseerd. Hierbij wordt uitgegaan 
van een zo interactie£ mogelijke gra£iache gebruikerainter£ace en 
een integratie van specificatie en aimulatie. 

5.1. Eisen vanuit speci£icatieoogpunt 

Om een model te speci£iceren is het nodig processen en 
interacties aan een model in opbouw te kunnen toevoegen. Deze 
dienen een vrij te kiezen naam te hebben. In een grafische 
omgeving ligt het voor de hand deze objecten toe te kunnen voegen 
door een bollen en pijlen plaatje (een PRIND> te tekenen. Bij het 
toevoegen van een bol of kubus moet de gebruiker de soort 
specificeren. Ook zou het prettig zijn zo'n PRIND te kunnen 
veranderen, bijvoorbeeld door objecten te verplaatsen of te 
verwijderen. Verder moeten bollen kunnen worden ge~xpandeerd. Ook 
moet de pseudocode kunnen warden gespeci£iceerd. 
Een belangrijke eis is het behouden van consistentie van het 
model. Dit betekent dat het onmogelijk moet zijn om soortgenoten 
van elkaar te laten verschillen. Indien bijvoorbeeld een bepaald 
proces geexpandeerd wordt, moet dit <automatisch) met al z'n 
soortgenoten ook gebeuren. 
Tenslotte is een eis dat gemakkelijk kan worden omgeschakeld van 
speci£icatie naar simulatie. 

5.2. Eisen vanuit simulatieoogpunt 

Alvorens te kunnen simuleren is speci£icatie van de 
procesbeachrijvingen nodig. Het gereedschap moet daarvoor 
faciliteiten bieden, met name in de vorm van een geschikte 
simulatietaal. Uiteraard moet de simulatie gestart en gestopt 
kunnen worden en mogelijk ook teruggezet in een vroegere 
toestand <met ale speciaal geval de toestand aan het begin van de 
simulatie). Het doel van de simulatie is het valideren van het 
model. Tijdens de simulatie moet uitvoer plaatsvinden of 
informatie worden verzameld op grand waarvan dit kan gebeuren. 
Het zou interessant zijn tijdens de simulatie datastructuren te 
kunnen inapecteren en eventueel wijzigen. 
Ook een zo groat mogelijke vrijheid voor wat betre£t het wijzigen 
van de specificatie van het model gedurende de simulatie is een 
eis. 
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6. Interactief specificeren 

In dit hoofdstuk wordt de bereikte functionaliteit van het 
gereedschap besproken voor wat betreft het specificeren. 
Paragraa£ 7.3 bevat een handleiding voor bet gebruik van dit deel 
van het systeem. Hoofdstuk 10 gaat in op een aantal wensen die 
nag niet zijn gerealiseerd. 

6.1. Mogelijke modi£icaties aan het model 

Het is mogelijk een bol, een kubus, een zendactie en een 
ontvangactie toe te voegen aan het model. Bij de bol en kubus 
maet een soortnaam worden gespecificeerd. Bij de zend- en 
ontvangactie moet warden gespeci£iceerd tussen welke bol en kubus 
deze lopen. 
Een proces kan worden geexpandeerd en vervolgens op dezel£de 
manier worden gespecificeerd als z'n vaderpraces. 
Voor elke processoort kan paeudacode worden gebruikt voor de 
procesbeschrijvingen. 
De PRINDs zijn vrij te tekenen in de zin dat ballen, kubussen en 
pijlen door de gebruiker kunnen worden getekend en vart'laatst. 
TiJdens madificatie kunnen zend- 0£ ontvangacties ontstaan 
waarvan een zijde niet is "aangesloten". In een aantal gevallen 
ie het mogelijk deze alenog aan te sluiten. 

6.2. Handhavinq van de consistentie bij modi£icaties 

een bol toevoegen 
Bij het toevoegen van een bol wordt de soort door de gebruiker 
apgegeven. Indien er nog geen bol van die soort beetaat, wordt 
een nieuwe Smalltalk class gecreeerd. Deze class krijgt els neam 
de naam van de soort. Instances ervan representeren processen van 
die soort. Er wordt dus ook een instance gemaakt. Door het 
toevoegen van deze bol krijgt het vaderproces ervan een subproces 
erbij. Om de consistentie te handhaven moet in alle soortgenoten 
van de vader ook een subproces warden toegevoegd.' Die 
subprocessen z1Jn soortgenoten van het proces dat door de 
gebruiker werd taegevoegd. Deze subprocessen worden ook allemaal 
nieuw aangemaakt. Dit zijn bijzondere soartgenoten van elkaar. Ze 
bevinden zich allemaal in vaderprocessen die soortgenoten van 
elkaar zijn, en nemen daarin eenzel£de positie in als subproces. 
Deze bijzondere vorm van soortgenoten worden structureel 
eguivalenten genoemd. <Een analoge de£initie geldt voor kubuseen 
en acties). <Zie oak £iguur 5>. 
Indien de toe te voegen saort al bestaat en ge~xpandeerd is, 
warden al de toegevoegde processen op dezel£de wijze 
geexpandeerd. De totale onderliggende structuur wordt voor elk 
procee nieuw aangemaakt. 
Al de nieuwe processen worden ale ballen getekend in de PRINDs 
van de vaderpracessen, overal op de zel£de plaats. 
Het is niet mogelijk een procea toe te vaegen dat al in de vader-. 
keten ervan voarkomt; de expansie zou dan recursie£ oneindig lang 
doorgaan. 
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Ter illustratie van het begrip structurele equivalentie bevat 
£iguur 5 een aantal structureel equivalente bollen en pijlen. De 
processen die Kees heten in de geexpandeerde Jannen ziJn 
structureel equivalent. Hun vaderprocessen zijn soortgenoten en 
ze nemen daarin dezel£de positie in. De Kees in Piet is niet 
structureel equivalent met een andere Kees, maar is wel een 
soortgenoot. De pijlen die aan de structureel equivalente Kees
processen vastzitten zijn ook structureel equivalent aan elkaar . 
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een ob1ect verplaatsen 
Indien een bol <gra£isch) in de PRIND op een andere pleats wordt 
neergezet, moeten al zijn structureel equivalente soortgenoten 
mee verschuiven. Dit geldt ook voor de kubussen en pijlen. 

een kubus toevoegen 
Bij het toevoegen van een kubus wordt de naam van de kubus 
gespecificeerd. Het systeem zal dan zelf kunnen bepalen dat het 
om een kubus gaat en hier rekening mee houden. Dok hier moet in 
alle soortgenoten van het vaderproces een nieuwe gelijksoortige 
kubus warden toegevoegd. 
Al de nieuwe kubussen warden ale vierkanten getekend in de PRINDs 
van hun vaderprocessen, overal op de zel£de plaats. 

een bol expanderen 
In geval van expansie van een bol moeten ook alle soortgenoten 
warden geexpandeerd. Indien er zend- of ontvangacties op de bol 
eankomen zullen loshangende pijlen warden gegenereerd in de PRIND 
van het geexpandeerde proces. Figuur 6 laat zien hoe een PRIND 
van een zojuist geexpandeerd proces er uit ziet. 
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zend- en ontvangacties toevoegen 
Bij de toevoeging moet de gebruiker specificeren tussen welke 
kubus en welke bol de actie zich bevindt. Daardoor zal de bol een 
verbinding krijgen met deze actie. Om consistentie te garanderen 
moet in alle soortgenoten ook zo'n verbinding gemaakt worden. 
Hierbij is onderscheid te maken tussen soortgenoten die 
structureel equivalent zijn met de betref£ende bol, en andere 
soortgenoten. Voor de structureel equivalente soortgenoten is het 
duidelijk waar de actie naar toe moet gaan, daarbij moet de juist 
toegevoegde actie "structureel equivalent gekopieerd" warden. 
Voor de niet structureel equivalente soortgenoten kan onmogelijk 
warden bepaald waar de actie mee in verbinding zou staan. Daarom 
zal in deze situaties een loshangende actie worden gecreeerd. 
Deze zal later door de gebruiker moeten worden aangesloten. 
Figuur 7 toont een situatie waarin een zendactie zal worden 
toegevoegd tussen Jan45 en de Async. In figuur 8 is dit gebeurd 
en het systeem heeft de andere Janeen loshangende actie gegeven 
die nog moet worden aangesloten. 

Omdat verschillende pijlen op een bol aangesloten kunnen worden, 
wordt een naam gespecificeerd voor elke pijl om ze van elkaar te 
kunnen onderscheiden. Deze namen zijn gelijk voor alle 
soortgenoten. Dit is vergelijkbaar met de namen van formele 
parameters in een functiedefinitie. 
De pijlen behorend bij een interactie kunnen dus verschillende 
namen hebben in de bollen waar de interactie voorkomt. 

aansluiten van loshangende zend- en ontvangacties 
Hierbij moet de overeenkomstige actie gebeuren bij de structureel 
equivalente soortgenoten. Bovendien moet, in geval van aansluiten 
aan een bol, aan de niet-stuctureel equivalente soortgenoten van 
de bol een loshangende actie worden gecre~erd. 
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6.3. De gebruikersinter£ace 

het systeem opstarten 
Door het executeren van een bepaalde Smalltalk expressie wordt 
een venster geopend op een omgevingsproces. Dat representeert het 
bovenste proces in de hierarchie, het bevat over het algemeen 
geen code en is er enkel om een startpunt te hebben. In dit 
venster kan met de muis een menu worden opgeroepen waarin onder 
andere kan worden gekozen uit het toevoegen van een bol 0£ kubus, 
het toevoegen van een zendpijl, en het toevoegen van een 
ontvangpijl. 

een bol toevoegen 
Indien gekozen word om een bol toe te voegen dan wordt de naam 
van de class van dat proces gevraagd (dat is de soortnaam>. Er 
wordt een instance van deze class aangemaakt, met als de£ault 
naam de classnaam met een volgnummer. 
Vervolgens wordt een bol in het venster getekend. Hierin wordt de 
naam aangegeven, evenals een indicatie van de status. 

een object selecteren 
Een bol, kubus 0£ pijl kan worden geselecteerd door er met de 
muis op te klikken. Dit selecteren wordt gebruikt om aan te geven 
op welke objecten bepaalde operatiee e££ect moeten hebben 
(bijvoorbeeld operaties els verschuiven en inspecteren). 
Figuur 9 toont hoe het menu (dat door het indrukken van een 
muisknop wordt opgeroepen) a£hangt van de selectie. Het meest 
linkse menu wordt opgeroepen indien niets is geselecteerd. 
Daarnaast het menu dat bij selectie van een bol opgeroepen wordt. 
Vervolgens het menu voor een geselecteerde pijl en dat van een 
geselecteerde kubus. 

een object verplaatsen 
De geselecteerde bollen en kubussen kunnen met de muis warden 
verschoven ten opzichte van de ongeselecteerde Cbinnen ~~n 

venster>. De pijlen zullen automatisch worden aangepast. 

code speci£iceren 
Indien een bol wordt geselecteerd ken in het menu de optie 
"process description" worden gekozen. Er verschijnt den een nieuw 
venster met een interface op de code die dit proces uit zou 
voeren tijdens een· aimulatie (de eerste keer zal die code nog 
leeg zijn). Het is mogelijk hierin in natuurlijke taal 0£ 
pseudocode commentaar te zetten over wat dit procea zou moeten 
doen. Ook kan in simulatie-taal 0£ in Smalltalk code worden 
toegevoegd. Deze code wordt nog niet geexecuteerd. De code wordt 
door alle soortgenoten van dit proces gedeeld, dat is wet typisch 
verwacht wordt van code van proceaaen van dezel£de soort: hun 
procesbeschrijving is identiek. Ook indien later zo 1 n 
beschrijving wordt veranderd, hee£t dit betrekking op alle 
soortgenoten. 
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een kubus toevoegen 

-?·,.' ~1 roces.s 
add 58•1.J action 

i!ldd re,:ei·1e action 
past.i 

,3.CC'1Pt 

,:\i:fd prOC85.5 

a,:JrJ send action 
.3,d,:l receiv.i action 

paste 
acce t 

specify path 
n,Jrm.9-f pa th 
delete ,:UTO'N 

figuur 9 

arJd proc,;,s 
add r.end act 

d receive a 

Het toevoegen van een kubus gaat op dezel£de wijze als bij een 
bol, de class van de kubus moet echter al wel bestaan. Het 
systeem zal ze!f herkennen dat het om een kubus gaat en hiermee 
rekening houden <in de zin dat een vierkant wordt getekend, geen 
namen worden gevraagd bij het aansluiten van pijlen, de kubus 
niet kan worden geexpandeerd etc>. 

een bol expanderen 
Na selectie van een bol kan in het menu ook "expand process" 
warden gekozen. Indien de bol nog niet was geexpandeerd 
verschijnt in de bol onder de naam de status: .. expanded" en er 
wordt een nieuw venster geopend op dit proces. Dit nieuwe venster 
gedraagt zich hetzelfde als het dat van het omgevingsproces, hier 
kan dus weer een menu opgeroepen warden om bollen en dergelijke 
toe te voegen. De status van alle soortgenoten wordt oak 
"expanded". 

zend- en ontvangacties toevoegen 
In het menu kan ook "add send action" en "add receive action" 
warden gekozen. Na selectie hiervan wordt gevraagd de "£ram" en 
de "to'' kant aan te wijzen (door klikken op bollen en kubussen> 
en een naam te geven voor de pijl in de bol. In de code van de 
processen kunnen de interacties bij deze naam worden genoemd. 
Voor kubussen zijn geen interne namen nodig. Het systeem verzorgt 
een standaard vorm voor de gra£ische vooratelling van de pijlen, 
de gebruiker kan deze wijzigen door zel£ een pijl te tekenen 
<door kiezen van "speci£y path" in het menu na selectie van een 
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aansluiten van loshanqende pijlen 
Het aansluiten van de pijlen gebeurt door met de muis een 
pijlpunt naar een bol 0£ kubus te "sleuren". 

copy en paste 
Na selectie van een bol of kubus kan in het menu door het kiezen 
van "copy" een kopie van het geselecteerde exemplaar in een 
(onzichtbare) buffer worden gezet. Door het kiezen van "paste" 
wordt deze kopie op de plek van de cursor in de structuur 
toegevoegd. In geval van een geexpandeerde bol bevat de kopie oak 
een kopie van de onderliggende structuur. Eventuele pijlen warden 
op het bovenste niveau weer doorgeknipt, de gebruiker moet ze 
later aansluiten. De paste mag in een ander venster warden 
uitgevoerd dan dat van de copy. 

vensters 
Er kunnen meerder vensters tegelijk geopend warden (hetgeen 
typisch bij expansie gebeurd). De vensters mogen elkaar 
overlappen en kunnen door de gebruiker warden verplaatst, 
vergroot, verkleind en gesloten. 

behoud van consietentie 
Doordat het systeem het model consistent zal houden, zal het waar 
nodig bollen, kubussen en pijlen toevoegen 0£ verplaatsen, 0£ 
bollen expanderen (dit alles om de gelijkheid van verschillende 
soortgenoten te waarborgen). Deze wijzigingen kunnen ook optreden 
in vensters waarin de gebruiker op dat moment niet bezig is. De 
wiJzigingen warden in het actieve venster altijd onmiddelijk 
zichtbaar gemaakt. In de andere vensters wordt de situatie pas 
aangepaet op het moment dat deze actie£ worden. 
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7. Interactie£ simuleren 

Dit hoofdstuk beschrijft de bereikte functionaliteit van het 
simulatiegedeelte. Figuur 10 laat zien hoe een beeldscherm er 
tijdens een eenvoudige simulatie uit zou kunnen zien. 

sim <- Sim new. 
env +- Environmcn,tProcess for: sim ------------
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figuur 10 

7.1. De simulatietaal 

In principe ia Smalltalk de aimulatietaal. 
veelvoorkomende simulatie-acties is echter 
geimplementeerd. 
Methoden die worden gebruikt om een proces 
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oponthoud te geven zijn workDuring: en workDuring:£orReason:. De 
eerste hee£t een argument dat de tijd specificeert dat het proces 
moet wachten. Het tweede hee£t een extra argument dat een tekst 
bevat die aangeeft wat het proces aan het doen is gedurende die 
tijd. Deze tekst wordt voor uitvoer gebruikt. 
Verder zijn de methoden die zend- en ontvangoperaties 
implementeren aanwezig. Dit zijn: send:to: en receiveFrom:. De 
eerste heeft als argumenten het object dat moet worden 
overgedragen en de naam van de interactie. De ontvangende methode 
heeft als argument de naam van de betref£ende interactie en 
levert het ontvangene object. Ala naam voor de interacties wordt 
de naam gebruikt van de betre££ende pijl die de gebruiker bij het 
aansluiten daarvan hee£t opgegeven. 
De interacties hoeven niet te worden gedeclareerd of gecreeerd, 
het systeem doet dat zelf. 

7.2. Uitvoeren van de simulatie 

Het gecreeerde ontwerp kan worden gesimuleerd. Hiertoe wordt bij 
elke ongeexpandeerde bol een Smalltalk proces gemaakt dat de 
procesbeschrijving uitvoert. De simulatie kan per stap worden 
uitgevoerd Calle acties voor een bepaald simulatietijdstip vormen 
een stap>, 0£ tot een bepaald simulatietijdstip vrij lopen. 
Tijdens de simulatie moet het model warden gevalideerd. Daarom 
wordt in£ormatie uitgevoerd die dit mogelijk moet maken. 
Een gegeven dat wordt getoond is de status waarin een proces zich 
bevindt. Tijdens een workDuring:£orReason: wordt als status de 
tekst gebruikt die werd opgeven. Bij een workDuring: wordt als 
status "busy" getoond. Indien een proces geblokkeerd raakt door 
een zend- of ontvangoperatie wordt ala status de tekst "awaiting" 
gevolgd door de naam van de betre£fende zend- of ontvangactie 
getoond. 
Bij een kubus is de getoonde informatie u£h~nke1jjk van de soort 
kubus. In het geval van de asynchrone interactie geeft een getal 
het aantal elementen in de bu££er aan. 
In een simulatievenster wordt de simulatietijd getoond. 

7.3. Wiizigen van de specificatie tijdens een si•ulatie 

Tijdens het simuleren is het mogelijk een bol, kubus of pijl te 
inspecteren. De datastructuur kan worden bekeken, waarden van 
variabelen kunnen warden bekeken en expressies kunnen warden 
geMvalueerd met referenties naar deze waarden. In de meeste 
gevallen kunnen de waarden ook warden veranderd zonder dat 
vervol9ens doorstarten van de simulatie problemen zal geven. 
Een procesbeschrijving kan worden opgevraagd en in de meeste 
gevallen probleemloos worden gewijzigd. Ala de siaulatie wordt 
doorgestart, zal de nieuwe beschrijving de oude vervangen. 
De structuur van het model kan echter niet warden veranderd. Wel 
kan het systeem in de beginsituatie worden teruggebracht. 

7.4. De simulatie in de begintoestand brengen 

Indien het systeem in de begintoestand wordt gebracht, geldt de 
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situatie zoals vlak voor het begin van de simulatie, met 
uitzondering van tijdens de simulatie gewijzigde 
procesbeschrijvingen. De tijd staat weer op 0.0 en alle objecten 
lijken weer nieuw, zo zijn bijvoorbeeld initieel lege buffers 
weer leeg. Het systeem bevindt zich in speci£icatietoestand. De 
structuur kan weer gewijzigd worden (door toevoeging van een bol 
bijvoorbeeld}. 
De simulatie kan gemakkelijk weer warden opgestart. 

7.5. De qebruikersinterface 

Door het evalueren van een een eenvoudige Smalltalk e~pressie 
wordt een venster geopend op de simulatie. Dit is een ander soort 
venster dan dat voor de processen. Het bevat de simulatietijd. 
Nadat "accept" wordt gekozen in een van de proces-vensters, ten 
teken dat met deze structuur zal worden gesimuleerd, kan in het 
simulatieveneter een menu worden opgeroepen. Hierin kan worden 
gekozen uit "step" en "proceed". De eerste keuze zal de simulat.1.e 
een tijdsstap doen uitvoeren, de andere zal om een stoptijd 
vragen en de simulatie vrij laten !open tot dat tijdstip. 
In de procesvensters kan een bol, pijl 0£ kubus worden 
geselecteerd, waarna "inspect11 in het menu kan worden geko:zen. 
Dit opent een inspectorvenster op het betre££ende object. 
Indien een bol wordt geselecteerd, kan "proces description" 
worden gekozen. Een code-venster wordt geopend op de betreffende 
procesbeschrijving. Hierin kan de code bekeken of gewijzigd 
warden. 
In het menu kan ook "reset•• word en gekozen. Di t brengt het 
systeem weer in de begintoestand. 
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8. Enige aspecten van de implementatie 

8.1. A£wijkingen ten opzichte van de opzet van Goldberg 

In [Goldberg '83J wordt een opzet voor discrete 
Smalltalk beschreven <zonder gra£ische inter£ace>. 
een uitgangspunt van deze opdracht was, is er in de 
implementatie weinig van gebruikt. 

aimulatie in 
Alhoewel dit 
uiteindelijke 

Het framework van de classes Simulation en SimulationObject is 
behouden. De manier waarop wordt geregeld dat de simulatietijd 
pas wordt verhoogd als alle processen met het huidige tijdstip 
klaar zijn, is ingrijpend gewijzigd. Er wordt nu gebruik gemaakt 
van prioriteiten van processen in plaats van het bijhouden van 
het aantal. Dit hee£t ala voordeel dat het aantal lopende 
processen niet meer bijgewerkt hoe£t te worden op momenten dat 
een proces geblokkeerd raakt. Dit maakt een direct gebruik van 
sema£oren mogelijk. De class DelayedEvent wordt nog gebruikt voor 
de implementatie van delayUntil:, het zijn instances van die 
class die in de eventlist van de simulatie warden gezet. Voor 
interacties warden geen DelayedEvents meer gebruikt (zoals voor 
de resources van Goldberg>. 

De class Simulation is uitgebreid met een mechanisme om v66rdat 
de aimulatietijd opgehoogd wordt, maar n&dat alle 
simulatieprocessen voor het actuele tijdstip klaar ziJn, een 
aantal acties uit te voeren. Elk proces kan zulke acties aan de 
simulatie opgeven. Dit wordt gebruikt om lP-atige gra£ische 
uitvoer te verzorgen (zie paragraa£ 8.5). 

Kubussen, zend- en ontvangacties zijn toegevoegd, de laatste 
hebben sema£oren die de processen kunnen blokkeren. 

Er worden geen globale variabelen meer gebruikt, hetgeen tot 
gevolg hee£t dat verscheidene simulaties tegelijk kunnen lopen. 

De interacties zijn niet toegankelijk voor alle objecten <zoals 
de resources bij Goldberg>, zend en ontvangacties zijn alleen 
bekend aan de processen die er een operatie op uitvoeren. Dit 
voorkomt naamconflicten en biedt meer veiligheid. 

De classes voor de resources zijn vervallen, deze passen niet in 
de situatie met interacties. Ze boden weliswaar een uitbreiding 
van de simulatietaal, maar waren behoorlijk speci£iek. Zo konden 
bijvoorbeeld geen objecten tussen processen worden overgedragen. 

De classes die statistische gegevens verzamelen en een eventlist 
naar file kunnen schrijven <EventMonitor, FileSystemWriter, 
Statistics> blijven in principe met de nieuwe opzet bruikbaar. 

8.2. De datastructuren 

Bij het implementeren van het modelleer-gereedschap kost het 
ontwerpen van de datastructuren de meeste moeite. De structuren 
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die tijdens het modelleren moeten worden opgebouwd zijn tamelijk 
complex. Dit komt omdat een deel van de structuur van de 
elementen gedeeld moet warden met andere elementen en een ender 
deel weer niet. Een bol deelt bijvoorbeeld zijn positie met z'n 
structureel equivalente soortgenoten. Een pijl deelt zijn naam en 
zijn vorm met de zijn structureel equivalenten. Toch moet een 
deel van de structuur uniek zijn voor iedere object omdat de 
structuur simuleerbaar moet ziJn. Oaarom moeten alle 
simulatieobjecten ook werkelijk bestaan. Getracht is om die 
objecten die door verschillende elementen warden gedeeld ook maar 
een keer in het systeem te representeren. De elementen hebben dan 
elk een pointer naar zo'n object. Door het destructie£ wijzigen 
van de structuren wordt dan gegarandeerd dat dit overal waar 
nodig effect heeft (destructief wijzigen is het wijzigen van een 
object zonder de oorspronkelijke pointer te veranderen). Het is 
nodig cyclische structuren te bouwen om de objecten elkaar te 
kunnen laten terugvinden <soma is de action bekend en moeten de 
bijbehorende pijlen worden opgespoord, soms is het nodig van een 
pijl te weten bij welke action die hoort; deerom hebben actions 
en pijlen pointers naar elkaar>. Om te bereiken dat een nieuwe 
bol naar het model van een al besteand exemplaar wordt gebouwd, 
is een bol kopieerbaar <een bol kan dus worden gevraagd een kopie 
van zichzel£ te bouwen). De cyclische structuren maken het 
kopieren lastig te implementeren. De implementatie van het 
protocol van de betrokken classes (met name van de methoden die 
de consistentie in stand houden> is zeer sterk a£hankelijk van de 
gekozen datastructuren. Het is voora£ erg moeilijk te overzien 
hoe gemakkelijk het protocol is te implementeren voor een 
bepaalde datastructuur. Als gevolg daarvan is de opzet van de 
datastructuren diverse malen gewijzigd. Een voordeel van 
Smalltalk is dat ook in die situatie hergebruik van delen van de 
code relatie£ gemakkelijk gaat. De dataatructuren worden ook nu 
nog niet dls definitie£ beschouwd. Denkbaar is dat in de toekomst 
interessantere implementaties worden bedacht. Op dit moment zijn 
de volgende atructuren ontstaan: Cdit is een representatie van de 
claas-hierarchie met tussen haakjes de instance variabelen>. 

Object <> 
Sim <currentTime eventOueue processCount stoppedFlag controller 

lastActionBlocks) 

Object <> 
SimObject <name simulation subtasks actions parent> 

AbstractBubble (controller £orm position statusGauge nameGauge> 
Bubble<> 

A£was () 
Droger <> 
EnvironmentProcess <accepted> 
Jan <) 

Cube <> 
Async (bu££er £ree) 
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Object <> 
Controller <model view sensor) 

FlexController <enabled yellowButtonMenu redButtonBlock> 
BubbleController (selectedBubbles selectedArrows) 

Object() 
AbstractArrow (controller data) 

ExternalArrow (child bubble parent) 
Le£tArrow () 
RightArrow () 

TopArrow <le£tArrow rightArrow le£tBubble rightBubble action) 

Object <> 
GraphicArrowData (path normalPath) 

GraphicExternalArrowData (alfa name) 
GraphicTopArrowData <le£tA1£a rightAlfa) 

Object <> 
Action (request allow data topArrow> 

ReceiveAction <> 
SendAction <> 

8.3. De processen 

De simulatie is geYmplementeerd door gebruik te maken van de 
mogelijkheden van Smalltalk om parallelle <Smalltalk) processen 
op te starten. Voor elke ongeexpandeerde bol wordt een proces 
geforkt dat onafhankelijk executeert. De scheduling is non
preemptief (binnen een prioriteitsniveau). Voor 
simulatieprocessen is dit geen bezwaar; het gebruik van 
interacties maakt busy waiting overbodig. 
Een proces dat een workDuring: uitvoert zet zichzel£ in de 
eventlist en stopt zichzelf door een P-operatie op een semafoor 
uit te voeren. Het simulatie-controle-procea houdt de 
simulatietijd en de eventliat bij en start de processen in de 
eventlist weer door. Het draait op een lagere prioriteit dan de 
eigenlijke simulatieproceasen, zodat het pas doorloopt en de tijd 
verhoogt ala al die processen "klaar" zijn voor het huidige 
tijdstip (en dan op een semafoor staan te wachten). 

De simulatieprocessen worden nog niet gecre~erd op het moment dat 
de bollen in de structuur worden toegevoegd. Dit om te voorkomen 
dat bollen die later worden getixpandeerd al een proces hebben dat 
op dat moment geen betekenis meer hee£t. Op het moment van een 
"accept" worden de proceasen gebouwd. 

8.4. De kubussen 

Het gedrag van de kubussen wordt beschreven in Smalltalk. Voor de 
asynchrone interactie (de enige kubus die op dit moment is 
ge1mplementeerd) geldt dat per zend- en ontvangactie een 
Smalltalk proces wordt geforkt. Dit proces verzorgt de 
communicatie met de betreffende actie. Alle proceasen hebben 
toegang tot de gemeenschappelijke buffer. Figuur 11 toont 
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implementatiedetails van een asynchrone interactie. 
De processen binnen de kubus zijn Smalltalk processen en geen 
simulatieprocessen; ze hebben voor de simualtie geen betekenis en 
zijn er alleen omdat dit een natuurlijke manier van implementeren 
van de kubus lijkt. 

async 

,,.,--~ - '< / 

\ buffer 

} 
--\ 

I \. 

·, 
/ "'•-~ ... /' --

£iguur 11 

8.5. De gra£ische uitvoer 

receiveAction 

request 

//~ 

( 

ri;;quiest wait ~ 
item .. buffer next 
data next;ut: iH1m 

allow signal 

~ 
sendProcesses 

.,.,.,, -- '"'· / 

I y----I 

( C \ / 

'- .,.,,.,,..,,.,,., --

Getracht ia het simulatiegedeelte en het gedeelte van het 
programma dat gra£ische uitvoer pleegt van elkaar gescheiden te 
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houden, zodanig dat de simulatie ook zou kunnen draaien zonder de 
grafische faciliteiten. <Zo'n vorm van orthogonaliteit komt over 
het algemeen de kwaliteit van de software ten goede, en maakt het 
eenvoudiger een deel van de implementatie te wijzigen). Dit is 
gerealiseerd door een class tussen de eigenlijke processen en de 
class die de simulatietaal implementeert toe te voegen. Deze 
class herimplementeert protocol voor de aimulatietaal. In 
principe plegen de methoden gra£ische uitvoer en sturen 
vervolgens de boodschap door naar hun superclass. Dit principe 
kan worden herhaald, bijvoorbeeld door een class ertussen te 
schuiven die informatie naar een file schrijft. 
Een addertje schuilt onder het gras bij de zend- en 
ontvangacties. Indien een proces bijvoorbeeld een 
ontvangoperatie uitvoert op een actie en ten gevolge hiervan 
geblokkeerd raakt (omdat de betre££ende buffer leeg is 
bijvoorbeeld>, zou een "awaiting" status in de bol moeten worden 
getoond. Echter, het zou kunnen dat de buffer wordt gevuld 
v66rdat de tijd doorloopt. In dat geval zou de "awaiting" status 
ten onrechte (in een flits) worden getoond. Om dit op te lossen 
kan een proces de simulatie vragen een code-blok uit te voeren 
v66rdat de tijd wordt opgehoogd, maar nadat alle procesaen op dit 
tijdstip klaar ziJn. Zon code-blok kan testen 0£ er inderdaad 
sprake is van blokkeren en alleen ale dat het geval is de 
"awaiting" status tonen. 

8.6. Hierarchische problemen bij bol en kubus 

De classhierarchie van de bol en kubus ziet er momenteel als 
volgt uit: 

Object 
SimObject 

AbstractBubble 
Bubble 

DeSimulatieProcessen 
Cube 

Async 

<Bubble en Cube zijn dus beide subclasses van AbstractBubble dat 
weer een subclass is van SimObject). 
Uit het oogpunt van simulatie hoort een Cube echter niet in de 
subclass-keten van een SimObject thuis. Een Cube hoort 
bijvoorbeeld geen simulatietaal te kennen, terwijl dat nu wel het 
geval is (de simulatietaal wordt immers getmplementeerd door 
SimObject>. Daarom zou de Cube niet onder maar nAAst een 
SimObject verwacht worden. De reden voor de gekozen 
implementatievorm is det een Cube wel veel protocol aoet erven 
van AbstractBubble, namelijk vrijwel alle methoden die te maken 
hebben met de gre£ische mogelijkheden. Een oploasing lijkt het 
van plaats verwisselen van AbstractBuble en Simobject (waardoor 
Cube naast SimObject ken komen en zowel Cube ala Bubble van 
AbstractBubble kunnen erven): 
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Object 
AbstractBubble 

Cube 
Async 

SimObject 
Bubble 

DeSimulatieProcessen 

Deze oplossing maakt echter het principe van het 
van extra classes die <gra£ische) uitvoer plegen 
De huidige implementatie is dus niet volledig 
mogelijk in de toekomst worden veranderd. 

tussenschuiven 
onmogelijk. 
elegant en zal 

8.7. Het gebruik van expliciete indirectie versus become: 

Zoals eerder vermeld, hebben verschillende objecten vaak een 
gemeenschappelijk deel. Oat geldt bijvoorbeeld voor het verloop 
van structureel equivalente pijlen, omdat die er overal hetzel£de 
uit moeten zien. Het wijzigen van zo'n structuur moet zodanig 
gebeuren dat alle pointers naar dat object in stand blijven. Het 
is mogelijk de gemeenschappelijke structuur van verschillende 
objecten te w1Jzigen door gebruik te maken van de methode 
become:. Dit is een Smalltalk primitieve die alle pointers naar 
de ontvanger en het argument verwisselt. Aan het gebruik van de 
methode kleven enkele nadelen. Ten eerste is het onder 
omstandigheden erg kostbaar alle pointers naar een bepaald object 
te vinden <met name in de Large Object Space door het ontbreken 
van een objecttable>. Ten tweede is de methode tamelijk 
onnatuurlijk in de Smalltalk £iloso£ie, omdat de gebruiker 
normaal nooit in termen van pointers denkt (er gaan ook atemmen 
op om de methode te schrappen). Ten derde is de methode 
gevaarlijk omdat indien het argument niet het bedoelde element 
is, het e££ect rampzalig kan zijn (ala het argument "ni1•• is 
verandert de waarde van nil door het hele systeem, met een 
vastloper als gevolg). 
Daarom is gekozen voor een expliciete indirectie van de 
gemeenschappelijke structuren. Deze warden in een nieuw object 
gegroepeerd <instances van de subclasses van 
GraphicArrowData). Instance variabelen van deze objecten bevatten 
de data waar het om gaat. Deze waarden kunnen nu gewoon toegekend 
warden, de pointer naar het object blij£t onaangetast. 
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9. Moqeliike toekomstige uitbreidingen 

9.1. Uitbreiding van de simulatietaal 

De simulatietaal kan gemakkelijk uitgebreid worden. Oit kunnen 
gebruikers per toepassing doen, maar ook ligt een aantal algemene 
uitbreidingen voor de hand. Zo kunnen bijvoorbeeld de methoden 
sleepDuring: en sleepDuring:forReason: worden germpiementeerd. 
Deze gedragen zich hetzel£de als de overeenkomstige workDuring: 
methoden, met een afwijking wear het gaat om het verzamelen van 
statistische gegevens. Er kunnen nu twee belangrijke categorieen 
van wachten ~orden onderscheiden. 

9.2. Uitvoer 

Faciliteiten zouden kunnen warden geboden om andere den de 
standaard uitvoer te verzorgen. De gebruiker zou gemakkelijk zelf 
voor hem interessante in£ormatie op het scherm moeten kunnen 
krijgen tijdens de simulatie. 
Ook de standaard voorzieningen aan grafische uitvoer kan sterk 
warden uitgebreid <bijvoorbeeld voor statistische gegevens). 

9.3. Processen die ontstaan op t>O 

Op dit moment is het erg lastig processen te laten ontstaan op 
tijdstippen later dan t=O. Ook de implementatie van 
procesgeneratoren is nu niet triviaal. Dit probleem wordt 
veroorzaakt door de onduidelijke situatie met betrekking tot het 
plaatsen van deze processen in een PRIND. 

9.4. Uitbreiding van mogelijke wijzigingen van de speci£icatie 

In de huidige implementatie is niet elke legale structuur te 
bouwen. Een zen<lactie moet altijd van een bol naar een kubus 
lopen; een ontvangactie van een kubus naar een bol. Een zendactie 
zou echter wel naar een bol mogen lopen, mits deze geexpandeerd 
is, en daarbinnen <na eventuele verdere expansies> aan een kubus 
zit <een vergelijkbare redenering geldt voor de ontvangactie). 
Figuur 12 toont deze situatie. 

pijlen te 
0£ kubus 

nuttige 

Bovendien is het niet mogelijk bollen, kubussen 0£ 
verwijderen; pijlen kunnen niet naar een andere bol 
worden geleid als ze eenmaal vastzitten. Dit zijn 
faciliteiten die toegevoegd behoren te warden. 
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Asvnc7 
·o 

:figuur 12 

9.5. Naar een ender niveau brengen van een deelstructuur 

Een groep bollen, kubussen en pijlen zou een niveau 
dieper in de proceshierarchie geschoven kunnen warden, 
van de goede verbindingen en consistentie. 

hoger o:f 
met behoud 

9.6. Grotere vri1heid in het wijzigen van de apecificatie 

Tijdens de simulatie is het momenteel niet mogelijk processen toe 
te voegen 0£ te verwijderen. Vermoedelijk is een implementatie 
mogeliJk waarbij deze vrijheid wel geboden kan worden. 

9.7. Het zend- en ontvanqprotocol 

Momenteel is eenvoudig protocol gedefinieerd waaraee de bollen 
met de zend- en ontvangactie coamuniceren. In principe wordt een 
verzoek ingediend_ op een toestemming gewacht en vervolgens vindt 
de overdracht van objecten pleats. Het is mogelijk dit protocol 
te wijzigen. Gedacht zou kunnen warden aan een protocol waarbij 
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bij het indienen van het verzoek gespeci£iceerd kan warden, 
hoeveel 0£ wat voor soort objecten gewenst is. De toestemming zou 
ook meer in£ormatie kunnen retourneren zoals bijvoorbeeld het 
aantal beschikbare elementen <mogelijk nul). 
Toepassingsmogelijkheden, noodzaak en kracht van dit soort 
uitbreidingen moet nog nader worden onderzocht. 

9.8. Accept en cancel tiidens specificeren 

Het kiezen van "accept" in een Smalltalk Jlenu hee:ft over het 
algemeen tot gevolg dat een latere "cancel•• de si tuatie zoals 
tijdens de accept gold wordt hersteld. Dit zou kunnen worden 
geYmplementeerd voor de specificatie om een deelatructuur die als 
correct wordt beschouwd alvast te .. saven". 

9.9. Accept en cancel tijdens simulatie 

Tijdens simulatie zou het interessant zijn vanuit een gegeven 
toestand diverse strategieen voor een proces uit te proberen. Een 
accept en cancel mechanisme zou de toestand van het systeem op 
willekeurige momenten kunnen vastleggen en weer oproepen. 

9.10. Wachten op meer dan een interactie 

In de huidige situatie is het niet zonder 
proces op meer dan een interactie staat te 
ontvangactie is blokkerend indien er nieta 
proces kan niet wachten op het beschikbaar 
uit de ene 0£ de andere interactie. 

meer mogelijk dat een 
wachten. Immers, de 

valt te ontvangen. Een 
komen van een element 

Een dergelijke £unctionaliteit is in de praktijk soms wel 
gewenst. Vermoedelijk is deze te implementeren door een speciaal 
soort kubus 0£ ontvangactie te ontwerpen. 
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10. Conclusie 

Er is een modelleer- en simulatiegereedschap op basis van de 
proces interactie benadering ontworpen. 
Modelleren en simuleren zijn daarbij geYntegreerd, er is 
werkelijk sprake van ~~n model. Het systeem is interactie£ te 
gebruiken, het wisselen tussen modelleren en simulatie gaat erg 
gemakkelijk. Het modelleergereedschap houdt het model consistent. 
Tijdens het simuleren z1Jn er goede mogelijkheden de 
datastructuren te inspecteren en is er een grote vrijheid om data 
en procesbeschrijvingen te wijzigen. 
Er is een nieuw soort primitieve interactie ontworpen, opgebouwd 
uit kubussen, zend- en ontvangacties. Deze implementeren een 
mogelijkheid om de diverse vormen van interacties te beschrijven. 
Er is een protocol gemaakt dat met een systeem van verzoek en 
toestemming de communicatie tussen bollen en acties beschrij£t. 
De kubussen beschrijven de manier waarop de interactie reageert 
op zend- en ontvangverzoeken. 
De uitvoering van de opdracht hee£t gedemonstreerd dat Smalltalk 
kan worden gebruikt als "rapid-prototyping-tool", gezien het 
tijdsbestek waarin een systeem met een dergelijke £unctionaliteit 
is ge1mplementeerd. 
Toepassing van het systeem in re~le problemen zal moeten aantonen 
hoe bruikbaar het in de praktijk is. 
Bij het maken van het gereedschap is het nodig gebleken op een 
aantal punten af te wijken van de proces interactie benadering 
zoals door R. Overwater is beschreven. Onderkennen van de 
problemen die aan deze veranderingen ten grondslag liggen levert 
een positieve bijdrage aan het begrip van de proces interactie 
benadering en aan de bruikbaarheid daarvan. 
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