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Samenvatting 

In dit verslag wordt een in pascal geschreven programma 
besproken, dat een gebruiker in staat stelt wachtrijsystemen 
te simuleren. In een wachtrijsysteem onderscheiden we taken, 
stations en een struktuur van knooppunten. De taken bewegen 
zich door de struktuur van knooppunten. In de knooppunten 
worden de aard van de te verrichten akties en de selectie 
van het volgende knooppunt vastgelegd. Sommige knooppunten 
hebben betrekking op stations, waar de taken enige tijd in 
behandeling kunnen zijn. Aan de stations zijn wachtrijen 
gekoppeld voor taken, wier aanvraag nog niet gehonoreerd kan 
worden.Andere knooppunten hebben geen betrekking op 
stations, maar verrichten speciale funkties om de simulatie 
te sturen. 
De communicatie met de gebruiker vindt plaats aan de hand 
van vragen, die die gevolgd worden door opsommingen van de 
mogelijke antwoorden waaruit men een keuze kan maken. Om de 
flexibiliteit van het systeem te vergroten is de 
mogelijkheid gecreeerd verschillende waarden d.m.v. 
expressies te geven, die tijdens uitvoering van de simulatie 
geevalueerd worden. Dergelijke expressies worden tijdens het 
invoeren op syntax gecontroleerd en vastgelegd in een 
datastruktuur. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk servicetijden 
en interarrivaltijden als expressies te geven en wordt de 
opvolgerselectie in de knooppunten m.b.v. door de gebruiker 
te geven boolean expressies gerealiseerd. 
Aan het einde van een simulatierun worden statistische 
waarden bepaald en histogrammen uitgeprint. Na een run is 
het mogelijk een systeem wel of niet te wijzigen en opnieuw 
een run uit te voeren. 
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1. Inleiding. 

Wanneer we inzicht in de werking van een systeem willen 
krijgen, is dat op verschillende manieren mogelijk: 

- experimenteren met het echte systeem 
- een model van het systeem mathematisch analyseren 
- een model van het systeem simuleren 

Hoewel experimenteren met het echte systeem het meest ideale 
is, is dat vaak niet mogelijk omdat: 

het systeem niet bestaat of in het ontwerpstadium is 
en bouw van het systeem technisch of economisch niet 
haalbaar is bv. alternatieve wegtracees , ontwerpen 
van produktie processen. 

- het systeem niet verstoord mag worden b.v economische 
systemen, eperating systems, bewapeningwedloop. 

Voor mathematische analyse en simulatie is het nodig, dat 
eerst een model van het systeem wordt gemaakt. Een model is 
een afbeelding van het systeem en zal nooit het systeem 
volledig beschrijven d.w.z er worden afbeeldfouten gemaakt 
(meestal vereenvoudigingen). Bij het maken van een model 
moet men beslissen welke elementen van het systeem men wel 
en welke men niet in het model opneemt. Het opnemen van te 
weinig details geeft aanleiding tot foutieve resultaten 
terwijl het opnemen van zeer veel details het model zeer 
complex maakt. Voor een complex model kan een analystische 
oplossing onmogelijk zijn. Men zal dan gebruik maken van 
simulatie. Simulatie wordt echter steeds meer als 
zelfstandige methode van onderzoek gebruikt. Met simulatie 
kan men ook een analystisch model op correctheid controleren 
omdat simulatie mogelijk is met complexere modellen. Bij het 
ontwerpen van simulatie- modellen moet men t.a.v de graad 
van detaillering wel enige zelfbeperking in acht nemen, 
omdat anders de kosten van konstruktie en uitvoering 
onaanvaardbaar worden. 

Een model bestaat uit 
relaties bestaan. De 
toestandsvariabelen. We 
manieren onderscheiden: 

een aantal componenten, waartussen 
toestand wordt aangegeven door de 

kunnen modellen op verschillende 

- statisch/dynamisch. 
Bij dynamische 
toestandsvariabele 
statische modellen 

modellen is minstens 
een funktie van de tijd. 

is dat niet het geval. 

- deterministisch/stochastisch. 

een 
Bij 

Bij stochastische modellen is er minstens een 
stochastische variabele, die het gedrag van het model 
beinvloedt. Zo'n variabele neemt waarden aan volgens 
een waarschijnlijkheideverdeling en wordt vaak 
gebruikt om onzekerheid vast te leggen d.w.z als de 
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waarde van een variabele een variatie vertoont , maar 
geen deterministisch patroon in die variatie gevonden 
kan worden. 

- diskreet/kontinu 
Men spreekt van een diskreet model, als alle 
toestandsvariabelen diskrete funkties van de tijd 
zijn. De toestandsveranderingen vinden op een eindig 
aantal momenten plaats en verlopen tijdloos. Bij een 
kontinu model verandert de toestand kontinu, d.w.z er 
is tenminste een toestandsvariabele, die een kontinue 
funktie van de tijd is. 

Wachtrijmodellen zijn dynamische, stochastische, diskrete 
modellen. Zij bestaan uit een netwerk van stations met 
wachtrijen, waarin taken circuleren. Een taak is bij een 
station enige tijd in behandeling en kiest daarna volgens 
een selectieregel een ander station, waar hij in de wachtrij 
aansluit. In het volgende hoofdstuk zal hier nader op in 
worden gegaan. 

Bij een simulatieproces kunnen we de 
onderscheiden : 

1. Probleem specificatie. 

volgende fasen 

In deze fase worden de doelstellingen van de simulatie 
vastgelegd. 

2. Ontwikkeling van een simulatiemodel. 
De componenten, variabelen en relaties tussen 
componenten en variabelen worden vastgelegd. Het 
simulatiemodel dient in overeenstemming te zijn met de 
doelstellingen. 

3. Validatie van 
In deze fase 
overeen komt 
niet het geval 

het simulatiemodel. 
wordt nagegaan of het simulatiemodel 

met het werkelijke systeem. Indien dit 
is, gaat men terug naar fase 2. 

4. Uitvoering van de simulatie. 
Hierbij worden de resultaten geproduceerd. 

5. Analyse van resultaten. 
Men trekt conclusies uit de verkregen resultaten. 

Het ontwikkelde programma, dat in dit verslag wordt 
beschreven dient als gereedschap voor de fasen 2 en 4. 
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2. Basisbegrippen. 

Als een model van het te simuleren systeem is ontworpen, 
moet een beschrijving van het model gemaakt worden om het te 
kunnen simuleren. 
Er zijn drie soorten beschrijvingen mogelijk: 

eventbeschrijvingen: dit zijn beschrijvingen van 
toestandsveranderingen die bij een bepaalde 
gebeurtenis, een event behoren. Een event is een 
toestandsverandering in het systeem en wordt o.a. 
gekarakteriseerd door zijn eventtijdstip: het tijdstip 
waarop de event plaatsvindt. Tijdens de simulatie 
wordt een lijst bijgehouden, waarin de events in 
chronologische volgorde staan genoteerd. 

- aktiviteitenbeschrijvingen: elke mogelijke aktie, die 
in het systeem voorkomt wordt beschreven. Bij iedere 
aktie dienen een of meer voorWiarden gegeven te 
worden, waaraan voldaan moet worden om de aktie te 
kunnen uitvoeren. Alle voorwaarden voor de akties in 
het systeem moeten worden afgezocht. Kan geen aktie 
worden uitgevoerd, dan wordt de systeemtijd verhoogd 
tot het eerstvolgende eventtijdstip. Vanwege het 
herhaald afzoeken van alle voorwaarden is deze methode 
niet efficient. 

- procesbeschrijvingen: hierbij wordt de gedragspatronen 
van de systeem- componenten in hun relatie tot andere 
componenten beschreven. Deze methode vertoont grote 
overeenkomst met de intuitleve beschrijving van een 
systeem. 

2.1 Opbouw van een simulatieprogramma. 

Een simulatieprogramma is opgebouwd volgens het schema in 
figuur 2.1. 
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reset systeemparameters 
incl. klok 

sequentiemechanisme kiest 
volgende segment 

fig. 2.1 schema van een simulatieprogramma. 

De klok houdt de tijd in het simulatiesysteem bij. 
Een sequentiemechanisme dient om: 

- te bepalen welk segment als volgend uitgevoerd moet 
worden. 

- de klok bij te stellen. 
- de besturing over te dragen aan het geselekteerde 

segment. 

De verschillende segmenten bevatten: 
- bij eventbeschrijvingen een eventroutine behorende bij 

bepaalde soorten events. 
- bij aktiviteitenbeschrijvingen een logische funktie, 

die aangeeft of het segment moet worden uitgevoerd. 

Het stopkriterium bepaalt of het sequentiemechanisme opnieuw 
moet worden doorlopen of dat de simulatie beeindigd moet 
worden. 

In een te simuleren systeem zijn meerdere componenten 
tegelijk aktief, maar in de computer vinden de zaken 
sequentieel plaats. Omdat tussen de opeenvolgende 
eventtijdstippen de toestand niet verandert, kunnen we deze 
tussenliggende tijd overslaan bij simulatie. In het te 
simuleren systeem zijn de events tijdloos, maar bij 
simulatie kost eventafhandeling juist computertijd, we 
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moeten dus computertijd en systeemtijd duidelijk van elkaar 
onderscheiden: In fig. 2.2 is dit weergegeven. 

k-1 k 

"vt'"---.J 

afhandeling van 
k-e event. 

k+1 

fig. 2.2 

De afhandeling van events vindt in de computer in dezelfde 
volgorde plaats als events in het te simuleren systeem. Bij 
talen gebaseerd op procesbeschrijvingen is de volgorde van 
de statements geheel afwijkend van de eventvolgorde. Binnen 
de simulatietaal wordt er voor gezorgd dat de eventvolgorde 
correct is. 

2.2 Wachtrijsystemen. 

Een wachtrijsysteem bestaat uit een netwerk van stations. 
Taken gaan van station naar station. Bij de stations vinden 
akties plaats t.b.v. de taken. Bij elk station behoort een 
wachtrij voor taken, die nog niet verwerkt kunnen worden 
omdat andere taken het station bezet houden. 
We onderscheiden twee soorten stations: 

service stations, die bestaan uit een of meer 
identieke service eenheden. Een aankomende taak tracht 
een service eenheid te bezetten en is dan gedurende 
enige tijd (de servicetijd) in bewerking. 
resource stations, die bestaan uit een of meer 

resource eenheden. Een aankomende taak tracht een of 
meer eenheden te bezetten en geeft deze later weer 
vrij. 

Het verschil tussen servicestations en resourcestations is, 
dat een servicestation aktiviteiten ontplooit voor taken 
terwijl resource stations passief zijn: ze ontplooien geen 
aktiviteiten maar zijn slechts een materieel hulpmiddel voor 
een servicestation bij het uitvoeren van zijn aktiviteiten. 
Telkens als een taak een station verlaat wordt onmiddellijk 
een wachtende taak in verwerking genomen. De 
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verwerkingavolgorde is afhankelijk van de wachtrijdiscipline 
van dat station.(bv. first come first served, last come 
first served etc). 
Om de route van de taken vast te leggen zal er een opvolger 
selectie moeten plaatsvinden bij stations die meer dan 1 
opvolger hebben. Dit kan bv. geschieden aan de hand van 
overgangswaarschijnlijkheden van het ene station naar het 
andere. 
Wachtrijsystemen worden vaak door een afbeelding 
weergegeven: zie fig. 2.3 , het centrale servermodel. 

wachtrij van taken 

servicestation 

fig. 2.3 het centrale servermodel. 

De servicetijden zullen vaak een trekking uit een verdeling 
zijn. We onderscheiden open en gesloten wachtrijsystemen. In 
een gesloten systeem circuleren de taken. In een open 
systeem komen taken het systeem binnen en verlaten het 
systeem na verloop van tijd. 
De tijd tussen opeenvolgende aankomsten zal ook vaak 
beschreven worden door een verdelingsfunktie. Het gesloten 
systeem wordt vaak gebruikt wanneer sprake is van een vast 
aantal taken in het systeem. Dit is het geval als er meteen 
een andere taak wordt toegelaten zodra een taak het systeem 
verlaat. Essentieel voor wachtrijsystemen is, dat de 
toestand van het systeem op bepaalde momenten verandert nl. 
wanneer een event plaatsvindt. 
Events kunnen zijn: 

- service voltooiing bij een servicestation. 
- aankomst van een nieuwe taak in het systeem. 

Events zullen in het algemeen leiden tot 
toestandsverandering bij verschillende stations: als de 
service voor een taak is voltooid zal een andere taak uit de 
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wachtrij (indien aanwezig) in bewerking worden genomen en 
zal de voltooide taak naar het volgende station gaan. 
Verwerking van events gebeurt op de volgende manier: 

- selekteer de eerstvolgende event. 
- verwijder de event uit de eventlijst en voer de 

toestandsverandering behorend bij de event uit. 
Dit wordt steeds opnieuw uitgevoerd tot het stopcriterium 
van de simulatie wordt bereikt. 

Met simulatie willen we door het bepalen van relevante 
waarden een beeld krijgen van het gedrag van het systeem. 
Interessante maten zijn bv.: 

- gemiddelde uitvoeringstijd per taak. 
- aantal voltooide taken per tijdseenheid. 
- bezettingsgraad van een station. 
- gemiddelde wachtrijlengte en lengteverdeling. 
- responsietijd. 
- doorlooptijd. 
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3 Opzet van het systeem. 

3.1 Het soort systeem. 

We willen de gebruiker een hulpmiddel verschaffen om 
simulaties gemakkelijker uit te kunnen voeren. Om dit te 
verwezenlijken zijn er een aantal mogelijkheden: 

- Een pakket procedures, dat aan een door de gebruiker 
te ontvangen programma gekoppeld kan worden. De 
gebruiker kan in zijn simulatieprogramma gebruik maken 
van deze procedure. Een voordeel is, dat dit zeer 
flexibel is, daar tegenover staat het nadeel, dat het 
niet gebruikers-vriendelijk is: de gebruiker moet een 
behoorlijke kennis van simulatie hebben, moet de 
mogelijkheden van de procedure kennen, en moet de 
gebruikte programmeertaal kennen. 

- Een te interpreteren taal. Deze biedt een beperkt 
aantal faciliteiten voor te gebruiker en is niet zo 
flexibel als de eerste mogelijkheid. We kunnen dit 
vergelijken met bestaande simulatietaken zoals GPSS. 
Bovendien is het een nadeel, dat de taak geleerd moet 
worden. 

- Een vraag en antwoord systeem. Dit biedt eveneens een 
beperkt aantal faciliteiten voor de gebruiker en is 
niet zo flexibel als de eerste mogelijkheid. Een 
voordeel is, dat weinig voorkennis vereist is, omdat 
het systeem steeds de mogelijke antwoorden op vragen 
laat zien. De gebruiker hoeft slechts keuzes te maken. 

Aangezien we aan de eis dat de gebruiker we1n1g voorkennis 
van het systeem hoeft te hebben een hoge prioriteit geven, 
is gekozen voor de derde mogelijkheid. 

3.2 De programmeertaal. 

Een belangrijk aspect is de keuze van de programmeertaal, 
die we gaan gebruiken om het simulatiesysteem te 
ontwikkelen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling dit 
systeem te laten draaien op de pdp 11 van de vakgroep ER. De 
op deze machine aanwezige programmeertalen zijn Fortran (van 
DEC) en Pascal (van Ericsson). Omdat bij simulatie van 
wachtrijsystemen wachtrijen van taken, een eventlijst, 
opvolgerverwijzingen etc. voorkomen ligt het voor de hand om 
pascal te kiezen. Deze taal biedt via het pointermechanisme 
een handig gereedschap om met dynamische datastrukturen om 
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te gaan. Overigens is later overgestapt op de VAX computer, 
omdat er problemen optraden met de verwerking van het 
programma op het Ericsson pascal systeem. 

3.3 Struktuurafweging. 

We zullen het te simuleren systeem moeten vastleggen. Zoals 
reeds eerder genoemd bevat een simulatie systeem stations en 
taken. De taken gaan van station naar station. Bij stations 
wordt de voortgang van de taken heinvloed door: 

- wachten in de bij dat station behorende wachtrij als 
niet genoeg eenheden vrij zijn. 
behandeling bij een service station, waarbij de taak 
zijn weg kan vervolgen als zijn servicetijd is 
verstreken. 

Daarnaast zullen akties nodig Z1Jn, die geen invloed hebben 
op de direkte voortgang maar die hulpfunkties vervullen in 
het simulatie systeem zoals: 

- het genereren van aankomsten van taken in het systeem. 
-het opheffen van taken (vertrekken uit het systeem). 
- toekennen van waarden aan attributen om verschillende 

soorten taken te kunnen onderscheiden. 
- toekennen van waarden aan susteemvariabelen. 

verzamelen van statistische gegevens over een 
attribuut of systeemvariabele. 

De vraag is nu hoe de informatie over te verrichten akties 
moeten worden vastgelegd. 
Mogelijk is: 

- leg bij iedere taak m.b.v. een graaf de volgorde en 
aard van de akties vast. Nadeel hiervan is, dat voor 
gelijke taken de informatie onnodig gecopieerd wordt. 

- leg de informatie vast in een algemene graaf van 
knooppunten d.w.z. een knooppuntstruktuur voor alle 
taken. 

De tweede verdient duidelijk de voorkeur. 
lijkt sterk te verschillen met de eerste, 
overeen als sprake is van een disjunkte 
iedere taak een eigen subgraaf doorloopt). 

(deze laatste 
doch komt ermee 
graaf, waarbij 

Welke informatie moet er in de knooppunten worden opgenomen? 
Gegevens voor opvolgerbepaling is bij een knooppunt nodig. 
Ieder knooppunt is van een bepaald soort, overeenkomend met 
de soorten akties die kunnen plaatsvinden. Er is dus 
informatie over de te verrichten akties nodig. Een taak zou 
die informatie kunnen bevatten, maar ivm. overzichtelijkheid 
en om onnodig copieren van informatie te vermijden zal deze 
informatie bij het knooppunt moeten worden opgenomen. 

In het algemeen zullen we een aantal soorten taken kunnen 
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onderscheiden. Voor verschillende soorten taken kunnen de 
aktiviteiten en/of de opvolgerselektie verschillend zijn. Er 
zijn nu 2 mogelijkheden: 

1. Introduceer voor elke soort taak, die een 
verschillende aktie vereist een apart knooppunt. Een 
knooppunt bevat dan dus informatie over de akties en 
opvolgerselektie t.b.v. de taken die dat knooppunt 
bezoeken. De taken worden dus van te voren 
uitgesplitst. Dit leidt tot extra knooppunten en 
mogelijk tot subgrafen, waarin de taken opgesplitst 
zijn naar soort. 

2. Neem in het knooppunt informatie op over de akties en 
opvolgerselektie van meerdere soorten taken. Aan het 
knooppunt wordt een lijst gekoppeld die deze 
informatie bevat voor de verschillender soorten taken, 
die het knooppunt bezoeken. 

Voor knooppunten, die een hulpfunktie vervullen heeft 
mogelijkheid 2 weinig zin. Er moet telkens binnen het 
knooppunt uitsplitsing van taken plaats- vinden voor 
bepaling van de aard van de aktie en de opvolgerselektie. 
Opnemen van de knooppunten die akties aangeven voor 1 soort 
taken leidt tot een duidelijker struktuur. 
Voor knooppunten, die betrekking hebben op stations, heeft 
het meer zin om af te wegen of we 1 of meer knooppunten per 
station toestaan. In wachtrij netwerken worden wachtrijen en 
servers gebruikt om een structuur weer te geven. Vanwege de 
belangrijke plaats die een station in een systeem inneemt, 
is het van belang, dat dit tot uiting komt in de 
representatie. 

Er betaat een sterke koppeling tussen stations en 
knooppunten behorend bij dat station. Mogelijkheid 2 leidt 
ertoe, dat uitsplitsing van taken binnen het knooppunt 
plaats moet vinden. Zeker als taken in verschillende 
voorgangsstadia opnieuw een station bezoeken is dit niet 
overzichtelijk. Taken zullen steeds gemerkt moeten worden om 
ze van elkaar te onderscheiden. We zullen dan ook meerdere 
knooppunten per station toestaan. Deze knooppunten zijn te 
zien als ingangen tot het station. Ze leggen de aard van de 
akties en de opvolger selectie vast. Service aanvragen 
kunnen we weergeven volgens fig. 2.4. 
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fig. 2.4 weergave van service aanvragen. 

Als service aanvragen verschillen, dienen ze van te voren 
uitgesplitst te zijn. Met deze representatie wordt ook het 
feit, dat verschillende service aanvraag knooppunten 
betrekking hebben op eenzelfde station duidelijk 
weergegeven. Bij resource station is de situatie iets 
anders. We hebben te maken met paren claim - release 
knooppunten die op een station betrekking hebben. Dit kan 
weergegeven worden volgens fig. 2.5. 

resource station 

/ 
/ 

I • 

fig. 2.5 weergave van claim-release knooppunten. 

3.4 Knooppuntsoorten. 

Naast de 3 zojuist genoemde knooppunten (service aanvraag, 
claim, release) zijn er nog twee knooppunten, die betrekking 
hebben op stations: het delete knooppunt voor het 
verminderen en het create knooppunt voor het vermeerderen 
van het aantal eenheden van een resource station Daarnaast 
zijn er nog andere knooppunten nodig om een simulatiemodel 
te kunnen implementeren. De soorten knooppunten bepalen voor 
een groot deel de mogelijkheden van het simulatiesysteem. 
In een te simuleren systeem kan het nodig zijn verschillende 
soorten taken te onderscheiden. Deze verschillende soorten 
taken kunnen we onder- scheiden door hun attributen. De 
route van een taak kan aldus afhankelijk worden gemaakt van 
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Z1Jn attributen (wanneer de routes van de verschillende 
soorten taken zeer sterk verschillen, is het wellicht 
interessant om voor iedere soort een disjunkte graaf te 
ontwerpen). Om gebruik te kunnen maken van systeemvariabelen 
zal het nodig zijn om een waarde te kunnen toekennen aan een 
systeemvariabel.Hiervoor is het assignknooppunt aanwezig. 
Door het geven van een of meer statements kan aan een 
attribuut en/of systeem- variabele een waarde worden 
toegekend. Tijdens het invoeren van het simulatiesysteem 
wordt de statement op syntax gecontroleerd. Gedurende de 
simulatie vindt uitvoering van de statement(s) plaats 
telkend wanneer een taak bij het assignknooppunt aankomt. 
Om statistische gegevens te verzamelen over variabelen in 
het systeem is een knooppunt aanwezig: het collectknooppunt. 
Verder zal een knooppunt nodig zijn om het systeem van taken 
te voorzien: het generate knooppunt, dat taken genereert. 
Als tegenpool is uiteraard ook een knooppunt nodig, om taken 
op te heffen: het terminate knooppunt. Taken die bij dit 
knooppunt aankomen verdwijnen uit het systeem. 

3.5 Implementatie van de struktuur. 

Uit het voorgaande blijkt, dat een simulatiesysteem bestaat 
uit een netwerk van knooppunten, een aantal stations en 
taken, die aan de hand van de knooppunt struktuur van 
station naar station gaan. Ieder knooppunt, station en taak 
wordt gekarakteriseerd door een record waarin de relevante 
gegevens worden opgeslagen. 
De gegevens in het stationsrecord zijn: 

- naam van het station 
- soort van het station (service of resource) 
- aantal eenheden 
- wachtrij discipline 

(fcfs: first come first served 
lcfs: last come first served 
lcfspr: lcfs met onderbreking 
hattrf: grootste attrib. waarde eerst 
lattrf: kleinste attrib. waarde eerst 
hattrfpr:grootste attrib.waarde eerst met 

onderbreking 
lattrfpr:kleinste attrib.waarde eerst met 

onderbreking 
ps: processor sharing 

-attribuutnummer:als wachtrijdiscipline attribuut 
afhankelijk is 

-preem: true als wachtrijdiscipline onderbrekend is, 
anders false. 

-wachtrij: pointer naar lijst van wachtende taak 
-aantal taken bij het station (wachtende + eenheden 

bezettende taken) 
-aantal in gebruik zijnde eenheden 
-aantal gepasseerde taken 
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-variabele die bijhoudt: /n(t)dt 
taken op tijdstip t. 

-tijdstip van laatste wijziging in 
zijnde eenheden 

waarin n(t)=aantal 

aantal in gebruik 

-tijdstip van laatste wijziging in aantal taken bij 
station 

-histogram array 
array dat 
het aantal 

van aantal taken bij het station: aan 
op plaats i de totale tijd bevat, dat 

taken bij het station i is. 

De laatste 5 gegevens zijn nodig voor het bepalen van 
resultaten na de simulatie zoals: 

- gemiddeld aantal taken bij het station 
gemiddelde tijd die een taak bij het station 

doorbrengt 
- histogram van aantal taken bij het station. 

De gegevens in het knooppuntrecord zijn: 
- naam van het knooppunt 
- soort van het knooppunt 

indien soort gelijk is aan: 
- generate: 

- maximaal aantal te genereren taken 
- tijdstip van eerste creatie van een taak 
- tijdstip van laatste creatie van een taak 
- aantal gegenereerde taken. 

- terminate: 
- maximaal aantal taken die mogen passeren,waarna 

de simulatie wordt beeindigd. 
- aantal gepasseerde taken 

- service aanvraag: 
- pointer naar bijbehorend station 
- pointer naar expressie voor de servicetijd 

- claim,delete,create: 
- pointer naar bijbehorend station 
- pointer naar expressie voor het aantal eenheden. 

- release: - pointer naar bijbehorend station 
- assign: - pointer naar lijst van statements 
- collect: 

- collectmethode 
indien collectmethode gaat over: 

- tijd tussen opeenvolgende aankomsten bij het 
collect knooppunt: tijd van laatst 
gepasseerde taak. 
verschil systeemtijd en attribuutwaarde: 

attribuutnummer 
- attribuutwaarde: attribuutnummer 
- waarde van een systeemvariabele: nummer van 

systeemvariabele 
- som van de waarden 
- som van de kwadraat van de waarden 
- aantal gepasseerde taken 
- pointer naar histogramgegevens 
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indien histogram gewenst wordt een record 
gecreeerd dat de volgende gegevens zal bevatten: 

ondergrens van het histogram 
klassegrootte van het histogram 
histogram array, waarin het aantal keren, dat 
een waarde in bepaalde klasse ligt wordt 
genoteerd. 

- pointer naar lijst van opvolgersrecords. 
Deze records bevatten: 
- pointer naar volgende opvolgerrecord 
- pointer naar opvolgend knooppunt 

pointer naar boolean expressie voor opvolger 
selectie tijdens uitvoering van de simulatie 
(alleen als er meerdere opvolgers zijn). 

De expressies worden opgeslagen in een boomstruktuur van 
symboolrecords. Meer details hierover zijn te vinden in 
hoofdstuk 5. Als een record een pointer naar een expressie 
bevat betekent dat, dat het een pointer naar de wortel van 
de expressieboom heeft. Hetzelfde geldt voor statements. 

De gegevens in het taakrecord zijn: 
- array van attributen 

servicetijd: indien de taak wachtend of in service is 
bij een servicestation. 
eventstijdstip: indien de taak in de everrtlijst is 
geplaatst. 
aantal eenheden: indien de taak wacht bij een 

resource station. 
- pointer naar knooppunt tot waar taak is gekomen. 
- pointer naar station, waar taak is aangekomen. 
- pointer naar lijst van toegewezen resource-eenheden. 

pointer naar lijst van opnieuw te claimen 
resource-eenheden. (t.g.v. onderbreking). 

De twee laatste lijsten bestaan uit records die de volgende 
gegevens bevatten: 

- aantal eenheden 
- pointer naar station 

pointer naar volgend record in lijst. 

Zoals reeds eerder vermeld hebben we een everrtlijst nodig om 
de juiste volgorde van events te garanderen. In de 
everrtlijst worden taken opgenomen, die in een generate 
knooppunt gegenereerd worden. Het eventtijdstip is dan het 
tijdstip waarop de creatie van de taak plaatsvindt. 
Daarnaast kan de everrtlijst taken bevatten die bij een 
servicestation in bewerking worden genomen. Het 
eventtijdstip is dan het tijdstip waarop de service voltooid 
zal zijn. 
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Het werken met het hier beschreven systeem vindt dus plaats 
d.m.v. procesbeschrijvingen. Binnen het systeem wordt ervoor 
gezorgd dat de afhandeling van events in de juiste volgorde 
plaatsvindt m.b.v. eventbeschrijvingen. 
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4. Communicatie met de gebruiker. 

In een interaktief systeem ZlJn de mogelijkheden,die het 
programma voor communicatie biedt zeer belangrijk. Het 
bepaalt het gezicht naar buiten, waar de gebruiker mee te 
maken heeft. Daar het systeem bruikbaar moet zijn voor 
gebruikers met weinig voorkennis zal steeds, als er een 
gegeven moet worden ingevoerd, worden aangegeven welke 
keuzemogelijkheden er zijn.Deze keuzemogelijkheden ZlJn 
voorzien van een nummer. De gebruiker hoeft slechts het 
nummer van zijn keuze optegeven. Een dergelijke opsomming 
van alternatieven wordt wel menu genoemd. 

4.1 Het invoeren van numerieke waarden. 

De eenvoudigste WlJZe om numerieke waarden intavoeren kan 
plaatsvinden met behulp van de standaard pascalfunktie read. 
Deze heeft echter als nadeel, dat het programma wordt 
afgebroken, wanneer de invoer niet correct is. Dit is het 
geval als een waarde groter dan het grootste machinegetal of 
kleiner dan het kleinste machinegetal wordt ingevoerd, of 
wanneer de invoer uit karakters bestaat, die geen correct 
getal vormen. Om dit nadeel te voorkomen (een typefout is 
tenslotte snel gemaakt) zijn enkele funkties ontworpen voor 
het invoeren van numerieke waarden. De funkties readint (var 
x:integer; min,max:integer): boolean; voor het invoeren van 
integer waarden en readreal (var x:real; min,max:real): 
boolean voor het invoeren van real waarden geven aan x de 
ingelezen waarde als deze in het gebied min t/m max ligt, 
waarbij de funktie de waarde true krijgt. Voorafgaande 
spaties worden overgeslagen. De volgende karakters worden 
gelezen tot een karakter wordt gevonden, dat niet tot het 
getal kan behoren. 
Nu is het volgende mogelijk: 

- Er is geen waarde ingelezen, d.w.z. er zijn geen 
karakters gelezen, die een getal vormen. 

De ingelezen waarde is groter dan het grootste 
machinegetal of kleiner dan het kleinste machinegetal. 
De ingelezen waarde ligt buiten het gebied min t/m 
max. 

In deze drie gevallen wordt aan de funktie de waarde false 
toegekend om aantegeven, dat geen correcte waarde is 
ingelezen. Als de hierboven opgesomde drie gevallen niet van 
toepassing zijn, wil dat zeggen, dat een correcte waarde is 
ingevoerd en wordt aan de funktie de waarde true gegeven en 
aan x de ingelezen waarde toegekend. 

Wanneer voor een bepaalde variabele een waarde moet worden 
ingevoerd (bv. een station of knooppuntparameter) willen we 
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pas verder gaan, als een correcte waarde is ingevoerd. 
Hiervoor zijn de funkties enterint (min,max, i:integer): 
integer; voor het invoeren van integer waarden en enterreal 
(min,max:real; i:integer): real; voor het invoeren van 
realwaarden ontworpen. De intelezen waarde moet in het 
gebied min t/m max liggen en i is het nummer van de 
boodschap, die voorafgaand aan het inlezen op het scherm 
wordt geplaatst. 
De werking van de funkties is als volgt: 

1. plaats boodschap i op het scherm 
2. tracht een waarde in te lezen 
3. als geen correcte waarde is ingelezen ga dan terug 

naar 1. 

4.2 Invoeren van gegevens m.b.v een menu. 

De invoer van gegevens, waarbij een keuze uit een aantal 
mogelijkheden (menu) moet worden gemaakt vindt plaats 
volgens een vast protocol. De keuzemogelijkheden 
voorafgegaan door een nummer worden op het scherm geplaatst, 
waarna de gebruiker een keuze moet maken door een nummer in 
te typen. 
De procedure ziet er als volgt uit: 

REPEAT 
<zet menu op beeldscherm) 

UNTIL READINT(NR.1, (aantal keuzemogelijkheden)); 

CASE NR OF 

• 
I: BEGIN 

END 
• 

END. 

(geef de variabele een met 
keuze i overeenkomende waarde); 
(voer de van deze keuze 

afhankelijke variabele in) 

Zolang er geen correct nummer wordt ingevoerd (readint = 
false), wordt het menu opnieuw op het scherm geplaatst. Een 
correct nummer wordt toegekend aan NR. Afhankelijk van de 
keuze NR wordt aan de variabele een waarde toegekend en 
vindt verdere invoer van die gegevens plaats die van deze 
keuze afhankelijk zijn. Voor alle variabelen, die d.m.v een 
menu een waarde krijgen vindt de invoer op bovenstaande 
wijze plaats. 
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4.3 Type van Attributen en systeemvariabelen. 

Aan het begin van het programma worden de attributen en 
systeemvariabelen geinitialiseerd als zijnde van het type 
real. M.b.v de procedure changetypes wordt het de gebruiker 
mogelijk gemaakt een of meer attributen of systeemvariabelen 
van type te veranderen. Er wordt een menu op het scherm 
geplaatst van attributen en systeemvariabelen met hun type 
voorafgegaan door een nummer. Door het opgeven van een 
aantal nummers, gescheiden door spaties kunnen de typen van 
attributen en systeemvariabelen gewijzigd worden. Vervolgens 
wordt opnieuw het menu getoond waarin de wijzigingen zijn 
aangebracht. Door alleen sreturng te geven geeft de 
gebruiker aan, dat hij geen enkel type wil wijzigen. 

4.4 Het algemene menu. 

Na stations en knooppunten te hebben ingevoerd verschijnt 
het algemene menu op het scherm. Dit ziet er als volgt uit: 

1. nieuw station invoeren 
2. station inspekteren, evt. wijzigen 
3. nieuw knooppunt invoeren 
4. knooppunt inspekteren evt. wijzigen 
5. simulatie uitvoeren 
6. stoppen met dit systeem. 

4.4.1 Invoeren van stationsgegevens. 

Voor ieder stationgegeven, dat m.b.v een menu wordt 
ingevoerd is een aparte procedure gemaakt. Hierdoor is het 
eenvoudig om een stationgegeven te wijzigen: nl. door 
aanroep van de betreffende procedure. Creatie van een of 
meer nieuwe stations en invoer van de stationgegevens wordt 
verzorgd door de procedure enterstation. 
Achtereenvolgens worden ingevoerd: 

- de naam van het station. Dit wordt verricht 
procedure enterstname. Deze controleert of 
aan een ander station is toegekend. Als dat 
is wordt de gebruiker gevraagd een andere 
geven. 

door de 
de naam al 
het geval 
naam op te 

- de soort van het station. De soort wordt ingevoerd 
door de procedure enterstkind, waarbij het volgende 
menu gebruikt wordt: 

1. Servicestation 
2. Resourcestation 

- het aantal eenheden. Dit aantal wordt ingevoerd m.b.v 
de procedure enterint. 

- de wachtrijdiscipline. Deze wordt ingevoerd door de 
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procedure enterstqdisc, waarbij het volgende menu 
wordt gebruikt: 

1. fcfs 
2. lcfs 
3. lcfs met onderbreking 
4. grootste attrib. waarde 
5. kleinste attrib. waarde 
6. grootste attrib. waarde 
?. kleinste attrib. waarde 
8. processor sharing. 

eerst 
eerst 
eerst 
eerst 

met onderbreking 
met onderbreking 

Indien uit 4,5,6,7 wordt gekozen moet een 
attribuutnummer worden ingevoerd, hetgeen geschiedt 
m.b.v de procedure enterint. 

4.4.2 Wijzigen van stationgegevens. 

Het wijzigen van stationgegevens in mogelijk: 
- direct nadat de stationgegevens zijn ingevoerd. 
- als keuze uit het algemene menu. In dit geval wordt 

eerst de naam van het station gevraagd. 
Het wijzigen vindt plaats m.b.v. de procedure changestat. 
Met menu bestaat uit de 4 of 5 (afhankelijk van de 
wachtrijdiscipline) parameters met hun waarde en wordt op 
het scherm geplaatst door de procedure showstatparam. De 
gebruiker kan een keuze uit het menu maken of (return) 
geven. Met het laatste geeft hij aan, dat hij geen enkele 
gegeven wil wijzigen. Wanneer hij een van de parameters 
kiest, wordt m.b.v. de bij die parameter behorende 
invoerprocedure een nieuw waarde ingevoerd. Vervolgens wordt 
opnieuw het menu getoond en kan de gebruiker weer een keuze 
maken. 

4.4.3 Invoeren van knooppuntgegevens. 

Voor ieder knooppuntgegeven, dat m.b.v. een menu wordt 
ingevoerd is een aparte procedure gemaakt. Door aanroep van 
de betreffende procedure is het dan eenvoudig om een 
knooppuntgegeven te wijzigen. Creatie van een nieuw 
knooppunt en invoer van de knooppuntgegevens wordt verzorgd 
door de procedure enternode. 
Achtereenvolgens worden ingevoerd: 

- de naam van het knooppunt. Deze wordt ingevoerd door 
de procedure enterndname, die tevens controleert of de 
naam al aan een ander knooppunt is toegekend. Als dat 
het geval is, wordt de gebruiker gevraagd een andere 
naam op te geven. 

- de soort van het knooppunt. De soort wordt ingevoerd 
door de procedure enterndkind. m.b.v. het volgende 
menu: 
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1. generate knooppunt 
2. terminate knooppunt 
3. serviceaanvraagknooppunt 
4. claim knooppunt 
5. release knooppunt 
6. delete knooppunt 
7. create knooppunt 
8. assign knooppunt 
9. collect knooppunt 

De soort keuze heeft invloed op de gegevens, die 
verder nodig Z1Jn voor het knooppunt. Voor sommige 
soorten is het nodig dat een expressie ingevoerd 
wordt. Dit vindt plaats m.b.v. de procedure 
enterexpression. De verwerking van expressies (opslaan 
en syntaxcontrole) wordt in het volgende hoofdstuk 
besproken. 
ad 1. Er dient een expressie ingevoerd te worden voor 

de tijd tussen opvolgende creaties van taken. 
Enkele andere parameters krijgen defaultwaarden, 
die eventueel nadat alle knooppuntgegevens zijn 
ingevoerd veranderd kunnen worden: 
tijdstip van eerste generate aktiviteit: 0 
tijdstip van laatste taakcreatie: maxreal 
maximaal aantal door dit knooppunt te ereeren 
taken: maxint. 

ad 2. Een parameter krijgt een defaultwaarde: max 
aantal op te heffen taken: maxint. 

ad 3. Er wordt gevraagd om de naam van het station 
waarvoor de aanvraag bestemd is. Deze wordt 
ingevoerd m.b.v. de procedure enterndstat. 
Daarna dient een expressie ingevoerd te worden 
voor de servicetijd. 

ad 4,6De naam van het bijbehorend station wordt 
ingevoerd met de procedure enterndstat. Er moet 
een expressie gegeven worden voor het aantal te 
claimen of te vernietigen eenheden. 

ad 5. Alleen de naam van het station waarop het 
knooppunt betrekking heeft wordt gevraagd. 

ad 7. De naam van het bijbehorend station wordt 
gevraagd en een expressie voor het aantal te 
ereeren eenheden. 

ad 8. Er dienen 1 of meer statements ingevoerd te 
worden. Dit vindt plaats m.b.v. de procedure 
enterexpr. 

ad 9. De manier waarop gegevens worden verzameld wordt 
ingevoerd m.b.v. het volgende menu: 
1. tussenaankomsttijd 
2. tnow-attrib.waarde 
3. attrib.waarde 
4. sysvar.waarde 
Als 4 wordt gekozen moet nog het nummer van de 
systeemvariabele worden ingevoerd. Bij 2 en 3 
moet het attribuutnummer worden ingevoerd. 
Daarna wordt gevraagd of een histogram moet 
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worden gemaakt. Indien dat gewenst is moet de 
ondergrens en de klassegroote m.b.v. enterreal 
ingevoerd worden. Hiermee zijn de soort en de 
parameters die van het soort afhankelijk zijn, 
in~evoerd. 

- opvolger{s): 
Alle knooppunten, behalve die van het soort terminate 
moeten over 1 of meer opvolgers beschikken.Eerst wordt 
gevraagd naar het aantal opvolgers. Daarna wordt de 
naam van een opvolger gevraagd en als het aantal 
opvolgers groter dan een is, het selectiekriterium 
voor die opvolgers: een boolean expressie. 

Het invoeren van knooppunten vindt plaats in de procedure 
enternode. Wanneer meerdere knooppunten moeten worden 
ingevoerd, wordt de naam en soort ingevoerd en vervolgens 
indien gewenst wordt een nieuw knooppunt gecreerd en 
voorzien van naam en soort. De procedure is recursief. Op 
deze wijze worden dus eerst de knooppunten gecreerd en 
voorzien van naam en soort. Daarna worden de opvolgers 
ingevoerd, beginnend bij het laatst geereerde knooppunt. De 
reden hiervoor is dat, bij het invoeren van de opvolgers de 
opvolgende knooppunten moeten bestaan. 

4.4.4. Wijzigen van knooppuntgegevens. 

Het wijzigen van een knooppuntgegeven is mogelijk: 
- direkt nadat de knooppuntgegevens zijn ingevoerd. 
- als keuze uit het algemene menu. De naam van het 

knooppunt zal eerst gevraagd worden. 

Het wijzigen vindt plaats met behulp m.b.v. de procedure 
changenode. De procedure shownodeparam plaatst het menu van 
knooppuntgegevens op het scherm. De gebruiker kan een keuze 
maken uit het menu of (return) geven om aan te geven, dat 
hij geen enkel gegeven wil wijzigen. Het wijzigen gebeurt op 
dezelfde wijze als bij het wijzigen van station- gegevens. 

4.4.5. Uitvoeren van simulatie. 

Nadat simulatieduur is 
plaatsvinden. Na afloop 
volgende menu: 

1. run verlengen. 
2. nieuwe run vanuit 
3. nieuwe run vanuit 

ingevoerd zal de simulatie 
van de simulatie verschijnt het 

huidige toestand. 
initiele toestand. 

ad 1. De duur van de verlenging zal worden gevraagd. 
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ad 2. De variabelen voor het bijhouden van statistische 
gegevens worden geïnitialiseerd. 

ad 3. Een totale initialisatie van het systeem vindt 
plaats: alle taken worden verwijderd en alle 
variabelen worden geïnitialiseerd. 

4.4.6. Stoppen met dit systeem. 

Deze keuze uit het algemene menu heeft het verschijnen van 
het volgende menu tot gevolg: 

1. een nieuw systeem invoeren. 
2. verder werken met huidige systeem. 
3. sessie beeindigen. 

ad 1. Het bestaande systeem wordt afgebroken en er zal van 
voor af aan worden begonnen met het invoeren van een 
nieuw systeem. 

ad 2. Deze keuze heeft terugkeer naar het algemene menu tot 
gevolg. 

ad 3. Het programma wordt beeindigd. 
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5. Het verwerken van expressies 

De expressies en statements worden tijdens het invoeren van 
de knooppunten ingelezen. Tijdens het inlezen vindt de 
syntaxcontrole en typecontrole plaats en moeten de 
expressies vastgelegd worden in een datastruktuur zodanig, 
dat tijdens uitvoering van de simulatie de expressie 
efficient geevalueerd worden en de expressie opnieuw 
weergegeven kan worden op het beeldscherm. 

5.1 Syntax controle 

5.1.1. Theorie 

Hiervoor is vooral gebruik gemaakt van Wirth(lit.8). Om 
expressies te kunnen weergeven hebben we een taal nodig. Een 
taal is gebaseerd op een vocabulaire bestaand uit symbolen. 
Een zin in die taal is een reeks van symbolen uit de taal. 
De grammatica of syntax bestaat uit een verzameling regels, 
die de verzameling zinnen definieert. 
Een grammatica wordt vastgelegd door: 

-de verzameling startsymbolen S 
-de verzameling produktieregels P 
-de verzameling non terminale symbolen N 
-de verzameling terminale symbolen T 

Uitgaand van startsymbolen kunnen we m.b.v. de 
produktieregels zinnen construeren, die uit terminale 
symbolen bestaan. De produktie regels worden vaak 
weergegeven m.b.v.de B.N.F.notatie (Bachus Naur Form). 
Deze maakt gebruik van de volgende metasymbolen: 

::=betekent: wordt gedefinieerd als 
/ geeft twee alternatieve konstrukties aan 
() nul of meer herhalingen van konstruktie, die tussen 

haakjes staat. 

De taal, gespecificeerd door de verzamelingen S,P,N,T, is de 
verzameling van reeksen terminale symbolen, die uit S 
gegenereerd kunnen worden d.m.v. de produktieregels P. 
Een taal is context vrij dan en slechts dan als de taal 
gedefinieerd kan worden in termen van een contextvrije 
verzameling produktie regels. Een verzameling 
produktieregels is contextvrij dan en slechts dan als alle 
regels de vorm hebben: A: : = j met A(N en J €( NvT) 

Een verzameling produktieregels is context~evoelig 
of meer regels de vorm hebben: of A~ :: = o< J fJ 
d.w.z. A mag alleen vervangen worden door J in de 
van « en ~ • De gebruikte taal zal contextvrij zijn. 

als een 

context 
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De taak van de syntaxanalyse is niet het genereren van 
zinnen, maar het herkennen van zinnen. Dit houdt in, dat de 
generatie van een zin gereconstrueerd moet worden • We gaan 
uit van one symbol lookaheed parsing without backtracking 
d.w.z. er wordt een symbool vooruitgekeken en geen stap 
wordt later opnieuw uitgevoerd. 
Indien in een produktieregel een keuze 
uit meerdere alternatieven, is het van 
voor de parser eenduidig is. Hieruit 
voort: 

gemaakt kan worden 
belang, dat die keuze 
vloeien twee regels 

1. Voor de produkties A::= .J, I }1 I •• IJ.., 
moet gelden: V i~: ~:Fj :first ( ~· )1\first ( )j ) =J1 waarin first 
~) de verzame~ing van allê terminal~ symbolen is, die 
1n de eerste positie van de zinnen afgeleid uit J 
kunnen voorkomen. 

2. Voor ieder symbool A~N welke de lege reeks genereert 
moet de verzameling initiele symbolen (first(A)) 
disjunkt zijn van de verzameling symbolen die op A kan 
volgen (fellow (A)): 
first (A) A fellow (A)=O 
De verzameling fellow (A) wordt bepaald door iedere 
produktie regel van de vorm x,: :=};A '1, ( i=1 •• k) te 
bes chomven. 
Dan geldt:follow(A)=first(n1)Vfirst(n2)V •• Vfirst(nk). 

5.1.2. De syntaxgraaf. 

Behalve m.b.v. de BNF notatie kunnen we de syntax ook 
weergeven d.m.v. een een syntaxgraaf.Een syntaxgraaf geeft 
een duidelijker beeld van de taalstruktuur en geeft tevens 
de struktuur van de parser weer de volgende constructies 
zijn equivalent: 

terminal x 

nonterminal B 

A : : = J, I )% I • • I I,. 
(vork) 

}: : = o<, c<'a .. "(.., 

)'::= {«} 

---c0J---+) 

----t@]t----+) 

)" 

}~·--~ 

r----~----~--~--~· 
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De regels 1 en 2 voor de syntaxgraaf Z1Jn: 
1. Bij de vork moet iedere taak selekteerbaar Z1Jn door 

alleen het eerstvolgende symbool te beschouwen, dus 
geen twee takken mogen met hetzelfde symbool beginnen. 

2. Als een graaf A doorlopen kan worden zonder een 
symbool te verwerken, heeft deze graaf tevens alle 
symbolen, die mogen volgen op A als beginsymbolen. 

Het doel van een parser is het herkennen van een zin. Het 
toepassen van een produktieregel houdt in dat een enkel 
symbool wordt vervangen door een reeks symbolen. Dit komt 
overeen met een enkel doel opsplitsen in een aantal 
subdoelen, die in een gespecificeerde volgorde afgewerkt 
moeten worden. We moeten daarom voor ieder subdoel een 
subparser construeren. De syntaxgraaf vormt dus een leidraad 
voor de constructie van de parser. Het parse-programma zal 
bestaan uit een hoofdprogramma met voor ieder subdoel een 
procedure om de overeenkomende subzin te herkennen. Voor 
ieder non-terminaal symbool wordt dus een procedure gemaakt 
om dat symbool te kunnen herkennen. We zullen nu aangeven, 
hoe bij enkele graafstrukturen de bijbehorende subparser 
eruitzien. 

Een rij elementen: 

BEGIN P(S1);P(S2);P(S3) END 
(P(Si):procedure om Si te herkennen) 

Een keuze uit elementen (vork): 

IF SYMB01 IN 11 THEN P(S1) 
E1SE IF SYMB01 IN 12 THEN P(S2) 
E1SE IF SYMB01 IN 13 THEN P(S3) 
E1SE ERROR; 
(1i=first(Si); 
symbol:het momenteel te beschouwen 

zinsymbool.) 

Een lus: 

~ ) 
WHI1E SYMB01 IN 1 DO P(S); 
(1=first(S) 
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Een terminaal symbool: 

----~G) ~ 

IF SYMBOL=X THEN NEXTSYMBOL 
ELSE ERROR; 

(NEXTSYMBOL:beschouw het volgende 
symbool van de zin) 

5.1.3. De opbouw van expressies. 

Expressies kunnen bestaan uit: 

operatoren + - * I not and or = # () < <= ) )= 
variabelen attrib((nummer)) 

sysvar((nummer)) 
funkties: unif((ondergrens)) 

negexp((gemiddelde)) 
normal((gemiddelde)),(standaard deviatie>,) 
hypexp((gemiddelde1>,(waarschijnlijkheid 1) 

,<gemiddelde2)) 
exlang ((gemiddelde), (nummer >) 
prob(<gemiddelde),(bovengrens)) 
random 
tnow 
nrtask((stationnaam)) 
nrwaiters((stationnaam)) 
nrunits((stationnaam)) 
nrunitsfree((stationnaam)) 
nrunitsused((stationnaam>) 
nrpassed(<stationnaam)) 

getallen real waarde 
integer waarde 

haakjes ( ) 

De funkties unif t/m erlang ZlJn trekkingen uit verdelingen. 
De parameters zijn van deze funkties en van de funktie prob 
zijn expressies, behalve de parameter nummer van de funktie 
erlang, welke een integer waarde is. De funktie prob is een 
boolean functie. Deze wordt gebruikt in boolean expressies 
die gebruikt worden voor het selekteren van een knooppunt 
opvolger. 

De overige funkties volgen hier met hun betekenis: 
random trekking van een random waarde (tussen 0 en 

1 ) 
tnow momentane systeemtijd 
nrtask : aantal taken bij station (wachtend + in 

verwerking) 
nrwaiters : aantal taken wachtend bij station 
nrunits aantal eenheden van station (bezet + 
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onbezet) 
nrunitfree : aantal onbezette eenheden van station 
nrunitsused:aantal bezette eenheden van station 
nrpassed : aantal verwerkte taken. 

De index (nummer) van de variabelen kan slechts een integer 
waarde zijn. 

De operaties op de operanden van een operator worden in 
principe van links naar rechts uitgevoerd. Deze volgorde kan 
op twee manieren verstoord worden: 

-Er bestaan verschillende prioriteitskiassen van 
operatoren: Operaties van hogere prioriteit worden 
eerder uitgevoerd dan operaties van lagere prioriteit. 

-Het omgeven van een subexpressie met haakjes heeft tot 
gevolg, dat deze subexpressie een operand vormt en dus 
voordat de operatie plaatsvindt geevalueerd moet 
worden. 

We onderscheiden de volgende prioriteitskiassen in volgorde 
van afnemende prioriteit: 

1. not 
2. * I and 
3. + - or 
4. = ~ <> < <= > >= 

Omdat er vier prioriteitsnivo 1 s Z1Jn zullen we een expressie 
wat betreft de operatoren en operanden op vier nivo 1 s 
ontrafelen. 
Een expressie kan bestaan uit 2 operanden verbonden door 
operatoren van het laagste nivo (de relationele 
operatoren).De operator en de tweede operand kan afwezig 
Z1Jn. Deze operanden noemen we simpele expressies. Een 
simpele expressie kan bestaan uitoperanden verbonden door de 
operatoren uit prioriteitsklasse 3 (+- or). Deze operanden 
noemen we termen. De eerste term kan voorafgegaan worden 
door een plus of een min teken. 
Een term kan bestaan uit operanden verbonden door operatoren 
uit prioriteitsklasse 2 (*I and). Deze operanden noemen we 
faktoren. Een faktor kan bestaan uit een operand 
voorafgegaan door een operatie uit de 1e prioriteitsklasse ( 
not). Deze wijkt enigszins af van de voorgaanden, omdat het 
een unaire operator is: deze heeft betrekking op een 
operand. We zullen een dergelijke operand ook weer een 
faktor noemen. 
Hiermee hebben we de expressies wat betreft de operatoren 
vastgelegd. Een faktor kan verder bestaan uit: 

-een variabele (attribuut of systeemvariabele) 
-een funktieaanroep 
-een real waarde zonder voorafgaand teken 
-een integer waarde zonder voorafgaand teken 
-een espressie geplaatst tussen haakjes 

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat het syntax 
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diagram direkt beïnvloed wordt door de prioriteiten van de 
operatoren. 

Expressies worden op 2 manieren gebruikt: 
-in assignstatements, waarbij aan een attribuut of 

systeemvariabele de waarde van een expressie wordt 
toegekend. 

-in booleanexpressies, die gebruikt worden bij de 
opvolgerbepaling van knooppunten. 

Assignstatements en expressies mogen zich over meerdere 
regels uitstrekken d.w.z. het einde van de regel vormt geen 
afsluitsymbool. Als afsluitsymbool zullen we de puntkomma 
(;) gebruiken. 
We kunnen nu de taal helemaal vastleggen: 

S: boolexpr/assignstatement 

N: assign statement unsint 
boolexpr unsreal 
expression ident 
simple expr digit 
term letter 
factor variable 
function 

T: attrib and ; 
sysvar or ( 
nrtask not ) 
nrwaiters . - c .-
nrunits = ] 
nrunitsused :f-
nrunitsfree () a •• z 
nrpassed < A •• Z 
unif <= 0 •• 9 
negexp ) , 
normal >= 
hypexp * erlang I 
tnow + 
prob 

Syntax diagram: 

ident -(letter) Eó:::tP 
unsint ( t(digit) ) ., 

unsreal --{unsint~digi~g..G; @(unsint~ 
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variable 

function 

factor 

term [act ort; 
actcri 

simple expr 

boolexpr ------~Expression~t--~G)~------------------+) 
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assignstatement variable expres si on 

5.1.4 De scanner. 

De basissymbolen die in expressies en statements voorkomen 
zijn rijen karakters. De scanner dient die symbolen te 
herkennen. De eisen die we aan de scanner stellen zijn: 

-slaat aan een symbool voorafgaande spaties over. 
-herkent gereserveerde woorden zoals attrib, negexp, or 

enz. 
-herkent niet gereserveerde woorden als identifiers. In 

een expressie kunnen zij slechts voorkomen als 
parameters (nl. stationnaam) van enkele functies. 

-herkent getallen zowel reals als integers. 
-herkent paren speciale karakters zoals := () <= }= 

De scanner maakt gebruik van een karakterlezer. Deze leest 
steeds het volgende karakter. De scanner kijkt een symbool 
vooruit en de karakterlezer kijkt een karakter vooruit. De 
totale lookahead is dus 1 symbool + 1 karakter. 

De karakterlezer. 
De procedure getch zorgt voor het lezen van het volgende 
karakter vanaf het toetsenbord en levert die af in de 
variabele eh. Het lezen van karakters vindt regelsgewijs 
plaats. Als de laatste karakter van een regel is afgeleverd 
wordt een nieuwe regel ingelezen in de variabele line. Het 
einde van de regel return wordt aan de regel in line als 
spatie toegevoegd. Wanneer in een regel een of meer fouten 
zijn gedetekteerd wordt geen volgende regel meer gelezen, 
maar wordt het karakter ; afgeleverd om de invoer af te 
sluiten. 

De procedure getsym levert het volgende symbool af in de 
variabele sym, waarbij voorafgaand spaties worden 
overgeslagen. 
Een symbool kan beginnen met: 

-een letter. lees volgende karakters tot een karakter 
volgt, dat noch een letter noch een cijfer is. Door de 
gelezen karakterstriny te vergelijken met de tabel van 
gereserveerde woorden kan worden nagegeaan of het een 
gereserveerd woord is. Als dat het geval is krijgt de 
variabele sym een waarde die overeenkomt met het 
gereserveerde woord. Als dat niet het geval is, is het 
een identifier die slechts als parameter van enkele 
functies kan voorkomen. 

-een cijfer. lees volgende karakters die samen een getal 
vormen totdat een karakter wordt gelezen dat niet tot 
het getal kan behoren. Het getal kan real of integer 
zijn. Hierbij moeten we het optreden van een over flow 
vermijden. 

-< Er moet gecontroleerd worden of het volgende karakter 
wellicht of = is. 
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-) Er moet gecontroleerd worden of het volgende karakter 
willicht = is. 

-: Dit karakter kan alleen voorkomen is combinatie met 
=. Anders heeft het geen betekenis. 

-andere tekens bestaand uit 1 karakter: De variabele sym 
krijgt de met het teken corresponderende waarde. 

5.1.5. Werking syntaxcontrole. 

Volgens de richtlijnen van 5.1.2 is de parser ontworpen. 
Voor ieder nonterminaal symbool is er een procedure om dat 
symbool te kunnen herkennen. Het voorkomen in de graaf van 
een nonterminaal symbool betekent de aanroep van de voor de 
herkenning van dat symbool ontwikkelde procedure. We willen, 
dat een ingevoerde regel geheel op syntax wordt 
gecontroleerd. Na constatering van een fout moet dus 
doorgegaan worden om eventueel nog meer fouten te 
detekteren. Doorgaan is mogelijk door: 

-een aanneme te maken over de aard van de fout. 
-een deel van de invoer over te slaan. 

Hiervoor hebben we een verzameling symbolen 
(sleutelsymbolen) nodig, die bijna niet verkeerd gebruikt 
kunnen worden en die dienen om de parser weer in de pas te 
brengen. We voorzien daarom elke procedure van een 
parameter, die de verzameling van mogelijke opvolgsymbolen 
aangeeft. Aan het eind van een procedure kan dan nagegaan 
worden of het volgende symbool een opvolg- symbool is. Als 
dat niet het geval is, worden de symbolen overgeslagen tot 
een opvolgsymbool of een sleutelsymbool wordt gelezen. Aan 
het begin van een procedure kan de test eveneens 
plaatsvinden om te controleren of het beginsymbool correct 
is. Als dat niet het geval is, moeten symbolen worden 
overgeslagen totdat een symbool wordt gelezen, dat correct 
beginsymbool of een sleutelsymbool is. Deze controles 
geschieden d.m.v. de procedure test. 

5.2. Type controle 

Tijdens de syntaxcontrole dient tevens typecontrole plaats 
te vinden. Hievoor zijn de volgende regels opgesteld: 

-Bij rekenkundige operatoren + - * / moeten de 
operanden van het type real of integer zijn. 

-Bij logische operatoren not, and, or moeten de 
operanden van het type boolean zijn. 

-Als een term of simpleexpr. bestaat uit een 
rekenkundige operator met operanden en minstens een 
operand is van het type real, dan is de term of simple 
expr.van het type real. Als alle operanden van het 
type integer zijn is de term of simple expr. van het 
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type integer. 
-Als een term, simple expr. of factor bestaat uit een 

logische operator met operanden, dan is de term, 
simple expr, of factor van het type boolean. 

-Als in een expressie, bestaand uit een relationele 
operator(= e~.) en twee operanden minstens een operand 
van het type real is, vindt een real bewerking plaats. 
Als beide operanden van het type integer zijn, vindt 
een integer bewerking plaats. Het type van de 
expressie zal boolean zijn. 

-Als het type van een expressie, simple expr. term of 
factor real of integer is en het gewenste type integer 
of real is en deze niet overeenkomen dan vindt tijdens 
het evalueren type conversie plaats van real naar 
integer of van integer naar real. Typeconversie van 
real naar integer gebeurt door afronden. 

5.3. Het vastleggen van expressies 

Een expressie wordt vastgelegd in een boomstruktuur van 
symboolelementen. Een symboolelement is een record, dat 
informatie over het symbool bevat. Deze informatie bestaat 
uit: 

- einde van de regel: als dit wordt aangegeven betekent 
dat, dat het einde van de regel zich voor dit symbool 
bevindt. Het huidige symbool is dan het eerste symbool 
op een nieuwe regel. 

- aantal spaties: het aantal spaties voorafgaand aan het 
symbool als dit het eerste symbool van de regel is. 
Indien het symbool is: 
-een binair operator:pointer naar linker en rechter 

tak. 
-een unair operator:pointer naar volgende 

symboolelement. 
-variabele: nummer van variabele. 
-real getal: waarde van het getal vorm waarin het moet 

worden afgedrukt. 
-integer getal: waarde van het getal. 
-funktie: pointers naar de expressies om de waarden 

van parameters te kunnen bepalen, als funktie 
betrekking heeft op een station: pointer naar 
station. 

Het vastleggen van expressies dient in overeenstemming te 
zijn met de wijze waarop evaluatie van de expressie 
plaatsvindt. We zullen als regel opstellen dat dit gebeurt 
in de volgorde: 

operatoren: evalueer linkertak, evalueer rechtertak, 
voer operatie uit. 

funkties : evalueer parameter expressies, voer funktie 
uit. 
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Tijdens de syntaxcontrole, waarbij de expressie afhankelijk 
van de operatoren ontrafeld wordt, kunnen we de boom 
gemakkelijk opbouwen. Elk operatorelement wordt aangewezen 
door een pointer. Deze pointer is afkomstig van een hoger in 
de boom aanwezig element. 

Een expressie heeft de gedaante: 
<simple expr1> (relationele operator) <simple expr2) 
of <simple expr1) 

Dit wordt vastgelegd als: 
p 

simple 
expr1 

of als: 
p 

simple 
expr1 

simple 
expr2 

Een simple exp heeft de gedaante: 
(term1> (operator1) (term2) (operator2> •• 

(operator n) <term n+1) 
waarbij <term1) eventueel voorafgegaan wordt door een + 
of teken. Een voorafgaande plusteken heeft geen nut, 
een voorafgaand min teken is een negatie d.w.z. een 
unaire operator. De mogelijke operatoren zijn: + - or. 
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\ 
\ 
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De negatie kan afwezig ZlJn. Als geen operator aanwezig is 
bestaat de simple exp dus uit slechts een term. De pointer p 
zal dan rechtstreeks naar term 1 wijzen. 

Term: 
Een term heeft de gedaante: 
(factor1~ (operator1) (factor2) (operator2) •• 

<operator n) (factor n+1) 

Het aantal operatoren kan nul zijn. In dat geval bestaat 
de term uit een factor,nl. factor 1. De mogelijke 
operatoren zijn * I and. 

Dit wordt vastgelegd als: 

factor 
1 

I 
I 

p 



Factor. 
Een factor kan Z1Jn: 

- een variabele 

- een funktie: 

- een integerwaarde: 

- een realwaarde: 

- not gevolgd door 

-(<expressie)): 
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variabele 
gegevens 

p 

functie 
gegevens 

_L 

'

integer 
waarde 

p 

expressie 

Assign statements hebben de gedaante: 
(variabele):=(expressie) 
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waarbij er meerdere per knooppunt aanwezig kunnen zijn 

Dit wordt vastgelegd als: 

p 

jvariabelel , jexpressiej 

5.4 Het weergeven van expressies: 

Omdat het mogelijk moet zijn om de gegevens van een 
knooppunt op het scherm te tonen, moet het ook mogelijk zijn 
expressies, die in een boomstruktuur zijn opgeslagen opnieuw 
weer te geven. We zullen voor bepaalde soorten 
symbolelementen nagaan hoe de weergave plaatsvindt. 

1. unaire operatoren: negatie, not. 
In de boom zien ze er als volgt uit: 

De weergave is : operator operand 

2. Binaire operatoren: + - * I and or = ~ <> < <= ) )= 
Deze zijn als volgt vastgelegd: 

binaire 
operator 

De weergave is: 
(operand) (binaire operator) (operand) 
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3. Variabelen , vastgelegd als: 

variabele 
gegevens 

De weergave is: svariabelenaamg(snummerg) 

4. Funkties vastgelegd als: 

funktie 

Een funktie heeft 0 of meer parameters, die in een aantal 
gevallen expressies ZlJn. Sommige funkties hebben 
betrekking op een station en hebben de stationnaam als 
parameter. 
De weergave is: 

<funktienaam>(<parameters gescheiden door komma's)) 

5. Assignstatements, vastgelegd als: 

De weergave is: (variabele): =<expressie); 

5.5 Het evalueren van expressies. 

Voor het evalueren van expressies maken we gebruik van 3 
funkties: 

evalint: levert een waarde van een expressie of van het 
type integer. 

evalreal:levert een waarde van een expressie of van het 
type real. 

evalbool:levert een waarde van een expressie of van het 
type boolean. 

De funktie evalint: 
Deze dient om een expressie te evalueren die uitsluitend uit 
operatoren en operanden van het type integer bestaat. Er is 
een uitzondering: Wanneer aan een station of knooppunt 
parameter van het type integer als waarde van een real 
expressie moet worden toegekend. In dat geval wordt de 
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afgeronde waarde van de funktie evalreal bepaald. 

De funktie evalreal: 
Deze evalueert expressies bestaande uit operatoren en 
operanden waarvan minstens een operand van het type real is. 
Subbomen van het type integer worden geevalueerd m.b.v. 
evalint en vervolgens geconverteerd naar real. 

De funktie evalbool: 
Deze evalueert boolean expressies. Boolean expressies kunnen 
bestaan uit: 

-logische operatoren en operanden van het type boolean. 
-relationele operatoren en operanden van het type real 
of integer. 

-de funktie prob. 

Werking: 
De werking hangt af van het huidige symboolelement: 

-unaire operator: evalueer de operand (subboom van de 
operator) en voer de operatie uit. 

-binaire operator: evalueer de linker subboom, evalueer 
de rechter subboom en voer de operatie uit. 

-variabele: de waarde van de variabele wiens nummer in 
het symboolelement is gespecificeerd. 

-funktie: de waarde van de funktie met als parametr de 
waarden van de expressies als de parameter door 
expressies gegeven zijn. 

-real of integer: waarde is opgenomen in het 
symboolelement. 
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6. Simulatie 

6.1. Trekkingen uit waarschijnlijkheidsverdelingen. 

Voor het doen van trekkingen uit 
waarschijnlijkheidsverdelingen hebben we een random 
generator nodig, die een getallen reeks produceert, die 
overeenkomt met aselekte trekkingen uit een uniforme 
verdeling op het interval (0,1). De funktie random zorgt 
voor trekking van een nieuwe random waarde. We zullen ons 
alleen bezighouden met trekkingen uit continue verdelingen. 
Een continue verdeling wordt weergegeven door zijn 
cumulatieve verdelingsfunktie(fig. 6.1). 

1 
F(x) 

x 
fig. 6.1 de cumulatieve verdelingsfunktie F(x) 

Voor het bepalen van enkele trekkingen uit 
continueverdelingen zullen we gebruik maken van inverse 
transformatie: 
F(x) is de cumulatieve verdelingsfunktie. 
F-1 is de inverse funktie ~an F 
Als geldt y=F(x), dan is F·(y)=x voor O<=y<=1. 

1 
Wanneer r een random waarde is beFaal dan Xf =F-(r). 
Nu geldt: P(Xr .(=X) = P(F ... '(r)<=X) = P{r(=F x)) = F(x) 
Dus X~ is een correcte trekking uit de verdelingsfunktie F. 

6.1.1. Uniforme verdeling. 

Deze heeft als kansdichtheidsfunctie: 

f(x)=1/(b-a) 
0 

voor a<=x<=b 
voor x)b en x(a 

en als verdelingsfunktie: 

F(x)=(x-a)/(b-a) 
0 

voor a(=x<=b 
voor x)b en x<a 

M.b.v. de inverse methode bepalen we een trekking: 
Trek een randomwaarde r. 
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x = (b-a)xr+a is dan uniform verdeeld. 

6.1.2 Exponentiele verdeling 

De kansdichtheidsfunctie is: 

f(x) = ')\ e-'>-x (x')=O) 

De verdelingsfunktie is: 

F(x) = 1-e-~~ (x)=O) 

Hierbij is 1/~ het gemiddelde. 
M.b.v. de inverse methode bepalen we een trekking: 
Trek een randomwaarde r. 
x= F (r) = (-1/~)xlog(1-r). 
Omdat 1-r en r beide uniform verdeeld zijn op het interval 
(0,1) kan die uitdrukking vereenvoudigd worden tot: 

x = (1/~)xlog(r). 

6.1.3 Normale verdeling. 

De kansdichtheids funktie is: 

f (x) =1 I (crJ2ii}e- f (x;,.é J 
We zullen bespreken hoe de trekking wordt 
verkregen(Kerbosch,lit.1). 
(a,b) stelt een tweedimensionale kansvariabele voor met 
kansdichtheid fa,b • De marginale kansdichtheden zijn dan: 
f ={f4 6 . db en f =/f,;.b da. 
Als f•b = f4 x fb dan zijn a en b onderling onafhankelijk. 
Stel twee variabelen u en v zijn onderling onafhanklijk en 
uniform verdeeld op (-1,1). Dan is (u,v) uniform verdeeld op 
het vierkant (zie fig. 6.2) 

fig. 6.2 

Door verwerpingstechniek is (u,v) als trekking uit de 
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uniforme verdeling binnen of op de eenheidscirkel te 
genereren: f~v =1hf 
Uit trekking (u,v) wordt nu door transformaties de normaal 
verdeelde trekking {x,y) bepaald. 

1 • u='\f'S' COS'f' 
v=VS' sin_Y' 
Nu geldt: f 

Dus f~~ = f~ ~ f~ 
,ofwel s en ~ zijn onderling onafhankelijk. 

2. T=-2logs Ot..=T .C::"" 
= ().( = ,SD4=27f 

Dan is: fT.'/ = e-T,f/ ( 471") 
Aïá/ fT = e 2 

f" = 1 I { 27r) 

Dus fT " = f"" * f ~ 
,ofwet T en~ zijn onderling onafhankelijk. 

3. x=fi cos 'I o# <x.C,. 
y=VT sin)D ~ (.y{t» 

óc\.w') 
Dan is: f = e- ~ /(2n) 

f = e-~lr. /V27f 

f = e->liJ. !V2'ti 

Dus f I( '1 = f"' * f >' 
,ofwel x en y zijn onderling onafhankelijk 

en standaard normaal verdeeld. 

Uitgedrukt in u en v geldt nu voor x en y: 

' x = u V-2log ( u1 +v' ) / { u1 +v' ) 

y = v V:2log(u +v )/(u +v ) 
... 

Hieruit ZlJn gemakkelijk trekkingen af te leiden met 
standaarddeviatie S en gemiddeld m : x*s+m en Y*s+m 
Omdat de trekking in paren plaatsvindt wordt in het 
programma door een globale boolean variabele norm2bool 
aangegeven of een nieuwe trekking noodzakelijk is. De 
globale variabele norm2 bevat de tweede trekking. 
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6.1.4 Hyperexponentiele verdeling. 

Deze heeft fls kansdich~eidsfunktie: 
f(x) = p~,e- ,x +(1-p))\~..e- x (t)=O) 

0 (t<O) 

Deze verdeling wordt vaak gebruikt om na te gaan of een 
systeem gevoelig is voor extreme gebeurtenissen. Voor een 
fraktie p van de taken geldt een gemiddelde 1/~, en voor een 
fraktie 1-p en gemiddelde 1/~t 
Als het gemiddelde van de verdeling is dan geldt: 

P*1 I>. + ( 1-p hr1 ~ = '/>. 
Het bepaÏen van ee~ trekking gaat als volgt: 
Bepaal een random waarde r. 
Als r(p: trek een waarde van de exponentiele verdeling met 
gemiddelde 
Als r)=p: trek een waarde van de exponentiele verdeling met 
gemidaelde 

6.1.5 Erlang verdeling. 

De kansdichtheidsfunktie is: 
,)\J( , Ie \<-• L 

f(x)= e- " X /(k-,) 1• (x)=O) 

0 (x<O) 

Voor k=1 komt de erlang verdeling overeen met de 
exponentiele verdeling. Een trekking uit de erlang verdeling 
kan verkregen worden door de som te nemen van k 
onafhankelijke trekkingen uit de exponentiele verdeling met 
gemiddelde 1/ 
Een trekking wordt verkregen door: 

\o( 

x = -2 - 1 ~ * log r,· 
waariÏF'r, •• rK onafhankelijke random waarden zijn. 

l.c 
dus : x = - 1 /.À ~ 1 o g (JT r,: 

&.•' 

6.2 Toestandsverandering van het systeem. 

Op bepaalde tijdstippen (eventtijdstippen) vinden 
toestandsveranderingen (event) plaats. Er zijn twee soorten 
events: 

-voltooing van de service t.b.v. een taak bij een 
servicestation 

-aankomst van een taak in het systeem. 
Om de juiste volgorde van event te garanderen houden we een 
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everrtlijst bij waarin taken waarvoor een event zal optreden 
in chronologische volgorde worden opgenomen. De taak met het 
eerstvolgende eventtijdstip staat vooraan. De 
eventtijdstippen worden bepaald uit de expressies voor de 
tijd tussen opvolgend creaties en de servicetijd. Een taak 
die t.g.v. een event zijn weg vervolgt kan bij een aantal 
knooppunten instantarre akties uitvoeren. Hij vervolgt zijn 
weg in de struktuur tot verdere voortgang niet mogelijk is. 
Zijn voortgang kan onderbroken worden door de volgende 
oorzaken: 

-Het serviceverzoek van de taak kan niet ingewilligd 
worden, waardoor de taak zal moeten wachten tot dat 
het wel mogelijk is. 

-De taak wordt bij een servicestation in behandeing 
genomen. De taak wordt opgenomen in de everrtlijst en 
zal zijn weg vervolgen als zijn service beeindigd is. 

-Aan het verzoek van de taak om een aantal resource 
eenheden kan niet voldaan worden , waardoor de taak 
zal moeten wachten tot dat het wel mogelijk is. 

We zullen nu de afhandeling bij de verschillende knooppunten 
bespreken. 

6.3 Afhandeling van taken bij de knooppunten. 

6.3.1 Het generate knooppunt. 

De funktie hiervan is het genereren van taken. Deze 
knooppunten vormen de ingangen tot het systeem. 
Parameters zijn: 

- tijdstip waarop de eerste taak gegenereerd wordt. 
- tijd tussen opvolgende taakcreaties (tussen 

aankomsttijd): een expressie. 
- tijdstip waarna geen taken meer gegenereerd worden. 
- maximaal aantal te genereren taken. 

Vanaf het tijdstip van de eerste taak creatie tot het 
tijdstip van de laatste taakcreatie zorgt het knooppunt 
ervoor dat taken gegenereerd worden, waarbij het maximale 
aantal niet overschreden mag worden. Bij het genereren van 
een taak vindt achtereenvolgens plaats: 

-creeren van een nieuw taakrecord. 
-evalueren van de expressie voor de tussenaankomsttijd. 
-eventtijdstip bepalen van de taak: huidige tijd + 

tussenaankomst tijd. 
-taak opnemen in de eventlijst. 

Wanneer de taak uit de everrtlijst wordt gehaald, gaat de 
taak pas echt het systeem in en wordt tevens opnieuw het 
genereren van een taak geaktiveerd. 

6.3.2 Het terminale knooppunt. 



47 

De funktie hiervan is het opheffen van de taak, die dit 
knooppunt bereikt. Dergelijke knooppunten vormen de 
uitgangen van het systeem. Parameter is het maximaal aantal 
taken, dat kan passeren waarna de simulatie beeindigd wordt. 
Als de taak nog resourceeenheden bezet, worden die 
vr1Jgegeven wanneer het aantal gepasseerde taken groter is 
dan het bij dit knooppunt gespecificeerde maximum wordt de 
simulatie beeindigd. 

6.5.3 Het assignknooppunt. 

De funktie hiervan is het toekennen van de waarde 
expressie aan een variabele. De variabele is een 
van de taak die het knooppunt bereikt 
systeemvariabele. De expressie wordt geevalueerd, 
waarde ervan aan de variabele wordt toegekend. 

6.3.4 Het collect knooppunt. 

van een 
attribuut 

of een 
waarna de 

De funktie hiervan is het verzamelen van statistische 
gegevens. 
De parameters zijn: 

-nummer van attribuut of systeemvariabele. 
-collectmethode: 

tussenaankomsttijden 
attrib(<nummer)) 
sysvar(<nummeri) 
tnow-attrib(<nummer)). 

-indien ~en histogram: ondergrens en klassegrootte. 
Volgens de collectmethode wordt een waarde bepaald wanneer 
een taak het knooppunt bereikt. Van die waarden wordt de som 
en de kwadraat som bijgehouden. Hieruit kunnen aan het eind 
van de simulatie de gemiddelde waarde en de standaard 
deviatie bepaald worden. Wanneer ook een histogram gewenst 
is, wordt een array hist bijgehouden. hist(O) bevat het 
aantal keren, dat de opgenomen waarde kleiner is dan dan de 
ondergrens. hist (i) bevat het aantal keren, dat de 
opgenomen waarde ligt tussen: ondergrens + (i-1) * 
klassegrootte en ondergrens + i ~ klassegrootte. 
Aan het einde van de simulatie wordt van dit array een 
histogram en een cumulatief histogram gemaakt. 

6.3.5 Het service request knooppunt. 

De funktie hiervan is het aanvragen van service t.b.v. de 
aankomende taak bij een in het knooppunt gespecificeerd 
servicestation. 
De parameters zijn: 

-servicetijd: een expressie 
-stationsverrijzing. 

De serviceaanvraag heeft betrekking op het in het knooppunt 
aangegeven station, dat uit een aantal identieke servers 
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bestaat. Aan het station is een wachtrij gekoppeld, die 
taken bevat, waarvoor geen server beschikbaar is (wachtende 
taken) en die in behandeling ZlJn bij een servor. Deze 
laatste taken bevinden zich, behalve in de wachtrij, ook in 
de eventlijst. Deze konstruktie wordt gebruikt om 
onderbreking mogelijk te maken. De in behandeling zijnde 
taken staan nu ook gesorterd naar prioriteit, zodat de te 
onderbreken taak snel gevonden kan worden. De prioriteit is 
afhankelijk van de scheduling strategie van het station. 
Mogelijk zijn de volgende scheduling strategieen: 

1. FCFS: eerst aankomende taak heeft hoogste prioriteit. 
2. LCFS: laatst aankomende taak heeft hoogste prioriteit. 
3. LCFS met mogelijkheid van onderbreking. 
4. grootste attribuut waarde eerst. 
5. kleinste attribuut waarde eerst. 
6. als 4 met mogelijkheid van onderbreking. 
7. als 5 met mogelijkheid van onderbreking. 
8. processor sharing. 

Als een taak bij een serviceaanvraagknooppunt aankomt, wordt 
de benodigde servicetijd van de taak bepaald door de aan het 
knooppunt gekoppelde expressie te evalueren. De taak wordt 
in de wachtrij geplaatst overeenkomstig de scheduling 
strategie. Als de strategie niet onderbrekend is kan de taak 
alleen in het deel van de wachtrij dat de wachtgende taken 
bevat, geplaatst worden. Indien de strategie wel 
onderbrekend is, komt de gehele wachtrij voor plaatsing in 
aanmerking. 
Als een server vrlJ is wordt deze onmiddellijk aan de 
aankomende taak toegewezen. Wanneer er geen server vrlJ is, 
en de scheduling strategie is niet onderbrekend, dan moet de 
taak wachten tot een server vrijkomt. 
Als er geen server vrij is, en de scheduling strategie is 
onderbrekend, dan wordt de in service zijnde taak met de 
laagste prioriteit onderbroken indien zijn prioriteit lager 
is dan die van de aankomende taak. De onderbroken taak wordt 
uit de eventlijst verwijderd en de verstreken servicetijd 
wordt op de benodigde servicetijd in mindering gebracht. De 
nieuwe taak wordt in de eventlijst opgenomen met als 
eventtijdstip de huidige tijd vermeerderd met de benodigde 
servicetijd. Als een service voltooid wordt, wodt de 
wachtende taak met de hoogste prioriteit onmiddellijk in 
behandeling genomen. Als er geen wachtende taken zijn blijft 
de server vrij. 
De taak waarvoor de service voltooid wordt, wordt uit de 
wachtrij verwijderd en gaat naar het volgende knooppunt. 

6.3.6 Het daim knooppunt. 

De funktie hiervan is het trachten beslag te leggen op 1 of 
meer resource eenheden van een in het knooppunt 
gespecificeerd resource station. 
De parameters zijn: 

- het aantal gewenste eenheden: een expressie. 
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- de stationverwijzing. 
De daim heeft betrekking op het in het knooppunt aangegeven 
resourcestation, dat uit een aantal resourceeenheden 
bestaat. Aan dit station is een wachtrij gekoppeld, die de 
wachtende taken bevat. Aan taken is een lijst gekoppeld 
waarvan de elementen informatie bevatten over de aan die 
taak toegewezen resourceeenheden zoals, stationsverwijzing, 
taakverwijzing en aantal toegewezen resourceeenheden. Een 
dergelijk element maakt dan ook deel uit van twee lijsten. 
De lijst bij het station is gesorteerd naar de prioriteit 
van de taken waaraan de resourceeenheden zijn toegewezen. De 
lijst bij de taak is in chronologische volgorde gesorteerd: 
het element van de laatst toegewezen resourceeenheden staat 
voorop. 
De prioriteit is afhankelijk van 
het station. De mogelijke 
resource stations zijn dezelfde 
uitgezonderd processorsharing. 

de scheduling strategie van 
schedulingstrategieen voor 
als voor servicestations 

Als een taak bij een daim knooppunt aankomt, wordt het 
aantal gewenste resourceeenheden bepaald door de aan dit 
knooppunt gekoppelde expressie te evalueren. Wanneer genoeg 
eenheden vrij zijn wordt de daim onmiddellijk gehonoreerd. 
In de twee lijsten van toegewezen resourceeenheden wordt een 
nieuw element opgenomen. Als niet genoeg resourceeenheden 
vrij zijn is het afhankelijk van de scheduling strategie wat 
er gebeurt. 
Wanneer de scheduling strategie onderbrekend is en de 
prioriteit van de aankomende taak is groter dan de 
prioriteit van de taak met de laagste prioriteit die 
resourceeenheden bezet, dan wordt deze onderbroken. In het 
andere geval zal de taak in de wachtrij geplaatst worden. 
Bij onderbreking wordt het element van toegewezen 
resourceeenheden van de onderbroken taak uit de twee lijsten 
verwijderd. We onderscheiden drie gevllen voor de 
onderbreking bij een resourcestation: 

1. De taak, welke resourceeenheden wordt ontnomen, staat 
in de wachtrij bij een ander resourcestation. Deze 
blijft in die wachtrij staan en het aantal ontnomen 
resourceeenheden wordt bij die taak in de lijst van 
ontnomen resourceeenheden opgenomen. Voor de taak zijn 
weg kan vervolgen moet hij de ontnomen resources 
opnieuw toegewezen krijgen. 

2. De taak, welke resourceeenheden wordt ontnomen wacht 
in de wachtrij bij een servicestation (is dus niet in 
behandeling). Deze wordt uit de wachtrij van het 
servicestation verwijderd en in de wachtrij van het 
resourcestation geplaatst. Als de taak alle ontnomen 
resources opnieuw heeft bezet, dan doet hij opnieuwe 
een serviceverzoek bij het service station waar hij 
eerder in de wachtrij stond. 

3. De taak, welke de resourceeenheden wordt ontnomen is 
in behandeling bij een servicestation. De afhandeling 
is hetzelfde als bij 2, maar de verstreken servicetijd 
wordt op de benodigde servicetijd in minderling 
gebracht en de taak wordt ook uit de eventlijst 
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verwijderd. Er komt dus een server vrij, die wordt 
toegewezen aan de wachtende taak die vooraan in de 
wachtrij staat. 

Als een taak zijn daim gehonoreerd ziet moet hij eerst de 
hem ontnomen resourceeenheden opnieuw trachten te bezetten. 
Als hij daarin slaagt gaat hij naar een servicestation als 
hij eerder bij dat servicestation was ondebroken. Zo niet, 
dan gaat hij naar het volgende knooppunt d.w.z. volgend op 
het knooppunt tot waar hij was gevorderd. Wanneer hij er 
niet in slaagt de ontnomen resourceeenheden opnieuw te 
bezetten wordt hij teruggeplaatst in de wachtrij van het 
resourcestation waar hij nog ontnomen resourceeenheden wil 
bezetten. 

Deadlock. 
Als een taak eenheden van meerdere resourcestations tegelijk 
kan bezetten, kan daadloek ontstaan. Door een juiste 
volgorde van resource aanvragen kan dit voorkomen worden. In 
het geval van mogelijkheid tot onderbreking wordt dit risico 
nog groter omdat de volgorde van aanvragen hierdoor kan 
veranderen. Daarom eisen we tevens, dat een taak alleen 
ondebroken mag worden, als zijn later toegewezen resources 
ook onderbroken kunnen worden. Is aan deze voorwaarden niet 
voldaan, dan is onderbreking van die taak niet toegestaan. 
Omdat de lijst van toegewezen resourceeenheden bij een taak 
in chronologische volgorde is gesorteerd is dit tijdens 
uitvoering gemakkelijk te controleren. 

6.3.7 Het release knooppunt. 

De funktie hiervan is 
aankomende taak bezette 
knooppunt gespecificeerd 
stationsverwij zing. 

het vr1Jgeven van de door de 
resourceeenheden van een in het 
station. De parameter is: de 

Als een taak aankomt bij een release knooppunt geeft hij 
zijn toegewezen resourceeenheden van dat station vr1J· Deze 
worden onmiddellijk toegewezen aan wachtende taken. De taak 
tracht eventueel ontnomen resourceeenheden opnieuw te 
claimen. Als hij hierin slaagt gaat hij naar het volgende 
knooppunt of het servicestation waar hij onderbroken was. 

6.3.8 Het delete knooppunt. 

De funktie hiervan is het verminderen van het totale aantal 
eenheden van een resourcestation met in het knooppunt 
aangegeven aantal. 
De parameters zijn: 

-het aantal waarmee het aantal eenheden verminderd moet 
worden. 

-stationsverwijzing. 
De werking komt overeen met het diam knooppunt. De resource 
eenheden worden echter niet aan de aankomende taak 
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toegewezen maar worden vernietigd. 

6.3.9 Het create knooppunt. 

De funktie is het verhogen van het aantal eenheden van een 
resourcestation met het in het knooppunt aangegeven aantal. 
De parameters zijn: 

-het aantal waarmee het aantal eenheden vermeerderd moet 
worden. 

-stationsverwijzing. 
De werking komt overeen met het release knooppunt. De 
resource eenheden zijn echter niet in het bezit van de 
aankomende taak, maar worden gecreeerd. 

6.4 Het registreren van gegevens en simulatieresultaten. 

We zullen telkens als de toestand zich wijzigt t.g.v. een 
aankomst of vertrek van een taak een aantal gegevens moeten 
aanpassen die voor het station worden bijgehouden. 
De volgende gegevens worden bijgehouden: 

a. aantal taken bij een station (wachtende eenheden + 
bezettende taken). 

b. a~tal in gebruik zijnde eenheden (nrunitsused). 
c. /. nrunitsused(t)dt (=sumbusytime). 
d. tijdstip van laatste wijziging in het aantal in 

gebruik zijnde eenheden. 
e. tijdstip van laatste wijziging in het aantal taken. 
f. histogram data dan aantal bij het station : hist(i) = 

totale tijd dat aantal = i. 

Aan het einde van de simulatie wordt uit deze gegevens 
enkele belangrijke grootheden bepaald: 

gemiddeld aantal taken bij het station= 
i",. ... 

( ~i* hist(i)) /T (T:simulatieduur) 
t;: I 

standaard deviatie : 
c ~ 2 ( ~ r* hist(i)) /T- (( ~ i* hist(i))/T) 
.... l". 

aantal verwerkte taken 

gem. tijd doorgebracht bij het station: 

(~(i* hist(i)))/aantal verwerkte taken , .. 
gem. bezettingsgraad: 

sumbusytime/(T x aantal eenheden) * 100% 
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histogram van aantal bij het station 

Na afloop van een simulatierun worden van alle stations de 
hiervoor beschreven uitvoer afgedrukt. Tevens worden de 
resultaten van de collect knooppunten, zoals bij die 
knooppunten werd beschreven, afgedrukt. Na de simulatie run 
zijn de volgende alternatieven mogelijk: 

-nieuwe simulatie run vanuit de initiele toestand. Het 
systeem wordt opnieuwe geinitialiseerd: alle taken 
worden verwijderd en alle variabelen worden 
geinitialiseerd. 

-nieuwe simulatie run vanuit de huidige toestand. De 
variabelen, die statistische informatie bijhouden 
worden geinitialiseerd. 

-verlengde run: de simulatie wordt verlengd met de door 
de gebruiker gegeven tijd. 
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7. Conclusies 

Het hier beschreven simulatiesysteem is 
gebruikersvriendelijk en zonder programmeerkennis te 
gebruiken. Het systeem vraagt om de benodigde gegevens en 
geeft de keuzemogelijkheden aan. Deze faciliteiten hebben 
als nadeel, dat de mogelijkheden van het systeem daarmee 
beperkt worden. Dit geldt voor elk systeem, dat aan de 
gebruiker een bepaald scala van mogelijkheden presenteert. 
Wanneer iemand eisen stelt, die niet in zo'n scala aanwezig 
zijn kan men het systeem niet gebruiken en is men aangewezen 
op andere pakketten, of op zelf te ontwikkelen 
programmatuur. Door zelf programmatuur te ontwikkelen is men 
vanzelfsprekend het meest flexibel, doch dat kost veel tijd 
en inspanning. 
Helemaal zonder voorkennis kan men het systeem niet 
gebruiken. De mogelijkheid om expressies en statements te 
gebruiken heeft tot gevolg dat men de syntax daarvan moet 
kennen. Dit is een voorbeeld van het feit dat vergroting van 
de flexibiliteit leidt tot een grotere behoefte aan 
voorkennis bij de gebruiker. Uiteraard is het systeem nog 
niet ideaal en is verdere uitbreiding mogelijk. 
Mogelijke uitbreidingen zijn: 

De mogelijkheid verschaffen om het ingevoerde systeem 
van knooppunten en stations en de toestand waarin het 
verkeert op te slaan op achtergrondgeheugen ten einde 
het op een later tijdstip weer gemakkelijk te kunnen 
invoeren om er verder mee te werken. 

De statistische verwerking van resultaten van meerdere 
runs. 

In het geval van subruns automatisch de subrun grootte 
en het aantal subruns bepalen. 
Informatie hierover is te vinden in Kleijnen(lit.11), 
Fishman(lit.2) en Pritsker(lit.3). Kort samengevat 
dient het volgende plaats te vinden: 
Er wordt een groot aantal kleine subruns gemaakt en de 
resultaten daarvan worden geregistreerd. Indien er 
correlatie tussen de resultaten van de opvolgende 
subruns bestaat wordt de subrun grootte verdubbeld en 
worden de resultaten van de subruns met dubbele 
grootte bepaald uit de eerder genoemde resultaten. De 
verdubbeling blijft plaatsvinden tot de correlatie 
nihil is. Om de gewenste betrouwbaarheidsintervallen 
te bereiken worden eventueel nog aanvallende runs 
gemaakt. 
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