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Samenvatting

In het afstudeerversLag wordt een voorsteL tot een eventschedu

Lingssysteem beschreven uitgaande van het simuLatiesysteem

GPSS/360 en associatieve geheugens. Kernpunten vormen een kLok

ophogingsaLgorithme en een zgn. deLay condition matrix DeM aLs

basis voor een te reaLiseren discreet-systeem simuLator.
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Samenvatting

Vanuit de bestudering van een bestaand simuLatiesysteem nameLijk

het GeneraL Purpose SimuLation System/360(GPSS/360) en de moge

Lijkheden die associatieve geheugens kunnen bieden is een poging

gedaan een kader te scheppen waarbinnen een disreet-systeem

simuLator geimpLementeerd kan worden.

Een anaLyse van GPSS/360 heeft geLeid tot het kunnen aanwijzen

van nadeLen verbonden aan dat systeem. Oeze nadeLen zijn o.a. de

oorzaak van Lange simuLatietijden bij gebruik van GPSS/360.

Rekening houdend met deze nadeLen en de taken die een discreet

systeem moet vervuLLen is een mechanisme ontworpen aLs mogeLijke

basis van een discreet-systeem simuLator. oit mechanisme bestaat

uit twee deLen.

Het eerste deeL bevat een kLokophogingsaLgorithme. Het doeL

hiervan is het ophogen van een systeemkLok inherent aan discreet

systeem simuLatoren. Het aLgorithme is gedeeLteLijk gebaseerd op

een in de Literatuur beschreven sorteerproces bij gebruikmaking

van een associatief geheugen en op een eigen inbreng waardoor

het aantaL vergeLijkingen voor een zoekproces verder beperkt

wordt.

Het tweede deeL van het mechanisme verzorgt de sequentie van

toestandsveranderingen afhankeLijk van discrete toestandsvaria

beLen. Oe waarden van deze toestandsvariabeLen tezamen bepaLen

de toestand van het systeem.

Uitgaande van een gedefinieerde "sparse" matrix, de deLay condi

tion matrix OeM, is aangegeven op weLke wijze toestandsverande

ringen kunnen worden gevoLgd. De voornaamste reden om zo'n ma

trix te gebruiken is dat daarvoor een associatief geheugen ge

bruikt kan worden. SneLheid en efficiency worden daardoor ver

groot.

Het geheeL is op te vatten aLs een herstructurering van GPSS/360

met een reducering van genoemde nadeLen en gebruikmakend van een

associatief geheugen.



Tretwoorden

discreet-systeem

discreet-systeem simuLatie

GeneraL Purpose SimuLation System/360: GPSS/360

transactions

bLocks

systeemkLok

OveraLL GPSS/360 Scan

associatief geheugen: AG

kenmerk(key)

maskeren

kLokophogingsaLgorithme

toestandsveranderingen

deLay condition

conditionaL operand

deLay condition matrix: DeM

eventmechanisme
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Voorwoord

Door een toenemende behoefte aan informatie over het gedrag van

discrete systemen en door de mogeLijkheden die een computer kan

bieden om deze soms niet in werkeLijkheid bestaande systemen te

simuLeren is een onderzoek gedaan naar een mogeLijke herstructu

rering van een discreet-systeem simuLator.

De huidige discreet-systeem simuLatoren zijn voortdurend onder

hevig aan wijziging en vooraL uitbreiding, ter vergroting van de

faciLiteiten voor de gebruikers daarvan.

Er zaL een kader gegeven worden voor de impLementatie van een

discreet-systeem simuLator, waarbij vooraL geLet is op fLexibi

Liteit(uitbreidbaarheid) en efficiency(sneLheid).

Een associatief geheugen kan daartoe een bijdrage leveren.

Dit versLag beoogt verder enig inzicht te verschaffen in de

opbouw en de werking van discrete systemen.
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Opdracht

Een studie verrichten naar de impLementatie van een discreet

systeem simuLator, zo mogeLijk met gebruikmaking van

associatieve geheugentechnieken

Uitgangspunten

ALs uitgangspunt voor het onderzoek is gekozen voor een opzet

waarbij het GeneraL Purpose SimuLation System/360 en een

associatief geheugenontwerp centraaL staan.

De redenen voor deze handeLswijze zijn aLs voLgt samen te

vatten:

m.b.t. het GeneraL Purpose SimuLation System/360

a. dit systeem heeft een goed gedefinieerde hogere simuLatietaaL

voor het simuLeren van discrete systemen. De faciLiteiten

voor de gebruiker zijn dus groot

b. voor het simuLeren van discrete systemen is deze taaL een

van de meest gebruikte simuLatietaLen. In de vakgroep EB waar

het onderzoek door mij is verricht, wordt deze simuLatietaaL

gebruikt voor het opLossen van wachttijd- en stagnatieprobLe

men

en m.b.t. het associatief geheugenontwerp:

a. binnen de vakgroep EB is een associatief geheugen gereaLi

seerd. Men zoekt hiervoor naar toepassingen.

b. de ervaring met het GeneraL Purpose SimuLation System/360

geeft het vermoeden dat enige functies van dit systeem

(event scheduLing) met behuLp van een associatief geheugen

gereaLiseerd zouden kunnen worden. Hierbij wordt dan vooraL

gedacht aan een verhoging van de verwerkingssneLheid (compu

ter process-time) van simuLatieprogrammas.

Het spreekt voor zich dat aLs men een basis wiL Leggen voor de

impLementatie van een discreet-systeem simuLator, dat een brede

orientering op het gebied van bestaande discreet-systeem simuLa

toren nodiy is.

HoeweL enige aandacht ;s besteed aan een dergeLijke orientering,

zou een voLledige orientering aL een studieobject op zich zijn.
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Het verwerkingssysteem van het General Purpose

Simulation System/360

1.0 Discrete systemen en computersimulatie

Een discreet-systeem is een systeem dat zich op elk moment in

een bepaalde toestand bevindt. Overgang van de ene toestand in

de andere wordt bepaald door discrete waarden van toestandsvari

abelen. Deze variabelen zijn veelal stochastisch of dynamisch.

Stochastisch betekent hier dat tenminste een toestandsvariabele

van het systeem stochastischCE: random variable) is.

Dynamisch betekent hier dat tenminste een toestandsvariabele van

het systeem een discrete functie van de tijd is.

Onder discreet-systeem simulatie verstaat men een procedure

waarbij men een tweede systeem opbouwt dat, met betrekking tot

de te onderzoeken grootheden van het systeem, zich gedraagt als

het oorspronkelijke systeem, echter eenvoudiger is te handhaven.

Het tweede systeem heet dan een discreet-systeem model.

Alle onderzoekingen die men aan het werkelijke systeem niet wil

of kan doorvoeren kunnen aan het model worden gedaan.

Modelonderzoekingen zijn aan te raden als onderzoekingen aan het

systeem zelf niet gedaan kunnen worden.

Dit is het geval als:

a. het onderzoek aan het werkelijke systeem te duur of te ge

vaarlijk zou zijn

b. het onderzoek een ontoelaatbare storing van het systeem ten

gevolge zou hebben

c. het tijdafhankelijke gedrag van het werkelijke systeem te

snel of te langzaam zou zijn

d. het systeem nog slechts gepland is en dus nog niet bestaat.

Discrete systemen kunnen op een computer in een Cmathematisch)

model worden nagebouwd, waarbij de toestandsveranderingen een

voor een kunnen worden nagebootst. Men spreekt dan van computer

simulatie.
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Het simuLeren van een discreet-systeem met behuLp van een compu

ter betekent dat men over een programma of set van programmas

moet beschikken, dat symboLisch het discreet-systeem weergeeft.

Door executie van het programma kan dan aan de hand van de out

putgegevens het gedrag van het systeem bepaaLd worden.

In de praktijk bLijkt het opzetten van zuLke programmas, zeker

voor kompLexe systemen veeL tijd en dus geLd te kosten.

Bovendien simuLeert men dan meestaL sLechts een bepaaLd systeem.

Daarom zijn meer aLgemene programmapakketten voor discrete simu

Latie ofteweL simuLatiepakketten ontwikkeLd.

Deze simuLatiepakketten ondersteunen de gebruiker in meer of

mindere mate in modeLopbouw, het vastLeggen van modeLkomponenten

en hun onderLinge reLaties, het Leveren van random getaLLen en

in het Leveren van de gewenste statistieken.

De taaL waarin een simuLatiepakket geschreven is noemt men simu

LatietaaL.

Het aantaL simuLatietaLen neemt toe door de steeds groter wor

dende betekenis van discrete systemen{teLefooncentraLes, compu

tersystemen, verkeer). Daarom is in paragraaf 1.1 een kort over

zicht gegeven van de beLangrijkste simuLatietaLen, waarbij de

kLassifikatie is gebaseerd op de eerder genoemde mate van onder

steuning voor de gebruiker.

Voor uitgebreide diskussies naar kriteria aLs fLexibiLiteit,

bruikbaarheid etc. tussen de simuLatietaLen verwijs ik naar de

Literatuur{zie [1], [2]).
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1.1 Simulatietalen

Een overzicht van de belangrijkste simulatietalen voor discrete

systemen is in figuur 1. gegeven.

1. hogere programmeertalen

2. lagere simulatietalen

3. hogere simulatietalen

4. systeemgeorienteerde

simulatietalen

5. geparameteriseerde

simulatietalen

FORTRAN

ALGOL

PL I I

SIMULA

GASP

SIMSCRIPT

GPS S

GPSS-FORTRAN

SIMON

IPSS/DBMS

HOSPSIM

ECSS

SIRE

SIM-LAB

SIM-QUEUE

De hogere

simulatie

modelbouw,

figuur 1. Overzicht simulatietalen

programmeertalen hebben hun betekenis voor discrete

verloren. Deze talen bieden weinig hulpmiddelen voor

statistieken etc. De gebruiker moet alles zelf pro-

grammeren.

De lagere simulatietalen geven de gebruiker ondersteuning in de

volgorde van toestandsveranderingen, het leveren van random ge

tallen, en statistieken(ook grafisch). Het model zelf met haar

komponenten en relaties moet de gebruiker zelf geven.
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Hogere simulatietalen bieden hetzelfde als de lagere simulatie

talen, maar bovendien taalelementen voor vaste systeemkomponen

ten en systeemfuncties, zodat een snellere modellering mogelijk

is. De volgende paragrafen zijn geheel gewijd aan een hogere

programmeertaal namelijk het General Purpose Simulation System,

afgekort verder als GPSS, en wel speciaal het GPSS/360 systeem.

De systeemgeorienteerde simulatietalen zijn enkel en alleen ge

richt op een speciaal discreet-systeem en zijn derhalve als al

gemene simulatietaal onbruikbaar.

De geparameteriseerde simulatietalen geven de mogelijkheid ver

gaand simulatiemodellen door invoergegevens(interaktief) te bou

wen. Verwerking en resultaten worden door het systeemmodel zelf

afgehandeld. Deze talen zijn in opkomst. De vaak lastige en

langdurige modellering van discrete systemen ziet men als de be

langrijkste oorzaak hiervoor.

De lagere en hogere simulatietalen worden het meest toegepast.

Voor de hogere simulatietalen geldt algemeen dat een snellere

modelbouw mogelijk is.

Voor de lagere simulatietalen geldt dat dezen geen beperkingen

kennen voor de verschillende systeemtypen, terwijl de hogere

simulatietalen juist door de vastgelegde taalelementen minder

flexibel in gebruik zouden zijn.
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De opbouw van GPSS/360

Komponenten, attributen en absolute klok

13

Een van de belangrijkste kenmerken van GPSS/360 is de stricte

isolering van komponenten waaruit een discreet-systeem(vaak

wachttijdsysteem genoemd naar analogie van de engelse term

"queueing systems") kan bestaan en de logische formulering van

de relaties tussen deze komponenten.

. ce....~ ..

figuur 2. Een simpel discreet-systeem

In figuur 2 is een simpel discreet-systeem geschetst:

klanten komen in een bepaalde tijdsvolgorde aan bij een kassa,

worden een voor een bediend door de kassierster en verlaten het

systeem.

Men kan direct twee komponenten onderscheiden:

de klanten die aktief op het systeem inwerken, de zogenaamde

transacties(E: transactions) en de kassa met als kenmerk dat

slechts een klant tegelij k bediend kan worden, de zogenaamde

faciliteit(E: facility).



14

Transacties komen in het algemeen overeen met de bewegende ele

menten van een systeem, zoals auto's in het verkeer, schepen die

een haven binnenlopen, berichten in een communicatiesysteem etc.

GPSS/360 kent daarom transacties als komponent. Deze transacties

kunnen tijdens de simuLatie gegenereerd en vernietigd worden en

veroorzaken eigenlijk de acties die plaatsvinden terwijl ze zich

door het systeem bewegen.

Transacties kunnen bepaaLde kenmerken bezitten zoals tijdstip

van aankomst en leeftijd van een klant, grootte van een schip

etc.: de attributen van de komponent transacties.

Generaliserend kent GPSS/360 een 14-tal komponenten met elk hun

eigen attributen. In figuur 3 zijn de komponenten verdeeld over

6 komponentklassen. Van de GPSS/360 attributen zijn vele attri

buten extern adresseerbaar.

Deze extern adresseerbare attributen worden daarom "Standard

Numerical Attributes" of kortweg SNA's genoemd.

Zoals vermeld kunnen transacties tijdens de simulatie acties

veroorzaken. Als hulpmiddeL hiertoe staan in GPSS/360 taaLeLe

menten, nameLijk zogenaamde bLokken(E: blocks) ter beschikking.

Deze blokken voorzien in de logica van het systeem en vertellen

de transacties, die op deze blokken inwerken, waar naar toe te

gaan en wat te doen. In figuur 3 zijn deze blokken verdeeld over

de verschillende komponenten, waartoe ze behoren.

Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de komponenten en

de bLokken, is het noodzakeLijk de zeer belangrijke functie van

een systeemklok, de absolute klok(E: absolute clock), te be

schrijven.

Transacties, die de blokken een voor een doorlopen, kunnen af

hankelijk van condities, gegeven door het soort blok dat doorlo

pen moet worden, geblokkeerd worden. Het programma(het GPSS/360

systeem) houdt automatisch de conditionele toestand, die het

blokkeren veroorzaakt, bij en zodra deze toestand verandert wor

den de transacties in de juiste volgorde verder verwerkt. Dit

betekent dat transacties die een actie op een eerder vastgesteld

tijdstip moesten ondernemen maar gebLokkeerd werden, de actie

pas op een later tijdstip kunnen uitvoeren: een kLant die aan de



KomponenkLassen

1. "Basic"

Komponenten

1. BLocks

2. Transactions

TaaLeLementen
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. 2. "E qui pm en t " 3. FaciLities: SEIZE,RELEASE, PREEMPT,RETURN

4. Storages: ENTER,LEAVE

5. Logic Switches: LOGIC

3. "ComputationaL" 6. Arithmetic VariabLes

7. BooLean VariabLes

8. Functions

4. "StatisticaL" 9. Queues: QUEUE,DEPART

10. Frequency TabLes: TABULATE,TABLE

5. "Reference" 11. SavevaLues: SAVE VALUE

1 2. Matrix SavevaLues: MSAVEVALUE

6. "Chain" 13. User Chains: LINK, UNLINK

14. Groups: JOIN,REMOVE

Transactie georienteerde bLokken:

GENERATE

TERMINATE

SPLIT

ASSEMBLE

MATCH

GATHER

TRANSFER

GATE

TEST

LOOP

COUNT

SELECT

ADVANCE

ASSIGN

MARK

PRIORITY

ControLe bLokken:

SIMULATE

START

RESET

CLEAR

JOB

END

COMMENT

Figuur 3. GPSS/360 komponenten
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kassa bediend wiL worden op tijdstip to, kan dit pas doen zodra

de kassa vrij is dwz. zodra aL zijn voorgangers in een eventueLe

wachtrij gehoLpen zijn. Een huLpmiddeL om dergeLijke actietijd

stippen voor het geheLe systeem bij te houden is de absoLute

kLok. Deze geeft de tijd aan die in het systeem verstreken is en

komt overeen met de verstreken tijd in het reeLe systeem dat ge

simuLeerd wordt.

Deze tijd wordt in eenheden uitgedrukt en kan men Laten overeen

komen met jaren, uren, microseconden etc., maar binnen een pro

gramm~ moet een gekozen eenheid consistent gebruikt worden. De

absoLute kLok is niet extern adresseerbaar.

Een andere kLok die aLs SNA weL adresseerbaar is, is de reLatie

ve kLok. De waarde van deze kLok kan met behuLp van een RESET of

CLEAR controLe bLok op nul gezet worden.

Een ander kenmerk van de relatieve kLok aLsook van konstanten en

de 8 random number generatoren is dat deze SNA's niet tot een

bepaaLde komponent behoren.

De komponenten en bijbehorende bLokken zuLLen nu besproken wor

den. Voor een voLLedige beschrijving wordt verwezen naar de

User's ManuaL van GPSS/360(zie [3]).

In de reeds genoemde bLokken kunnen 4 typen acties, gebeurtenis

sen of toestandsveranderingen(E: events) pLaatshebben:

1. creatie en vernietiging van transacties

2. verandering van een attribuut van een komponent

3. het bLokkeren van transacties voor een bepaaLde tijd

4. het veranderen van de transactiestroom door het bLokdiagram.

NormaLiter doorLopen de transacties de gegeven bLokken(taaleLe

menten waaruit een programma bestaat) sequentieeL, bLok na bLok.

Op transacties komen we in paragraaf 1.2.3 terug.

Een faciLiteit kan sLechts door een transactie tegeLijk bezet

worden. ALs een transactie een faciLiteit probeert te bezetten

die in gebruik is, dan wordt deze transactie gebLokkeerd totdat

de faciliteit weer vrij is. Er wordt o.a. automatisch bijgehou

den weLke transacties weLke faciLiteiten gebruiken; het aantaL

keren dat een faciliteit werd gebruikt, en hieruit de gemiddeLde

duur van eLk gebruik aan het einde van de simuLatie.
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Als transacties een SEIZE blok willen "binnengaan" dan wordt na

gegaan of de gegeven faciliteit(in het argumentenveld van dit

blok) bezet is. Is dit het geval dan wordt de bijbehorende sub

routine van dit blok uitgevoerd(bijhouden van tabellen, verande

ring van toestand) en de transactie tracht dan een volgend blok

binnen te gaan. Veelal zal dit een ADVANCE blok zijn. Met behulp

van dit transactie georienteerde blok kan men expliciet aangeven

hoe lang een transactie moet wachten alvorens verdere actie te

ondernemen. Een transactie blijft een faciliteit j net zo lang

bezetten totdat het overeenkomstige RELEASE faciliteit j blok

doorlopen is. Transacties mogen een willekeurig aantal facili

teiten bezetten. Een transactie die met behulp van een SEIZE

blok faciliteit j bezet heeft kan op een zijspoor gezet worden

als een andere transactie een PREEMPT faciliteit j blok binnen

gaat(vergelijk de situatie met de chef die de kassierster even

wil spreken). Verlaat de transactie de faciliteit dan bezet de

vorige transactie de faciliteit weer.

Storages worden gebruikt om parkeergelegenheden, geheugenruimte

in data processing systemen e.d. weer te geven. Storages kunnen

door meerdere transacties tegel;jk bezet worden tot een bepaald

maximum. Een transactie kan een of meerdere elementen afleveren

bij binnenkomst in een ENTER blok en bij het verlaten van de

storage worden een of meerdere elementen ervan verwijderd door

een overeenkomstig LEAVE blok. De gebruiker van GPSS/360 geeft

het maximum aantal elementen op dat een storage mag bevatten.

Duidelijk is dan dat storages transacties kunnen weigeren.

Met behulp van deze komponent kan o.a. bepaald worden of genoeg

ruimte gereserveerd was.

Een logic switch kent twee toestanden: geset of gereset.

Een transactie kan een logic switch setten, resetten of inverte

ren(LOGIC blok) waardoor andere transacties, die de toestand met

behulp van het GATE blok testen, moeten wachten tot de toestand

veranderd is ofwel verder gaan als het resultaat van de test po

sitief is.

Met behulp van de arithmetic en boolean komponent kunnen respec

tievelijk arithmetische en boole bewerkingen gedaan worden op

kombinaties van SNA's.
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De function komponent geeft de berekening van kontinue of dis

crete functionele relaties tussen een onafhankelijk variabele

Ceen SNA) en de afhankelijke waarden van de functie, die zelf

weer als SNA gebruikt kan worden.

De statistische komponenten zijn bedoeld om statistische gege

vens te verzamelen op plaatsen waar wachtrijen kunnen ontstaan.

De reference komponenten geven geheugengebieden aan waarin de

waarde van elke SNA opgeslagen kan worden en waarnaar dan later

gerefereerd kan worden.

Transacties die een LINK blok binnengaan worden tijdelijk inac

tief in een user chain geplaatst en kunnen in een door de ge

bruiker op te geven volgorde met behulp van een overeenkomstig

UNLINK blok daarvan weer verwijderd worden.

Enige transactie georienteerde en controle blokken zullen toege

Licht worden in de volgende paragraaf.

1.2.2 Een GPSS/360 programma

Het simulatieprogramma gegeven in figuur 4 bestaat uit twee pa

rallelle systemen: passagiers die volgens een bepaalde tijdsver

deling arriveren bij een bushalte en wachten op autobussen die

volgens een andere verdeling arriveren.

Na het lezen van de START kaart worden onmiddelijk twee transac

ties gecreeerd: een transactieCpassagier) uit een exponentiele

verdeling met gemiddelde 300*1, met behulp van random number ge

nerator 3, en een transactieCbus) uit een exponentiele verdeling

met gemiddelde 1000*1, met behulp van random number generator 2.

De absolute klok wordt opgehoogd tot het eerstvolgend berekende

tijdstip dat een transactie een actie moet ondernemen. De passa

gier zal dan, meestal als eerste bij de hier gegeven verdeling

en, het QUEUE blok genaamd WACHT binnengaan, voert de bijbeho

rende subroutine uit(wachtrijlengte wordt wachtrijlengte plus

1 ), verlaat het blok en test logic switch BUSA met behulp van

het GATE LS blok. Initieel is de logic switch gereset dus de

passagier wordt niet toegestaan verder te gaan(er is nog geen

bus gearriveerd). Ten tijde dat de eerste transactie het QUEUE

blok binnenging, werd automatisch de tweede transactie(passa-
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gier) gecreeerd d.w.z. een toekomstig actietijdstip voor de

nieuwe transactie werd gecreeerd, maar deze transactie bLijft

inactief tot de absoLute kLok tot dat tijdstip is opgehoogd.

ALs de bus arriveert wordt Logic switch BUSA onmiddeLijk geset,

wat een toestandsverandering veroorzaakt, en wordt de Lengte van

de wachtrij WACHT getest op geLijk nuL.

*Naam- Operatie- AttributenveLd

*2 ••• 6 8 .......... 19 .. A, .. B, .. , •• I •• 72

SIMULATE

* Bus-Paradox

EXPOP FUNCTION RN3,EXPON,1

EXPOB FUNCTION RN2,EXPON,1

* Passagiers

GENERATE 300,FN$EXPOP

QUEUE WACHT

GATE LS BUSA

DEPART WACHT

TERMINATE

* Bus

GENERATE 1000,FN$EXPOB

LOG IC S BUSA

TEST E Q$WACHT,O

LOGIC R BUSA

TERMINATE

WTIME QTABLE WACHT,0,SO,100

START 10

END

figuur 4. De Bus-Paradox

Deze transactie zaL dus moeten "wachten" totdat daaraan voLdaan

is. De toestandsverandering heeft intussen de wachtenden, ge

bLokkeerd door het GATE LS bLok, aLLen geactiveerd. De passagier



20

met de kLeinste systeemtijd verLaat dan de wachtrij(DEPART) en

de transactie wordt vernietigd. ALs de Laatste transactie van de

wachtrij is gehaaLd en vernietigd(de systeemtijd is nog geLijk

aan de aankomsttijd van de bus) wordt de bus geactiveerd omdat

nu de wachtrij Leeg is. De bus reset Logic switch BUSA en wordt

getermineerd. Ook hier werd een tweede transactie gecreeerd op

het moment dat de eerste transactie(bus) het LOGIC S bLok was

binnengegaan.

De simuLatie eindigt aLs de terminatieteLLer, gespecificeerd in

veLd A van het START controLe bLok nuL geworden is(hier na circa

10.000 tijdseenheden).

EnkeLe beLangrijke kenmerken van GPSS/360 die hier naar voren

gekomen zijn:

a. paraLLeLLe systemen kunnen reLatief eenvoudig gesimuLeerd

worden

b. transacties worden niet aLLe tegeLijk gecreeerd maar een voor

een tijdens de simuLatie

c. de absoLute kLok wordt opgehoogd tot het eerstvoLgende actie

tijdstip van een transactie en niet teLkens met een eenheid

d. transacties doorLopen de bLokken achtereenvoLgens;

een TRANSFER bLok o.a. kan evenweL de transactiestroom veran

deren.

1.2.3 GeheugenaLLocatie van komponenten

ELke komponent van het GPSS/360 systeem is een aantaL geheugen

woorden toegewezen.De informatie hierin opgesLagen kan per

woord(4 byte), haLf woord(2 byte), byte of per bit bewerkt wor

den.

Om de noodzakeLijke grootheden op te sLaan heeft een faciLiteit

28 byte, een storage 40 byte nodig etc.

Van de beLangrijkste basiskomponent transacties is hieronder

kort de geheugentoewijzing gegeven(figuur 5).

GPSS/360 kent een Future Events Chain(FEC): een naar de tijd ge

ordende ketting van transacties, die Later dan de absoLute kLok-
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tijd verwerkt zullen worden. De ketting wordt gevormd door twee

pointers(T1). Verder een Current Events Chain(CEC), waarin de

transacties voorkomen die na klokophoging in een actieve of ge

blokkeerde toestand verkeren, aangegeven door de Scan Status In

dicator SSI. Ook hier twee pointers voor de ketting.

Common Area is een geheugengebied waarvan bytes kunnen worden

toegewezen aan komponenten indien nodig: T1-T4 vormen de basis

woorden, die bij creatie van een transactie van een ketting van

inactieve transacties afgehaald worden. Alleen als een transac

tie actief wordt, worden de andere woorden toegevoegd. Vanaf T15

kunnen een willekeurig aantal parameters aan een transactie wor

den toegekend.

De waarde van het belangrijke attribuut prioriteit kan door de

gebruiker gespecificeerd worden in een GENERATE en PRIORITY

blok.

Bij gebruik van een 128k geheugen heeft men in het algemeen de

beschikking over 600 transacties, 150 faciliteiten, 150 stora

ges, 150 logic switches etc.

T1

T2

T3

T4

VOrlg transactlenr. 1 n FEC Volgend transactienr. i n FE C

Vo rig transactienr. in CEC Volgend transactienr. in CE C

Ad res "Common Area"

Tijd dat de transactie de FEC zal moeten verlaten

"Common Area"

T5

T6

T7

Volgend bloknr. I Volgend lid "assembLy" set

"Marktime" : absoLute kLoktijd b i j transactiecreatie

Prioriteit(1 byte) etc. tot T16

BeLangrijke indicatoren zijn: de FEC indicator, bit 5 van T9

de CEC indicator, bit 6 van T9

de SSI indicator, bit 0 van T10

Totaal 9 woorden(36 byte) pLus parameterwoorden per transactie.

figuur 5. GeheugenalLocatie transacties
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Het aLgorithme voLgens hetweLk GPSS/360 de transactiestroom

bestuurt zaL in deze en de voLgende paragraaf aan de orde komen.

Het GPSS/360 verwerkingsmechanisme voor transacties bestaat uit

drie fasen. Deze fasen zijn in vereenvoudigde vorm weergegeven

in figuur 6a en 6b.

Wanneer een simuLatie zover gevorderd is dat geen enkeLe trans

actie een voLgend bLok kan binnengaan dan vindt kLokophoging

pLaats. De OveraLL GPSS/360 Scan(het aLgorithme) he eft dan de

Laatste transactie met de Laagste prioriteit verwerkt en start

fa se 1.

De eerste transactie met de meest nabije "BLock Departure Time"

(BDT) wordt van de FEC gehaaLd en de absoLute kLok wordt opge

hoogd tot de BOT van deze transactie. De transactie wordt dan

aan de CEC toegevoegd aLs Laatste in zijn prioriteitskLasse(T7).

De BDT van de voLgende transactie in de FEC wordt vergeLeken met

de nieuwe waarde van de absoLute kLok. Zijn deze waarden geLijk

dan gaat ook deze transactie naar de CEC etc. totdat de waarden

ongeLijk bLijken of de FEC Leeg is. Oaarna wordt fase 2 gestart.

De transacties in de FEC zijn geordend naar opLopende BOT, bere

kend in GENERATE of ADVANCE bLokken.

De BOT van eLke j-de transactie wordt, bij toevoeging van de

transactie aan de FEC, vergeLeken met aLLe BOT's vanaf de staart

van de FEC totdat geLdt: BOTi =< BOTj < BOTi+1.

Op deze wijze ontstaat een ketting transacties met de meest na

bije BOT groter dan de waarde van de absoLute kLok vooraan in de

ketting. Hierdoor is het ophogen van de absoLute kLok zeer een

voudig.

Om aan te geven dat een transactie zich in de FEC bevindt, wordt

de FEC indicator van de transactie geset. Evenzo wordt een CEC

indicator geset aLs de transactie zich in de CEC bevindt.
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Reset de Status

Change Flag, SCF

Neem de voLgende

transactie van

de CEC

a

Transactie

naar de CEC

Neem voLgende

transactie

ja

r-__~n~e~elL -Jtransactie

verwerking

VoLgende
\If--~---------l

transactie

fase 1 fa se 2

figuur 6a. OveraLL GPSS/360 Scan
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Nadat transacties van de FEC naar de CEC zijn overgebracht wordt

de SCFCfiguur 6a) getest. De SCF geeft aan of er een toestands

verandering heeft pLaatsgevonden.

De CEC bestaat uit transacties, aan eLkaar gekoppeld door de 2

pointersCTZ), geordend naar prioriteitskLasse. Transacties in de

eerste prioriteitskLasse hebben aLLe dezeLfde hoogste prioriteit

maar kunnen verschiLLen in BDT.

Binnen eLke prioriteitskLasse staan transacties met de Laagste

BDT voorop. Dus een transactie die aan de CEC wordt toegevoegd

komt aLtijd aLs Laatste te staan in zijn prioriteitskLasse.

In fase 2 wordt dus eenvoudigweg de eerste transactieChoogste

prioriteit en Laagste BDT) van de CEC genomen.

Is de SSI van deze transacties geset dan was de transactie eer

der aL gebLokkeerd.

Het successieveLijk testen van de SSI's gaat door totdat een SSI

niet geset is, anders wordt de kLok opgehoogd.

Wordt een transactie gevonden waarvan de SSI niet geset is, dan

wordt de toegang tot een voLgend bLok getest. De transactie

kan gebLokkeerd worden, waarbij de bLokkering een van twee typen

kan zijn: uniek of niet-uniek.

Een niet-unieke bLokkering treedt op bij de voLgende bLokken aLs

niet voLdaan is aan bepaaLde condities:

TEST, TRANSFER BOTH, TRANSFER ALL, GATE M en GATE NM.

Unieke bLokkering treedt op aLs de toestand van faci Liteiten,

Log i c sl·.Jitches of storages get est wordt door andere bLokken die

hun toegang a an transacties kunnen weigeren. De SSI van een

transactie wordt enkeL en aLLeen geset bij unieke bLokkering. De

transactie wordt dan in een van de eLf zogenaamde "Pushdown

DeLay Chains" gezet en zijn dan gedeactiveerd voor verdere ver

werkingCzie 1.4).

Een transactie die weL toegang krijgt tot een bLok kan hierdoor

en tijdens het uitvoeren van de bLokoperatie een toestandsveran

dering veroorzaken.
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Transactie

verwerking

Toegang voLgend nee

b Lo k v r i j ? Is de bLokkering nee

Ij a "uniek" ?

j{Voer de b L0 k-

operatie ui t 1- Zet transactie in

I "Pushdown DeLay

Scan BUFFER bLok ? Chain", PDC,..
j a Inee 2. Set SSI

TERMINATE bLok ? J,
I

ree j a ./f

Toestands- n'ee "Stop de verwerking

verandering ? l- van de transactie

a o nm ; d deL i j k"

Set de SC F

I
Reset SSI s van

aLLe transacties

in bijbehorende

wachtrij

nee ADVANCE bLok met

po sit i eve vertraging ?It-

j a

Transactie van CEC

naar FEC

VoLgende nee j a

transactie SC F geset Scan

?

fase 3

figuur 6b. OveraLL GPSS/360 Scan
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In GPSS/360 treedt een toestandsverandering onvoorwaardeLijk op

aLs een transactie toegang krijgt tot een van de voLgende bLok

ken:

SEIZE, RELEASE, PREEMPT, RETURN

ENTER, LEAVE

LOGIC

PRIORITY

UNLINK

en onder bepaaLde voowaarden: MATCH 1 GATHER, ASSEMBLE.

De SCF wordt dan geset.

ALs een transactie bijvoorbeeLd faciLiteit j verLaat dan is dat

een toestandsverandering en de SCF wordt geset, dus:

transacties in de Pushdown DeLay Chain voor transacties wachtend

op "faciLiteit j vrij" worden aLLe gereactiiveerd d.w.z. hun SSI

wordt gereset. Deze transacties komen dan ~eer actief in de CEC

te staan.

De transactie die een bLok succesvol do~rLopen heeft en niet

vernietigd is zaL, indien het bLok geen ADV~NCE bLok was met een

berekende positieve tijdsvertraging, de toe9ang tot een voLgend

bLok testen. Dit is een beLangrijk ke~merk van de OveraLL

GPSS/360 Scan: transacties zoveeL mogeLijk ~Lokken Laten doorLo

pen ondanks dat er toestandsveranderingen pLaatsvinden.

Een positieve tijd berekend in een ADVANCE bLok doet een trans

actie verdwijnen naar de FEC.

Is een transactie van de CEC verwijderd of ~ebLokkeerd dan wordt

de SCF getest. Is de SCF geset dan wordt fase 2 gestart en weL

wordt begonnen met de eerste tran$actie in de CEC.

Is de SCF niet geset dan wordt de eerstvoLg2nde transactie in de

CEC genomen.
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1.4 ConcLusies

Uit voorgaande beschrijving van GPSS/360 kunnen enige concLusies

getrokken worden omtrent de werking van het systeem.

BehaLve dat simuLatie van kompLexe systeemmodeLLen met behuLp

van GPSS/360 door veLen aLs zeer Lastig beschouwd wordt, juist

door de gegeven vaste taaLkomponenten die systeemkomponenten of

deLen daarvan beschrijven, kunnen de voLgende nadeLen verbonden

aan het GPSS/360 verwerkingssysteem vastgesteLd worden:

1. niet-unieke bLokkering van transacties impLiceert vergroting

van de verwerkingstijd

2. invoegen van transacties in de FEC en zoeken naar verwerkbare

transacties in de CEC kost eveneens veeL tijd

3. een PDC wordt aLtijd aLs geheeL ontbonden

Ad.1 Niet-unieke bLokkering van transacties houdt in dat deze

transacties niet in een PDC worden gezet en derhaLve actief in

de CEC bLijven. TeLkens aLs het verwerkingsmechanisme deze

transacties tegenkomt in de CEC zaL geprobeerd worden ze een

voLgend bLok te Laten doorLopen ook aL is aan de bLokkeringscon

ditie nog niet voLdaan. ELke toestandsverandering aLs gedefini

eerd in GPSS/360(zie 1.3.2) Laat de OveraLL GPSS/360 Scan terug

keren naar het begin van de CECa Het herhaaLde testen op toegang

tot het voLgend bLok kan hier dus Leiden tot vergroting van de

verwerkingstijd.

Ad.2 Het insereren van transacties in de FEC gebeurt Lineair,

wat inhoudt dat voor N transacties in de FEC gemiddeLd N/2 zoek

operaties nodig zijn om de juiste pLaats van insertie te vinden.

Het aantaL transacties in de CEC is een maat voor de verwer

kingstijd voor deze transacties tussen twee kLokophogingen in.

Een associatief geheugen zou hier een opLossing kunnen geven om

dat hiermee zoekoperaties sneLLer en eenvoudiger kunnen dan met

een conventioneeL RAM geheugen(zie hoofdstuk 2).

Ad.3 Een toestandsverandering waarbij een PDC ontbonden wordt,

betekent dat aLLe transacties van deze PDC actief terugkeren in

de CECa De OveraLL GPSS/360 Scan zaL dus proberen deze transac

ties een voLgend bLok te Laten doorLopen. Een zo gereactiveerde

transactie uit een PDC bijvoorbeeLd voor transacties wachtend
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kan deze faciliteit bezetten daarbij

de andere gereactiveerde transacties

vrij",op llfaciliteit j

echter de toegang voor

blokkerend.

De Scan zal daarom dezelfde PDC met dezelfde transactiesCminus

een) gaan opbouwen en eventueel verlengen totdat de faciliteit

weer vrijkomt. Ook hier zien we een vergroting van de verwer

kingstijd voor transacties.

Men kan zich bovendien afvragen waarom een transactie die een

toestandsverandering veroorzaakt direct toch volgende blokken

mag doorlopen totdat de transactie uit de CEC verwijderd is of

geblokkeerd is. Natuurlijk wordt hierdoor de verwerkingssnelheid

vergroot maar het zou meer overeenkomen met de werkelijkheid als

elke toestandsverandering ook als zodanig in acht wordt genomen.
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Hoofdstuk Z Associatieve geheugens

2.1 Definitie

Een associatief geheugen is een digitaal geheugen waarin de toe

gang tot de geheugeninformatie plaatsvindt op grond van die in

formatie zelf.

Bij een conventioneel geheugen wordt informatie in woorden(een

of meerdere bytes) opgeslagen in het geheugen. Een woord in het

geheugen kan gevonden worden door het opgeven van de geheugenlo

catieplaats(het adres) van dat woord.

Bij een associatief geheugen wordt een woord gevonden door een

deel van of de gehele inhoud van dat woord te specificeren en

aan te bieden aan het associatief geheugen. Het aan te bieden

woord(kenmerk) wordt daartoe in een kenmerkregister geplaatst en

dan gelijktijdig vergeleken met alle woorden in het geheugen.

Komt een geheugenwoord overeen met het kenmerk dan wordt dat

aangegeven en spreekt men van een associatie. Het kenmerk kan

bestaan uit een deel informatiebits en een deel don't cares.

Don't cares worden gevormd met behulp van een maskeerregister.

Met dit register is het mogelijk een deel van of de gehele in

houd van een dataregister te maskeren. De gezamelijke inhoud

van data- en maskeerregister wordt in het kenmerkregister gezet.

Het deel van het associatief geheugen waarin de informatie wordt

opgeslagen is een geheugenmatrix waarin elk bitelement(elke cel)

naast de functies schrijven, onthouden en uitlezen ook kan ver

gelijken met het overeenkomstige bit van het kenmerkregister.

De geheugenmatrix wordt "Content Addressable Memory", afgekort

CAM genoemd. Het geheel CAM, registers en besturing vormt dan

het associatief geheugen(AG).

Juist door de parallelle werking van een AG is het zoeken naar

en sorteren van opgeslagen informatie snel en eenvoudig: het is

niet nodig als bij een conventioneel geheugen telkens een geheu

genplaats uit te lezen en uitwendig te vergelijken met de ge

wenste informatie. De plaats waar bepaalde informatie is opge

slagen in het CAM is bij een AG niet van belang.
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2.2 VoLLed;g associatief geheugen

Onder een voLLedig assoc;atief geheugen(VAG) wordt verstaan een

geheugen waarvan eLke bitpLaats of een combinatie van bitpLaat

sen vergeLeken kan worden met de inhoud van het kenmerkregister.

Dit geheugen is expLiciet uitLeesbaar d.w.z. bij een associatie,

waarbij een deeL van de informatie gespecificeerd was in het

kenmerkregister, kan de voLLedige informatie(een woord) uitgeLe

zen worden.

De onderdeLen waaruit dit geheugen is opgebouwd zijn:

1. het CAM: w woorden van b bits per woord

2. het kenmerkregister: bevat data(maximaaL een woord) waarvan

een wilLekeurig deeL gemaskeerd kan worden om vergeLeken te

worden met aLLe woorden in het geheugen

3. het dataregister: bevat de data voor het kenmerkregister

4. het maskeerregister: bevat informatie voor het maskeren van

bepaaLde deLen van het dataregister

5. het bezetregister: bestaat uit w bits die aangeven weLke

woorden beschreven zijn

6. het associatieregister: bestaat uit w bits die aangeven weLke

woorden van het CAM associeren

7. besLissingsLogica: bepaaLt de pLaats van de bits van het as

sociatieregister die het Laatst een(assoc;atie) zijn geworden

8. besturingsLogica: bevat een modificatiemechanisme voor de

verandering van de inhoud van data- en maskeerregister en

verzorgt de verbinding tussen het VAG en een General Purpose

Computer.

2.3 Een hybride associatief geheugen

Binnen de vakgroep EB is in 1974 door R.G.J. Dijkstra een asso

ciatief geheugen ontworpen en beschreven(zie [4J). In 1975 zijn

toepassingen voor en een modeL van een associatief geheugen be

beschreven(zie [5J).
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De basisstructuur van het model van dat assoc;atief geheugen ;s

gegeven in figuur 7. Het model bestaat uit twee delen: een asso

ciatief deel met als kenmerk dat het CAM niet expliciet uitlees

baar is en een conventioneel RAM gedeelte met evenveel geheugen

plaatsen als het CAM. Het RAM gedeelte maakt het mogelijk bij

een associatie in het CAM opgeslagen informatie, op een overeen

komstige plaats in het RAM uit te lezen. Wanneer in beide geheu

gendelen dezelfde informat;e is opgeslagen is het geheel als een

VAG op te vatten. In het algemeen spreekt men van een hybryde

associatief geheugen(HAG).

De adresaanbodlijn(AA-lijn in figuur 7) geeft aan of er een as

sociatie optreedt na een zoekoperatie. De associatie indicator

(AI) geeft aan of er 0,1 of meerdere associaties optreden. Wan

neer er een associatie is opgetreden(na geen associatie binnen

0.7 microseconde) dan wordt met behulp van de tijdelijkvrij

pulsgenerator een TV-puls gestuurd over de TV-lijn die de bestu

ring van het CAM activeert om te Laten zien of er een tweede

woord associeert. Afhankelijk van de stand van de AI worden een

of meerdere bits van het data- en/of maskeerregister veranderd

waarna de volgende zoekoperatie uitgevoerd kan worden. Geen

associatie na een associatie wordt binnen 0.1 microseconde aan

gegeven. In dit model is de AI van groot belang voor operaties

als ordenen en sorteren. In de volgende hoofdstukken zal waar

nodig aangegeven worden naar welk type geheugen gerefereerd

wordt: VAG of HAG.
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Hoofdstuk 3 KLokophogingsaLgorithme voor een discreet-systeem

simuLator met behuLp van een AG

3.1 InLeiding

ZoaLs in hoofdstuk 1 aL is aangeduid, is de beLangrijke groot

heid van een discreet-systeem de systeemtijd. Een discreet

systeem simuLator moet dus over een grootheid beschikken die de

gesimuLeerde tijd aangeeft die in een modeL van een discreet

systeem verstreken is. Deze grootheid zaL verder worden aange

duid aLs absoLute kLok. De waarde die de absoLute kLok tijdens

een simuLatie kan aannemen wordt bepaaLd door "acties" die ge

pLand waren op dat tijdstip pLaats te vinden. Acties worden ver

oorzaakt door eLementen(transacties) die zich door het systeem

bewegen. De acties vergen geen systeemtijd m.a.w. bij een waarde

van de absoLute kLok worden aLLe mogeLijke acties ondernomen

waarna de absoLute kLok wordt opgehoogd tot die waarde waarbij

een of meer transacties nieuwe acties moeten ondernemen. Uiter

aard vergt het uitvoeren van die acties computertijd; deze tijd

wordt verder aangeduid aLs verwerkingstijd(processing-time).

Voor een gebruiker van een simuLator is het noodzakeLijk om de

actietijdstippen van transacties te specificeren.

Deze tijdstippen kunnen opgegeven worden aLs getaLLenreeksen of

moeten berekend worden uit op te geven verdeLingen zoaLs expo

nentieLe en Poisson-verdeLingen. Hiervoor zuLLen pseudo-random

generatoren ter beschikking gesteLd moeten worden. Transacties

veroorzaken de acties en dus wordt een opgegeven of berekende

waarde aLs attribuut toegekend aan eLke transactie. Het tijdstip

waarop een transactie het systeem binnengaat is een actie, der

haLve moet door de simuLator een transactie gecreeerd worden,

het toekomstige tijdstip voor entree berekend en andere attribu

ten toegekend worden zoaLs een prioriteit en de pLaats waar naar

toe te gaan binnen het systeem. Aan transacties moet dus een

veLd(geheugenruimte) toegekend worden waarin de attributen en

eventueLe parameters gespecificeerd kunnen worden.
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het creeren van transacties voeren we een creatieprocedure

in die transacties met veLden creeert en waarden aan de attribu

ten toekent. De creatieprocedure zaL uit meerdere creatiebLokken

bestaan om ook paraLLeLLe systemen te kunnen simuLeren; meerdere

bronnen waarvandaan transacties het systeem kunnen binnengaan.

Omdat men behaLve bij de creatie van transacties ook expLiete

servicetijden wiL kunnen specificeren kan een serviceprocedure

gedefinieerd worden. De serviceprocedure berekent dan een ser

vicetijd voor een transactie uit een door de gebruiker opgegeven

verdeLing. Deze tijd moet een transactie dan wachten aLvorens

verdere acties te mogen uitvoeren en moet dus opgeteLd worden

bij de waarde van de absoLute kLok. Ook de serviceprocedure zaL

opgebouwd moeten zijn uit bLokken.

We hebben

ciete tijd

nu de bronnen bepaaLd van transacties die een expLi

moeten wachten om acties te ondernemen(figuur 8).

Voor de voLgorde waarin deze verzameLing transacties het systeem

mogen binnengaan is een seLectie naar de tijd nodig. Dit vormt

het onderwerp van de voLgende paragrafen. Na de seLectie zaL een

mechanisme gevonden moeten worden om de juiste voLgorde van uit

te voeren acties op een actietijdstip( een wiLLekeurige waarde

van de absoLute kLok) te garanderen.

Creatieprocedure VerzameLing van . Serviceprocedure

creatiebLok 1
,

transacties
/

servicebLok 1
/ met

, ,
: 2 toekomstige tijden : 2

: : : :

: : . :
~

.
: i SeLectie naar de : j

tijd

u
Juiste voLgorde

van acties

figuur 8. Bronnen van een verzameLing acties
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3.2 ProbLeemsteLLing en anaLyse

Het seLectieprobLeem dat zich voordoet en de eisen waaraan voL

daan moet worden kunnen aLs voLgt geformuLeerd worden:

bepaaL uit een verzameLing transacties V1 met aLs enige argument

de tijd, de transactie(s) met de kLeinste tijd groter dan de

waarde van de absoLute kLok en hoog de absoLute kLok op tot die

gevonden kLeinste tijd; pLaats de gevonden transactie(s) in een

voLgende verzameLing V2 voor verdere verwerking.

De eisen zijn:

1. de zoekmethode moet sneL zijn

2. om de zoekmethode zo aLgemeen mogeLijk te houden mag deze

niet afhangen van door de gebruiker opgegeven verdeLingen

3. een efficient gebruik van een AG

Een efficient gebruik van een geheugen betekent o.a. dat het

aantaL te gebruiken geheugenpLaatsen zo klein mogeLijk gehouden

moet worden en dat het aantaL bewerkingen zo gering en eenvoudig

mogeLijk moet zijn. Het aantaL geheugenpLaatsen hangt direct af

van het aantaL transacties in V1. Dit aantaL kan zo kLein moge

Lijk gemaakt worden door transacties niet tegeLijkertijd te

creeren, maar door een transactie pas te creeren aLs zijn voor

ganger uit eenzeLfde creatiebLok door kLokophoging uit V1 ver

wijderd is. GevoLg is dat een creatiebLok sLechts 1 transactie

in V1 heeft op eLk moment. Het totaLe aantaL transacties in V1

is dan geLij k aan het aantaL gebruikte creatiebLokken pLus een

onbekend aantaL afkomstig van de gebruikte servicebLokken. Door

dat we een CAM wiLLen gebrulken hoeft de verzameLing V1 niet

geordend te zijn. En zoaLs reeds aangegeven is traden juist

probLemen op bij het insereren in een ketting transacties.
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Als een n-tal tijden identiek zijn dan moet bij een ketting n

keren een zoekoperatie gestart worden om de transacties op de

juiste plaats in de ketting te kunnen zetten; wanneer we deze n

tijden in een CAM zetten dan is voor een klokophoging slechts 1

zoekoperatie nodig.

We hebben nu dus te maken met een ongeordende verzameling tijden

(binair in het CAM) waarvan bekend is dat deze tijden alle gro

ter zijn dan de waarde van de absolute klok. Voor de klokopho

ging kan de klokwaarde telkens met 1 opgehoogd en vergeleken

worden met de tijden in V1. Is de kleinste tijd een bedrag p

groter dan de klokwaarde, dan zijn er p zoekoperaties nodig(of

wel p*N vergelijkingen, als N het aantal tijden in V1 is).

Het HAG kent echter een maskeerregister waardoor het mogelijk is

vanuit een startpositie, bijvoorbeeld alle b bits van het ken

merkregister gemaskeerd, na 1 zoekoperatie(1 slag) de helft van

alle mogelijke tijden(transacties) uit te sluiten(zie [5]).

Dus er zijn dan maximaal b slagen nodig per zoekproces.

Om het aantal zoekoperaties verder te beperken is gezocht naar

andere methoden. Sommige methoden kunnen een goede schatting ge

ven van de kleinste tijd groter dan een gegeven tijd(zie [6]).

Een van de methoden om zoln schatting te leveren is het bepalen

van karakteristieken van de verd~ling van een dynamisch aantal

tijden met behulp van het zgn. voortschrijdend gemiddelde en

standaarddeviatie waarvan de verhouding de coefficient van vari

atie is:

met:

TN+1 = N• TN I ( N+1) + t N+i I ( N+1 )
'1..'" l. 2.

O"NH = N. 0" I (N+1) +N. (tNt! -TN) I (N+1),

CNt! = o'N+1 /TN+1.

T N+1 het voortschrijdend gemiddelde

0N+1 de standaarddeviatie

CNt1 de coefficient van variatie

t Nt1 een toegevoegde tijd
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Als: CN:t1 =<0.7 dan i s de verdeling gel ij kmat ig

O. 7=<C N+1 =<1 .3 dan een Poisson-(achtige)verdeling

CtH1 >= 1 .3 dan bevat de verdeling opeenhopingen, ook

wel "bursts" genoemd.

Voor de exponentiele verdeling geldt: CNt1 = 1.

Stel nu dat men uit bovenstaande of gelijksoortige karakteris

tieken een goede schatting kan geven van het bedrag waarmee de

absolute klok opgehoogd moet worden. De geschatte stapgrootte

(Dt) behoort dan opgeteld te worden bij de waarde van de absolu

te klok(binair optellen) en vergeleken met de tijden in het CAM.

Bijvoorbeeld stel: de klokwaarde op 0 ••• 01011101

Dt op 0 ••• 00000011

optelLen Levert 0 ••• 01100000.

Deze waarde wordt nog niet als kenmerk aan het CAM aangeboden

want dat zou zowel maskeren naar links als naar rechts kunnen

betekenen. Derhalve worden eerst de in dit geval zes minst sig

nificante bits gemaskeerd(zes, want het zesde bit is bij de op

telling veranderd) en starten dan het "bekende" zoekproces(hal

vering naar rechts).

In feite is nu een stapgrootte:

(0 ••• 01111111)-(0 ••• 01011101)= 0 ••• 0100010(=34)

Met andere woorden het

genomen, terwijl een goede schatting van 3 bepaald was.

heeft weinig zin om uit karakteristieken

van de verdeling of anderszins een zeer goede schatting te doen,

temeer daar de overhead daarvoor veel te omvangrijk zou zijn.

Wat wel gedaan kan worden is het laatste bedrag waarmee de abso-

lute klok opgehoogd werd als ruwe schatting nemen. De overwe-

gingen hiertoe zijn:

1. verondersteld wordt dat de opeenvolgende stapgrootten van el

kaar afhankelijk zijn

2. voor uniforme verdelingen is de "schatting" exact; voor ver

delingen met bursts kan in de bursts en in de "dalen" een

snelle respons verwacht worden

3. de overhead is gering
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3.3 Een klokophogingsalgorithme

Voorgaande beschouwingen gecombineerd met de mogelijkheden die

het HAG biedt, heeft geresulteerd in een klokophogingsalgorithme

dat in flowdiagramvorm is weergegeven in de figuren 9a en9b.

Er kan gesteld worden dat een breedte van 32 bit ruim voldoende

zal zijn, zodat tot een maximum van 23~ tijdseenheden gesimu

leerd kan worden.

Het gegeven algorithme behoeft enige toelichting bij de vraag

naar een carry in figuur 9b.

Stel dat een D,..... berekend is zodat geldt:

2 p-1 =< D$+1 =<2p -1 met p 9 e heeL e n po sit i e f •

De voor de hand Liygende procedure zou dan het maskeren van de p

minst significante bits zijn, omdat verwacht mag worden dat de

werkelijke stapgrootte kLeiner zaL zijn aLs de gegeven boven

grens 2P~1. De p minst significante bits van (klok) echter zijn

meestaL niet aLLe 0, zodat na de opteLLing hogere orde bits van

het kenmerk veranderd kunnen zijn. Het testen van het optreden

van een carry kan deze gevaLLen detecteren, zodat het zoekproces

gestart kan worden met een hogere bovengrens(maskeergrens) maar

met meer kans dat dan de respons positief zaL zijn. Bovendien

wordt door het maskeren van de bits vanaf de meest linkse carry

naar rechts bereikt dat er soms ook minder dan p bits gemaskeerd

hoeven te worden. De kans nameLijk dat het p-de bit van (kLok)

gelijk is aan het overeenkomstige bit van het gezochte woord is

groter dan die van Lagere orde bits.

Wat wordt nu met het aLgorithme bereikt?

1. het aLgorithme verzorgt de voLgorde van creatie van transac

ties en de volgorde waarin transacties vanuit de verzameling

V1 het systeem mogen binnengaan(V2).

2. er is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die een AG(het

HAG) biedt. Het aantaL vergeLijkingen voor een zoekoperatie

is nu niet meer evenredig met N maar met het aantaL bits van

het kenmerk(r)
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3. de startpositie van de maskeergrens is zodanig verLegd dat

(veeL) minder dan r zoekoperaties nodig zijn. SteL dat na een

simuLatie de kLokwaarde kLeiner is dan zq,q geheeL en posi

tief, dan zijn t.o.v. zoekoperaties vanuit een voLLedige mas

kering van het kenmerk meer dan (r-q)*(m-Z) zoekoperaties

minder nodig geweest aLs m het aantaL keren voorsteLt dat

kLokophoging pLaatsvond.

Om deze en bij de anaLyse genoemde redenen Lijkt de concLusie

gerechtvaardigd dat aan de gesteLde eisen is voLdaan.

WeL moet opgemerkt worden dat het zoeken in een verzameLing naar

het kLeinste woord groter dan een gegeven woord een van de ba

sisfuncties zou moeten zijn van een AG(zie [5J).



InitiaLisering:

maak aLLe bits

van het kenmerk

don't care(X)

Meest Linkse X :=0

j a
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ja Is er

een X i~
kenmerk

nee

bepaLing voLgend

kenmerk

AI=O

Meest rechtse 0:=1

Vanaf meest rechtse

nuL naar rechts aLLe

enen:=X en de

meest rechtse 0:=1

figuur 9a. Het kLokophogingsaLgorithme
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BepaLing voLgend kenmerk

( k L0 k)s : = ass 0 cia tie woo r d

9 esc hat t est a p9 roo t teD S-t1. :

D5+1. : = (k L0 k)s - ( k L0 k)s- :1-

( ken mer U!'. ( k L0 Us +Dsd

r-------j a

Vanaf meest Linkse

carry naar rechts

aLLe bits van het

kenmerk:=X

Vanaf meest Linkse

bit dat veranderd

is naar rechts:=X

ja -.,n

Neem (voLgende) woord dat

associeert en voeg de

bijbehorende transactie Ti

toe aan verzameLing V2

Creeer een nieuwe

transactie m.b.v.

~-------------------tda t b L0 ken z e t de

berekende tijd

in het CAM

Start verwerking

figuur 9b. het kLokophogingsaLgorithme
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Hoofdstuk 4 Een verwerkingssysteern

4.1 InLeiding

Met betrekking tot het verwerkingssysteern van GPSS/360 werd in

hoofdstuk 1 geconcLudeerd dat zoweL niet-unieke aLs unieke bLok

keringen van transacties kunnen bijdragen tot een vergroting van

de verwerkingstijd. De verwerkingstijd is narneLijk afhankeLijk

van het aantaL transacties dat zich in de CEC bevindt. Dit aan

taL kan door niet-unieke bLokkeringen en door toestandsverande

ringen, waarbij de door unieke bLokkeringen gevormde PDC's aLs

geheeL ontbonden worden, groot worden. De OveraLL GPSS/360 Scan

probeert dan teLkens transacties een bLok te Laten doorLopen

terwijL de condities daartoe niet eens veranderd hoeven te zijn.

Het zijn juist de veranderingen van condities die toestandsver

anderingen kunnen veroorzaken op grond waarvan transacties ac

ties kunnen gaan uitvoeren. Om transacties in een juiste voLgor

de hun acties te kunnen Laten uitvoeren is het noodzakeLijk die

veranderingen van condities te voLgen.

De vraag is dan weLke dan de condities zijn en hoe transacties

daarmee te koppeLen of te ontkoppeLen aLs een toestandsverande

ring optreedt. Deze vraag zaL in de voLgende twee paragrafen be

antwoord worden.

Op grond daarvan zal in paragraaf 4.4 een mogeLijk verwerkings

systeem geschetst worden, waarbij een aantaL definities gegeven

zuLLen worden.

Opgemerkt dient te worden dat door de geheLe text heen veron

dersteLd is dat we aL de beschikking hebben over de komponenten

van een discreet-systeem simuLator. Het maakt het wat eenvoudi

ger deze komponenten vervangen te denken door GPSS/360 komponen

ten.



een reeeL discreet-systeem kunnen in wachtrijen te

aLs aan een voorwaarde of kombinatie van voorwaar

voLdaan. Zo zaL een buspassagier bijvoorbeeLd pas

kunnen worden aLs er een bus arriveert en de bus
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4.2 Condities en transacties

ELementen in

recht komen

den niet is

dan vervoerd

niet voL is.

In GPSS/360 z;jn grootheden gedefinieerd waarop tests kunnen

worden uitgevoerd waarmee dan bovenstaande situaties kunnen wor

den nagebootst. Dit zijn de standard numericaL attributes(SNA's)

en standard LogicaL attributes(SLA's) eLk behorend tot een be

paaLde komponent van dat systeem. Deze attributen nu worden op

gevat aLs de condities. Het resuLtaat van een test op deze con

dities steLLen we of waar of niet waar te zijn d.w.z. een trans

actie mag acties ondernemen aLs het resuLtaat van de test " waar "

is en moet wachten aLs het resuLtaat " n iet waar" is.

In GPSS/360 is het aantaL SNA's en SLA's bij gebruikmaking

van een 128k geheugen(600 transacties) circa 4000 aLs afgezien

wordt van parameters. In het aLgemeen zaL echter een transactie

sLechts afhangen van sLechts een of enkeLe van die condities.

Zetten we de condlties uit tegen de transacties dan verkrijgen

we dus een matrix die schaars bezet is. In figuur 10 is daarvan

een schets gegeven, waarbij een * aangeeft dat een transactie

moet wachten totdat aan de bijbehorende conditie(s) is voLdaan.

Het is bekend dat bewerkingen op schaars gevuLde matrices met

behuLp van een AG sneL en efficient kunnen worden uitgevoerd. De

efficiency spruit voort uit het feit dat aLLeen het bezette deeL

van een schaars gevuLde matrix in het CAM van een AG wordt

gezet. De sneLheid hangt af van de basisfuncties van het AG en

de aLgorithmen waarmee operaties op een matrix moeten worden

uitgevoerd.

Om deze reden en omdat we aL gebruik hebben gemaakt van een AG

voor het ophogen van de absoLute kLok wiLLen we de matrix in het

CAM van een AG pLaatsen.



de transacties toe- of afgevoerd moeten worden

worden aan de hand van twee systeemmodeLLen.
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De woorden in het CAM van een AG zullen daartoe uitgebreid wor

den tot:

(conditienummer j, vertrektijd uit V1, transactienummer i)

Verandert een conditie dan kunnen met behulp van het conditie

nummer de bijbehorende transactie(s) direct gevonden worden en

omgekeerd.

Op welke wijze

zaL besproken

komponenten: condities

(SNA's en

SLAts) Qj

*
*

***

*

" 'L "Sl;orase.E.

Rj

Sj
F1j

FNU·
~ **

* ****

1 2 •••••
)

N

transactienummer

figuur 10. De schaars bezette matrix
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4.3 SysteemmodeLLen

In figuur 11 is schematisch het verwerkingssysteem voor transac

ties weergegeven zoaLs dat tot nu toe beschreven is.

kLokophogen

Creatie

service

condities

Vernieti in

op

condities

figuur 11. Transactieverwerking

Het toevoeren en afvoeren van transacties naar en vanuit V1 is

in hoofdstuk 3 uitvoerig besproken.

De verzameLing V2 bevat transacties die na kLokophoging in een

bepaaLde voLgorde acties uitvoeren. Door een actie kunnen condi

ties veranderen waardoor gebLokkeerde transacties in V3 worden

vrijgemaakt en aan V2 toegevoegd.

Het doeL waarnaar gestreefd wordt is het aantaL transacties in

V2 zo minimaaL mogeLijk te maken om een zo hoog mogeLijke ver

werkingssneLheid te bereiken. Bovendien behoort de voLgorde

waarin transacties acties mogen uitvoeren geregeLd te worden.
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We steLLen eerst vast dat aLLe transacties aan V3 zuLLen worden

toegevoegd aLs acties niet kunnen worden uitgevoerd omdat aan

condities niet voLdaan is. M.a.w. niet-unieke bLokkeringen aLs

bij GPSS/360 komen niet meer voor.

Het toevoegen van transacties aan V2 vanuit V3 kan op verschei

dene manieren. Daarom zijn twee modeLLen gedefinieerd:

ModeL A: de verzameLing V2 is geordend naar prioriteit en ver

trektijd vanuit V1; V3 is enkeL geordend naar condi

ties; aLs een verandering van een conditie optreedt dan

worden aLLe transacties in V3 behorende bij die condi

tie aan V2 toegevoegd

ModeL B: de "verzameLing" V2 bestaat uit sLechts 1 transactie op

eLk moment; V3 bevat aLLe andere transacties die zich

niet in V1 bevinden; aLs een verandering van een condi

tie optreedt dan wordt geen enkeLe of sLechts 1 trans

actie behorende bij die conditie aan V2 "toegevoegd".

Ad.ModeL A: aLs een transactie in V2 aangewezen wordt acties uit

te voeren maar gebLokkeerd wordt dan wordt deze toegevoegd aan

V3 ongeacht de positie die deze transactie in V2 had. DaaropvoL

gende gebLokkeerde transacties zuLen zich verdeLen over de ver

schiLLende condities in V3. ELke conditie kan zo gekoppeLd zijn

met een aantaL transacties wier posities niet gereLateerd zijn

aan hun vorige posities in V2. Een transactie kan bovendien ge

bLokkeerd zijn op meerdere condities.

Wanneer nu in V2 een transactie een actie uitvoert waardoor een

conditie verandert dan moeten zonder meer aLLe transacties beho

rende bij die conditie aan V2 worden toegevoegd{en moet opnieuw

de juiste pLaats gevonden worden in V2). Tussen twee kLokopho

gingen in zaL het aantaL in V2 meerdere pieken kunnen vertonen

(sterke fLuctuaties) die sLechts Langzaam zuLLen uitdoven door

vernietiging of service of bLijvende bLokkeringen.



Bovendien zuLLen de
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transacties die op meerdere condities ge-

bLokkeerd waren aLsnog teruggezet worden in V3 aLs niet aan aLLe

condities is voLdaan.

Oit modeL is vergeLijkbaar met de CEC en de POC's van GPSS/360

en heeft dus ook dezeLfde nadeLen.

Ad. ModeL B: dit modeL is een ideaaL modeL.

Na een kLokophoging bevindt er zich 1 transactie in V2. Oeze

voert acties uit totdat een toestandsverandering optreedt. Oeze

toestandsverandering ka n van 4 t ypen z i j n:

1. de transactie wo rd t geserviced

2. de transactie wo rd t vernietigd

3. de transactie wordt gebLokkeerd

4. de transactie voert een actie uit waardoor 1 transactie uit

V3 geactiveerd wordt. Op grond van prioriteit en vertrektijd

uit V1 wordt een van beiden aan V3 toegevoegd.

Na 1, 2 of 3 zaL aLtijd kLokophoging pLaatshebben.

Het. is duideLijk dat modeL B zoveeL mogeLijk benaderd dient te

worden. Om dat te bereiken zijn evenweL een aantaL ingrepen

noodzakeLijk:

a. transacties in V3 moeten geordend worden naar prioriteit en

vertrektijd uit V1

b. er is een mechanisme nodig om de juiste transactie in V3 te

activeren

c. om te voorkomen dat een transactie geactiveerd wordt teLkens

aLs een van meerdere condities verandert, moet er een orde-

ning aangebracht worden in de reLaties tussen aL die condi-

ties waarmee een transactie gekoppeLd is.



4.4

4.4.1

Oefiniering van een verwerkingssysteem

De OCM
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Een mogeLijkheid om te voLdoen aan punt c van paragraaf 4.3 is

om in de matrix, die we aLs huLpmiddeL gebruiken, zogenaamde

dummy transacties in te voeren. Een dummy wordt gevormd door een

bewerking(and, or, not, <, =<, =, >, >=) op twee condities. Een

conditie wordt nu gedefinieerd aLs zijnde een conditioneLe ope

rand weLke ofweL een dummy is ofweL een enkeLvoudige conditie.

Verder wordt het aantaL mogeLijke conditioneLe operanden aange

duid met deLay capabiLity. De matrix zeLf noemen we de deLay

condition matrix OCM. Een transactie die wacht totdat voLdaan is

aan een kombinatie van conditioneLe operanden is nu in de OCM

sLechts gekoppeLd met 1 conditioneLe operand(figuur 12). Veran

dert een van de conditioneLe operanden van de kombinatie dan be

hoeft een transactie gekoppeLd met de conditioneLe operand niet

aLtijd geactiveerd te worden. Het is nameLijk mogeLij k dat een

dummy niet van waarde verandert aLs een of beide conditioneLe

operanden van waarde veranderen. Bovendien behoeven in dat gevaL

niet aLLe bewerkingen op conditioneLe operanden uitgevoerd te

worden.

Omdat de transacties in de DCM geordend moesten zijn wordt de

OCM onderverdeeLd in prioriteitsklassen en binnen elke priori

teitskLasse worden de transacties geordend naar opLopende ver

trektijd vanuit V1.

Een transactie in de OCM kan nu weergegeven worden aLs:

(COj, PRi, BOTk, SID, Tn) met

COj conditioneLe operand j

PRi prioriteitskLasse i

BDTk: vertrektijd k vanuit V1(bLock departure time k)

SID: een indicator die aangeeft dat de transactie moet wachten

(deLayed is) of dat de transactie potentieeL acties kan

uitvoeren(sLumbering), maar moet wachten omdat een andere

transactie acties uitvoert(current is).



49

Stel dat een current transactie een actie uitvoert waardoor een

conditionele operand "true" wordt. De indicatoren van transac

ties gekoppeld met deze operand worden dan geinverteerd van D

naar S. Omgekeerd als een conditionele operand "false" wordt dan

worden de indicatoren van de transacties geinverteerd van S naar

D. De functie van de indicator is snel een potentieel current

transactie aan te kunnen wijzen(figuur 12).

delay
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figuur 12. De OCM
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4.4.2 VoLgorde van transactieverwerking

ALs een simuLatie zover gevorderd is dat er zich geen enkeLe

transactie meer in V2 bevindt dan vindt kLokophoging pLaats(fi

guur 13).

Een transactie wordt dan vanuit V1 aan V2 toegevoegd en zaL on

middeLijk current worden d.w.z. de transactie zaL acties gaan

uitvoeren op komponenten door middeL van bLokken. De current

transactie kan daardoor een toestandsverandering veroorzaken.

Een toestandsverandering treedt op aLs:

1. de transactie wordt vernietigd

2. een servicetijd ongeLijk nuL berekend wordt

3. de prioriteit van de transactie verLaagd wordt

4. een transactie gecreeerd wordt met berekend toekomstig actie

tijdstip geLijk aan de waarde van de absoLute kLok(de trans

actie wordt dan direct aan V2 toegevoegd)

5. er een toestandsverandering in de DCM pLaatsvindt.

Wanneer de current transactie gebLokkeerd wordt dan wordt deze

transactie toegevoegd aan de DCM als D-transactie. Dit is een

toestandsverandering in de DCM. De absoLute kLok zaL opgehoogd

worden.

Een toestandsverandering in de OCM treedt verder op aLs een con

ditioneLe operand in de OCM door de current transactie "true"

gemaakt wordt. Oe bijbehorende O-transacties worden S-transac

ties.

Op grond van de ordening in de OCM wordt een "nieuwe" current

transactie aangewezen. Dit kan de current transactie zijn of de

eerste in de geordende set S-transacties(head-of-chain transac

tie). Head-of-chain transacties die geen o-transacties zijn pLus

de current transactie vormen de groep waaruit een nieuwe current

transactie gekozen wordt.

Een head-of-chain transactie die current geworden is kan aLsnog

op dezeLfde conditioneLe operand gebLokkeerd worden.

De voLgende transactie van de set S-transacties wordt dan head

of-chain transactie.
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BiJvoorbeeld als het aantal elementen in een storage door een

current transactie afneemt zullen de transacties die wachten

totdat voldoende ruimte aanwezig is om een of meerdere elementen

aan de storage af te leveren S-transactie worden. De head-of

chain transactie zal dan als current transactie testen of nu ge

noeg ruimte aanwezig is. Is voldoende ruimte aanwezig dan ver

dwijnt de koppeling met de conditionele operand in de DCM. Is

dat niet het geval dan wordt de head-of-chain transactie geblok

keerd op dezelfde conditionele operand.

Een current transactie kan zoals uit figuur 13 blijkt net zo

lang acties ondernemen totdat een toestandsverandering optreedt.

Hierin verschilt het mechanisme dus met de Overall GPSS/360

Scan. Het argument dat de verwerkingssnelheid verhoogd wordt

doordat een current transactie ondanks "Status Changes" toch

verdere acties mag ondernemen is in ons geval niet meer rele

vant. En wel omdat het aantal potentieel current transacties ge

ring is. Dit wil niet zeggen dat op ieder moment dat aantal

klein is. Men kan nl. een groot aantal transacties creeeren met

interarrival time(I.A.T) gelijk nul. Is ook hun prioriteit ge

lijk dan zal de keuze van current transactie afhankelijk zijn

van de zoekprocedure van een AG.

Identieke woorden in een CAM zijn extern niet te onderscheiden.

De volgorde van associerende identieke woorden zal bij een AG

evenwel vastliggen. Wat de invloed hiervan is op het verloop van

een simulatie en de uit eindelijke statistieken is niet onder

zocht.
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Samenvattend kan gesteLd worden dat hoeweL de beschrijving gLo

baaL is het geheeL een redeLijke basis vormt voor een eventueLe

impLementatie.

Het is echter niet mogeLijk gebLeken het geheeL uit te werken en

te testen.

De oorzaken hiervan Liggen zoweL in de omvang van de probLema

tiek rond discreet-systeem simuLatie aLsook in het ontbreken van

expLiciete basisfuncties van een AG weLke voor het bLokkerings

mechanisme noodzakeLijk zijn.
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Conclusie

In dit afstudeerproject is een voorstel tot een eventscheduling

systeem beschreven welke als basis kan dienen voor de implemen

tatie van een discreet-systeem simulator. Er is gekozen voor een

opzet die de snelheid van afwerking van events t.b.v. een dis

creet-systeem simulator kan verhogen. Hoewel niet tot in detail

uitgewerkt, mag verwacht worden dat het blokkeringsmechanisme

een verbetering inhoudt t.o.v. dat van GPSS/360. Niet-unieke

blokkeringen komen niet meer voor. Wegens de parallelLe werking

van een associatief geheugen is het aantaL verwerkbare transac

ties beperkt.

Aan het begrip "Status Changes" is een ruirnere betekenis gegeven

door invoering van "echte" toestandsveranderingen.

GebLeken is dat een AG voor de vervuLLing van de taken een aan

tal basisfuncties moet bezitten. Deze basisfuncties(zoekproces

sen) zijn beschreven in [3J(Hfdst. 5).

Wat de systeemkomponenten betreft is voLstaan met de toekenning

van key's per komponent weLke voor de transactieverwerking van

beLang zijn. AantaL en betekenis hangt af van beslissingscrite

ria weLke buiten het bestek van dit project valLen.

Naast de onontbeerLijke coaching van ir. Geurts heb ik veeL

steun mogen ondervinden van de hr. van Kolsteren door de vele

nuttige discussies.
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