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Samenvatting.

Checkpointing, roLLback en recovery in een transactioneeL database
systeem worden beschouwd om betrouwbare werking van het systeem te
kunnen garanderen.
Drie verschiLLende strategien voor checkpointing worden er bekeken,

- voLgens een Poisson proces
- na een vast deterministisch intervaL
- na een vast aantaL verwerkte transacties

Een heLangrijk aspekt is de afhankeLijkheid van recovery perioden van
het tijdsintervaL tussen het optreden van een fout en het Laatst
genomen checkpoint. Drie verschiLLende recovery modeLLen worden
beschouwd.
Markov modeLLen met verschiLLende checkpoint -en recovery strategien
worden geanaLiseerd door middeL van anaLytische, numerieke en
simuLatie benaderingen.
Prestatie grootheden, zoaLs de systeem avaiLabiLity en de gemiddeLde
queue Lengte, van verschiLLende modeLLen worden vergeLeken.
Een beLangrijke konkLusie is dat Poisson checkpointing, waarvan de
prestatie grootheden anaLytisch af te Leiden zijn, niet aLs benadering
kan dienen voor de meer reeeLe checkpoint strategien.



Hoofdstuk 1. InLeiding.

De Laatste jaren worden er steeds grotere database systemen opgezet om
zoveeL mogeLijk informatie in een reLatief kLeine ruimte op te sLaan.
De informatie in deze systemen is sneL op te haLen, aan te vuLLen en
te verbeteren.
VeeLaL hebben meerdere gebruikers tegeLijk toegang tot het database
systeem en de pLaats waar de gebruiker zich bevindt is niet meer van
beLang, een simpeLe teLefoonverbinding is voLdoende om in kontakt te
treden met het database systeem.

Om de informatie in zoln transactie georienteerd systeem betrouwbaar
te houden en daarmee ook het systeem zeLf, is een gebruikeLijke
strategie het periodiek opsLaan van reLevante kopieen van het systeem.
Een transactie kan beschouwd worden aLs de aktie van de database
tussen binnenkomst en verLaten van een opdracht, een opdracht kan
bestaan uit een of meerdere programma's.
De reLevante kopie houdt in; die informatie weLke nodig is om het
systeem in die status te brengen zoaLs het was op het moment dat de
kopi e werd gemaakt.
Het proces dat deze kopieen tot stand brengt noemt men het checkpoint
proces. Indien het database systeem bijhoudt weLke transacties zijn
uitgevoerd sinds het Laatste checkpoint is het mogeLijk om de database
weer betrouwbaar te maken nadat een fout is opgetreden weLke de
database onbetrouwbaar heeft gemaakt.
Deze fouten, aLs gevoLg van fouten in of door hardware, software,
programmatuur, operator, •••enz, zuLLen over het aLgemeen
ongecorreLeerd optreden. Een correLatie, die er bestaat tussen fouten
(bijv. bij het debuggen van een programma zuLLen gecorreLeerde fouten
ontstaan) zuLLen we niet beschouwen, we gaan uit van random optredende
fouten.
Wanneer men een fout heeft ontdekt (het moment van optreden van een
fout en het moment van ontdekken beschouwen we aLs een tijdstip), dan
zaL men aktie ondernemen om deze te hersteLLen en de informatie weer
juist te maken. Een van de manieren is door de status van het systeem
in die toestand te brengen zoaLs deze was bij het Laatste checkpoint
(roLLback actie). Door gebruik te maken van de administratie van de
transacties sinds het Laatste checkpoint (ook weL audit traiL genoemd)
kan men een recovery aktie ondernemen. De transacties op de audit
traiL worden opnieuw verwerkt waardoor de fout wordt hersteLd en de
informatie weer betrouwbaar is gemaakt.
We nemen aan dat tijdens het tot stand brengen van een checkpoint of
tijdens een roLLback-recovery periode het systeem niet in staat is om
transacties te verwerken. Tij dens deze "unavai LabLe" perioden zuL Len
de aankomende transacties in een wachtrij gepLaatst worden. Het is
duideLijk dat er een optimum moet bestaan voor het pLegen van
checkpoints.

*Indien men te vaak een checkpoint pLeegt, Loopt de queue op
omdat het systeem meer in een checkpoint toestand verkeert
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dan in een toestand waarin het transacties kan verwerken.
*Indien men te grote tussenpozen tussen checkpoints neemt zaL

de roLLback-recovery actie te veeL tijd in besLag gaan nemen,
waardoor de queue eveneens te hoog zaL opLopen.

Om dit fenomeen te bestuderen en een optimum voor het intervaL tussen
checkpoints vast te steLLen zijn er diverse modeLLen opgesteLd.
E. GeLenbe [4] heeft een simpeL modeL opgesteLd met een Poisson
verdeeLde checkpoint frequentie. Bij dit modeL is het mogeLijk om
anaLytisch de avaiLabiLity (beschikbaarheid van het systeem om
transacties te verwerken) en de queue Lengte te berekenen. V. NicoLa
heeft dit modeL uitgebreid door toestands afhankeLijke parameters te
introduceren [1] en in [3] behandeLt hij anaLytisch een M/G/1 queue
met gemengde soorten interrupties.
ZoweL GeLenbe aLs NicoLa gaan uit van een Poisson verdeeLd checkpoint
proces. Er zijn evenweL nog andere checkpoint strategien mogeLijk. In
het tweede rapport van V. NicoLa [2] wordt een andere checkpoint
strategie behandeLd, nameLijk checkpointing na een specifiek aantaL
transacties. Een derde strategie die ook tot de mogeLijkheden behoort
is dat men een checkpoint neemt na een vast deterministisch avaiLabLe
intervaL.

In dit versLag wordt bij de verschiLLende checkpoint strategien een
modeL geconstrueerd. In deze modeLLen kan men de recovery aktie op
verschiLLende manieren impLementeren.

Een recovery aktie is een opeenvoLging van operaties die uitgevoerd
worden om het systeem in die toestand te brengen zoaLs deze was net
voor het moment van optreden van een tout (we gaan er hierbij van uit
dat een fout direkt wordt geconstateerd).
In de modeLLen kan men de recovery procedure op verschiLLende manieren
modeLLeren.
De recovery periodes zijn:

i) statistisch onafhankeLijk van de avaiLabLe of busy avaiLabLe tijd
sinds het Laatste checkpoint. De parameters van de
waarschijnLijkheids distrubutie functie kunnen afhankeLijk zijn
van de checkpoint strategie en andere systeem parameters.

ii) statistisch afhankeLijk van de avaiLabLe (ot busy avaiLabLe) tijd
sinds het Laatste checkpoint.

iii) deterministisch afhankeLijk van de avaiLabLe (of busy avaiLabLe)
tijd sinds het Laatste checkpoint.

De verschiLLende manieren van checkpointing met hun kombinatie van
recovery modeL worden in tabeL 1 gedemonstreerd.
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recovery
procedure

voLgens iii)

voLgens ii)

voLgens i)

Poi sson
verdeeLd

hfst 3

hfst 3

hfst 3

Checkpoint strategie

deterministisch
checkpoint
intervaL

hfst 5

hfst 5

checkpoint
na een vast
aantaL
transacties.

hfst 4

hfst 4

tabeL 1.

De anaLyse van deze modeLLen gebeurt met een toestands diagram, weLke
door Markov geintroduceert is ( de zogenaamde Markov ketens).

Men kan op drie manieren deze modeLLen opLossen, anaLytisch, numeriek
en via simuLatie.

- AnaLytische opLossingen hebben de voorkeur indien er een
opLossing voor het systeem afgeLeid kan worden.

- Numerieke opLossingen kunnen goede benaderingen geven aLs het
modeL goed gerepresenteerd (of benaderd) kan worden door een
Markov keten met een eindig (niet te groot) aantaL toestanden.

- SimuLatie is aLtijd toepasbaar en wordt gebruikt wanneer het
modeL anaLytisch niet afLeidbaar is of wanneer acceptabeLe
numerieke benaderingen niet mogeLijk zijn (veroorzaakt door de
struktuur van het modeL of numerieke instabiLiteiten)

Dit versLag zaL in hoofdstuk 2 een kombinatie-modeL behandeLen tussen
twee verschiLLende checkpoint strategien (Poisson en checkpointing na
n transacties).
In dit hoofdstuk zuLLen de verschiLLende benaderingswijzen
(anaLitisch, numeriek en simuLatie) uitvoerig behandeLd worden.
In hoofdstuk 3 komt de overgang van het in hoofdstuk 2 behandeLde
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modeL naar het modeL met Poisson checkpointing aan de orde, tevens
wordt voor deze checkpoint strategie de recovery procedure
recoverytijd = busytijd besproken.

Hoofdstuk 4 behandeLt de checkpoint na n transacties strategie voor
twee recovery procedures.
Hoofdstuk 5 zaL de verschiLLende checkpoint strategien met eLkaar
vergeLijken, waarna in hoofdstuk 6 konkLusies worden getrokken.
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Hoofdstuk 2.
ModeL met gecombineerde checkpoint strategien.

In dit hoofdstuk wordt het wiskundig modeL van een transactioneeL
database systeem behandeLd. De aankomende transacties worden een
voor een door de processor verwerkt voLgens het first come first
serve principe.
Het modeL heeft twee wijzen om in een checkpoint status te komen

1. Na een bepaaLd aantaL (n) verwerkte transacties.
2. Volgens een Poisson proces.

In dit modeL zijn de recovery procedures ingebracht als het
herverwerken van de reeds gereed -en de in behandeLing zijnde
transacties sinds het laatste checkpoint. Er aan vooraf gaat een
rollback operatie.
Men kan alleen vanuit de available status in een checkpoint -of een
recovery proces komen.

In figuur 2.1 is het toestandsdiagram van het Markov model, welk
bovenstaand proces representeert, getekend.
Overgangen van'een toestand naar een andere vinden plaats volgens
het Ma rkov proces.

In paragraaf 1 zal dit model op analytische W1Jze benaderd worden,
waarna in paragraaf 2 de numerieke analyse zal worden bekeken.
Paragraaf 3 geeft de opzet van de simulatie van dit model aan en in
paragraaf 4 volgen enige konklusies.

1. De analytische benadering •

•1 De systeem variabelen.

Aan dit model zij een aantal systeem variabelen verbonden, deze
zii n :

1/A ;

1III . ;

11CL ;

1/8 ;
'f .,

het gemiddelde tijds;nterval waarmee de afzonderlijke
transacties het systeem binnenkomen, dit gebeurt volgens
een Poisson proces.
het gemiddelde van de exponentiele servicetijd verdeling,
(servicetijd is de tijd die elke transact;e nod;g heeft om
in het systeem verwerkt te worden.)
het gemiddelde "available" tijdsinterval tussen twee
opeenvolgende checkpoints (Poisson proces).
gemiddelde duur van een checkpoint ( exponentieel verdeeld)
frequentie van optreden van fouten (failures) tijdens het
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avaiLabLe tijdsintervaL ( Poisson proces).
Yr ; frequentie van optreden van fouten, wanneer het systeem

zich in recovery status bevindt ( Poisson proces).
1/~O; gemiddeLde duur van en roLLback operatie (exponentieeL

verdeeLd) •

In het toestandsdiagram (figuur 2.1) komt men deze variabeLen
tegen.
Bij dit toestandsdiagram maken we gebruik van de voLgende notatie
wi j ze :

De toestand "c" komt overeen met de checkpoint status van het
systeem. Dit is een set van toestanden "c,i".

"c" geeft de checkpoint status aan.
"i" is het aantaL transacties weLke in het systeem

aanwezig zijn (queue + transactie in de
processor) •

De toestand "a" komt overeen met de availabLe status van het
systeem. D;t is een set van toestanden "a,j,i".

"a" geeft de avaiLabLe status aan.
"j" is het aantaL transacties, weLke reeds verwerkt

zijn incLusief degene in de processor, sinds het
Laatste checkpoint.

"i" z; e bov en •

De toestand "r" komt overeen met de roL Lback-recovery status van
het systeem. Dit is een set van toestanden
"r,j ,k,i".

"r" geeft de roLLback-recovery status aan.
"j" geeft aan hoeveeL transacties er opnieuw verwerkt

worden.
"k" is de k-de transactie weLke opnieuw verwerkt

wordt, k=O komt overeen met de roLLback operatie.
"i" idem aLs boven.

De ovaaL geeft aan dat de toestand een exponentieLe distributie
van de verbLijftijd heeft. Een rechthoek symboLiseert een niet
exponentieLe distributie.
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.2 Definitie en berekening van de toestands waarschijnlijkheden.

Men kan nu de toestandswaarschijnlijkheden van het model
definieren.

p(a,j,i)

p(a,i)

p(a)

p(c,i)

p( c)

de waarschijnlijkheid van toestand "a,j,i".

de waarschijnlijkheid van de set
toestanden "a,i",

n
p(a,i)= L p(a,j,i)

j=1

de waarschijnlijkheid van de available
toestand.

CllI

p(a)= L p(a,i)
i=O

de waarschijnlijkheid van toestand "c,i".

de waarschijnlijkheid van de checkpoint toestand.
CllI

p(c)= L p(c,i)
i=O

p(r,j,k,i): de waarschijnlijkheid van toestand
"r,j,k,i".

p(r,j,i)

p( r,i)

p( r)

de waarschijnljjkh~id. van de set toestanden "r,j,i".

p(r,j,i)= !p(r,j,k,i)
k=O

de waarschijnlijkheid van de set toestanden "r,i".
n

p(r,i)= L p(r,j,i)
j=1

de waarschijnlijkheid van de rollback-recovery
toestand.

CllI

p(r)= L p(r,i)
i=O

Indien men nu alle toestandswaarschijnlijkheden kan uitdrukken in
de systeemvariabelen, dan is dit Markov model analytisch oplosbaar.
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Bij dit modeL is het mogeLijk om de toestanden uit te drukken in de
systeem parameters en een bepaaLde set van
toestandswaarschij nL ij kheden, de "boundaries" •
Deze set van toestandswaarschijnLijkheden is de set p(a,O), de
waarschijnLijkheden p(a,1,O), ••• , p(a,n,O).
Door middeL van recursieve betrekkingen berekent men de andere
toestandswaarschijnLijkheden zoaLs dit in het voLgende deeL van
deze paragraaf wordt beschreven.

We bekijken een systeem met een oneindige wachtruimte.
ALLereerst drukken we de waarschijnLijkheden p(r,j,k,O),
k=O,1, ••• ,j en p(r,j,O), uit in termen van de boundaries p(a,j,O),
j=1, ••• ,n.
BaLansvergeLijkingen bij de toestanden "r,j,k+1,O",
k=j-1,j-2, ••• ,O geven de voLgende recursieve betrekkingen.

(2.1 ) p(r,j,k,O)= (>"+~r+lJ) p(r,j,k+1,0), k=j-1 ,j-2, ••• , 1

(2.2) p(r,j,O,O)= (A+~~+lJ) p(r,j,1,0)

Uit deze twee vergeLijkingen (2.1) en (2.2) voLgen uitdrukkingen
voor p(r,j,k,O), k=O, ••• ,j-1 en p(r,j,O) in termen van p(r,j,j,O).

(2.3)

(2.4)

en

(2.5)

met

. A+Yr+lJ j-k
p(r,J,k,O)= ( 1J ) p(r,j,j,O)

. 1J (A+Yr+lJ)j "p(r,J,O,O)= ~O 1J p(r,J,J,O)

j
p(r,j,O)= Lp(r,j,k,O)

k=O

1J ( 1-Q. )
= (X+Y iQ. p(r,j,j,O)

r J

Q. = ( 1J0 ) ( 1J )k
"'"k X+Y +1J0 A+Y +1Jr r

Opmerking : ~ is de kans op geen aankomst van een transactie of

9



optreden van een fout tijdens de rollback operatie en
het herverwerken van de eerste k-transacties in
recovery status.

De balansvergelijking bij de set van toestanden "r,j,O" geeft een
uitdrukking voor p(r,j,j,O) in termen van p(r,j,O) en p(a,j,O).

(2.6) p(r,j,j,O)= ~ p(a,j,O) - ~ p(r,j,O)

substitutie van (2.5) in (2.6) Levert een uitdrukking voor
p(r,j,j,O) in termen van p(a,j,O).

(2.7)
(X+Yr)Qj .

p(r,j,j,O)= i X+Y oQ. p(a,J,O)
r J

Met behulp van (2.7) kunnen we p(r,j,k,O) en p(r,j,O) uitdrukken ;
termen van de boundaries p(a,j,O).

. (X+Yr)Qk
(2.8) p(r,J,k,O)= t X+yroQj p(a,j,O) k=1, ••• ,j

(2.9)

en

Y (X+Yr)Qo
p(r,j,O,O)= ~ X+Y oQ. p(a,j,O)

o r J

Y (1-Q. )
(2.'0) p(r,j,O)= X+YrO~j p(a,j,O)

De toestandswaarschijnlijkheid p(c,O) volgt uit de
balansvergelijking bij de set van toestanden "a,1,0" en "r,1,0".

(a+X)p(a,1,0) + Ap(r,1,O) = Sp(c,O)

Hieruit volgt met gebruik van vergelijking (2.10),

X a+X y(1-Q1)
(2.11) p(c,O)= ~ { -X- + X+YrQ, } p(a,1,O)

Op dit moment hebben we alle toestandswaarschijnlijkheden met de
index i=O uitgedrukt in termen van p(a,j,O).
De volgende stap in het berekenen van de waarschijnlijkheden is
uitdrukken van de toestanden "a,j,1", j=1, ••• ,n in termen van de
boundaries.

Wanneer men de balansvergeL ij ki ng bij de set toestanden "a,j+1 ,0"

10



en "r,j+1,O" opsteLt krijgt men een uitdrukking voor de
toestandswaarschijnLijheden p(a,j,1),
j=1, ••• ,n-1.
(a+A)·p(a,j+l,O) + A·p(r,j+l,O) ="lJo.p(a,j,1)

Metg-ebruik van vergeCfJ king (2.10f--geeft dit,

Een uitdrukking voor p(a,n,1) verkrijgen we uit de
baLansvergeLijking van toestand "c,O".

lJ·p(a,n,l) + a·p(a,O) = (A+B)·p(c,O)

met
n

p(a,O) = Lp(a,j,O)
j=1

Hieruit voLgt,

(2.13) p(a,n,1) = A~B.p(c,O) - ~·p(a,o)

Met behuLp van (2.11) is p(a,n,1) uitgedrukt in de boundaries.

De toestandswaarschijnLijkheden p(r,j,k,i), i=1, ••• ,coo kunnen nu
uitgedrukt worden in de eerder bepaaLde waarschijnLijkheden,
nameLijk p(a,j,i) en p(r,j,k,i-1) en weL op de voLgende manier.

BaLansvergeL ij king
k= j-1, ..• , 1 Levert

(2.14) p(r,j,k,i)

en

bij de toestand "r,j,k+1,i",
de voLgende betrekking.

A+lJ+Y A
= ( lJ r).p(r,j,k+1,i) - ]ip(r,j,k+1,i-1)

k=j-l ,j-2, ••• , 1
i=1, ••• ,oo

(2.15) p(r,j,O,i)
A+lJ+Yr ., A

= ( lJO ).p(r,J,l,~) -W·p (r,j,1,i-1)

i=l, ••• ,oo

Met behuLp van (2.14) en (2.15) kunnen we p(r,j,k,i), k=O,1, ••• ,j-1
en p(r,j,i) uitdrukken in termen van p(r,j,j,;) en de reeds eerder
bepaaLde waarschijnLijkheden (van de toestanden ";-1").
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Dit geeft,

(2.16) p(r,j,k,i)
A+U+Yr j-k ...

= ( U ) ·p(r,J,J,~)

1-k-1
) ·p(r,j,1,i-1)

k=1, ••• ,j-1
i=1, ••• ,ClO

(2.17)
uo A+U+Yr j ...
~ ·p(r,j,O,i) = ( p ) "p(r,J,J,~)

1-1
) "p(r,j,1,i-1)

en

(2.18) p(r,j,i)

i=1, ••• ,ClO

- ~ p(r,j,k,O)
k=O

U(1-Q' )
(X+Y 1Q.·p(r,j,j,i)

r J

j-1 j
A A+U+Y 1-k-1

- IT"L L ( u r) •p (r, j ,1, i-1 )
k=1 1=k+1

j
A A+U+Y 1-1

- 1J.L ( U r) "p ( r , j , 1 , i -1 )
o

1=1
i=1, ••• ,=

De baLansvergeLijking bij toestand "r,j,i/t geeft nu een uitdrukking
voor p(r,j,j ,i).

(2.19) p(r,j,j,i) = ~"(p(r,j,i-1) - p(r,j,i» + t.p(a,j,i)
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Indien men nu (2.18) in vergeLijking (2.19) substitueert dan krijgt
men een uitdrukking voor p(r,j,j,i) in termen van eerder bepaaLde
waarsehijnLijkheden (p(a,j,i), p(r,j,k,i-1) en p(r,j,i-1).

_ "'( (A+"Yr)Qj [
(2.20) p(r,j,j,i) -~. X+y "Q." p(a,j,i) +

r J

j
A+lJ+"Y r 1-k-1L ( lJ) p(r,j,1,i-1) +

1=k+1

j
A A+lJ+"Y r 1-1
lJo"L ( lJ ) p(r,j,1,i-1) + p(r,j,i-1 )]]

1=1

Substitutie van (2.20) in (2.16), (2.17) en (2.18) geeft de
benodigde uitdrukkingen van p(r,j,k,i) en p(r,j,i) in termen van
eerder bepaaLde waarsehijnLijkheden.

De toestandswaarsehijnLijkheid p(e,;) kan afgeLeid worden uit de
baLansvergeLijking bij de set toestanden "a,1,i" en "r,1,i"
Dit geeft,

(2.21) p(c,i) = i"[(a+~+lJ).p(a",i) + p(r,1,i)

- p(a,1,i-1) - p(r,1,i-1)], i=1, ••• ,oo

waardoor p(e,i) uitgedrukt is in eerder bepaaLde
waarsehijnLijkheden.

Men verkrijgt een uitdrukking voor de toestandswaarsehijnLijkheden
p(a,j,i+1) door een balansvergelijking te nemen rond toestand
"a,j+1,i", hieruit voLgt,

(2.22) p(a,j,i+1) = ~"[(a+t+lJ)"p(a,j+1,i) + p(r,j+1,i)

- p(a,j+1,i-1) - p(r,j+1,i-1)], i=1, .•• ,co

j=1 •••• ,n-1

Toestands waarsehijnlijkheid p(a,n,i+1) verkrijgt men uit de
baLansvergeL ij king rond toestand "e,i".

(2.23) p(a,n,i+1) = A~~·P(c,i) - ~·P(c,i-1) - ~"p(a,i)

13



met
n

p(a,i) = I p(a,j,i),
j=l

i=O, ••• ,'"

Met de hierboven afgeleide vergelijkingen z1Jn we in staat alle
toestanden uit te drukken in de "boundaries". Het is mogelijk om
het model door te rekenen indien men de waarschijnlijkheden
p(a,j,Q), j=1, ••• ,n kent.
we zijn evenwel niet zo geinteresseerd in de waarden van de
toestandswaarschijnlijkheden afzonderlijk maar wel in de
prestatiegrootheden A (availability) en N (gemiddelde queue
lengte). Het volgende onderdeel geeft hier een afleiding voor •

•3 Afleiding van de toestandsgrootheden.

We bekijken een systeem met oneidige wachtruimte.Alvorens we
beginnen met de afleiding van de prestatie-grootheden, introduceren
we een aantal notatievormen welke de afleidingen overzichtelijker
maken.

0:0

B(c) = I p(c,i)
i=l

.,.
B(a,j) = I p(a,j,i), j=l, ••• ,n

i=l

0:0

B(r,j,k) = L p(r,j,k,i), j=1, ••• ,n1 k=O, ••• , j
i=l

A(c) = B(c) + p(c,O)

A(a,j) = B(a,j) + p(a,j,O), j=l, ••• ,n

14



A(r,j,k) = B(r,j,k) + p(r,j,k,O), j=1, ••• ,n~ k=O, ••• ,j

A(r,j) = i A(r,j,k),
k=O

j=1, ••• ,n

n
A(r) = L A(r,j)

j=1

..,
N(e) = L i'p(e,i)

i=1

N(a,j)

..,
= L i'p(a,j,i),

i=1
j=1, ••• ,n

n
N(a) = L N(a,j)

j=1

..,
N(r,j,k) = L i'p(r,j,k,i),

i=1

j
N(r,j) = L N(r,j,k),

k=O

n
N(r) = L N(r,j)

j=1

..,
N= N(a) + N(e) + N(r) = L i'p(i)

i=1

j=1, ••• ,n; k=O, ••• ,j

j=1, ••• ,n

met p(i) - p(e,i) + I [p(a,j,i) + t p(r,j,k,i)]
j=1 k=O

We kunnen nu beginnen met de afLeiding van A (avaiLabiLity). Eerst
drukken we A(r,j,k), k=O, ••• ,j en hiermee ook A(r,j) uit in termen

15



van de waarschijnLijkheid A(a,j).
SaLansvergeLijking bij de set toestanden "r,j" geeft,

(2.24) A(r, j , j) = J. A(a, j )

Sa LansvergeL i j ki ng bi j de set toestanden "r,j ,k+1",
k=j-1, ••• ,1 geeft,

(2.25)

en

(2.26)

Yr+~
A(r,j,k) =~. A(r,j,k+1)

Yr+~
A(r,j,O) =~. A(r,j,1)

a

Combinatie van (2.24), (2.25) en (2.26) geeft de voLgende
uitdrukkingen,

Y Yr+l! j-k
(2.27) A(r,j,k) = 1i".(-~-) • A(a,j)

en

(2.28)
Y Yr+~

A(r,j ,0) = T.(-~-). A(a,j)
a

Waaruit een betrekking voor A(r,j) voLgt.

(2.29) A(r, j )

j

= L
k=O

Y 1
A(r,j,k) = -Y.('P:"' - 1). A(a,j)

r J

Opmerking: Pk is de waarschijnLijkheid dat er geen fout optreedt
gedurende de roLLback act;e en het herverwerken van de
eerste k transacties in recovery operatie.

De waarschijnLijkheden B(a,j), j=2, ••• ,n kunnen uitgedrukt worden
in termen van B(a,1).
Neem hiervoor de baLansvergeL ij king bij de set toestanden "a,j",
dit Levert,

(2.30) B(a,j) = (a¥u-) ·B(a,j-1)

waarui t voLgt,
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(2.31 )

Door de balansvergelijkingen tussen de sets toestanden "i" en "i+1"
te sommeren voor i=O,1, ••• ,~krijgen we een uitdrukking voor
B( a,j) •

n
(2.32) A = ~ L B(a,j)

j=1

Gebruik makend van (2.31) verkrijgen we uit (2.32)

(2.33) B(a,1) = ~.~~(1-(a¥~)n)-1

waaruit volgt voor B(a,j),

(2.34) B(a,j) = ~·a~~(~)j-1(1-(a¥~)n)-1, j=1, ••• ,n

De waarsehijnlijkheden A(a,j), j=1, ••• ,n kunnen als volgt
uitgedrukt worden.

(2.35) A(a,j) = ~.~~(~)j-1(1_(a¥~)n.)-1+ p(a,j,O)

waaruit voor de availability A(a) volgt,

n
(2.36) A(a) = ~ + L p(a,j,O)

j=1

Balansvergelijking bij de set van toestanden "e" en met het gebruik
van de vergelijkingen (2.34) en (2.36), Levert een uitdrukking voor
A( e) •

a·A(e) = a·A(a) + ~·B(a,n)

~ls laatste volgt nu de waarsehijnlijkheid A(r) uit de
vergelijkingen (2.29) en (2.35).

n
A(r) = L A(r,j)

j=1

n
~ y 1 [A a jJ j-1 ( jJ n)-1 .]

(2.38) A(r) = L Y (~.-1) ~·~(a+jJ) 1-(a+jJ) ·p(a,J,O)
. 1 r J
J=

17



Men heeft nu vergeLijkingen gevonden voor A(a), A(r) en A(c).
Bovendien geLdt voor het Markov systeem een normaLiserende
verg eLi j king,

(2.39) A(a) + A(r) + A(c) = 1

Substitueert men de vergeLijkingen (2.36), (2.37) en (2.38) in de
vergeLijking (2.39) dan verkrijgt men na enig omschrijven,

(2.40)

n

(1~)2: p(a,j,O)

j=l

n

+:1.y -2: (~-l)·p(a,j,O) =
r j

j=l

1 [ a U a U n-1( U n-1
- V 1 + 13" + "B". a+u • (a+u ) 1- ( a+ll ») +

n
Y \' (1 ) a U j-1( U n -1]Y

r
L Y.- 1JCi+ij·(Q+ij) l-(a+u»)
. J
J=l

Voor een stabieL systeem moet geLden dat p(a,j,O»O, voor
j=1, ••• ,n. VergeLijking (2.40) Levert een voLdoende en nodige
voorwaarde voor een stabieL systeem. Dit geeft,

1 [ a U a II n-1( n -1
(2.41) i:T 1 +"B" + "B"·a+ll-(a+u) l-(a~u») +

Ui t vergeL ij king (2.40) zouden we een vergeL ij king voor ±p(a,j,O>
moeten destiLLeren om deze in te vuLLen in vergeLijking (2.36)
waarmee we een uitdrukking. voor A krijgen. Dit is expLiciet niet
mogeL ij k omdat de factor !. j.P(O,j,O) niet om te schrij ven is in een
som van boundaries. ~

We zuLLen nu een uitdrukking afLeiden voor N.
BaLansvergeLijking bij de set toestanden "a,1,i" en "r,1,i" geeft,

Sp(c,i) = (a+ll)p(a,1,i)+1(p(a,1,i)+p(r,1,i)-p(a,1,i-1)-p(r,1,i-1)
i=l , ••• , rIO

VermenigvuLdigt men deze vergeLijking met i en sommeert voor
i=1, ••• ,~ , dan krijgt men met gebruik van vergeLijking (2.29),
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(2.42) N(e) = aBlJ N(a,1) - }(1+t (t - 1»)A(a,1)
r 1

N(a,j), j=2, ••• ,n kan men op de volgende manier in termen van
N(a,1) uitdrukken.
Balansvergelijking bij de set toestanden "a,j,i" en "r,j,i" geeft
de volgende vergelijking.

(a+lJ )p (a, j , i )=lJp (a, j -1 , i +1 )-A( P (a, j ,1) +p (r , j , i )-p (a, j , i -1 )-p (r , j , i-1 ) )
_. --. '-'--~ -.- - -- - ....

Vermenigvuldig deze vergelijking met i en sommeer voor i=1, •••,~
dan v;ndt men de uitdrukking,

(2.43) N(a,j) =mN(a,j-1) + a~lJ[A(a,j)+A(r,j)~.B(a,j-1)]

Oi t geeft voor N(a,j) in termen van N(a,1), A( a,k) en B(a,k)

j-1
j

j-kA .Y L(2.44) N(a, j ) = (a¥lJ ) N(a , 1 ) + a:lii" Y"r (a¥lJ) •
k=2

[( 1 Yr ) Yr lJ ]ll'k- 1 + V A(a,k) - V·I: B(a,k-1)

Sommatie van (2.44) voor j=1, ••• ,n geeft een uitdrukking voor N(a)

n
(2.45) N(a) = a~lJ(1-(a¥lJ) )N(a,1) +

A Y
a+lJ"Yr

n j
lJ j-k [(1 Yr ) Yr lJ ]L L (a+lJ) • 'P: -1+y A(a,k)y .-xB(a,k-1 )

. k
J=2 k=2

De termen N(r,j,k), j=1, ••• ,n; k=O, ••• ,j-1 en N(r,j) kunnen
uitgedrukt worden in termen van N(r,j,j).
H;ervoor nemen we de balansvergel;jking bij de toestanden
"r,j,k+1,i" voor j=1, ••• ,n; k=j-1,j-2, ••• ,O en i=1, ••• ,00.
Oit geeft de vergeL ij ki ngen~

lJP (r , j ,k, i )=( A+Y r+1J )p (r, j ,k+1 , i) -Ap (r , j , k+1 , i-1 ), k=j -1 , j -2, ••• ,1

en
lJop(r,j,O,i)=(A+Yr+lJ)p(r,j,1,i)-Ap(r,j,1,i-1 )

Vermenigvuldigt men deze twee vergelijkingen met i en sommeert men
ze voor i=1, •• • ,00 dan krij gt men,
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(2.46)

en

N(r,j,k)
~+Yr A

= (_~_ )N(r,j,k+1) - jj" A(r,j,k+1), k=j-1,j-2, ••• ,1

(2.47)
~+Yr A

N(r,j,O) = ("""'iJQ )N(r,j,1) - "jj"0 A(r,j,1)

Uit (2.46) en (2.47) voLgt, gebruikmakend van (2.27) en (2.28).

(2.48) N(r,j,k)

en

(2.49)
J:!. ~+Y r j [ ..,A ....l..... ]

N(r,j,O) = ~ (-~-) N(r,J,J)-Jjj" ~+Y A(a,j)° r

N(r,j) verkrijgt men door sommatie over k,

j

= 1:(2.50) N(r,j)
~+Yr j-k A Y
(-~-) [ N(r , j , j ) - (j -k~ ~+Y A(a, j )] +

r
k=1

~ ~+Yr j ...A Y
jj" (--~-- ) [N(r,J,J)-Jjj"~ A(a,j)]
° r

Na enige manipuLaties voLgt hieruit

(2.51) N(r,j) = t (i.- 1 )N(r,j,j)- i A(p~j)[j~ - t '~~~y +PJ.•yy ]
r J r J r r Orr

ALs voLgt kan N(r,j,j) uitgedrukt worden in termen van N(a,j):
BaLansvergeLijking bij de set van toestanden "r,j,k,i", k=0,1, ••• ,j
geeft de vergeLijking

~p(r,j,j,i)= yp(a,j,i) - A(p(r,j,i)-p(r,j,i-1»

VermenigvuLdig deze vergeL ij ki ng met ; en sommeer voor i=1, •• • ,00

dan krij gt men.

(2.52) N(r,j,j) = i N(a,j) + A(r,j)
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Substitutie van (2.29) geeft

( 2 • 53 ) N( r , j , j) = ~ N( a, j) + Gf (t. -,1 )A ( a , j )
.. r J

Substitutie van (2.53) in (2.51) geeft voor N(r,j)

(2.54) N(r,j)= f (t.-1 )N(a,j) +9
r

·A(Pj j ) ·[f (~.-1)-(jm+~)]
rJ rJ r Or

j=1, ••• ,n

Voor N(r) vinden we de volgende vergelijking,

(2.55)

n n
Y 1 A A(a,j)

N(r)= I Y (v.-1 )N(a,j)+y I p.
r J r J

j =1 j=1

Hieruit volgt,

(2.56)

n
Y 1 Yr A A(a,j)

N(a)+N(r)= I y (p.-1+y )N(a,j)+y I p. •
. r J r J
J=1

Y 1 Y Y
[-y ("P'. -1) - (jli+Y. +~ )]

r J r 0 r

Voor de gem;ddelde queue lengte geldt,

(2.57) N= N(a) + N(r) + N(c)

Substitutie van (2.56),(2.43),(2.42) en (2.34) in (2.57) geeft een
uitdrukk;ng voor N in termen van N(a,1)
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(2.58) N

n
= [a+1J + L 1. (1 _ 1 + Yr ><_IJ_)j-1 ].N(a,1)

Ir Yr lij Y a+1J
j=1

A 1. 1- 1) (1+ Y (li -1 ) )A(a, 1 )
r 1

n

+ _A_ L 1. (~ - 1
a+1J Yr j

j=2

j . k
+ !.r) \ (_IJ_) J - 1. *

Y L. a+1J Yr
k=2

Yr) y a IJ k-1 ( n -1
[(i - 1 + Y A(a,k) - y. 1J (a+lJ) 1 - (a¥u») ]

k r

n
+ ~ L A~~« j ) [.r.y (t. -1) - (j ·.....:t..-IJ+

Y
+ ---::i-IJ+Y )]}

Yr J r J r 0 r
j=1

Van de baLansvergeLijking tussen de sets toestanden li-1" en "i"
krijgen we de vergeLijking.

n
(2.59) A p(i-1) = IJ L p(a,j,i)

j=1

VermenigvuLdig met i en sommeer voor i=1, •• •,00, dan voLgt hi erui t.

(2.60) N(a) = ~ (N + 1)

met vergeLijking (2.45) en na enige manipuLaties krijgen we een
uitdrukking voor N(a,1) in termen van N en A(a,k).

(2.61) N (a, 1) = CX~IJ (1 -

n
IJ n)-1[A A \

(a+lJ) iJ (N+1)- CX+IJ L.

j=2

[(
1 Yr) 1. k-1 n -1
li

k
- 1 + Y A(a,k) - Y

r
~ (CX~IJ) (1 - (a~IJ») ]]

Substitutie van (2.61) in (2.58) geeft na enig doorrekenen een
uitdrukking voor N.
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(2.62) N

n

[ A( \J n)-1 (a a \ y 1 Yr \J j-1)]-1
= 1- 1i 1-(a+\J) • "B' + a+\J L. Y (p-.- 1 + Y )(a+\J)

r J
j=1

n

{A( ~ n )-1 (a a \ .r. 1* ~1-(a+\J) • "B' + a+\J L. y (~.-
. 1 r J
J=

n j

(1- a¥.rY
r

l: l: (a¥\J)j-k[(~k-1+ ~r)A(a,k)
j=2 k=2

- i (1+.1.y (~-1»A(a,1)
r 1

n

A \ 1.. 1
+ a+\J L. y (~.- 1

. 2 r J
J=

j . kY J-
+ yr) \ (...J!....) .1. *

L. a+\J Yr
k=2

met A(a,j), j=1, ••• ,n zoaLs die gegeven is in vergeLijking (2.35).

Men kan nu zien dat N in vergeLijking (2.62) uitgedrukt is in de
nog onbekende boundary-toestanden, p(a,j,O),j=1, ••• ,n.
Merk op dat in deze formuLe de noemer voor N groter dan 0 moet zijn
voor een stabieL systeem. Dit houdt dezeLfde konditie in aLs we aL
eerder afgeLeid hebben in formuLe (2.41).
Men heeft nu een semi-anaLytische formuLe voor A en N gevonden.
Met deze formuLe kunnen we A en N berekenen indien we de waarden
van de boundaries kennen. In de voLgende paragraaf wordt de
numerieke berekening van deze waarschijnLijkheden besproken.
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2. Numerieke analyse

De numerieke analyse zal gebruik maken van enige
balansvergelijkingen die we in de vorige paragraaf zijn
tegengekomen.
Numerieke oplossingen kunnen alleen berekend worden voor systemen
met een eindige wachtruimte. Voor systemen met oneindige
wachtruimte kan een numerieke oplossing verkregen worden door een
systeem te beschouwen waarvan de wachtruimte voldoende groot is.

De methode van oplossen gaat op de volgende manier.

* We lossen eerst een systeem op met een bepaalde eindige
wachtruimte (q).

* We verhogen daarna de wachtruimte met 1 (q+1), en lossen het
systeem hiervoor Ope

* Wanneer de oplossingen van het systeem q en het systeem q+1
binnen bepaalde grenzen aan elkaar gelijk zijn, dan nemen we aan
dat de oplossing voor een systeem met oneindige wachtruimte
benaderd is. Een extra vergroting van de wachtruimte zal
nauwelijks invloed op de grootheden hebben.

De manier van oplossen van het systeem, welke wij zullen gebruiken,
is het eerst door Chandy [5] geintroduceerd.
Indien men het model probeert op te lossen zonder gebruik te maken
van een aantal eigenschappen van het Markov model, dan krijgt men
te maken met matrix inversie, iteratieve procedures, ••• ed. Wanneer
men bijvoorbeeld matrix inversie zou willen gebruiken, zonder
gebruik te maken van de struktuur van het model dan dient men een
mxm matrix te inverteren waarbij m=(q+1)(1+n+n(n+3)/2). (q=

wachtruimte, n= het aantal boundaries). Dit houdt in voor q=9 en
n=50 een matrix van 13760x13670.
Door een recursieve techniek te gebruiken kunnen we de grootte van
deze matrix drastisch verkleinen naar een nxn matrix. De gedachte
achter deze manier van werken is, dat in alle Markov processen een
subset van toestanden bestaat, welke we definieren als de
boundaries. De waarschijnlijkheden van de boundary states is de
minimale set waarschij lij kheden die nodig is om alle
toestandswaarschijnlijkheden van de Markov keten recursief te
berekenen.

De methode gaat als volgt;

* stel de boundaries vast en leidt uitdrukkingen af voor alle
resterende toestandswaarschijnlijkheden als functie van de
boundaries.

* los een gereduceerd systeem van vergelijkingen op voor deze
(onbekende) boundaries.
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* bereken aLLe interessante toestandswaarschijnLijkheden en
prestatiegrootheden door middeL van de nu bekende boundaries.

De op te Lossen matrix is nu nxn geworden wat een aanzienLijke
verbetering is.

We zuLLen deze techniek eerst aan een voorbeeLd iLLustreren.

VoorbeeLd 1.

figuur 2.2 toestands diagram van een systeem met hyper exponentieLe
aankomsten.

De boundaries in dit voorbeeLd zijn de toestanden "0,1" en "0,2".
De vergeLijkingen weLke worden gebruikt zijn,

Aol
a) p(1,1) =-~-p(O,1)

A02
b) p(1,2) =-~-p(O,2)

c)
~+AII AOI A02

p(2,1) = p(1,1) - bl-~- p(O, 1 ) bl-~- P (0, 2)
~

~+AI2 AOI A02
d) p(2,2) = p(1,2) - b2-~- P (0 ,1 ) b2-~- P (0 , 2 )

~

e)
All Al2

0 = p(2,1) - bl-~- p(1,1) - b2-~- p(1 ,2)

De normaLiserende vergeLijking is

f) p(0,1) + p(0,2) + p(1,1) + p(1,2) + p(2,1) + p(2,2) = 1

ELke toestandswaarschijnLijkheid in de Markov keten kan geschreven
worden aLs een Lineaire som in termen van de boundary
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toestandswaarschijnLijkheden.

2
P = L g.·p(O,j) = g1 P (O,1) + g2P (O,2)

. J
J=1

1,2.

De coefficienten 9
Markov keten kunnen
p(0,k)=1 ,k=j

=0 ,k=j
te steL Len voor j=

voor aLLe toestandswaarschijnLijkheden in de
recursief bepaaLd worden door

In dit voorbeeLd worden de boundary waarschijnLijkheden aLs voLgt
berekend. sa LansvergeL ij king e wordt samen met de som van aL Le
waarschijnLijkheden, vergeLijking f, ingevoerd in de matrix van het
gereduceerde systeem.
De 2x2 matrix bevat nu twee vergeLijkingen waarmee p(0,1) en p(0,2)
opgeLost kunnen worden.

e(p01)

f(p01>

e(p02)

f(p02)

p(0,1)

p(0,2)

=

o

1

met e(pOj) vergeLijking e aLs functie van p(O,j) en f(pOj)
vergeLijking f aLs functie van p(O,j), j=1,2.

door nu de vergeLijkingen a tIm e te gebruiken kunnen we de overige
waarschijnLijkheden bepaLen.

Ei nde voorbee Ld.

De boundaries van het Markov modeL van figuur (2.1) Z1Jn de
waarschijnLijkheden van de avaiLabLe toestanden wanneer het systeem
Leeg is, p(a,j,O) j=1, ••• ,n.
Daar we niet geinteresseert zijn in de waarden van aLLe
afzonderLijke toestanden, maar hoofdzakeLijk in de
prestatiegrootheden A en N, worden aLLeen de coefficienten van A en
N bepaaLd en niet diegenen van aLLe afzonderLijke toestanden.
De numerieke berekening bestaat uit een aantaL procedures, die de
coefficienten van de verschiLLende boundaries per toestand bepaLen.
TegeLijkertijd worden de coefficienten in A en N bepaaLd en
opgesLagen.

De eerste procedure berekent de waarschijnLijkheden p(r,j,k,O),
j=1, ••• ,n; k=O, ••• j.
Men maakt gebruik van de eerder afgeLeide vergeLijkingen (2.8)en
(2.9).
Door vergeLijking (2.10) te gebruiken wordt p(r,j,O) bepaaLd.
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(Men moet steeds in gedachte houden dat men niet de
waarschijnLijkheid zeLf bepaaLd maar de coefficient van een
bepaaLde boundary in die waarschijnLijkheid).

p(c,O) vindt men door gebruik te maken van de baLansvergeLijking,

(2.63) p(c,O) =~ p(a,1,O) + ~ p(r,1,O)

Men heeft nu van figuur 2.1 de bovenste rij bepaaLd. Door het nemen
van de baLansvergeL ij king bij de toestanden "a,j ,0" j=2, ••• ,n vindt
men de coefficienten in p(a,j,1) j=1, ••• ,n-1

(2.64) p(a,j,1) = a;A p(a,j+1,O) + ~p(r,j+1,O)

p(a,n,1) wordt bepaaLd uit de baLansvergeL;jk;ng b;j de toestand
"C,O" weLke aL eerder vergeLijking (2.13) opLeverde.

Een aLgemene routine bepaaLt de coeff;cienten in p(r,j,k,i)
j=1, •••n; k=:, ••• ,j; i=1, ••• ,q-1

Eerst wordt voLgens de in paragraaf 1 gevonden formuLe (2.20) de
coefficienten in p(r,j,j,i) bepaaLd.
VervoLgens met behuLp van de betrekkingen (2.14) en (2.15)
p(r,j,k,i), en tegeLijkertijd door sommatie van de coefficienten
van p(r,j,k,i) de coefficienten van p(r,j,i).

VergeLijking (2.21) gebruikt men om de coefficienten in p(c,;)
i=1, ••• ,q-1 te berekenen.

Op dit moment is de 2e rij van figuur 2.1 voLLedig bepaaLd en
hebben we aLgemeen geLdende routines voor p(r,j,k,i) en p(c,;). We
maken nu een aLgemeen geLdende routine voor de waarschijnLijkheden
p(a,j,i) i=2, ••• ,q
Hiervoor maken we gebruik van de vergeLijkingen (2.22) en (2.23).
Door middeL van deze twee vergeLijkingen kunnen we de coefficienten
in aLLe waarschijnLijkheden p(a,j,i) voor i=2, ••• ,q berekenen.

Omdat we een eindige wachtruimte gecreeerd hebben, Z1Jn de
berekeningen voor p(r,j,k,q) en p(c,q) en;gszins verschiLLend.

Voor p(r,j,j,q) geLdt door gebruik te maken van de baLans
vergeLijking bij de set toestanden "r,j,q",

..._,.

(2.65) p(r,j,j,q) =t p(a,j,q) + ~ p(r,j,q-1)

en voor p(r,j,k,q), k=j-1,j-2, ••• ,0 geLdt,
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(2.66)

(2.67)

~+Yr A
p(r,j,k,q) = --~- p(r,j,k+1,q) - ~ p(r,j,k+1,q-1)

k=1, ••• ,j-1

~+Yr. A
p (r , j , 0 , q ) = -~- p (r , J , 1 , q) - 'iJ p (r , j , 1 , q-1 )

o 0

Door de baLansvergeLijking bij de set toestanden l a,1,q" en " r ,1,q"
te nemen krijgen we een uitdrukking voor p(c,q).

(2.68) p(c,q) = aSu p(a,1,q) - t (p(a,1,q-1) + p(r,1,q-1)

Door de baLansvergeL ij kingen rond de set toestanden " a,j ,q" en
" r ,j,q" voor j=1, ••• ,n-1 en de som van aLLe waarschijnLijkheden in
te vuLLen in de koLommen van de gereduceerde matrix, wordt deze
matrix met de coefficienten van de boundaries gevuLd.

De gebruikte methode om de matrix op te Lossen is door eLiminatie
van een variabeLe (veeg proces). Er wordt gekeken naar een zo groot
mogeLijke deLer om het deLen door 0 en het deLen door een kLein
getaL te voorkomen.
De voorwaartse opLossing gebeurt in n-stappen terwijL de waarde
voor de boundaries berekent wordt door successieve substitutie (n
stappen) •
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De opzet van de numerieke berekening ziet er aLs voLgt uit.

do L=1,n ; p(totaaL)=O;
do k=1,n

if k= L p( a,j ,k) =1
B k~ L p(a,j ,k)=O
fi;

od;

bereken p(r,j,k,O);
bereken p( c,O);
p(totaaL)=p(a) + p(r) + p(c);
A(l)=p(a);
bereken p(a,j,1);
bereken p(r,j,k,1);
bereken p(c,1);
p(totaaL)=p(totaaL) + p(a) + p(r) + p(c);
A(L) = A(L) + p(a);
N(L) = p(a) + p(r) + p(c);

do i=2,q-1
bereken p(a,j,i);
bereken p(r,j,k,i);
bereken p(c,i);
p(totaaL)=p(totaaL) + p(a) + p(r) + p(c);
A(L)=A(L) + p(a);
N(L)=N(L) + i*(p(a) + p(r) + p(c»;

od

bereken p(a,j ,q);
bereken p(r,j,k,q);
bereken p(c,q);
p(totaaL)=p(totaaL) + p(a) + p(r) + p(c);
A(L)=A(L) + p(a);
N(l)=N(l) + q*(p(a) + p(r) + p(c»;

vuL koLom L van matrix in;

od;

Los matrix op;

start opnieuw indien nog geen convergentie van de opLossing bereikt
is;

indien convergentie, genereer de opLossingen voor A en N.

e inde prog ramma.
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Het programma RPTM2 (rerun processed transactions modeL 2) voert
bovenstaande berekeningen op de geschetste wijze uit. Van dit
programma zaL in de komende paragrafen gebrui k gemaakt worden.

De derde manier om dit modeL te bekijken is door er een simuLatie
voor op te zetten. De wijze waarop dit gebeurt zaL in de voLgende
paragraaf beschreven worden.

3. SimuLatie van het modeL.

Bij simuLatie van het modeL probeert men de werkwijze van het
systeem na te bootsen. Men genereert gebeurtenissen in de tijd
voLgens verdeLingen of processen weLke in het modeL zijn
aangenomen.
De transacties zuLLen het systeem binnenkomen voLgens een Poisson
proces met een gemiddeLde van 1/A.
Ook voLgens een Poisson proces zuLLen overgangen naar een
checkpoint of een recoverycycLus optreden met respektieveLijk een
gemiddeLde van 1/0. en 1/)' (l is de frequentie van het optreden van
fouten) •
ExponentieeL verdeeLd, is de servicetijd (met gemiddeLde 1/v> en"de
verbLijftijd in een checkpoint (gemiddeLde 1/6).

Men bepaaLt de voLgende gebeurtenissen en de verbLijftijd door
random een waarde uit een bepaaLde verdeLing te nemen. Figuur 2.3
Laat een opeenvoLging in de tijd van acties zien, die in het
systeem pLaatsvinden.

figuur 2.3 b=busy

In figuur 2.3 zijn er aankomsten geweest tijdens de faiLure zodat
direct na het einde van de faiLure het systeem weer busy is.
Tijdens de checkpiont zijn er geen aankomsten zodat het systeem met
een idLe periode begint.

Deze opeenvoLging van gebeurtenissen moet nu gesimuLeerd worden.
Bekijkt men het modeL in figuur 2.1, dan ziet men dat men aLLeen
vanuit het avaiLabLe bLok een overgang naar checkpointing of
recovery heeft. Het Ligt dus voor de hand om in de simuLatie niet
de absoLute tijdschaaL te hanteren maar de avaiLabLe tijdschaaL.
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Men haaLt in feite de checkpoint -en de faiLureduur buiten het
tijdsintervaL.
De intervaLLen tussen twee checkpoints en twee faiLures hebben
aLLeen betrekking op de avaiLabLe tijdas (zie figuur 2.4)

figuur 2.4

De bLokjes op de tijdas steLLen de busyintervaLLen voor, waar geen
bLokje is, is het systeem idLe (weL avaiLabLe maar niet bezig met
een transactie). De checkpoint -en faiLure intervaLLen worden aLs
bLokjes boven en onder de tijdas weergegeven.

Het simuLatie programma is op de voLgende man;er geimpLementeerd.
Er zijn een aantaL var;abeLen die de werking van het programma
bepa Len;

-NEM:

-NTT:

-NDT:

Next event moment, deze variabeLe bepaaLt het tijdstip
waarop de voLgende gebeurtenis (een checkpoint of een
failure) moet pLaatsv;nden. Dit is het minimum van NCM
(next checkpoint moment) en NFM (next faiLure moment).

Next transaction time, deze variabeLe bepaaLt het voLgende
moment waarop een transactie het systeem binnenkomt.

Next departure time, bepaaLt, zoLang de queue niet Leeg is,
het tijdstip van vertrek van een transactie.

-INTVD: IntervaLduur, dit is de Lengte van het intervaL voor het
uitvoeren van een checkpoint of recovery.

Het s;muLatieprogramma werkt aLs voLgt, men bepaaLt van NEM, NTT en
NDT de kLeinste waarde. De daarbij behorende actie wordt uitgevoerd
en het voLgende moment van deze actie wordt bepaaLd.
Men begint daarna weer opnieuw.

Het programma bestaat in feite uit 4 segmenten,

segment 1: ZoLang NTT<NEM komen transacties in het systeem aan en
worden er verwerkt (er worden continue n;euwe
aankomsten en vertrekken van transacties bepaaLd) •

segment 2 Er geLdt nu NTT>NEM, zoLang de queue niet Leeg is en
NDT<NEM geLdt, vertrekken er transacties u;t het
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segment 3

segment 4

systeem.

Er geLdt nu (NTT>NEM en NDT>NEM) Er wordt bekeken of
NEM een checkpoint of een faiLure is, en
dienovereenkomstig wordt INTVD bepaaLd. Tijdens INTVD
kunnen er transacties arriveren die dan in de queue
worden bijgezet.

In dit segment worden de administratie van de tijden
(afhankeLijk van de gebeurtenis) gedaan. Bij een
faiLure zaL de totaLe tijdsduur van een run bijgewerkt
worden, bij een checkpoint diverse tijden.

Het programma zaL na een vast aantaL checkpoints de waarden voor de
AvaiLabiLity en de gemiddeLde queue Lengte bepaLen
Deze simuLatie run zaL een aantaL keren herhaaLd worden. De
uitkomsten van de verschiLLende runs geven de uiteindeLijke waarden
voor de avaiLabiLity en de queue Lengte. Naast de gemiddeLden over
de runs worden ook nog de variantie en een betrouwbaarheidsintervaL
voor de grootheden bepaaLd.
In appendix A wordt het simuLatie programma in een impLementatie
onafhankeLijke taaL beschreven.

2.4 Enige konkLusies.

Men heeft in paragraaf 1 kunnen zien dat de avaiLabiLity en de
gemiddeLde queue Lengte niet voLLedig anaLytisch bepaaLd kunnen
worden. Men krijgt een semi-anaLytische formuLe waarin beide
grootheden aLs functie van de boundaries zijn beschreven.
In paragraaf 2 worden de boundaries numeriek berekend. Zij dienen
aLs stopcriterium voor de berekening. Aan de hand van de boundaries
wordt bekeken of het modeL nog uitgebreid moet worden.
De waarden van A en N worden in coefficienten van de boundaries
uitgedrukt. Met deze coefficienten vinden we voor de
prestatiegrootheden, bij convergentie van de berekening, een
deterministische benadering.
In tegensteLLing tot de numerieke berekening is de simuLatie een
stochastische (of statistische) benadering.
Het is nu interessant te bekijken of de op verschiLLende wijzen
verkregen uitkomsten met eLkaar overeenkomen.
Daar dit modeL en overgang tussen twee verschiLLende checkpoint
strategien is en aLs zodanig niet op zichzeLf staat aLs een
bepaaLde strategie, zuLLen de vergeLijkingen niet voor dit modeL
pLaatsvinden.
In het voLgende hoofdstuk zaL de overgang naar de Poisson
checkpoint strategie gemaakt worden en in hoofdstuk 4 de overgang
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naar checkpointing na n-transacties.
In beide hoofdstukken zaL een vergeLijking tussen de verschiLLende
berekeningen pLaatsvinden.
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Hoofdstuk 3.
Madellen met Poisson checkpointstrategie.

In dit hoofdstuk worden 2 modellen met Poisson checkpointstrategie
besproken.
In het eerste model (fig 3.1) wordt de rollback-recovery periode
bepaald door een nieuwe trekking te nemen voor het aantal verwerkte
transacties sinds het laatste checkpoint, hiermee is de
recoverytijd statistisch afhankelijk geworden van de busytijd sinds
het laatste checkpoint.
Het tweede model (figuur 3.2) heeft een rollback-recovery procedure
waarbij de recoveryduur een identieke copie is van de busytijd
sinds het laatste checkpoint, dit is een deterministisch
afhankelijke recovery procedure.

seide modellen komen veel overeen met het simpele model van
Gelenbe. De checkpoint strategie en de verblijftijd in een
checkpoint zijn op dezelfde manier gemodelleerd, maar de model len
verschillen bij de rollback-recovery actie.
Figuur 3.3 laat het model van Gelenbe zien.

figuur 3.3 model Gelenbe

De analytische uitdrukking voor de availability van dit model is,

A=(1+.g.+1)-1

en voor de gemiddelde queue lengte geldt,

Gelenbe veronderstelt een exponentieel verdeelde verblijftijd met
een bepaald gemiddelde ~ •
Dit gemiddelde zullen we op de volgende manier schat~en;
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figuur 3.1
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Markov toestandsdiagram, Poisson checkpointing.
Recovery procedure'is het herverwerken van het aantaL
reeds verwerkte transacties.
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figuur 3.2 Markov toestandsdiagram, Poisson checkpointing.
Recovery procedure waarin recoverytijd geLijk is aan
de busytijd sinds het Laatste checkpoint.
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* Het verwachte aantaL transacties in een periode T is geLijk
aan ).. T

* De verwachte busytijd in T wordt dan ~.T= pT
* De verwachte avaiLabLe tijd in T is A.T

Hieruit voLgt; de fraktie van de totaLe busytijd in de avaiLabLe
tijd is geLijk aan ~ =i "=k

We nemen nu aan dat dit geLdt voor ieder intervaL tussen twee
checkpoints.
Het gemiddeLde van de recoveryduur zuLLen we geLijk steLLen aan de
gemiddeLde busytijd tussen twee checkpoints.

-1
'l'= k·a
De formuLes voor de prestatie grootheden worden nu,

-1
A= (1+ a/B+ k·y/a)

waaruit voLgt met k= pIA

-1
A= (1-p.y/a)(1+a/B)

en
-1 2 2 2 2

N= (A-p) -{P+AA (a/B +(p/A) -y/a )}

In dit hoofdstuk zuLLen we bekijken of de resuLtaten weLke GeLenbe
anaLytisch heeft kunnen afLeiden, overeenstemmen of verschiLLen met
het door ons geponeerde modeL.
Omdat GeLenbe bepaaLde aannamen heeft gemaakt t.a.v. de recovery,
zuLLen de resuLtaten in bepaaLde gebieden verschiLLen, C.J. Kreijns
heeft in zijn afstudeerversLag hier aL op gewezen [6].

In paragraaf 1 worden beide modeLLen anaLytisch bekeken en in
paragraaf 2 voLgt de numerieke anaLyse. paragraaf 3 behandeLt de
simuLatie en in paragraaf 4 zaL op de resuLtaten worden ingegaan.
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.1 AnaLytische benadering.

Het eerste modeL figuur 3.1

ALs eerste zuLLen we bekijken of we nu in staat zijn om de
avaiLabiLity in een anaLytische formuLe uit te drukken.
We maken gebruik van de formuLes van hoofdstuk2 een Laten n in een
Limietovergang naar oneindig gaan.

FormuL~ (2.36) geeft in de Limiet overgang n

(3.1 )

co

A(a)= ~ + I p(a,j,O)
1l •

J=1

Om de avaiLabiLity anaLytisch uit te drukken moeten we een
uitdrukking voor t p(a,j,O) vinden.

J.'

Hiervoor gebruiken we de formuLes (2.36), (2.37), (2.38) tesamen
met de normaLiserende uitdrukking A(a)+A(r)+A(c)=1. Oit geeft met
de Limiet n

co co

(3.2)

met

A Y \ 1 [A a j-1 ]
(1+~)(lT + I p(a,j,O») + Yr·/' (F

j
- 1 ) lTa:J:lT (a¥p) + p(a,j,O) =

j=1 j=1

Indien we verondersteLLen dat ll»Yr dan kunnen we (3.2) verder
ui twerken,-

met 1.. (} - 1) = 1. + j.l (H!r)
Yr j 11 0 1l 110

wordt (3.2) na uitwerking van de sommaties,
co co

Y
(1 + %+ ~o)I p(a,j,O) + ~(1 + ll~)I j·p(a,j,O) =

j =1 j =1

Aan deze vergeLijking zien we dat we geen expLiciete uitdrukking
voor tp(a,j,O) kunnen afLeiden. Wat we weL uit deze uitdrukking
kunne~ destiLLeren is de voorwaarde voor ergodiciteit.
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(3.4)

Nemen we de Limiet voor uO~CIO (de roLLback aktie kost geen tijd),
dan krijgt men;

(3.5) ~ (1 + *+ -!( 1 + ~» < 1

Voor het modeL van GeLenbe geLdt voor de ergodiciteits grens,

(3.6) ~(1 + *+~) < 1

figuur 3.4 Laat de ergodiciteitsgrens zien voor beide
vergeLijkingen. De maximum Load van het systeemA/~ wordt aLs
functie van het checkpointintervaL uitgezet. Binnen de kromme zaL
het systeem stabieL zijn.
De invLoed van de extra term is niet merkbaar bij het gekozen
voorbeeLd. Voor grotere fouten-frequenties zaL de invLoed iets
groter zijn en het ergodiciteitsgebied van GeLenbe (voLgens formuLe
(3.6» ruimer worden dan het ergodiciteitsgebied voLgens formuLe
<3.5).

--- ERGQDZCZTEZTS .....

IlLS

1- ip

as

IlL 4

1&.2

I&. III

" 1111

figuur 3.4 ~=1; e=0.06; Y=0.01
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We kunnen nu ook N uitdrukken in sommaties van de boundary states.
Door de Limiet voor n naar oneindig te nemen van de formuLe (2.62)
kri j gen we,

co.

(3.7)
a a 'i' 'Y 1 'Yr lJ j-1 -1

N = [1- ~(1 + 13' + a+lJ l. Y (15'.- 1 + Y )(a+lJ) )]
. 1 r J
J=

co

{A( a a 'i' 'Y 1 'Yr lJ j-1)* 1i 1 +"B' + a+lJ l. y (l!".- 1 + y )(Q+ij) *
. 1 r J
J=

A :r. 1- 'B' (1+ 'Y (l5' -1) )A(a, 1 )
r 1

co

A 'i' 'Y 1
+ a+lJ l. y ('P'.

r J
j=2

1 'Y r a .......l:!..- k-1
[(1': - 1 + Y )A (a,k) - 'ii (a+lJ) ]

k

met A(a,j) = ~ a~lJ (~) + p(a,j,O)

EvenaLs in hoofdstuk 2 vinden we een semi-anaLytische formuLe weLke
we kunnen berekenen indien we de boundaries kennen.

Voor het tweede modeL, figuur 3.2, kunnen we geen gebruik maken van
eerder afgeLeide formuLes.
We zien in dit modeL een extra variabeLe verschijnen,~r. Deze
variabeLe moet men zien aLs een kLok voor de busy avaiLabLe tijd
(recovery tijd)~ Indien men ur naar oneidig Laat gaan, zaL de
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recoveryactie gelijk worden aan de busytijd sinds het laatste
checkpoint. Men moet ~r niet zien als een variabele welk een
tijdsinterval bepaalt, zoals de andere variabelen, maar als een
hulpvariabele welke ons in staat stelt om de recoverytijd
statistisch afhankelijk van de busytijd te maken.
Indien we op dezelfde manier te werk gaan als in hoofdstuk 2 dan
kunnen we ook de semi-analytische formules voor dit model afleiden.
Dit zullen we niet in detail demonstreren maar alleen de resultaten
geven.

Evenals bij de vorige modellen is de availability gelijk aani...
A(a)= ~ + L p(a,j,O)

IJ .
)=1

Uit de normaliserende vergelijking
A(a)+A(r)+A(c)=1 verkrijgen we uit dit model,

(3.8)

...

j=1

...
\ 1. 1 [IJr j -1 ]

p(a,j,O) + L Y (-p-.-1) (a+IJ ) • B(a,1).+ p(a,1,0)
r ) r

j=1

... j
IJ j -1 ,

\ Y (1 1) a \ ( r) (1 0) + ~(-IJI\ +- L Y - - a:F'tC L ~ P a" ~
r r r

j=2 1=2

L p(a,j,O» =

j=1

...
met B(a,1) = a+~ (~ + L p(a,j,O»

r
j=2

en
IJO IJr k

IJ +Y ) (IJ +Y )Orr r

(3.9)

Het blijkt nu dat we voor dit model wel een waarde voor de som van
de boundaries kunnen krijgen als ur~~

Indien we de tijd voor de rollback act;e gelijk aan 0 stellen, uo-oo
(dit is niet essentieel maar alleen handig bij het afleiden) en
Laten daarna ur naar oneindig gaan, recoverytijd wordt gelijk aan
busytijd, dan volgt uit deze limieten,

...
\ (a)-1 ( A a:r.L p(a,j,O) = 1 +"B" 1 - ~(1 +"B" + a»
j=1

Met deze formule kan de availability analytisch uitgedrukt worden
in.

(3.10)
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wat identiek is aan de formuLe van GeLenbe voor de avaiLabiLity,
indien we zoaLs in de inLeiding besproken voor

~ = a~A invuLLen.

Het vaLt te begrijpen dat GeLebe's simpeL modeL een exacte formuLe
geeft voor de avaiLabiLity.

Na enig rekenwerk vindt men de voLgende formuLe voor de gemiddeLde
queue Lengte.

""
(3.11 ) [ A( a a \ Y 1 Yr Ilr j-1) ]-1

N = 1- 1T 1 +"B" + a+ll
r

L. Yr ("P"j - 1 + Y ) (a+llf

j=1

""
{A( a a \ y 1 Yr Ilr j-1)

* 1I 1 +"B" + a+1l L. y ("P".- 1 + Y )(a+ll) *
r . 1 r J r

J=

k
a Il r k-l-~ L (~) p(a,1,0»)])

r r
1=2

""- t [(1+ f (~-1 »A(a,1) - *(a~1l (G + L p(a,j,O»)]
r 1 r

j=2

A
+ a+1l

r

Ilr j-k [ y 1
(a+ll) (1 +y (li: -1) )A(a,k)-

r r k

j=2 k=2

Ilr k-l
(a+ll) p(a,l,O»]

r

""
+ 1. L A(a,j)[~ (.1-1> - (j.,TL-+y + ....-r--+y )]}

Yr P. Y P, ....0
'1 J rJ r r
J=

met" S(a,1) aLs in (3.8)
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ACa,1)= BCa,1)+pCa,1,O)

lJr j-1
A(a,j) = (~) B(a,1)

r

j

- a~lJ Lr
1=2

lJ r j-1
(a+lJ) p(a,l,O) + p(a,j,O)

r

Indien we nu de Limieten jJo-'oo en }Jr~ - nemen, wordt deze formuLe
weL iets kLeiner en eenvoudiger maar een expLic;te uitdrukking in
de systeemparameters wordt n;et gevonden.
In de uitdrukking voor N komt een term voor die men de gewogen som
van de boundaries kan noemen,

...
L j·p(a,j,O)
j=1

Deze sommatie is begrensd en hiervoor hebben we geen anaLyt;sche
uitdrukking kunnen vinden. EvenaLs bij de· andere modeLLen komen we
hier n;et verder dan een sem;-anaLit;sche u;tdrukking voor N

In de voLgende paragraaf zuLLen we de numerieke bereken;ng van
beide modeL Len bekijken.
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.2 Numerieke berekening

Beide Markov ketens van de figuren (3.1) en (3.2) hebben twee
oneindige dimensies. Het systeem heeft een onbegrenste wachtruimte
en checkpointing geschied voLgens een homogeen Poisson proces.
Bij numerieke berekeningen kunnen we aLLeen begrenste Markov ketens
beschouwen. Daarom zuLLen toepasseLijke stopcriteria gebruikt
worden om de Markov ketens af te breken in beide onbegrenste
dimensies.
We zuLLen aLs eerste modeL 1 (fig. 3.1) behandeLen.

De twee manieren zijn,
- door van de struktuur van het modeL in figuur 3.1 gebruik te

maken.

door gebruik te maken van het modeL in hoofdstuk 2 en het
aantaL transacties voor de overgang naar een checkpoint groot
genoeg te Laten worden.

We zullen beide manieren bespreken en diegene met de beste
resultaten gebruiken voor onze discussie.

Wanneer we het modeL nemen dat alLeen Poisson checkpointing heeft
(fig. 3.1) dan kan men twee vergeLijkingen opsteLLen om de
checkpoint toestand te berekenen.

- baLansvergeLijking rond de toestanden "a,1,i" en "r,1,i",

(3.12a) a"p(c,O) = A(p(a,1,O) + p(r,1,O»)

en

(3.12b) a"p(c,i) = lJ"p(a,1 ,i)+A(p(a,1 ,i)+p(r,1 ,i)-p(a,1 ,i-1 )-p(r,1 ,i-1»)
i=1 , ••• , DD

- baLansvergeLijking rond de toestand "c,i",

(3.13a) (A+a)p(C,O) = a"p(a,O)

en

(3.13b) (A+a)p(c,i) = a"p(a,i) + A"p(c,i-1), i=1 , ••• , DD

Dit heeft tot gevolg dat men 1 boundary minder ;n het systeem
heeft. Uit vergeL;jking (3.12) kan men p(c,;) berekenen ;nd;en men
p(a,1,;) kent. Uit vergeLijking (3.13) voLgt met behulp van de
waarde van p(c,i) een waarde voor pea,;).
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Indien men de waarschijnLijkheden p(a,1,i) ••• p(a,n-1,i) kent, dan
kan men met behuLp van p(a,i) p(a,n,i) berekenen.

Voor dit modeL ;s een programma op de manier van hoofdstuk 2
geschreven.
Daar het modeL ;n twee dimens;es naar oneindig uitbreidbaar is,
moeten deze dimens;es voor een numerieke berekening eindig gemaakt
worden.
ALs eerste gebeurt dit voor een systeem met begenste wachtruimte q
te vergeLijken met een systeem met wachtruimte q+1. Door van twee
opeenvoLgende iteratie stappen, q en q+1, de opLossingen voor de
boundary states met eLkaar te vergeLijken wordt bepaaLd of men het
systeem met onbegrenste wachtruimte voLdoende heeft benaderd. Zijn
de twee opLossingen reLatief binnen een bepaaLde grens (p(a,j,O)
p(a,j,O)<e.p(a,O), met e een waarde voor de afbreekfout) aan eLkaar
geLijk dan is er een benader;ng bij dit aantaL boundary states
gevonden. Is dit niet het gevaL dan verhoogt men het aantaL
iteratiestappen totdat men naar een opLossing convergeert. Het is
mogeLijk dat de numerieke berekening na een aantaL iteratiestappen
numeriek instabieL wordt, men merkt dit veeLaL doordat de opLossing
voor de boundary waarschijnLijkheden negatieve waarden bevat. Deze
numerieke instabiLiteit komt voort uit deLingen door reLatief
kLeine getaLLen, waardoor er een grote reLatieve fout in de
berekening zaL voorkomen.
Om te voorkomen dat men te Lang doorrekent wordt er een waarde voor
het maximaLe aantaL iteratie stappen ingevoerd.

Heeft men convergentie binnen het maximum aantaL iteraties bereikt,
dan hoogt men het aantaL boundary states met 1 state op (n:=n+1),
waarna men een opLossing voor het steLseL n+1 berekent.
Men vergeLijkt de twee opLossingen met n en n+1 boundaries op
dezeLfde manier aLs we bij de iteratie deden, indien geen
geLijkheid dan hoogt men de boundaries met 1 op en voLgt wederom
dezeLfde strategie. Indien weL een reLatieve geLijkheid is
geconstateerd dan zaL de opLossing van de berekening een modeL
benaderen met homogene Poisson checkpoint distributie en
onbegrenste wachtruimte. Men gebruikt deze opLossing om A en N te
berekenen.

Deze manier van bereken is op de PDP 11/60 geimpLementeerd, maar
bLeek numeriek zeer instabieL te zijn.
Dit vaLt aLs voLgt fysisch te verkLaren;

Indien men bij dit modeL bij de Laatste avaiLabLe state
aankomt (dit is de state waar men het modeL afbreekt) dan
bLijft men wachten op een checkpoint. Er worden geen
transacties meer verwerkt. De transacties bLijven weL in het
systeem aankomen, waardoor de queue zaL groeien. Dit geeft
aanLeiding tot het sneLLer instabieL worden van het systeem.
Men heeft door het afbreken in feite een bLokkade opgeworpen
voor het verwerken van transacties.
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De tweede manier om dit modeL te anaLyseren heeft dit nadeeL niet.
Bij het gebruik van het modeL met overgangen van de Laatste
avaiLabLe state naar checkpoint heeft men geen pure Poisson
checkpoint strategie. Het voordeeL is echter weL dat men een
numeriek stabieLe berekening heeft.
De werkwijze is aLs voLgt,

Men kiest bij een bepaaLde set van toestandsvariabeLen een
startwaarde voor het aantaL boundary states. Men berekent een
opLossing voor dit systeem. VervoLgens breidt men het modeL uit met
een aantaL boundaries en berekent opnieuw de waarden voor A en N.
Indien de waarden voor A en N geLijk zijn aan die met minder aantaL
boundaries, dan heeft men een opLossing waarvan men mag aannemen
dat deze geLdig is voor een puur Poisson checkpoint proces
(verhoging van de boundaries zaL geen verandering in A en N geven).

Doordat het programma ontwikkeLt is op een PDP 11/60 heeft het
programma een beperking. Voor een taak op de PDP is maximaaL 32k
geheugenruimte beschikbaar. Dit heeft aLs gevoLg dat men maximaaL
een systeem met 70 boundaries kan berekenen (dit betekent voor het
modeL een rij van 2626 toestanden). Voor nog grotere modeLLen zaL
men naar systemen met meer werkgeheugen moeten.

Voor de berekening heeft dit aLs gevoLg dat men een hoge checkpoint
frequentie moet kiezen om het modeL nog te kunnen berekenen. Bij
Lage frequenties wordt het vereiste aantaL boundaries te groot,
doordat de audit traiL groter wordt bij Lager wordende checkpoint
frequenties.

De resuLtaten van de berekeningen zuLLen in paragraaf 4 aan de orde
~m~.

Het tweede modeL (figuur 3.2) berekent men via dezeLfde technieken.
We zuLLen eerst de numerieke berekening voLgens het modeL getekend
in figuur 3.2 bekijken. Deze berekeningswijze bLeek in het vorige
modeL zeer instabieL te zijn, maar er is weL een essentieeL
verschiL tussen beide modeLLen, wanneer men het aantaL boundaries
beperkt. Had het vorige modeL in de Laatste avaiLabLe toestand
p(a,n,i) een bLokkade voor de transactie verwerking opgeworpen, dat
is bij dit modeL niet het gevaL. Indien het systeem in deze Laatse
avaiLabLe toestand verkeert, kunnen er nog steeds transacties
aankomen en verwerkt worden. De recovery actie zaL echter aLtijd
bestaan uit het bLok p(r,n,i), extra transacties worden niet meer
in de audit traiL opgenomen.
Het bLijkt dat de numerieke berekening van dit modeL redeLijk
stabieL is.

Om de juiste waarde van de prestatiegrootheden te kennen behoort ur
oneindig te zijn. We zuLLen het systeem voor verschiLLende waarden
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van ur moeten berekenen om tot de uiteindelijke waarden voor A en
N te komen. De figuren (3.5) en (3.6) geven de availability en de
queue Lengte aLs functie van ur. De beide horizontaLe lijnen zijn
de boven- en de ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval
weLke we gekregen hebben uit een simuLatie voor dit model.

Omdat we hier gekozen hebben voor een hoge checkpoint frequentie
kunnen we de convergentie bereiken voor de avaiLability en de
gemiddeLde queue Lengte. Bij lagere frequenties, dus bij langere
checkpoint intervaL len, krijgen we met dezelfde moeiLijkheden te
maken aLs bij het eerste model van deze paragraaf (het aantal
toestanden nodig voor convergentie van de berekening wordt te
groot) •
De figuren 3.7 en 3.8 geven A en N als functie van pr bij een ~ van
0.02 (1/a=50). Bij ~r=1 is het maximum aantaL boundaries nodig voor
de berekening van A en N bereikt en men ziet dat er op dat moment
nog geen convergentie is opgetreden.

Een schatting voor de fout welke we maken indien we pr eindig is,
zouden we kunnen afLeiden wanneer we een verzadigd systeem
bekijken. Een verzadigd systeem is een systeem waarbij we de kans
dat het systeem Leeg is (de queue is geLijk aan 0) gelijk aan nuL
mogen steLLen. we kunnen dan het systeem terug brengen zoaLs we
getekend hebben in figuur (3.9).

figuur 3.9 verzadigd systeem

Laat A(ur) de systeem avaiLabiLity ZlJn wanneer pr eindig is en A
de avaiLabiLty voor ~r in de Limiet naar oneindig, dan kunnen we
afLeiden,
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AvaiLabiLity en queue Lengte aLs functie van de recovery kLok bij
hoge checkpoint frequentie.

voor beide figuren geldt : ~=1; A=O.l; a=0.05; ~=0.06; y=O.Ol; Y =0
r
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AvaiLabiLity en queue Lengte aLs functie van de recovery kLok.

veer beide figuren geldt : ~=1; A=O.l; a=0.02; 6=0.06; y=O.Ol; Yr=O
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en

In de afleiding hebben we aangenomen dat y>a is. Dit is een
noodzakeLijke en voLdoende voorwaarde om een begrenste recovery
periode te kunnen garanderen met een waarschijnLijkheid geLijk aan
1.
Indien y<a zaL zijn is de kans dat het systeem instabieL wordt niet
meer ge'lij k aan 0, maar kan zo kLein zij n dat men er bij simuLatie
van het systeem niets van merkt.

Een schatting voor de fout vinden we aLs,

Deze schatting geeft in het voorbeeLd van figuur 3.6 een fout van
0.004. Dit is een zeer kLeine fout. Men moet er weL bij bedenken
dat de schatting voor een verzadigd systeem is berekend en dat we
bij deze parameters de verzadiging nog Lang niet bereikt hebben.

De tweede manier van berekenen gaat op dezeLfde wlJze aLs bij het
eerste modeL. Men creeert een extra overgang van de Laatste
avaiLabLe -naar de checkpiont toestand. Dit komt de numerieke
stabiLiteit van het systeem weL ten goede maar men kan het systeem
erdoor niet verder berekenen. (het maximum aantaL boundaries bLijkt
hier ook de beperkende faktor).

De berekening van het eerste modeL geeft resuLtaten weLke nagenoeg
hetzeLfde zijn aLs de resuLtaten van het modeL met
recoverytijd=busytijd. Men kan echter bij het eerste modeL veeL
hogere checkpoint frequenties aan.
Deze resuLtaten zuLLen in paragraaf 4 behandeLd worden.
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.3 SimuLatie

De simuLatie is voLgens de in hoofdstuk 2 vermeLde methode opgezet.
ResuLtaten uit simuLaties zijn voor een veeL groter gebied te
verkrijgen daar men niet aan een maximum gebonden is aLs bij de
numerieke berekening. Men heeft aLLeen te maken met een steeds
Langer durende simuLatie run. De Lengte van de run en het aantaL
simuLatie runs zijn een maat voor de betrouwbaarheid van de
uitkomsten.
Het aantaL cycLy (intervaL Len tussen twee checkpoints) hebben we
bij deze simuLaties op 1000 gesteLd.
Het doorLopen van dit aantaL cycLi wordt aLs 1 simuLatie run
beschouwd. Het aantaL simuLatie runs waatuit we de uiteindeLijke
waarde voor A en N verkrijgen hebben we op 10 gesteLd. We bepaLen
het gemiddeLde en het betrouwbaarheids intervaL over de uitkomsten
van de 10 runs.
In feite bepaLen we het gemiddeLde van de gemiddeLden per run.

Seide modeLLen maken gebruik van de opzet van een simuLatie
programma zoaLs dat in hoofdstuk 2 wordt behandeLd.
Voor het eerste modeL wordt de intervaLduur voor een faiLure
bepaaLd door het aantaL verwerkte transacties sinds het Laatste
checkpoint opnieuw te verwerken. Indien er n transacties verwerkt
zijn zaL er n maaL een servicetijd bepaaLd worden en de som van
deze servicetijden wordt het faiLure intervaL.
Het tweede modeL heeft een faiLureduur weLke geLijk gesteLd wordt
aan de bijgehouden busytijd sinds het Laatste checkpoint.

Figuur 3.10 Laat resuLtaten voor de avaiLabiLity zien van de
simuLatie van het eerste modeL. A is uitgezet aLs functie van het
gemiddeLd checkpoint intervaL voor verschiLLende Lasten op het
systeem (A= 0,1; 0,2; 0,3).
Figuur 3.11 geeft voor dezeLfde simuLatie runs de resuLtaten voor
de gemiddeLde queue Lengte aLs functie van het checkpoint intervaL. '

Bij deze grafieken kan men het voLgende opmerken:

- De optima voor de avaiLabiLity en de gemiddeLde queue Lengte
Liggen niet bij dezeLfde waarde van a.
Dit resuLtaat was reeds bekend (GeLenbe, NicoLa, ••• )

- De gemiddeLde optimaLe checkpoint frequentie gaat omLaag
indien men een grotere Last op het systeem heeft.

Daar dit soort resuLtaten reeds Langer bekend is, is het nu
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interessanter om de simuLatie resuLtaten te vergeLijken met de
numerieke berekeningen uit dit hoofdstuk en met de anaLytische
waarden zoaLs GeLenbe deze heeft afgeLeid met behuLp van een
eenvoudig Markov modeL.
In de voLgende paragraaf zaL dit aan de orde komen.
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SimuLatie resuLtaten voor de avaiLabiLity en de queue Lengte bij
Poisson checkpointing
voor beide figuren geldt : ~=1; A1=0.1; 8=0.06; y=0.01; Yr=O
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.4 ResuLtaten

ALs eerste zuLLen we de resuLtaten van de simuLaties bekijke~. In
de figuren 3.12 en 3.13 worden de avaiLabiLity en de queue Lengte
aLs functie van het gemiddeLd checkpoint intervaL uitgezet voor de
verschiLLende recovery procedures (recoverytijd= busytijd, of
intervaL nodig voor herverwerking van de reeds verwerkte
transacties).
A en N zijn voor twee waarden van A getekend. Men ziet dat er
nauweLijks verschiL optreedt tussen beide recovery procedures.
Voor grote checkpoint intervaLLen moet men om tot een redeLijk
betrouwbaarheidsintervaL voor de gemiddeLde queue Lengte te komen
de simuLatie run aanmerkeLijk vergroten. De reden hiervoor is, dat
de variantie in de queue Lengte veeL groter wordt bij stijgende
checkpoint intervaL Len. Het opLopen van de queue bij hogere a-1
komt door een gemiddeLde Langere verbLijftijd in de recovery
cycLus. Omdat het checkpoint proces nog steeds een Poisson proces
is zuLLen zoweL korte aL Lange recovery intervaLLen voorkomen
waarmee de variantie in de queue Lengte verkLaard is.

Ook ziet men een verschiL tussen beide recovery procedures bij hoge
checkpointintervaLLen. De queue van de procedure recoverytijd is
busytijd, is iets groter. Dit vaLt aLs voLgt te verkLaren.
Bij deze intervaLLen is de kans dat er twee fouten optreden in een
intervaL redeLijk groot. Dit heeft tot gevoLg dat er twee keer een
recovery intervaL bepaaLt moet worden. Bij de procedure
recoverytijd= busytijd is het tweede intervaL aLtijd groter of
geLijk aan het eerste intervaL. Bij het herverwerken van
transacties bepaaLd men door n trekkingen het recovery intervaL
zodat de mogeLijkheid bestaat dat en tweede recovery intervaL
korter is dan het eerste. Dit verschiL tussen beide procedures
zorgt voor een positief effekt op de queue bij de procedure
recoverytijd is busytijd, waardoor de gemiddeLde queue iets hoger
komt te Liggen.

De figuren 3.14 en 3.15 geven de avaiLabiLity en de queue Lengte
bij verschiLLende foutenLast aLs functie van het checkpoint
intervaL.

Men ziet eenzeLfde verschijnseL aLs bij het verhogen van de
aankomst frequentie, het maximum van de avaiLabiLity en het mlnlmum
van de queue Lengte komen verder naar Links te Liggen (hogere
checkpoint frequenties).
Ook Liggen hier de resuLtaten van beide recovery procedures zeer
dicht bij eLkaar.

Daar de simuLaties uitwijzen dat er geen onderscheid gemaakt
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VergeLijking van recovery procedures bij verschiLLende Load op het
systeem. (simuLatie resuLtaten)

voor beide figuren geldt : ~=1; A1=0.1; 6=0.06; y=0.01; Yr=O
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VergeLijking van recovery procedures bij verschiLLende fouten
frequenties van het systeem. (simuLatie resuLtaten)

voor beide figuren geldt : ~=17 A=0.1i 6=0.067 Y1=0.017 yr=O
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behoeft te worden tussen de verschiLLende recovery procedures,
kunnen we steLLen dat aLs we een modeL berekend hebben we
tegeLijkertijd ook een benadering voor de waarden van het andere
modeL bepaaLd hebben.
Voor de vergeLijking van simuLatie resuLtaten met numerieke
berekeningen zuLLen we gebruik maken van waarden uit het eerste
modeL (herverwerken van transacties).

Ook voor de numerieke berekeningen zuLLen we terugvaLLen op het
eerste modeL. Men heeft in paragraaf 3 kunnen zien dat het eerste
modeL voor grotere intervaL Len tussen checkpoints nog resuLtaten
Levert in tegensteLLing tot het tweede modeL.

In de figuren 3.16 en 3.17 zijn A en N, op drie verschiLLende
manieren berekend, uitgezet.

A( a-') en N( a-I) zi j n getekend voor,

- simuLatie van het eerste modeL (figuur 3.1),
- numerieke berekening van het eerste modeL,
- anaLytische berekening voLgens GeLenbe (figuur 3.3).

Men ziet dat de avaiLabiLity voor de drie methodes goed met eLkaar
overeen komen.
Voor de numerieke berekening is 1/a maximaaL geLijk aan 120, verder
berekenen van deze grafiek was niet mogeLijk.
Bekijken we de grafiek van de gemiddeLde queue Lengtes, dan komen
we tot andere concLusies. Voor Lage 1la komen aLLe drie de
resuL taten goed met eLkaar overeen maar voor hoge 1/a treden er
grote verschiLLen op.
De verschiLLen tussen het resuLtaat voLgens GeLenbe en de
simuLaties tonen aan dat de variantie van de gemiddeLde
verbLijftijd in recovery bij hoge 1/a, hoger is dan de varantie van
de gemiddeLde verbLijftijd in he~ modeL van GeLenbe. Hierdoor komen
de waarden voor de queue voLgens GeLenbe komen veeL gunstiger uit
dan in werkeLijkheid het gevaL zaL zijn.
We zien dat de verschiLLen beginnen op te treden wanneer het
gemiddeLd checkpoint intervaL groter wordt dan het gemiddeLd
faiLure intervaL. De correLatie tussen twee recovery periodes in
een checkpoint intervaL zorgt voor de grote variantie.
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VergeLijking bij Poisson checkpointing van simuLatie, numerieke -en
anaLytische rrsuLtaten.

veer beide figuren geldt ~=1; A=0.1; B=0.06; y=0.01; Y =0r
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Hoofdstuk 4.
ModeL Len met checkpointing na verwerking van n transacties.

Dit hoofdstuk behandeLt twee modeL Len waarbij een beLastings
afhankeLijke checkpoint strategie wordt toegepast. Men pLeegt een
checkpoint nadat het systeem n transacties verwerkt heeft.
De recovery routine wordt, aLs in het vorige hoofdstuk, op twee
manieren geimpLementeerd;

- het herverwerken van het aantaL verwerkte transacties sinds
het Laatste checkpoint, Markov modeL figuur 4.1

- recoverytijd is geLijk aan de busytijd sinds het Laatste
checkpoint.

Het eerste modeL is reeds uitvoerig in een rapport van V.F. NicoLa
[2] behandeLd, zodat in dit hoofdstuk aLLeen de hoofdpunten, wat
betreft de anaLytische uitwerking, worden aangehaaLd.
Het is evenweL mogeLijk door gebruik te maken van de afLeiding in
hoofdstuk 2 van dit versLag, dezeLfde formuLes af te Leiden. Voor
de anaLytische formuLes van A en N dient men de Limiet overgang a~O

te nemen.

Van het tweede modeL zaL aLLeen de simuLatie behandeLd worden. In
paragraaf 3 zaL het hoe en waarom aan de orde komen.

Paragraaf 1 zaL de beLangrijkste anaLytische resuLtaten nog eens
herhaLen. Paragraaf 2 geeft de numerieke behandeLing en in
paragraaf 3 komt de simuLatie aan de orde, waarna in paragraaf 4 de
resuLtaten met eLkaar vergeLeken worden.
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1. AnaLytische benadering.

De beLangrijkste resuLtaten uit [2J van NicoLa zijn,

* ergodiciteits voorwaarde, weLke voLgt uit,
n

(4.1 )

j=1

n

p(a,j,O) + f·2: (~.-1 )·p(a,j,O) =
r . 1 J

J=

Opmerking: In [2J van NicoLa is Y=Yr verondersteLd. De hier
gebruikte formuLering is iets aLgemener daar deze
verondersteLLing niet gemaakt is.

Voor een stabieL systeem moet geLden dat p(a,j,O»O, voor
j=1, ••• ,n. Dit is een noodzakeLijke en voLdoende konditie voor
ergodiciteit van het systeem.

A [ Y ~ Y ~ ~O+Yr ~+Yr ( Yr+~ n )Jii 1 -"y + ~ + y. .~( ~ )(-~-) (-~-) -1 (1
r r r 0

* de avaiLabiLity waar we dezeLfde uitdrukking aLs in hoofdstuk 2
voor vinden.

(4.3)
n

~ = ~ + 2: p(a,j,O)
j=1

Een expLiciete uitdrukking voor de som van p(a,j,O),j=1, ••• ,n
hebben we in het aLgemene gevaL niet kunnen afLeiden.

* de gemiddeLde queue Lengte, N, waarvoor men de voLgende formuLe
afLeidt,
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(4.4)

n
Y 1 Yr 1)

(1- I (n-k+1) (Y
r

(lSk-1+ Y )A(a,k) - Ii

k=2

A .r. 1- 1f (1+ Y (1'" -1 »A(a,1)
r 1

n

+ 1 I t (~.-
lJ r J

j=2

n
+ l I A~a.j)[~ (p1 -1) - (j.~ +~ )]}

Yr j Ir j ~ 'r ~O 'r
j=1

met A(a,j) = n~ + p(a,j,O)

Indien men Y=Yr verondersteLt, vindt dezeLfde formuLe aLs in [2].

2. Numerieke anaLyse.

De numerieke anaLyse van dit modeL gaat geheeL voLgens hoofdstuk 2.
Het enige wat nodig is, is a geLijk aan 0 steLLen. Voor de
numerieke anaLyse verwijzen we in zijn geheeL naar hoofdstuk 2.

EvenaLs in hoofdstuk 3 is men bij dit modeL ook beperkt tot 70
bounderies (maximaLe grootte van het reken modeL), maar men bereikt
hiermee, zoaLs men zaL zien, een veeL groter gebied dan bij de
modeL Len met Poisson checkpointing.

Voor de resuLtaten van de numerieke berekening verwijzen we naar
paragraaf 4.
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3. SimuLatie

In de2e paragraaf worden de twee verschiLLende modeLLen (beide
recovery procedures) gesimuLeerd.
In tegensteLLing tot de simuLaties in de vorige hoofdstukken is de
overgang naar een checkpoint geen tijdstip, wat van te voren
bepaaLd wordt, maar een gebeurtenis, het verLaten van het systeem
door een transactie. Deze wijze van checkpoint overgang is in de
simuLatie opzet van hoofdstuk 2 ingebracht, het overige gedeeLte
van de simuLatie is hetzeLfde gebLeven.

In de figuren 4.2 en 4.3 vindt men de krommen van resp. A en N aLs
functie van het aantaL verwerkte transacties tussen checkpoints.
In deze grafieken worden beide recovery modeL Len voor een tweetaL
waarden van de aankomst frequentie uitgezet (A=0.1, 0.2).
De figuren 4.4 en 4.5 geven de simuLatie resuLtaten bij
verschiLLende foutenfrequenties (Y=0.01, 0.05).

Men ziet dat beide recovery procedures in simuLatie dezeLfde
resuLtaten opLeveren.
Dit geeft aanLeiding om het modeL, het herverwerken van reeds
verwerkte transacties aLs recovery procedure, aLs benadering te
nemen voor het modeL met recovery procedure, recoverytijd =
busytijd.
Ondermeer vanwege deze reden hebben we afgezien van de anaLytische
-en numerieke berekening van het modeL, waarbij de recoverytijd
geLijk wordt aan de busytijd sinds het Laatste checkpoint.
Een andere reden is dat het modeL voor deze recovery procedure zeer
uitgebreid en ingewikkeLd zou worden.
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VergeLijking van recovery procedures bij verschiLlende beLastingen
van het systeem

veer beide figuren geldt
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VergeLijking van recovery procedures bij verschiLLende foutenLast
op het systeem

voor beide figuren geldt
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4. ResuLtaten.

In de figuren 4.6 en 4.7 Z1Jn A(n) en N(n) uitgezet voor zoweL
numerieke berekening al s simuLatie. 8eide 9rafi eken zi j n getekend
voor twee waarden van A (0.1 en 0.2 ). Het modeL dat is bekeken, is
het modeL van figuur 4.1.

Men ziet direkt hetgeen wat aL in paragraaf 2 is opgemerkt, een
groot deeL van de toestandsruimte is door de numerieke berekening
te dekken.
Bij de numerieke berekening hebben we gebruik kunnen maken van een
reLatief afbreekcriterium va'1.0.001 Dit houdt in
p(a,j,o) - p(a,j,O)1 < 0.001*Ip(a,k,0) voor j=1, ••• ,n.

--0

De waarden van de numerieke berekeningen komen zeer dicht bij de
waarden van de simuLatie, over de geheLe toestands ruimte (ze
vaLLen binnen het 95% betrouwbaarheids intervaL).
We kunnen dus steLLen dat de numerieke berekening van het modeL met
de eerste recovery procedure geLdig is voor een groot gebied.

Indien men de figuren 4.2 en 4.3 nogmaaLs bekijkt, ziet men
ogenschijnLijk een verschiL optreden met Poisson checkpointing. Bij
hoger wordende Last op het systeem (~ wordt groter) verschuiven de
optima voor A en N naar rechts, een checkpoint wordt na een groter
aantaL verwerkte transacties genomen. Bij Poisson checkpointing
(figuur 3.10 en 3.11) gingen de optima naar Links, wat inhoudt een
kLeiner checkpoint intervaL.
Hier zit ook het ogenschijnLijk verschiL in. Rekent men voor
checkpointing na n transacties het gemiddeLde intervaL tussen 2
checkpoints uit, dan vindt men eenzeLfde verschuiving aLs bij
Poisson checkpointing, het checkpoint intervaL wordt kLeiner.

T - n·A
cp-~

In tabeL 4.1 wordt de correLatie tussen het aantaL transacties
tussen checkpoints en het gemiddeLd checkpoint intervaL
gedemonstreerd.

A n A T~,. T gemeten

0.1 20 .8368 167.4 173.4
0.2 30 .7718 115.8 119.1
0.3 35 .7238 84.4 86.5
0.4 45 .6928 77.9 79.5
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VergeLijking numerieke berekening en simuLatie

veer beide figuren geldt : ~=1; A1=0.1; 8=0.06; y=0.01; Yr=O
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Hoofdstuk 5.
Prestatie vergeLijkingen van verschiLLende checkpoint strategien.

We zuLLen in dit hoofdstuk aLLeen gebruik maken van simuLatie
resuLtaten omdat deze voor aLLe modeLLen te verkrijgen zijn.
Bovendien hebben we aangenomen dat er geen fouten zuLLen optreden
tijdens de recovery procedure, wat het systeem eenvoudiger maakt.

ZoaLs we in hoofdstuk 1 hebben gezien bekijken we in dit versLag 3
verschiLLende strategien,

* Poisson checkpointing
* Checkpointing na n transacties
* Checkpointing na een vast avaiLabLe tijdintervaL

Twee strategien zijn reeds behandeLd in hoofdstuk 3 en 4, de derde
komt in dit hoofdstuk aan de orde.

Deze strategie neemt een checkpoint na een vast avaiLabLe
tijdintervaL. Bij deze deterministische checkpointstrategie kunnen
we weer de twee verschiLLende recovery procedures beschouwen.
figuren 5.1 en 5.2 geven A(Tc) en N(Tc) bij twee verschiLLende
Lasten op het systeem, de figuren 5.3 en 5.4 voor verschiLLende
foutenfrequenties.
Men ziet dat de krommen voor de avaiLabiLity in beide figuren
hetzeLfde zijn voor de twee recovery procedures.
De krommen voor de queue Lengte geven bij hogere'A het verschiL dat
we aL eerder geconstateerd hebben, een hogere queue Lengte voor de
procedure waarin de recoverytijd geLijk is aan de busytijd sinds
het Laatste checkpoint, dit komt vanwege het effekt bij meerdere
fouten in een checkpoint intervaL (zie ook hoofdstuk 3).
Behoudens dit Laatste verschiL zijn de resuLtaten van beide
recovery procedures hetzeLfde.

Bij de vergeLijkingen tussen de verschiLLende checkpoint strategien
zuLLen we gebruik maken van de resuLtaten van 1 recovery procedure,
het herverwerken van transacties.
Omdat de resuLtaten van de andere recovery procedure nagenoeg
dezeLfde zijn, kunnen we aannemen dat de konkLusies voor beide
recovery procedures geLijk zijn.
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VergeLijking voor de strategie, deterministisch checkpoint
intervaL, tussen de verschiLLende recovery procedures bij twee
beLastingen van het systeem.

voor beide figuren geldt : ~=1; A1=0.1; 6=0.06; y=0.01; Yr=O
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VergeLijking voor de strategie, deterministisch checkpoint
intervaL, tussen de verschiLLende recovery procedures bij twee
foutenLasten op het systeem.

voor beide figuren geldt : ~=1; 6=0.06; Y1=0.01; yr=O
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* VergeLijking Poisson checkpointing en checkpointing na n
transacties.

Figuur 5.5 Laat de avaiLabiLity zien voor 2 verschiLLende
beLastingen van het systeem, voor zoweL Poisson checkpointing aLs
checkpointing na n transacties.
Het gemiddeLde tijdsintervaL bij Poisson checkpointing is omgezet
naar het gemiddeLd aantaL transacties per checkpoint intervaL. Deze
waarden zijn tijdens de simuLatie bepaaLd. Men kan nook berekenen
uit de simuLatie resuLtaten via de betrekking

n = TCp·A
A

Indien men de verkregen simuLatie resuLtaten vergeLijkt met de
uitkomsten uit deze formuLe, dan komen de waarden goed overeen.

In de grafiek ziet men dat de prestatie van Poisson checkpointing
beduidend minder is dan de prestatie van checkpointing na n
transacties.
Het maximum van de avaiLabiLity Ligt bij checkpointing na n
transacties hoger, zeLfs is het maximum voor A: 0.2 bijna net zo
hoog aLs het maximum van Poisson checkpointing bij A: 0.1.
80vendien is de gevoeLigheid van het systeem bij Poisson
checkpointing veeL groter, na een maximum daaLt de kromme veeL
sneLLer dan bij de andere strategie.

Figuur 5.6 Laat eenzeLfde resuLtaat zien voor de queue Lengte. Het
minimum van de queue Lengte Ligt bij Poisson checkpointing veeL
hoger. 80vendien is het minimum veeL scherper dan bij checkpointing
na n transacties,waardoor de hogere gevoeLigheid van Poisson
checkpointing nog eens extra wordt benadrukt.

In beide figuren ziet men ook dat de optima bij Poisson
checkpointing eerder optreden dan bij de andere strategie. De
variantie in het aantaL transacties voor een checkpoint overgang
(bij Poisson) zorgt ervoor dat de optima bij een kLeiner gemiddeLd
aantaL transacties komt te Liggen.

De krommen voor verschiLLende foutenLast geven eenzeLfde effekt en
worden daarom niet weergegeven.

De konkLusie is dus gerechtvaardigd dat een strategie van
checkpointing na n transacties betere resuLtaten geeft dan en
Poisson strategie.
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VergeLijking Poisson checkpointing en checkpointing na n
transacties voor verschiLLende beLastingen van het systeem.

voor beide figuren geldt : ~=1; A1=O.1; e=O.o6; y=O.01; Yr=O
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* VergeLijking checkpoint na n transacties en deterministisch
checkpoint intervaL.

Figuur 5.7 Laat de avaiLabiLity zien voor deze vergeLijking. De
avaiLabiLity van checkpointing na n transacties is uitgezet tegen
het gemiddeLd checkpointintervaL zoaLs dit gemeten is tijdens de
simuLatie. Men zou ook gebruik kunnen maken van de voLgende
formuLe.

n·A
Tcp= -;r-

Voor de verschiLLende waarden van A (0.1 en 0.2) is er geen
verschiL te bekennen in de verschiLLende strategien.
Figuur 5.8 Laat de queue Lengte zien waarbij weL enige verschiLLen
optreden.
Voor Lage A (0.1) zijn beide krommen hetzeLfde, maar bij A= 0.2
ziet men verschiLLen.
De minima bLijven identiek, maar voor en na het mlnlmum treden er
verschiLLen op. Voor het minimum is de queue Lengte van
deterministisch checkpoint intervaL kLeiner dan die van
checkpointing na n transacties, na het minimum is dit omgekeerd.
Hieruit kan men konkLuderen dat indien men voor het minimum zit
minder vaak checkpointen voordeLiger is. Na het minimum is het
omgekeerde het gevaL.
Variaties met de foutenLast geven dezLfde resuLtaten.

* VergeLijking Poisson- deterministisch intervaL.

Deze vergeLijking is identiek aan Poisson- n transacties.

* VergeLijking verschiLLende optima.

ALs Laatste zuLLen we de optima van de verschiLLende strategien aLs
funktie van de Load op het systeem bekijken.
In de figuren 5.9 en 5.10 zijn de verschiLLende optimaLe prestaties
voor A en N uitgezet voor twee verschiLLende waarden van y (=0.01
en 0.04) (verschiLLende foutenLast).

In de twee figuren ziet men direkt dat Poisson checkpointing er qua
prestatie veeL sLechter afkomt dan de andere twee strategien.
Bij een hoge foutenLast wordt de gemiddeLde queue Lengte reeds bij
Lage beLastingen (p=0.25) tameLijk groot en begint daarna nog
sneLLer te stijgen. Het systeem zaL zeer sneL ineen storten.

seide andere strategien doen niet voor eLkaar onder en geven
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nagenoeg dezeLfde resuLtaten.
Bij de gemiddeLde queue Lengte is de prestatie van Poisson
checkpointing bij Lage foutenLast net zo goed aLs de prestatie van
de twee andere strategien bij een 4 keer zo hoge foutenLast.
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vergelijking checkpoint na n transacties en deterministisch
checkpoint interval bij verschillende belastingen.

veer beide figuren geldt : p=1; A1=0.1; 6=0.06; y=0.01) Yr=O

--- N TllIfHS.
• DETM INTV.

La

LB

L4

L2

LB

a

figuur 5.7 Availability

--- N "nNoIS.
• DE'Tn .•"""

a

-

B - ...
figuur 5.8 Queue lengte ~ Teo,.

75



Prestatie vergeLijking tussen drie checkpoint strategien bij
versciLLende foutenLast op het systeem

voor beide figuren geldt : ~=1; 6=0.06; Y1=0.01; yr=O
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Hoofdstuk 6.
KonkLusies.

ZoaLs in de inLeiding is vermeLd geniet de anaLytische manier van
opLossen de voorkeur. ModeLLen met Poisson checkpointing en een
recovery procedure waarvan de recovery tijd onafhankeLijk is van de
avaiLabLe tijd sinds het Laatste checkpoint, geven een anaLytische
uitdrukking voor de prestatiegrootheden (A en N). Wanneer er
statistische of deterministische afhankeLijkheid tussen recovery 
en avaiLabLe tijd na het Laatste checkpoint bestaat, is het niet
mogeLijk om de prestatiegrootheden anaLytisch uit te drukken (dit
geLdt voor aLLe behandeLde checkpoint strategien).
Voor Poisson checkpointing en checkpointing na een deterministisch
intervaL bestaat de mogeLijkheid om de AvaiLabiLity anaLytisch uit
te drukken in het gevaL dat men geen fouten verondersteLd tijdens
de recovery actie. Men kan dan de gemiddeLde recovery duur
anaLytisch bepaLen, dit is een voLdoende gegeven om de avaiLabiLity
te berekenen.
Voor het berekenen van de gemiddeLde queue Lengte moet men meer van
de recovery distributie weten dan aLLeen de gemiddeLde recovery
duur.

Daar de modeLLen met afhankeLijke recoveryduur anaLytisch geen
opLossing g~ven, zijn deze numeriek benaderd.
Numerieke benadering Levert goede resuLtaten op voor aLLe modeLLen.
De numerieke stabiLiteit hangt nauw samen met de stabiLiteit van
het systeem. Indien het systeem instabieL is zaL dat ook het gevaL
zijn met de numerieke berekening.
Poisson checkpointing Levert aL sneL, vanwege het stochastisch
karakter van de checkpoint strategie, een groot aantaL toestanden
op. Omdat grote modeL Len een sLechte numerieke stabiLiteit hebben,
is het modeL aLLeen voor hoge checkpoint frequenties te berekenen.
Het is ook mogeLijk gebLeken om de deterministische afhankeLijke
recovery procedure in een bepaaLd gebied numeriek goed te
benaderen.

SimuLaties, weLke gebruikt zijn om diverse modeLLen met eLkaar te
vergeLijken en om de numerieke resuLtaten te checken, hebben ons de
voLgende resuLtaten opgeLeverd.
De recovery modeL Len met statistische afhankeLijkheid van de
recoveryduur, t.a.v. de busytijd sinds het Laatste checkpoint,
geven dezeLfde opLossingen aLs die met een deterministische
afhankeLijkheid. Dit geLdt voor eLke checkpoint strategie.
De checkpoint stategien, checkpointing na een vast aantaL
transacties en checkpointing na een deterministisch intervaL, geven
dezeLfde resuLtaten. Dit heeft tot gevoLg dat men checkpointing na
een deterministisch intervaL goed kan benaderen met de strategie,
chekpoint na een vast aantaL transacties. De Laatst genoemde is
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numeriek veeL eenvoudiger te berekenen.
Een vergeLijking van de verschiLLende checkpoint strategien heeft
uitgewezen dat de resuLtaten van Poisson checkpointing veeL
verschiLLen van de resuLtaten van de meer reeeLe checkpoint
strategien. Poisson checkpointing bLijkt ondanks zijn eenvoudigheid
geen goede benadering te zijn voor de andere strategien en daardoor
niet te gebruiken voor de meer reeeLe checkpoint strategien
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Appendix A

In deze appendix wordt het simuLatie programma uitgebreid beschreven.

do nr=1,nruns * het aantaL simuLatie runs

* initiaLisatie per simuLatie run *

L=Oi STPT=Oi CT=Oi TRP=Oi QL=Oi

*
* L
* STPT
* CT
* QL
*

het aantaL checkpoint cycLi
startpunt van een voLgend event
cumuLatieve tijd, totaLe reaL tijd
queue Lengte

'bepaaL' NCMi NFM i NTAi * 1e checkpoint moment
* 1e faiLure moment
* 1e aankomst moment

.d.Q L< maxcyc Li

if NCM < NFM NEM=NCMi
NCM ) NFM NEM=NFMi

fi

d..Q NEM > NTA * segment 1, avaiLabLe tij d

if (QL=O of NTA<NTV) if QL=O STPT=NTAi
NTV=STPT + ' se rv ice t i j d' ;

fi

QL=QL+1i
NTA=NTA+ ' aankomst intervaL'i

0 (QL~O en NTA>NTV) QL=QL-1i STPT=NTVi
if QL=O NTV= STPT+ 'service tijd' fi

fj
Qd * ei nde segment 1

~ (QL,O en NTV<NEM )

QL=QL-1

*begin segment 2

*vertrek van transacties voor event
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if QL*O GEVULD=TRUE;
STPT=NEM

fi

* begin segment 3
* bepaLen van Lengte intervaL duur

if NCM<NFM
a NCM)NFM
fi

INTVD = 'checkpoint duur'
INTVD = 'faiLure duur'

do (NTA<NEM+INTVD) QL=QL+1 * aangroeien van queue
NTA=NTA+ 'aankomst intervaL'

NT A=NT A-I NT VD * aankomstijdstip terug brengen
* naar avaiLabLe tijdas

if (QL*O en GEVULD= faLse) STPT=NEM;
NTV=STPT+ 'servicetijd'

*queue was niet gevuLd en er zijn transacties aangekomen

*begin segment 4

if NF~NCM NFM=NFM+'faiLure intervaL'; *faiLure verwerking
TRP=TRP+INTVD; *tijd gespendeerd in faiLures

* verwerking van een checkpoint
* het bijsteLLen van de tijden

o NFM>NCM CT=NCM+TRP+INTVD+CT; *totaLe tijd
STPT= STPT-NCM;
NTA = NTA-STPT;
NFM = NFM-STPT;
NCM = 'checkpoint intervaL';
TRP =0;
L=L+1;

ti

Qd * einde simuLatie run

'bepaaL avaiLabiLity en queue Lengte'

Qd * einde aantaL simuLatie runs

'bepaaL gemiddeLde over runs van avaiLabiLity en queue Lengte'
'bepaaL statistiek van simuLatie l

einde simuLatie
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