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Summery.

GPSS is a program of IBM, with which stochastic dynamic processes easily
i:

can be simulated on a digital computer. It has however some disadvantages,

e.g. the user does not know how exactly the simulation is executed and

with which accuracy calculations are made. We have attempted to overcom0

these disadvantages by writing a simulation program in algol-60 with the

features of GPSS.
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Veel bedrijfskundige problemen hebben betrekking op het gedrag van

discrete, dynamische, stochastische systemen. Bij de bestudering

van deze systemen is simulatie met behulp van een digitale computer

een belangrijk hulpmiddel. Het eenvoudigst is deze simulatie indien

het model van het te onderzoeken systeem gegeven kan worden als

een procesbeschrijving. Een taal hiervoor door IBM ontwikkeld is

GPSS/360. Hoewel het mogelijk is binnen de Technische Hogeschool

Eindhoven GPSS/360 te gebruiken, namelijk op de IBM/360, leek het de

groep applicatie-software van de afdeling Bedrijfskunde i.o.

wenselijk te beschikken over een applicatieprogramma, geschreven In

algol-60, waarmee discrete simulatie via een procesbeschrijving

van het te simuleren systeem zou kunnen worden uitgevoerd. Een

dergelijk programma is te verkiezen boven GPSS/360 om de volgende

redenen:

1. Over enige Jaren zal de Technische Hogeschool Eindhoven beschik

ken over een computer met een zeer goede en snelle algolcompiler,

terwijl het niet zeker is of er ook een GPSS-compiler aanwezig

zal zijn.

2. Tot die tijd kan gesimuleerd worden met behulp van de EL/X-8.

3. De werking van het applicatieprogramma ligt vast in de algol

tekst. Dit betekent dat men gemakkelijk kan nagaan op welke wijze

het aangeboden probleem wordt opgelost en wat de graad van nauw

keurigheid is waarmee de berekeningen worden uitgevoerd.

4. Het programma kan vrij eenvoudig worden gewijzigd, dit in tegen

stelling tot GPSS/360 dat in de assembler language is geschreven.

Bovenstaande overweglngen hebben geleid tot de volgende, aan mlJ

verstrekte opdracht:
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1. Onderzoek of het mogelijk ~s het bedoelde applicatieprogramma

te ontwerpen.

2. Indien dit mogelijk blijkt, voer het ontwerp dan uit. Neem

hierbij als leidraad GPSS/360.

Dit verslag lS een beschrijving van het applicatieprogramma,

dat de naam "algpss" heeft gekregen.

Ret is de bedoeling dat dit programma opgenomen wordt in het

onderwijs aan de studenten in de afdeling der Bedrijfskunde i.o.

Bij het schrijven van dit verslag is uitgegaan van het stand

punt dat de lezer al enigszins bekend is op het gebied van de

discrete simulatie. De voorkennis, die wordt verondersteld ~s

vervat in de syllabus "Inleiding Discrete Simulatie" van de hand

van ir. J.A.G.M. Kerbosch en L.R. Kroep.

Eindhoven, 19 november 1970.

J.L.G. Dietz.
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1.1. Wachttijdproblemen.

Het simulatieprogramma "algpss" lS ontworpen om als hulpmiddel te

dienen bij de oplossing van een klasse problemen, die gewoonlijk

wordt aangeduid met de naam "wachttijdproblemen" (queueing

problems), waarvan hieronder twee voorbeelden volgen.

a. Dokterspraktijk.

Een dokter met een drukke praktijk bemerkt dat soms patienten, die

bij hem op het spreekuur komen, weglopen zonder behandeld te zijn.

De reden daarvoor is dat zij de wachttijd te lang vinden. Nu blijkt

dat de behandeling van de patienten vaak moet worden onderbroken

omdat er een telefoongesprek binnenkomt. De dokter overweegt de

aanschaf van een bandopname-installatie voor deze telefoongesprekken;

hij hoopt daardoor het aantal patienten, dat wegloopt zonder consult,

sterk te verminderen. Veer dat hij tot de aanschaf overgaat zou

hij echter graag willen weten of het gebruik van zo'n installatie

ook het gewenste effect zal hebben.

b. Jobshop.

In een werkplaats bevinden zich drie machines die we aanduiden met

de nummers 1, 2 en 3. Er worden drie typen orders uitgevoerd, die

als volgt zijn gespecificeerd:

type 1

type 2

type 3

deze orders ondergaan twee bewerkingen; eerst op machine

1, daarna op machine 2 of 3, elk met een kans van 50%.

deze orders ondergaan drie bewerkingen; 50% doorloopt de

machine in de volgorde 2 - 1 - 3, de andere helft in de

volgorde 3 - 1 - 2.

deze orders ondergaan ook drie bewerkingen en wel 1n de

volgorde 3 - 2 - 1.

Elk type order heeft voor de verschillende machines specifieke Ge

werkingstijden.

Indien een machine een order bewerkt heeft van type 1 en daarna een
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order van type j (i # j) In behandeling neemt, moet de machine op

nleuw worden ingesteld.

De bewerkingstijden zijn klein ten opzichte van de tussenaankomst

tijden van de orders. De insteltijden van de machines echter zijn

ten opzichte hiervan zo groot, dat een willekeurige verwerking van

ordertypen door elkaar heen tot zeer lange wachtrijen zou leiden.

Men wil graag dat de langste verblijftijd van een order in de werk

plaats zo kort mogelijk is, desnoods ten koste van het gemiddelde

en vraagt zich nu af welke discipline moet worden gevolgd bij de

keuze van een ordertype uit de wachtrijen v66r de machines. Men zou

bijvoorbeeld de volgende discipline kunnen volgen:

Werk eerst (op elke machine) aIle orders van hetzelfde type af.

Stel dan de machine In voor de order, die het langst staat te

wachten en neem dat type in bewerking.

1. 2. Analys e .

Ofschoon de twee voorbeelden twee verschillende gebieden bestrijken

bezitten zij essentiele punten van overeenkomst.

Dit blijkt uit een nadere analyse, waarbij de volgende opmerkingen

kunnen worden gemaakt:

1. Er zijn permanente componenten (dokter, machines) en tijdelijke

componenten (orders, patienten, telefoongesprekken).

2. De tijdelijke componenten vormen het "verkeer" door het systeem

(de orders doorlopen de werkplaats terwijl ze van de ene machine

naar de andere gaan). Vergelijk bijvoorbeeld ook de stroom van

elektrische pulsen in een digitaal netwerk.

3. De tijdelijke componenten worden door de permanente componenten

"geholpen" gedurende een bepaalde tijd, waarna ze zich verder

bewegen in het systeem.

4. De tussenaankomsttijden en/of de helptijden van de tijdelijke

componenten zijn stochastisch van aard. Bet lS bijvoorbeeld niet

bekend of er op een bepaald moment een patient de wachtkamer

binnenkomt, maar weI is er op elk tijdstip een zekere kans dat

dit gebeurt.

5. Als een tijdelijke component geholpen wil worden maar de perma

nente component is reeds bezet, dan moet de eerste wachten. Zo

ontstaan wachtrijen. De tijdelijke componenten staan steeds te
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"dringen" om te worden geholpen.

6. Sommige tijdelijke componenten kunnen prioriteit hebben op

andere. Zo kunnen in voorbeeld (a) telefoongesprekken de

behandeling van patienten onderbreken en kan in voorbeeld (b)

bij de gesuggereerde keuzediscipline een order in bewerking

worden genomen veer een order van een ander type, ofschoon de

laatste langer in de wachtrij staat.

7. De toestand van het systeem verandert schoksgewijs, namelijk

steeds als de toestand van een van de componenten zich wijzigt.

Voorbeeld: de toestand van het systeem jobshop verandert als er

een n1euwe order binnenkomt en als er een order op een machine

is afgewerkt. Deze gebeurtenissen, die een verandering van de

toestand van het systeem ten gevolge hebben, heten events.

1.3. Modelbouw.

Om het te onderzoeken systeem geschikt te maken voor simulatie

wordt van het systeem een model gebouwd. Dit model is een ab

stractie en tevens een vereenvoudiging van de vaak gecompli

ceerde werkelijkheid , het bevat namelijk aIleen die aspect en

van het systeem, waarin de onderzoeker is geinteresseerd.

Een veel gebruikte methode bij het opstellen van modellen lS

de beschrijving van de structuur van het systeem m.b.v. een

blokdiagram. Ieder blok stelt een bepaalde relevante activiteit

van het systeem voor. De blokken zijn onderling verbonden door

lijnen, die de weg aangeven, waarlangs de tijdelijke componenten

zich door het model bewegen. Als voorbeeld van een blokdiagram

is op bIz. 6 een model van de dokterspraktijk geschetst.
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MODEL VAN DOKTERSPRAKTIJK.

patienten komen
de wachtkamer
binnen volgens
een bepaald
aankomstpatroon

\11

als de wachttijd langer
is dan 10 minuten, trek
dan een aselect getal
tussen 0 en 1.
is dit getal kleiner
dan 0,33, ga dan naar
huis

consulteer de dokter.
de consulttijd wordt ge-
trokken uit een bepaalde
verdeling

noteer de tijd die de
patient heeft gespendeerd
aan wachten en consul-
teren tezamen

ga naar huis I

fig. 1. 1 .

telefoongesprekken komen
binnen volgens een bepaalde
verdeling

\

leg beslag op de dokter
interrumpeer eventueel de
behandeling van een patient

houdt de dokter bezet gedurende
de duur van het gesprek, die ge-
trokken wordt uit een bepaalde
verdeling

,
beihndig telefoon- I
Igesprek
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2. GRONDSLAGEN VAN ALGPSS. CLOCKROUTINE.

In het voorgaande is gebleken dat discrete dynamische, stochastische

systemen onderling een grote gelijkenis vertonen. Deze eigenschap

maakt het mogelijk van de systemen modellen te bouwen, die zijn

samengesteld uit een beperkte set entiteiten.

Figuur 2.1. (bIz. 9 ) geeft een overzicht van de bouwstenen van

algpss.

De aantallen entiteiten die voor een bepaald simulatieprogramma

nodig zijn, worden voorgesteld door de waarden, die de gebruiker

m.b.v. de initialisatieprocedure setalgpss aan de volgende variabelen

van het type integer geeft.

ugntrans

ugnfac

ugnstor

ugnqueue

ugntable

ugnblock

het aantal transactions, waarvoor wordt geslmu-

leerd

het aantal facilities

het aantal storages

het aantal queues

het aantal tables

het aantal blokken

De componenten worden symbolisch voorgesteld door een aantal variabel€n.

De waarden van de variabelen bepalen de toestand van de component;

Sommige variabelen zijn strikt intern, anderen staan ook ter beschik

king van de gebruiker. Deze variabelen heten standaardattributen.

zij zijn vaak niet essentieel voor de werking van het programma,

maar geven extra informatie over het verloop van het proces.

De transactions bewegen zich door een samenstel van permanente compo

nenten. De weg , die een transaction voIgt, wordt aangeduid door blokker

De instructies In een blok hebben steeds betrekking op een trans

action, de active transaction geheten (zie hfdst. 3.1.).

Hoewel de gebruiker het model opbouwt als een procesbeschrijving,

wordt de simulatie uitgevoerd als ware het een eventbeschrijving.

Er is In algpss een eventchain en een clockroutine. Deze zijn echter

niet "zichtbaar" voor de gebruiker. WeI "zichtbaar" is het model



- 8 -

dat is samengesteld uit blokken, elk blok voorzien van een

label (zie hoofdstuk 8).

Deze labels behoren tot de switch s, die aan het begin van

het simulatieprogramma wordt gedeclareerd.

In de eventchain bevinden zich de transactions, die in de

toekomst actief zullen worden. In elke transaction wordt be

waard het tijdstip waarop hij actief wordt en het nummer van

het eerstvolgende blok, dat hij zal doorlopen.

In hoofdlijnen verloopt het simulatieproces als volgt:

1. De clock-routine haalt de eerste transaction uit de event

chain.

2. De tijd wordt aangepast: ugt:= eventtijdstip.

3. Ret nummer van het eerstvolgende ulok van de transaction

wordt vastgesteld. Stel dit nummer is k.

4. De tra.nsaction wordt geactiveerd. Ret programma gaat verder

bij blok k (goto S[k]).

5. De blok-instructies worden uitgevoerd totdat de statement
I

goto clock wordt berelkt.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als een transaction de toegang tot

een facility wordt geweigerd.

Ret programma gaat terug naar de clock-routine.

6. De clockroutine haalt de volgende transaction van de event

chain en gaat verder bij (2).

De uitvoering van de simulatie geschiedt dus als een eventbe

sChrijving, waarbij de eventbeschrijving van een bepaald type

event, afhankelijk van dat type, een zeker gedeelte van het

model is.



het reele systeem

/ ~-
tijdelijke permanente waarneming van relaties tussen

componenten componenten het gedrag van de de componenten

component en

,
/' , "- I ,

bouwstenen

van algpss

transactions facilities storages <1ueues tables

(statistische

componenten)

blokken I

\0

het model In algpss

Figuur 2.1.
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3.1. Transactions

Een transaction wordt voorgesteld door een reeks subscripted

variables van het real array ugcc [-5: ugubcc] (~hain ~ase).

Zo'n reeks heet een schakel van het array ugcc. Een schakel wordt

aangeduid met zijn adres ugla (!ink ~ddress) en bestaat uit mlnl

maal 8 geheugenplaatsen. (ugla-7 tot en met ugla).

In figuur 3.1.1. op blz. 12 is een'overzicht gegeven van deze

plaatsen en de b~tekenis van hun inhoud.

De gebruiker kan met behulp van de procedure setalgpss aan de

transactions een aantal parameters meegeven. Aan de variabele

ugnpar wordt dan een waarde groter dan 0 toegekend. Is bijvoorbeeld

ugnpar = 2 dan behoren ook de plaatsen ugcc[ugla + 1 J en ugcc[ugla + 2J

tot de schakel. In deze twee plaatsen kan de gebruiker naar believen

informatie bewaren. Ret toekennen van een waarde aan een parameter

geschiedt met behulp van de procedure assign. Ret standaardattribuut

par(i) levert de waarde van parameter i af, d.w.z. de waarde van

ugcc[ugla + iJ.

Definities.

Losse transaction.

De schakels van het array ugcc kunnen gerangschikt zlJn tot een

chain. Als dit het geval is, heeft ugcc[ugla - 3J de waarde van

het nummer van de chain, waartoe de transaction met schakeladres

ugla behoort. Als een transaction niet tot een chain behoort heet

hij "los" (ugcc [ugla - 3J = ugnill)*.

Active transaction.

Ret simulatieprogramma opereert op elk moment op een transaction,

namelijk die transaction, die het schakeladres heeft, dat momentee~

gelijk is aan de waarde van de variabele ugla. Deze transaction heet

* ugnill lS een interne poetsconstante met de waarde: -110244.
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de "active transaction". Alle transactions in een systeem ZlJn

een of meer keren "active" maar niet tegelijkertijd. Als er zich

op een bepaald moment n transactions in een systeem bevinden, is

een van die n de active transaction. Alle andere n-1 transactions

heten niet-actief.

De algemene regel luidt dat een niet-actieve transaction tot een

chain behoort. De active transaction is meestal los.

Ret totaal aantal chains is 1 + ugnqueue. Zij ZlJn als volgt aan

de clock-routine en de queues toegewezen:

chain nummer

o

2

ugnqueue

betekenis

eventchain (zie clock-routine)

chain van queue

chain van queue 2

chain van queue ugnqueue

De indeling van het array ugcc 1S weergegeven 1n figuur 3.1.2. op blad

zijde 13 en 14.

De volgende procedures opereren op transactions:

a. 3 interne procedures: fromf, tof (la), tosort (la,j,sp);

b. 4 simple-blok-procedures: generate (t, label),

terminate (m),

advance (nat),

transfer (r);

c. hulpprocedure: assign (i, t) ;

d. outputprocedure: printtransaction.
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Figuur 3.1.1.

ugcc [iJ

Hulpparameter t.b.v. de storage.

Zie procedure enter.

Het nummer van de transaction. De transactions

worden in volgorde van generatie genummerd, te

beginnen met 1.

,

Het tijdstip waarop de transaction voor het eerst

het model lS binnengekomen.

Het labelnummer van het volgende blok dat de

transaction moet doorlopen.

Als de transaction tot een chain behoort: het

nummer van de chain, I

als de transaction los lS: ugnill.

het adres van de voorgaande schakel in de chain

waartoe de transaction behoort of het laatst behoord

heeft. Als de transaction de eerste schakel in de

chain lS dan lS de waarde: ugnill.

het adres van de volgende schakel In de chain waar

toe de transaction behoort of het laatst behoord

heeft. Als de transaction de laatste schakel In de

chain lS dan is de waarde: ugnill.

Sorteerparameter. Als een transaction In een chain

wordt gesorteerd, wordt de waarde van de grootheid

waarop men sorteert, bewaard in de sorteerpara-'

meter.
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ugcc [iJ

Figuur 3.1.2.

-5 ugubcc (~per E.0und of array ~)

-4 ugnpar + 8 = aantal plaatsen per schakel

-3 aantal chains

-2 start index chain van vrijgekomen schakels
(terminated transactions)

-1 start index vr1Je ruimte

a link address laatste schakel 1n chain a

1 link address eerste schakel 1n chain a

2 aantal schakels in chain a

3 x J link address laatste schakel in chain j

3 x J + 1 link address eerste schakel 1n chain J

3 x J + 2 aantal schakels 1n chain j

3 x ugcc [-3J link address laatste schakel in chain ugcc [-3J

--

3 x ugcc ~3J +1 link address eerste schakel in chain ugcc [-3 J

3 x ugcc [-3J +2 aantal schakels 1n chain ugcc [-3J
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3.2. Facilities.

Een facility is een entiteit, die op elk moment dienst kan ver

lenen aan een transaction. Men zegt dat een transaction een

facility bezet. Zolang een facility bezet is, moeten andere

transactions, die de facility ook willen bezetten, wachten tot

dat deze vrij lS.

Met het gebruik van een facility zijn Vler simple-blok-procedures

gemoeid, t.w. selze (k, j, sp), release (k), preempt (k,j ,sp) en

return (k).

Zij stellen de volgende instructies aan een transaction voor:

selZe (k,j ,sp)

rel~ase (k)

preempt (k,j,sp)

return (k)

bezet facility k, indien deze vrij lS.

Als de facility bezet is ga dan in queue

j staan, gesorteerd op sp.

verlaat facility k en geef hem vrlJ.

Het release-simple-blok lS de pendant van

het seize-simple blok.

bezet facility k, indien deze tenminste

niet reeds is bezet door een preempting

transaction. Als dit het geval is, ga dan

In queue j staan, gesorteerd op sp.

Is de facility bezet door een seizing

transaction onderbreek dan de behandeling

daarvan.

verlaat facility k en geef hem weer terug

aan zijn vorige bezigheid. Het return-siruple

blok is de pendant van het preempt-simple

blok.

De facilities worden in algpss voorgesteld door subscripted variables

van arrays met lengte nfac. De toestand van een facility wordt vol

ledig bepaald door de waarden van twee variabelen:

ugsla [k]

ugpla [k]

(~eizing link ~ddress) en

(~reempting link ~ddress)
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Er zlJn Vler mogelijke toestanden:

1- not seized, not preempted,

2. seized,not preempted,

3. not seized, preempted,

4. seized and preempted.

De waarde van ugsla [k] en ugpla [k] ZlJn In de Vler gevallen

1- ugsla [k] = nill ugpla [k] = nill.

2. ugsla [k] = link address van de selzlng transaction, ugpla [kJ=

3. ugsla [k] = nill, ugpla [k]=: address van de preempting transaction.

4. ugsla [k] = address seizing transaction,

ugpla [k] = address preempting transaction.

Als een transaction a een facility verlaat kan een volgende, wach

tende, transaction b de facility bezetten. V66r dat a zijn weg door

het systeem vervolgt wordt gekeken of er zorn transaction b aan

wezig is. De transaction b behoort tot een queue. Ten behoeve van

het kiezen van de transaction b zijn twee attributen ingevoerd:

fpsq [k]

fppq [k]

(= Kacility Ereferential selze ~ueue)

(= Kacility Ereferential Ereempt ~ueue).

De waarde van deze attributen lS het nummer van een van de queues

v60r facility k.

Pas nadat eventueel een volgende transaction is aangewezen ver

voIgt de active transaction zijn weg door het model. Zie verder

hoofdstuk 6.2. voor een volledige beschrijving van de gevolgde

keuzediscipline en de rol van de preferential queues daarbij.

3.3. Storages.

Een storage lS een component, die parallel-processing mogelijk

maakt.
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Men zou kunnen zeggen dat het een facility lS, die meer dan een

transaction tegelijkertijd kan behandelen.

Een storage kan bijvoorbeeld een kade voorstellen, waaraan ver

schillende schepen tegelijkertijd kunnen worden gelost, of een

buffer in een telefooncentrale. Storages worden in algpss

gerepresenteerd door subscripted variables van arrays met lengte

nstor. Met behulp van de definitieprocedure storage (no, cap)

wordt de capaciteit opgegeven, d.w.z. het aantal plaatsen (cap)

waaruit storage no bestaat.

Er zijn twee simple-blok-procedures:

1. enter (no, apl,j,sp) : bezet apl plaatsen van storage no. Als

dit niet mogelijk is, ga dan In queue

j staan, gesorteerd op sp.

2. leave (no, apl) maak apl plaatsen van storage no vrij.

Indien een transaction meer plaatsen wil bezetten dan er in de

storage vrij zijn, moet hij wachten totdat er minstens zoveel

vrije plaatsen zijn als hij wil bezetten.

Intussen kan een andere transaction, die niet meer plaatsen nodig

heeft dan er vrij zijn, weI de storage binnen gaan.

(Zie hoofdstuk 6.3,voor een beschrijving van de gevolgde voorrangs

discipline).

Op overeenkomstige wijze als bij de facility kent ook de storage

een preferente chain waaruit transactions de storage binnengaan.

Het nummer van de preferente chain is de waarde van het stan

daard attribuut spq [iJ (~torage Ereferential ~ueue).

De waarde van spq [iJ is gelijk aan het nummer van de queue-chain

van een van de queues, die voor de storage geprojecteerd zijn.

De toestand van een storage wijzigt zich als er een transaction

binnen komt en als een transaction de storage verlaat.

3.4. Queues.

Transactions, die de toegang tot een blok geweigerd worden

(bijvoorbeeld In een seize-blok indien de facility reeds bezet

is), worden in queues geplaatst.
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Met iedere queue komt een chain overeen, die hetzelfde nummer

heeft als de queue: transactions, die tot queue j behoren, be

vinden zich in chain j.

Een transaction kan maar van een queue tegelijkertijd lid zijn.

Wenst de gebruiker statistische informatie over bepaalde queues

dan dient hij de nummers van die queues op te geven met behulp

van de procedure queuedata.

3.5. Tables.

Met behulp van tables kan statistische informatie over proces

grootheden worden verkregen. De opgeslagen informatie wordt In

de vorm van een histogram gepresenteerd. De gebruiker geeft Vla

de definitieprocedure table (no, akl, low, klbr) op: het aantal

klassen (akl) van het histogram, de klassebreedte (klbr) en de on

dergrens van de laagste klasse (low). Met het tabulate-simple

blok wordt de waarde van de grootheid x, waarvan de gebruiker

een histogram wenst, bewaard in de bijbehorende table.

De procedure table vult het real array ughistdata [l:ugntable,

1: 3~ als voigt:

Figuur 3.5.1.
2 3

2

i

ugntable

akl 1
low

1
klbr

1

ak12
lOW

2
klbr2

akl. low. klbr.
1 1 1

akl low klbr
ugntable ugntable ugntable
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akl. = aantal klassen van table i
1

low. = ondergrens laagste klasse van table 1
1

klbr. = klassebreedte van table 1.
1

De procedure tabulate (hoofdstuk 6.5) vult de datablokken van

het real array ughist [-ugntable : ugubtableJ (zie fig. 3.5.2.

op blz.20,21 en fig. 3.5.3. op blz. 22 ) .
De procedure printtable (i) zorgt voor het afdrukken van het

histogram van table i.
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J

- ugntable augntable

ughist [jJ

= adres data table
ugntable

1 a· = adres data table 1 t--+--1__

.
- 2 a2 = adres data table 2

- 1 1 = adres data table 1

0 ugntable = aantal tables

1

I
I

data
I

table
I

a2 [
I

data I

table 2 I

I

a. [1

I
data I

table 1 I
I
I

figuur 3.5.2.
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a Lugntable

'----

figuur 3.5.2.
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J ughist [jJ

a· totaal aantal entries In table i
l

a. + 1 minimale waarde van x
l

a· + 2 maximale waarde van x
l

a· + 3 LX
l

a· + 4 LX2
l

a· + 5 aantal entries kleiner dan de ondergrer.
l

a· + 6 aantal entries In klasse 1
l

ai + 7 aantal entries In klasse 2

I I
I I
I I
I I
I

I I

I I

ai + 5 + j aantal entries In klasse J

I I
I I
I I
I I

I I

I I

I
I

a' + akli +5 aantal entries In klasse aklil

ai + akli +6 aantal entries groter dan hoogste klas
se

fig. 3.5.3.

van

aantal

table i

klassen

Datablok van table l
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4. FUNCTIONS.

Voor het doen van aselecte trekkingen uit een verdeling staan

er in algpss drie random-generatoren ter beschikking van de

gebruiker, die drie verschillende reeksen van pseudo-random

getallen genereren met een waarde x waarvoor geldt 0 < x < 1.

Een dergelijk aselect getal wordt verkregen door de aanroep

van een van de standaard-attributen: RANDOM 1 en RANDOM 2. De

startwaarden van de generatoren worden vastgesteld door aan

roep van de initialisatieprocedures SETRANDOM (a), SETRANDOM

(a) en SETRANDOM 2 (a), waarin a een geheel getal is.

De verdelingen zelf worden in de vorm van functions gedefini

eerd met behulp van de definitieprocedure function (no, ag,

type) .

De betekenis van de formele parameters lS de volgende:

no het nummer van de function;

ag het aantal get allen dat via een inputband wordt gele-

zen;

type

ag lS een even getal.

het type van de function;

als type = 0 lS de functie continu,

als type = lS de functie discreet.

De getallen, die op de inputband staan, worden geinterpreteerd

als resp. de abscis x en de ordinaat y van de ag/2 coordinaat

punten (0 < x ~ 1).

Voorbeeld: Stel dat een functie gedefinieerd lS door function---------
(1,18,type) en de volgende reeks getallen:

0,2 ,,1,3 ,,4,4 ,,7,5 ,.9,6 ,,95,7 ,.97,8 ,.99,9 ,1,10.

dan lS de functie bepaald door de volgende coordinaatpunten:

(0,2), (.1,3), (.4,4), (.7,5), (.9,6), (.95,7), (.97,8), (.99,9),

(1,10).
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In grafische vorm:
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De waarde van een functie is de waarde van het standaard-attri

buut func (no,x), waarin no het nummer van de function is en x

de abscis, waarvoor de bijbehorende ordinaat wordt gezocht. Als

de function in het voorbeeld een verdeling voorstelt waaruit

men een aselecte trekking wil doen dan wordt de functie bepaald

door bijvoorbeeld func (1, RANDOM) d.w.z. x is een pseudo-ran

dom getal tussen 0 en 1.

De functiewaarde wordt als volgt berekend:

1. als de functie continu is (type = 0) : door lineaire inter

pOlatie tussen de ordinaten, die behoren bij de abscissen

waartussen x ligt.

2. als de functie discreet lS (type = 1): de ordinaat, die be

hoort bij de eerste abscis rechts van x. Als x gelijk is a2~n
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een abseis, dan lS de funetiewaarde de bijbehorende ordinaat.

Stel dat 1n het voorbeeld de waarde van het pseudo-random getal

lS:

x = .25, dan lS de funetiewaarde:

1. als type = a (eontinu) : fune ( 1 , .25) = 3,5 , en

2. als type = (di s ereet ) : fune ( 1 , .25) = 4

De funetie-definitie-faeiliteit maakt het mogelijk zelf verdelingen

te definieren en daaruit trekkingen te doen. Op het rekeneentrum

van de T.H.E. heeft de gebruiker eehter de besehikking over een

groot arsenaal van verdelingen in de vorm van standaardproeedures,

zodat hij deze niet zelf (gebrekkig) hoeft te definieren .

De trekking uit twee veel voorkomende verdelingen kan eenvoudig als

volgt worden uitgevoerd:

a. negatief exponentiele verdeling met gemiddelde mu:

y is de waarde van het standaardattribuut NEGEXP (mu).

b. uniforme verdeling tussen a en b : y = a + (a-b) * RANDOM

Opm. Voor RANDOM mag ook RANDOM 1 of RANDOM 2 worden gelezen.

5. STANDAARDATTRIBUTEN.

Standaardattributen zijn algpss-variabelen, die ter besehikking

staan van de gebruiker, d.w.z. hij kan refereren aan de waarde er

van, en op grond daarvan bijv. het verdere verloop van het proces

vaststellen. Een overzieht van alle standaardattributen lS gegeven

op de hierna volgende bladzijden 26,27,28 en 29.



algemeen:

blokken:

transactions

facilities:

naam betekenis type

ugt systeemtijd (clock-time) real

ugent [jJ het aantal entries in blok j integer

J = 1, 2, ugnblock.......................... ,

: ugready het totaal aantal transactions dat In terminateblokken ver-

nietigd is integer

par (i) de waarde van de parameter 1 : 1 = 1, 2, ..................... , npar, real

par (i) = cc [la + i J procedure

tno (!.ransaction no) : het nummer van de transaction; integer

tno = cc [la - 6 J procedure

tt (!.ransit !.ime) , tt = ugt - cc [la - 5 J real

procedure

..

ugfe [k J het aantal entries In facility k integer-
--

I

f\)
0\



ugfs

ugfp

[kJ het nummer van de seizing transaction; als er geen seizing

transaction lS, is ugfs [k] = a
[k] het nummer van de preempting transaction; als er geen

integer

integer

preempting transaction is, is ugfp [k] = a
fpsq [kl ~acility EFeferential se1ze queue (zie hfdst. 3.2.) integer

fppq [k] ~acility E!eferential E!eempt ~ueue (zie hfdst. 3.2.) integer

ugfsc rk] het ti.j dstip van de laatste toestandswij ziging (,§..tatus .£.hange) real

van facility k

ugfcti [k] .£.umulative lime integral: de totale tijd dat de facility ge

bruikt lS geweest (seized en/of preempted)

real

k = 1, 2, .............. , ugnfac. I

I\)
--4

I

storages: ugse [i] het aantal entries in ~torage i integer

ugsc [i] current contents: het aantal bezette plaatsen 1n storage 1 integer

ugsm [i] max1mum contents:-
het ~aximale aantal plaatsen dat bezet is geweest

ugscap [i] de .£.apaciteit van storage 1 (= het aantal plaatsen dat bezet

kan worden)

spq [i] ~torage £referential ~ueue (zie hfdst. 4.3.)

ugssc ri] het tijdstip van de laatste toestandwijziging

(~tatus .£.hange) van storage i

ugscti [i J cumulative lime integral = de totale ti.jd dat de storage

gebruikt lS geweest, gewogen met het aantal bezette plaatsen

1 = 1, 2, •............ , ugnstor

integer

integer

integer

real

real



ugqe [j J

length [j J

ugqm [j J

ugqz [j J

ugqsc [j J

queues: het aantal non-zero entries In queue J

de lengte van queue J

~axlmum contents: de maximale lengte die queue J heeft

gehad

het aantal ~ero ~ntries: het aantal transactions dat niet

heeft hoeven wachten in queue j

het tijdstip van de laatste toestandwijziging (~tatus

shange)

ugqcti [jJ cumulative :time integral: de totale tijd dat de queue ge

bruikt is, gewogen met het aantal transactions in de queue

qtp (j,pl,p)~ueue :transaction £arameter: de waarde van parameter p van

de transaction die op de pl_de plaats in queue j staat

j = 1,2, •...••••.. , ... , ugnqueue

integer

integer procedure

integer

integer

real

real

real procedure
f\)
CP

tables:

x)

mean

Vdr

Deze attributen zijn alleen beschikbaar voor die queues,

waarvoor statistische informatie is gevraagd

(j) de gemiddelde waarde van de grootheid, die in table J lS op

geslagen

(j) de variantie van de grootheid, die In table j lS opgelagen

real procedure

real procedure



functions: RANDOM

RANDOM 1

RANDOM 2

NEGEXP

(mu)

func

(no,x)

een pseudo-random getal > 0 en ~ 1

idem

idem

trekking uit een negatief exponentiele verdeling met gemiddelde

mu. De waarde wordt berekend als: NEGEXP = -muxln (RANDOM)

de functiewaarde van function no als de abscis x is (zie hfdst.

4.1.)

real procedure

real procedure
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6. SIMPLE-BLOK-PROCEDURES.

AIle simple-blok-procedures opereren op de active transaction,

d.w.z. op de transaction met link address ugla. Ret aanwijzen

van de active ~ransaction, dus het bepalen van de waarde van

ugla, wordt gedaan door de clock-routine.

AIleen de essentiele operaties van de procedures worden behan-

deld.

6.1. Transaction-georienteerde simple-blok-procedures.

6.1.1. generate (te~ ~n).

Met oehulp vaL de procedure generate (te, In) worden de trans

actions gecreeerd. De nieuwe transaction wordt voorgesteld door

een schakel van het array ugcc met link address p. De generatie

van de transaction p vindt plaats op het moment dat de active

transaction ne~ generate-simple-blok binnenkomt. De transaction

p komt in de event chain te staan, gesorteerd op waarde van

ugcc [p] (zie interne urocedure ~osort).

De twee formal pa?a.meters hebben de volgende betekenis:

te (type rea':'-) !.ime of ~ntry: de ti.Jd tUBsen r.u eI1

net momen~ waarof

het mode2 innenk.:,~,

ugt + tel

t rar::o ac:t ion f

(~~(;C [:oj: -~-

In :~ype im eger )

subscrip-::' van de Sk"" - en :3.

De -sransactior. koml: -.et systeem lr. :"E:

t,oekomSL; blnnen v:.s ':.et blok :~.ct

b,"waard in ugcc ~-:-.].
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Voorbeeld:

switcb s: = A, B, C, D, E;

A: generate (7.8, 3) De transaction p komt op bet tijdstip

ugt + 7.8 bet systeem binnen via bet

blok met de label C.

Bij de simulatie van wacbttijdproblemen is bet meestal gewenst

dat de transactions bet model binnenkomen met een tussentijd

(interarrival time) die een trekking is uit een bepaalde ver

deling. In dat geval komen de transactions bet model binnen via

bet generate-blok en zorgen allereerst voor de generatie van bun

opvolger.

Voorbeeld:

switcb s: = A, B, C, ;

A: generate (NEGEXP (6),1); transactions komen bet systeem

binnen via bet blok met label A.

Hun tussenaankomsttijd is nega

tief exponentieel verdeeld met

gemiddelde mu = 6.

6.1.2. terminate (m).

De pendant van bet generate-simple-blok is bet terminate-simple

blok. De procedure terminate (m) zorgt voor de "vernietiging"

van de active transaction d.w.z. de scbakel la wordt toegevoegd

aan de cbain van vrijgekomen scbakels. De parameter m is van bet

type integer en geeft aan met hoeveel eenbeden bet totaal aantal

afgewerkte transactions moet worden verboogd (ugready:= ugready + m).

Tevens wordt gekeken of bet einde vaL de simulatie niet reeds is

bereikt ( ugready = ugntrans) en of bet systeem toe is aan een

tussentijdse presentatie van output-gegevens (zie 10.2).
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6.1.3. advance (nat).

De functie van de procedure advance (nat) is dat de active

transaction gedurende een bepaalde tijd op non-actief wordt ge

zet. De formal parameter nat (£on ~ctive !ime) is van het type

real en geeft aan hoe lang de transaction niet actief zal zijn.

Transaction la wordt in de event chain gezet, gesorteerd op de

waarde van ugcc [uglaJ (= ugt + nat).

Voorbeeld: als orders op een machine een bewerkingstijd hebben die

uniform verdeeld is tussen 1 en 3 minuten dan kan dit

in algpss worden voorgesteld door het blok:

label: advance (1 + 2 ~ RANDOM);

6.1.4. transfer (In).

De normale weg van transactions door het systeem is van het blok

met label s ~l naar het blok met label s [i + 1J. (O<i<ugnblock).

De procedure transfer (In) biedt de mogelijkheid van deze normale

gang af te wijken en transactions door te sturen naar een wille

keurig ander blok. Ret blok waarnaar de transactions gaan is het

blok met label s [lnJ: de parameter ln (label ~umber) is van het

type integer. Rieronder volgen enkele voorbeelden van het gebruik

van het transferblok:

a. absolute transfer-opdracht:

B: transfer (12); ga verder bij het blok met label s [12 J.

b. conditionele transferopdracht:

D: if fs g2 J 'f 0 then transfer (3) else transfer (7);

als facility 2 bezet is door een seizing transaction ga dan

naar het blok met label s [3J. Is dit niet het geval, ga dan

verder bij het blok met label s [7J.

c: if RANDOM <.4 then transfer (8) else transfer (11).

40% van de transactions gaat verder bij blok 8)

60% bij ·blok 11.
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6.2. Facility-georienteerde simple-blok-procedures.

De formal parameter k in de procedure selze, release, preempt,

en return is van het type integer en stelt het nummer van de

facility voor waarop de procedure betrekking heeft. De parameter

j (integer) en sp (real) in seize en preempt stellen respect ie

velijk voor het nummer van de queue, waarin de transactions komen

te staan als de toegang tot de facility geweigerd wordt, en de

grootheid waarop zij in de queue worden gesorteerd.

6.2.1. sene (k, J, sp).

Wat betreft de toestand van de facility onderscheiden we twee

gevallen:

1. de facility is bezet (seized en/of preempted),

2. de facility lS vrij (not seized, not preempted).

De gevolgde procedure is in de twee gevallen verschillend en wel:

ad 1. De transaction wordt de toegang tot de facility geweigerd,

en komt in queue j te staan.

Het programma wordt vervolgd met de clock-routine.

ad 2. De transaction bezet de facility (ugsla [k]

gaat door naar het volgende blok.

= ugla) en

Het bepalen van de facility preferential selze queue (fpsq [k] kan

op drie manieren gebeuren:

1. Voordat de eerste transaction de facility bezet, is de pre

ferential seize queue onbepaald, d.w.z. fpsq[k] = ugnill.

2. Indien de preferential selze queue onbepaald is (fpsq[k] = ugnill)

wordt queue j de preferential seize queue bij binnenkomst van f.~en

transaction in het seize-simple-blok.



3. ~e gebruiker ken op elk moment de preferential selze queue zelf

vasts'ceilen of or:.bepaald maKen.

N.B. Als een transaction toegang probeert te krijgen tot een

facility en queue j is niet de preferential seize queue, wordt

hem de toegang altijd geweigerd, ook al is de facility vrij.

6.2.2. release (k).

Aileen de transaction die Vla een seize-blok de facility bezet

heeft. kan de facility wee~ vrij maken. Zou een andere transaction

dit trachten te doen da:'l volgt de foutmelding "release error "!" en

stopt het prcgranun",.

Voor de verdere operaties van release (k) onderscneiden we twee

situaties:

1. Er bevinden zicL geen transactions l.h de ~9referential selze queue.

2. Er is mir:.stens een ~ransaction in Qe preferential seize queue

~Q. Je fac~lity wordl vrlJgegever:. ~ugsla[kJ = 'Jgnill).

De transac"t=-on gaat door naar het volgende olok.

ad.2. De facility wordt vr=-jgegeven (ugslaLkJ : = u~nil~) en de

eers"te transactio':!. in d.e :r:;reff;::oential seize c;.ue'...,e wordt i:::

staat gestelc:.:::.e· seize-o_:Jk binncLce gac.

het volgei.de

..J,.artoe ~ebeuTc

,..e transE.cti::1 "'::oegek ... :.t.

o. .; .
\..c

er .'5,::er."I:..nsactl.ons z:.jr.. die staan te wachter" GIn Vla C2n seize -b~ok ae

':acility 'l,,::' bezctten. l:l': is Do:me:l.._Jk mogelijk a=_s .clJ ~:::,:::h H" CS::

queueJev .. nder.ile :C,lc"': c,e p:"e:£'eren'.:,ia:L seize-queue is, Z'.j kur::-,EL



echter pas aan de beurt komen als fpsqikJ ap de juiste wi,jze :u:;

veranderd. (zie vaorbeeld van de job-shop, hfdst. 1 '1.2).

6.2.3. preempt. (k,j ,sp).

Er worden drie verschillende toestanden van de facility onders~hci-

den:

1. not sC1zed, not preempted (ugsla[kl = ugplaikl = ugnill),

2. seized, not preeml)t'cd (ugs la[k] 'f ugn ill, ug:,olai =: ugnL 1 i,

3. preempted (ugpl!1Jk] :f Ugll ill) .

De gevolgci(; procedure 1n de (1-['ie gevalJ pn 18:

ad 1. De trilll8action bezet de facility

door D,"ar het vclgendehl')};.

ad 2. De facility wordt bezet (ugplarkl =

'Jrt I

C/,<>f, i un p zich 1n eer chain bevind , wordt hi,] claa,r Hit~;(x,:.\.ld.

Ts (j,'ZC chain de event elwin, dan 1; omt de resT,erende t ij d, cl i e

In ilgcC [p'l te staan.

(Dj i:; is de enige lli'L,zonder:lng op ;j., Y" , dat een !LLet-·ac-

ticve transaction tot Cf'n eDcl.in llciiuort). De active tnitl';;-

aci ion gaae door naar het volgende blok.

ad 3. De transaction wordt de toegang tot de facility gewelge·'d

en lz:omt in c;ueue j te ;;t aan. Ret programma -.rordt vel'

de clock-routine.

Het v'lsL;tellen van de facility prefej'ential preem]Jt Queue (fPr.:J

geschied~ (~p analoge 'iVi,jze aLs Let berahn vren fpSCif"kJ, nl. (~,e

volgende lll'ie mani",ren;

,,~~ d1. v 001'· FLt

gaat, >

fppq Dc i

de een!te 'transaction het pretmpt-,sj";:'~ple-bloJ.;binnen-

de preferential pr1c:empt quew= onbepaald, d. w. z.

= 1.lgnil1.
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2. In het geval dat de preferential preempt queue onbepaald

is, wordt queue j de preferential preempt queue bij

binnenkomst van een transaction in het preempt-simple

blok.

3. Op elk moment kan de gebruiker zelf de preferential preempt

queue vaststellen of onbepaald maken.

N.B. Als een transaction, het preempt-simple-blok probeert

binnen te gaan en queue j is niet de preferential preempt

queue, dan wordt de toegang altijd geweigerd, ook al is

de facility vrij.

6.2.4. return (k).

Alleen de transaction, die Vla een preempt blok bezit heeft

genomen van de facility, kan deze weer teruggeven aan diens

vorige bezigheid. Indien een andere transaction dit zou

proberen te doen, volgt de foutmelding "return error 1"

en stopt het programma.

Voor een verdere beschrijving van de procedure return (k)

onderscheiden we drie gevallen:

1. Er is minstens een transaction In de preferential preempt

queue.

2. Er bevinden zich geen transactions in de preferential

preempt queue. Er is geen transaction waarvan de behandeling

onderbroken lS (ugsla [k ] = ugnill).

3. Er bevinden zich geen transactions in de preferential

preempt queue. Er is een transaction, waarvan de behan

deling onderbroken is (ugsla [k ] i ugnill).

ad 1. De toestand van de facility wordt: not preempted

(ugpla [k ] : = ugnill). De eerste transaction in

de preferential preempt queue wordt in staat gesteld

het preempt-blok binnen te gaan. Daartoe gebeurt het

volgende:
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a. Aan de variabele ugnext wordt het link-address van

de eerste transaction toegekend.

b. De active transaction komt vooraan ln de eventchain

te staan.

c. Ret programma wordt vervolgd bij de clockroutine.

ad 2. De toestand van de facility wordt: not seized, not

preempted (ugpla [kJ : = ugnill). Gekeken wordt nu

of er misschien transactions zijn die staan te wachten

om de facility via een seize-blok binnen te gaan. Als

er zich geen transactions in de preferential seize queue

bevinden, gaat de active transaction door naar het vol

gende blok. Is er minstens een transaction in de prefe

rential seize queue dan gebeurt het volgende:

a. Aan de variabele ugnext wordt het link-address van de

eerste transaction in de preferential seize queue

toegekend.

b. De active transaction komt vooraan ln de eventchain

te staan.

c. Ret programma wordt vervolgd met de clockroutirte.

ad 3. De toestand van de facility wordt: seized, not preempted.

De transaction p, waarvan de behandeling onderbroken lS,

wordt teruggezet in de chain, waaruit hij door een

preempting transaction is verwijderd. Is die chain de

eventchain dan is het tijdstip t waarop hij daar in de

toekomst uit mag: t = ugt + ugcc [pJ (de waarde van ugcc

[pJ lS in het preempt-simple-blok vastgesteld). '

De active transaction gaat door naar het volgende blok.

6.3. Storage-georienteerde simple-blok-procedures.

6.3.1. enter (no, apl, J, sp).

De eerste drie formal parameters zlJn van het type integer,

no is het nummer van de storage en apl het aantal plaatsen

dat de transaction in de storage wil bezetten;
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J ~s het nummer van de queue, waar~n de transaction

komt te staan als de toegang tot de storage wordt ge

weigerd. De parameter sp is van het type real en stelt

de grootheid voor waarop een transaction eventueel in

queue j wordt gesorteerd.

De operaties zijn verschillend ~n v~er onderscheiden geval

len, die hierna volgen.

1. Ret aantal vrije plaatsen ~s kleiner dan apl.

De transaction wordt niet toegelaten tot de storage.

Ret programma gaat verder met de clockroutine.

2. Ret aantal vrije plaatsen is gelijk aan apl.

De transaction gaat de storage binnen, bezet apl

plaatsen en gaat door naar het volgende blok.

3. Ret aantal vrije plaatsen is groter dan apl.

De transaction gaat de storage binnen en bezet apl

plaatsen. Er wordt nu gekeken of er zich in de storage

preferential queue transactions bevinden, die de

storage kunnen binnengaan. Daartoe wordt deze queue van

voren naar achteraan afgezocht naar de aanwezigheid

van een transaction p, die een aantal plaatsen wil be

zetten (ugcc [p - 7J ), dat kleiner is dan of gelijk

~s aan het aantal vrije plaatsen. Zo gauw zo'n

transaction gevonden is, gebeurt het volgende:

a. Aan de variabele ugnext wordt het link-address van die

transaction toegekend.

b. De active transaction komt vooraan ~n de eventchain

te staan.

c. Ret programma gaat verder bij de clockroutine.

Wordt er geen transaction p gevonden dan gaat de a~tive

transaction door naar het volgende blok.

Ret vaststellen van de storage preferential queue, die

een soortgelijke functie heeft als de facility preferential

queues, gebeurt op drie manieren:
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1. Voordat de eerste transaction het enter-simple-blok

binnengaat is de storage preferential queue onbepaald

( spq [no ] = ugnill).

2. Indien spq [no] = ugnill wordt queue j de storage

preferential queue bij binnenkomst van een transaction

ln het enter-simple-blok.

3. De gebruiker kan zelf op elk moment de waarde van spq

[ no ] wijzigen.

N.B. Transactions, die zich in een queue bevinden, die niet

de storage preferential queue is, worden altijd geweigerd,

ook al zouden er voldoende vrije plaatsen zijn.

6.3.2. leave (no, apl).

De formal parameters zlJn van het type integer; no is het

nummer van de storage en apl het aantal plaatsen dat door de

transaction wordt vrijgemaakt. Als een transaction een storage

verlaat en meer plaatsen wil vrijmaken dan er bezet zijn

(apl < ugsc [no ] ), volgt de foutmelding "leave error 1"

en stopt het programma. Is dit niet het geval dan worden door

de active transaction apl plaatsen vrij gemaakt.

In de storage preferential queue wordt nu gezocht naar een

transaction p, zoals die beschreven is ln 6.3.1. Vindt het

programma zo'n transaction dan wordt aan de variabele ugnext

het link-address van deze transaction toegekend. De active

transaction komt dan vooraan in de eventchain te staan en
i

het programma wordt vervolgd bij de clockroutine. Als er geen

transaction p gevonden wordt gaat de active transaction door

naar het volgende blok. Ret is mogelijk dat in het laatrte

geval er wel transactions staan te wachten om de storage

binnen te gaan, maar in een andere queue dan de storage

preferential queue. Deze komen echter pas aan de beurt als spq

[ no ] op de juiste wijze is veranderd.
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6.4. Table-georienteerde simple-blok·-procedures.

6.4.1. tabulate (j, x, nox).

De formal parameters j en nox zlJn van het type integer;

j is het nummer van de table, nox is het aantal eenheden

waarmee de telling in de juiste klasse van table j moet

worden verhoogd.

De formal parameter x lS van het type real; x lS de groot

heid, die getabelleerd wordt.
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7. OVERIGE PROCEDURES.

7.1. Interne procedures.

7 • 1• 1. fromf.

De procedure levert een nleuwe schakel op, die van de

chain van vrijgekomen schakels is gehaald, of die gemaakt

is uit de vrije werkruimte van array ugcc. De waarde van

fromf is het link address van de nieuwe schakel.

7.1.2. fromch (la, j).

De schakel met link address la wordt uit chain nummer J

gehaald. De transaction heet nu "los".

7. 1.3. tosort (la, J, sp).

De schakel met link address la komt in chain j te staan,

gesorteerd op de waarde van sp. Deze waarde wordt bewaard

In ugcc [la J.

De schakels s In de chain worden zOdanig gesorteerd dat de

waarden van ugcc [sJ een niet dalende rij vormen, te be

ginnen vooraan in de chain.

Is er in de chain een schakel b waarvoor geldt:

ugcc [b + spJ = ugcc [1a + spl dan komt de schakel achter

schakel b te staan.

7.1.4. errordata.

Errordata wordt aangeroepen indien zich een fout voordoet.

De procedure verzorgt het afdrukken van informatie betref

fende het array cc.
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7.1.5. jumpout.

Indien zicb ergens een ontoelaatbare fout voordoet wordt

de procedure jumpout aangeroepen, die bet einde van de

executie forceert.

7.1.6. queue~n (j), queueout (j).

Deze procedures bevatten de statements voor bet bijbouden

van queue-statistieken. Zij worden aangeroepen voor die

queues, waarvoor statistiek gevraagd is d.m.v. de initia

lisatie-procedure queuedata.

7.2. Hulpprocedures.

7.2.1. assign (i, data).

De formal parameter i (type integer) is bet nummer van de

transaction-parameter; i = 1,2, ••••••• , npar;

data is van bet type real en stelt bet reele getal voor

dat in parameter ~ bewaard moet worden.

Berekening: ugcc [ugla + iJ : = data.

7.3. Definitieprocedures.

7.3.1. table (no, akl, low, klbr).

De procedure definieert de table no door bet opgeven van

de karakteristieken:

akl bet aantal klassen waar~n de table verdeeld ~s,

low de ondergrens van de laagste klasse,

klbr de klassebreedte.

7.3.2. storage (no, cap).

De procedure definieert de storage no door bet vaststellen
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van de capaciteit, d.w.z. het aantal plaatsen 1n de

storage dat maximaal bezet kan worden.

7.3.3. function (no,ag,type).

De functie no wordt gedefinieerd door het aantal get allen

(ag) op de inputband en het type: continu (type = 0) of

discreet (type = 1).

7.4. Initialisatieprocedures.

7.4.1. setalgpss (ugnblock, ugnfac, ugnstor,ugnqueue, ugntable,

ugnfunc, ugnpar, ugntrans, ugnprint).

Voor het vaststellen van de benodigde geheugenruimte die

de entiteiten in het model vragen, is een aanroep van de

procedure setalgpss vereist. De formal parameters zijn

allen van het type integer. Hun betekenis 1S:

ugnblock het aantal blokken,

ugnfac het aantal facilities,

ugnstor het aantal storages,

ugnqueue het aantal queues,

ugntables het aantal tables,

ugnfunc het aantal functions,

ugnpar het aantal transaction parameters.

Verder wordt met behulp van ugntrans opgegeven voor hoe

veel transactions de simulatie wordt uitgevoerd en met be

hulp van ugnprint, na hoeveel afgewerkte (terminated) trans

actions steeds de output-procedure printout moet worden aan~

geroepen.

7.4.2. SETRANDOM (x), SETRANDOM 1 (x), SETRANDOM 2 (x).

Deze procedures bepalen de startwaarden van de drie RANDCM

generatoren. In het algpss-programma is voorZ1en 1n de aan-
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roepen

SETRANDOM (1), SETRANDOM1 (1) en SETRANDOM2 (1).

7.4.3. initialize (te, In).

De simulatie begint op het moment dat de eerste trans

action voor het eerst een blok binnenkomt.

Deze transaction is door de clockroutine uit de eventchain

gehaald, en doorgestuurd naar dat blok.

Er moet zich dus v66r de start van de simulatierun minstens

een transaction in de eventchain bevinden. Het plaatsen van

de eerste transaction in de eventchain geschiedt door middel

van een aanroep van de procedure initialize. De formal

parameters zijn van het type integer; te is het tijdstip

(= de waarde van ugt) waarop de transaction het model voor

het eerst zal binnenkomen en In lS het labelnummer van het

blok, waarin de eerste binnenkomst zal plaatsvinden.

7.4.4. Queuedata.

Van de Queues, waarvan op de inputband de nummers worden

gelezen, zal tijdens de simulatie gegevens worden bijge

houden.

7.5. outputprocedures.

7.5.1. printout.

De procedure printout verzorgt het printen van de output,

zoals die gegeven is in hoofdstuk . Het programma roept

de procedure zelf aan als simulatie is beeindigd en

eventueel tussentijds, als ugnprint # ugntrans (zie

procedure setalgpss).

7.5.2. printtable (j).

Bij aanroep van printtable (j) wordt het histogram van

table j afgedrukt. In de procedure printout is voorzien In

de aanroep van deze procedure voor alle gebruikte tables.
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7.5.3. printtransaction.

Voor het opsporen van fouten in het model staat de pro

cedure printtransaction ter beschikking. Bij aanroep wordt

van de active transaction de inhoud van alle schakelplaatsen

afgedrukt.

7.5.4. job (string).

Ter identificatie van het simulatieprobleem kan met behulp

van de procedure job tekst worden geprint.
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8. INTERNE ORGANISATIE.

8.1. Blok- en modeldefinitie.

Bij de opbouw van het model in algpss is zeer veel toe

gestaan. Er zijn echter bepaalde syntactische regels waar

aan de gebruiker zich dient te houden. Een poging de

syntactische correcte opbouw van het algpss mOdel zo exact

mogelijk te definieren volgt hieronder. De definitie

wordt gedeeltelijk gegeven in de vorm van een quasi-uit

breiding van de syntax van algol-60.

< protected identifier > = SE~RANDOM/SETRANDOM1/

SETRANDOM2/RANDOM/RANDOM1/

RANDOM2/NEGEXP/queuein/

queueout/job/setalgpss/jump

out/fromf/fromch/queuedata/

tosort/errordata/initialize/

table/storage/function/

generate/terminate/advance/

assign/transfer/mark/seize/

release/preempt/return/

enter/leave/tabulate/

printtransaction/printtable/

length/printout/par/tno/qtp/

tt/mean/var/func/

elke identifier die begint

met de letters ug (~ndergrouud).

Opm. fpsq, fppq en spq ZlJn geen protected identifiers.

Verbale definities:

legal identifier elke identifier, die geen

protected identifier lS en

die oak niet fpsq, fppq of

spq lS.
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legal declaration

legal statement

simple-blok

label s [i J

< simple instruction>

< instruction>

< blok >

< algps s model>

elke declaration, waarin als

identifier een legal

identifier wordt gebruikt.

1. aanroep van een hulp

procedure.

2. aanroep van een output

procedure.

3. elke statement, die niet

het effect heeft dat een

variabele, aangeduid door

een protected identifier,

wordt veranderd.

de aanroep van een simple

blokprocedure.

het label dat op de i-de

plaats in switch s gede

clareerd is.

= < legal statement;,. i < empty>

= < simple instruction> I

< instruction>

< simple instruction>

= < instruction> < simple-blok >

< instruction>.

= < label s [1 J> : < blok >

< label s [ 2 J> : < blok >

••••••• < label s [ nblock > :
< blok >
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9. GEBRUIK VAN ALG~SS.

De gehele algol-tekst van algpss (zie appendix 2) staat op

magneetband,verdeeld ln 40 groepen. De algol-block

structuur is als voIgt:

groep inhoud

begin

o tim 9 declaraties
statements

begin
10 tim 19 declaraties

statements

begin
20 declaraties

statements
begin

i
21 tim 38 declaraties

,

39 (statements) clockrouti

end--
40 end--

end--
end--

ne
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9. 1. Layout.

In fig. 9.1. op blz. 50 lS de layout van een programma

schematisch weergegeven. Tussen de aanroepen van mtape 355,

waarop zich de algpss-algoltekst bevindt, lS aangegeven

welke declaraties en statements verplicht of toegestaan zlJn.

Onder het hoofd "toegestaan" zijn echter alleen die decla

raties en statements vermeld, die op de betreffende plaats

ook zinvol zijn en/of op die plaats het beste kunnen worden

uitgevoerd.

9.2. Output.

Het printen van output geschiedt behalve door de output

procedures ook door de procedure setalgpss, namelijk be

treffende de aantallen entiteiten en door de procedure

function, die de x- en y-waarden van alle coordinaatpunten

afdrukt.

De vorm, waarin de output gepresenteerd wordt, kan het

beste worden verduidelijkt aan de hand van de voorbeelden

(hoofdstuk 11).

9.3. Foutmeldingen.

Het programma algpss is op de belangrijkste plaatsen be

schermd tegen fouten, die een ongewenst verloop van het

simulatieproces ten gevolge zouden hebben. Na een foutmel

ding stopt het programma en wordt zoveel mogelijk output

gegeven. Een alfabetische lijst van foutmeldingen en hun

betekenis is te vinden op blz. 51 en 52.
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Figuur 9.1.

Layout van het simulatieprogramma.

mtape 355, 0-9;

verplicht

toegestaan

aanroep van setalgpss

aanroep van job, SETRANDOM, SETRANDOM1,

SETRANDOM2.

mtape 355, 10-19;

verplicht

toegestaan

mtape 355, 20;

verplicht

toegestaan

1. aanroep van initialize

2. voor zover van toepassing:

aanroep van table, storage, function.

meer aanroepen van initialize.

declaratie van de switch 3.

legal declarations (zie hoofdstuk 8).

mtape 355, 21-38;

toegestaan

mtape 355, 39;

verplicht

mtape 355, 40;

legal statements (zie hoofdstuk 8) met uit

zondering van de aanroep van een hulpprocedure

en/of een outputprocedure.

het algpss model (zie hoofdstuk 8).



FOUTMELDING

advance error

array ugcc too small

assign error

enter error

enter error 2

enter error 3

f'unc error

function error

function error 2

function error 3

generate error

generate error 2

initialize error

leave error

leave error 2

length error

mean error

par error

preempt error

preempt error 2

BETEKENIS

actual parameter lS kleiner dan O.

het lS niet meer mogelijk transactions te genereren. Misschien schuilt er een

fout in het model. Eventueel kan array ugcc worden vergroot door aan ugubcc een

waarde grater dan 10.000 toe te kennen.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnpar.

actual parameter is kleiner dan of grater dan ugnstor.

actual parameter 2 lS kleiner dan O.

actual parameter 3 lS kleiner dan of grater dan ugnqueue.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnfunc.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnfunc.

actual parameter 2 is oneven.

actual parameter 3 lS niet 0 of 1 (type onbekend).

actual parameter lS kleiner dan O.

actual parameter 2 lS kleiner dan of grater dan ugnblock.

actual parameter 2 lS kleiner dan of grater dan ugnblock.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnstor.

actual parameter 2 is grater dan het aantal bezette plaatsen In de storage.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnqueue.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugntable.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnpar.

actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnfac.

actual parameter 2 lS kleiner dan of groter dan ugnqueue.

Vl



printtable error actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugntable.

qtp error actual parameter lS kleiner da...'1 of grater dan ugnqueue.

qtp 2 actual parameter 2 lS kleiner dan O.

qtp error 3 actual parameter 3 lS kleiner dan O.

release error actual parameter lS kleiner dan 1 of grater dan ugnfac.

release error 2 de releasing transaction is niet dezelfde als de seizing transaction.

return error actual parameter 1 is kleiner dan 1 of grater dan ugnfac.

return error 2 de returning transaction is niet dezelfde als de preempting transaction.

se1ze error actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnfac.

se1ze error 2 actual parameter 2 lS kleiner dan of grater dan ugnqueue.

setalgpss een van de actual parameters is kleiner dan O.
Vl

error 1\)

storage error actual parameter lS kleiner dan 1 of grater dan ugnstor.

storage error 2 actual parameter 2 lS kleiner dan O.

table error actual parameter lS kleiner dan 1 of grater dan ugntable.

table error 2 actual parameter 2 en/of 3 is kleiner aan O.

tabulate error actual parameter lS kleiner dan 1 of grater dan ugntable.

tabulate error 2 actual parameter 3 lS kleiner dan O.

terminate error actual parameter lS kleiner dan O.

transfer error actual parameter lS kleiner dan of grater dan ugnblock.

var. error actual parameter is kleiner dan of grater dan ugntable.
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10. NABESCROG~ING.

Ret uitgangspunt van het afstudeerwerk was een applicatie

programrrla te construeren dat dezelfde mogelijkheden zou

bieden als GPSS/360.

Ret ligt voor de hand een beoordeling van algpss te geven op

grond van een vergelijKing met GPSS. Hierbij treden de vol

gende verschillen op de voorgrond.

1. GPSS bevat meer entiteiten, waaronder een groter aantal

simple-bloks, in GPSS "blocks" geheten.

2. De nauwkeurigheid in de representatie van getallen lS In

algpss (c.q. de EL/X-8) beter dan in GPSS. In GPSS lS de

nauwkeurigheid afhankelijk van de ordegrootte van het getal.

3. Algpss kan vrij eenvoudig worden uitgebreid en/of ge

wijzigd.

4. Algpss geeft volledige klaarheid over de WlJze waarop

("onder water") de eventbehandeling plaatsvindt, GPSS

blijft op dit punt vaag.

5. De complexiteit van het model In GPSS stijgt sneller dan

In algpss naar gelang de complexiteit van het te sinluleren

systeem toeneemt.

6. Algpss kan worden gebruikt Dp iedere computer die een algol

compiler heeft, voor GPSS is een aparte compiler nodig.

7. De aantallen entiteiten, die in een GPSS-programma gebruikt

kunnen worden, worden al gauw beperkt door een te kleine

geheugencapaciteit van de rekenmachine.

ad. 1. Dit is e.en schij nbaar voordeel van GPSS. De grotere

verscheidenheid van eutiteiten karakteriseert tevens

de beperktheid van het programma. Ret aantal ver

schillende blokken in GPSS is namelijk vergeleken met

algpss veel kleiner. Een blok in GPSS komt overeell

met een simple-blok in algpss. Een blok in algpss kan

op een zeer groot aantal verschillende manieren worden

geconstrueerd.
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ad. 2. De grootte van de getalwaarden in GPSS dient zorg

vuldig gekozen te worden om ongewenste berekeningen te

vermijden. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit,

dat in GPSS aIle getallen integers zijn en dat elk

resultaat van een berekening dus wordt afgerond.

Een voorbeeld mag het gevaar van deze vorm van ge

talrepresentatie verduidelijken:

Zou men in GPSS een uniforme verdeling definieren

tussen 1 en 3 tijdseenheden en daaruit randomtrek

kingen doen dan is het resultaat 1,2 of 3 met de

volgende percentages van voorkomen:

een 1 : 25%; een 2 50% en een 3 : 25%.

Zo'n verdeling kan dan moeilijk meer uniform worden

genoemd, een oetere naam is misschien : normaal.

ad. 3. Onder ad. 1 is de grotere starheid van GPSS ten op

zichte van algpss reeds aangestipt. Het is in GPSS

niet mogelijk buiten de sCOpe van de bestaande enti

teiten te gaan. Zou men oijvoorbeeld in GPSS proberen

het joo~shop-prooleemte simuleren dan is het niet

mogelijk zoiets als de procedure nexttype te definieren.

ad. 5. Dit is te verklaren uit de grotere flexibiliteit die

algpss heeft.

ad. 7. Voor bijvoorbeeld een 64k-machine bestaan de volgende

maximumaantallen:

transactions 200

facilities 35

storages 35

queues 70

tables 15

functions 20

blokken 120

Voor algpss zullen deze aantallen in de praktijk vrij

weI onbeperkt zijn, d.w.z. het zal nauwelijks voorkomen

dat de geheugenruimte voor een algpss-programma te klein
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lS.

In algpss geeft men voor elke entiteit op: het aantal dat

men wenst. Voor het opgegeven aantal wordt geheugenruimte

vrij gemaakt.

De GPSS-compiler echter claimt altijd zoveel geheugenruimte

als nodig is voor het maximale aantal.

Conclusie.

Algpss blijkt In veel opzichten aantrekkelijker te ZlJn

dan GPSS/360.

Dit voordeel geldt vooral voor de geoefende gebruiker, die

algol beheerst. GPSS is algemener, maar voor ingewikkelder

problemen. steeds moeilijker te gebruiken.

Een uitbreiding van algpss kan wenselijk zijn, indien daar

uit tenminste niet de bezwaren voortvloeien die kleven aan

een algemeen standaardprogramma zoals GPSS. De huidige uit

voering van algpss biedt mlJns inziens echter voorlopig

voldoende mogelijkheden. In de praktijk zal de noodzaak of

het gemak van een uitbreiding moeten blijken. Dit is af

hankelijk van het type probleem dat men wil simuleren.



- 56 -

11. APPENDIX 1.

11.1. Dokterspraktijk.

Voor het 1n de inleiding aangehaalde voorbeeld van de dokters

praktijk maken we de volgende specificaties:

1. De tussenaankomsttijden zlJn negatief exponentieel ver

deeld met gemiddelde 5.

2. Van de patienten die langer dan 10 minuten hebben ge

wacht, wordt, als zij aan de beurt zijn, 30% naar huis

gestuurd.

3. Er wordt een histogram gemaakt van de wachttijden van

behandelde patienten.

4. Ret aantal weglopers is het aantal entries in blok 16.

5. De consulttijd is een trekking uit de verdeling die

voorgesteld wordt door function 1.

6. Telefoongesprekken arriveren met een negatief exponentieel

verdeelde tuusentijd met gemiddelde 6.

7. De gespreksduur is uniform verdeeld tussen 1 en 3 minuten.
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11.2. Job-shop.

Het in de inleiding geformuleerde job-shop probleem

specificeren we als volgt nader:

1. De tussenaankomsttijd lS voor elk type order negatief

exponentieel verdeeld met gemiddelde 1.

2. De bewerkingstijden zijn eveneens negatief exponen

tieel verdeeld en wel voor machine 1 met gemiddelde

1 en voor m~chine 2 en 3 met gemiddelde 2.

3. De transactions (= orders) zijn uitgebreid met elf

parameters, die de volgende betekenis hebben:

par. nr.

2

3

4

5
6

7

8

9
10

11

inhoud

type (1, 2 of 3)

aantal af te werken machines

aantal afgewerkte machines

het nummer van de eerste machine

het nummer van de tweede machine

het nummer van de derde machine

bewerkingstijd op de eerste machine

bewerkingstijd op de tweede machine

bewerkingstijd op de derde machine

het nummer van de eerstvolgende machine

de bewerkingstijd op de eerstvolgende machine

4. Voordat een order een machine verlaat, wordt de vol

gende order aangewezen volgens de in de inleining ge

suggereerde discipline. Voor de uitvoering hiervan

wordt gebruik gemaakt van:

a. drie queues voor iedere machine:
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order type queue 1~
order type 2 queue 2/' machine 1

order type 3 queue 3

order type queue 4~
order type 2 --- queue 5 machine 2

order type 3 queue 6~

order type queue
7~

order type 2 queue 8 machine 3

order type 3 queue 9~

b. de procedure nexttype.

Deze wordt aangeroepen als de queue waaruit de

order, die een machine verlaat, komt, leeg is.

De procedure maakt een van de twee andere queues

tot preferential seize queue, of laat de preferential

seize queue onbepaald (namelijk als de andere twee

queues ook leeg zijn).

5. Als een order die op een machine komt, niet van het

zelfde type is als de vorige order op de machine, wordt

de bewerkingstijd verlengd met de omschakeltijd. Het

bepalen van de omschakeltijd gebeurt met behulp van:

a. het integer array type [1: 3, 1: 2 J •

De waarde van type [i, 1 J is: het type nurnmer van

de vorige order op machine i en de waarde van type

[ i, 2 ] is: het typenummer van de huidige order op

machine i. Als type [i, 1 ] i: type [i, 2 ] moet

bij de bewerkingstijd de omschakeltijd worden op

geteld.

b. het real array oms [1: 3, 1: 3 ] met de volgende

waarden:
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------<.... J

1
l

o

.4

.5

.4

o

.6

.5

.6

o

De totale bewerkingstijd van een order op machine i

lS dan steeds:

par (11) + oms E type [ l, 1 ] , type [l, 2 ] J

6. Naaa~ een order op een machine bewerkt is, wordt de

parameter 3 met 1 opgehoogd en worden parameter 10 en

11 bijgewerkt.

Als par (3) = par (2) wordt de order vernietigd.
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11.3. Online informatie-systeem.

Beschouw onderstaand schema.

terminal 1 terminal 2 terminal 3 terminal 4 terminal

input/output

channel

central

processing

unit

Bij de terminals komen vraagmessages aan van constante

lengte. Ze worden gelijkerlijk over de vijf terminals ver

deeld. Als de terminal vrij is, wordt de message via de

communicatielijn tussen terminal en de I/O channel over

gebracht naar de central processing unit. Deze kan tien

messages tegelijk bewaren, maar behandelt er steeds maar

een. Nadat een vraagmessage behandeld is, wordt de ant

woord-message teruggestuurd via de I/O channel en de

communicatielljn naar de terminal, waa.rvandaan de vraag

message is gekomen. Interessant voor dit systeem is, wat

de totale doorlooptijd van de message is, d.w.z. de tijd

tussen de aankomst van de vraag bij de terminal en het

moment waarop het antwoord terugontvangen is.
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De tussenaankomsttijd van de messages is negatief expo

nentieel verdeeld met gemiddelde 500. Bet toewijzen van de

terminal geschiedt met behulp van de discrete function 1.

De transmissietijden zijn constant (n.~. 50 en (5) en de

procesduur. in de cpu is uniform verdeeld tussen 150 en

450 tijdseenheden.
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741 L7: r IJ"Fk(1.1.7.NOW):
74? LS: PR~fMPT'7,~.NOW1;

7c3 L9: AnvANrE,1"l!
7·14 LtG: RF T lIll'I(71;
7:5 L: 1,1 ~ELrAsf ((,1:

7~~ L12; SEI7EI7.9,Nnw);
747 LjJ: AnVA~cE·1~".~"n>~,~co~):

74/1 L141 RELEA~E(7);

7,:9 Ll5: SE'I7F:1R.11').NO','):
7~n L:6: PRrF~PT(7,R.NOW);

7~i L171 A~VA~C£(1~)1

7'52 LiB: ~r.Tllll·d71;

7';31.10: lEAllrrt.1);
7';;4 L20: AnvA',cC I 7'i);
7'>5 L21: RE:LFAr,E (~l :
7'3" L2<!: RF:V:Ar,!':IPARIPl:
7S7 L23: ~AIlULATE(l.TT,l);

758 L24: TERMINAT!':(1JI

759 ~T.AeE: 16~,41:
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flLOCK NO l':NTRIl':S

1 5no
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6 sno
7 snn
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12 snr.
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15 sno
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NUMBER or BLOCI<S +22
NUMBER OF' F'ACILITII"S +B
NUMF.lER or STORAGES +1
NlJMHER OF' QUEUES +~o
"IUMiJER OF' ueLES "'1

..
NUMBrR OF' F'UNCTIONS +1
NUMBER OF PARA/oOETERS +1
II/UMBEI1l 01' TRANSACT/ONS '''1000
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;2-;8

, .293
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STORAGE CAIIACITV AVE:RAGE MAXIMUM CURRENT ::,. EN'T'RI ES
CONTENTS CONTENTS <::ONTI:NTS
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~ ~': .~ -,.

'..:r .
'~:-? 7;';-
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:.::::-~.:; ~.:.~-.~

QUEUE AVfRAGF: !>lAX I~IUM CURRf:"lT TOTA\. ZERO
CON""ENTS CONTENTS CONTENTS 'E~ITRIE9 ENTRI!:S- :..-

1 .0 4 11 l. 0 23 69
2 .a:J1 0 0 17 77
3 .00;7 3 0 22 83
4 .064 3 0 31 76
5 .a3? 1 0 23 79
6 .~"c; 1 '0 ' 43 "457
'1 .alla 0 a 0 0
B .O!)!) 0 0 6 994
9 .294 3 0 . 257 243

10 .on6 0 0 0 51)0
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280471' ~-08164367' A~GPSS
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" +74'.9
+180119.3

+~oi-.'
+31.9.
'+".iOD

;257 "'-

""eLE-i
M£Mi
VAR: ANC&;'
""NrMUH
MAXiMUM

, ENTRIES"'1l.
CELL. ENl'RIt':S- PERC:ENTAGE

< .. 0 0 0 I
-0 '+99 " 0 I

+HO -+199 " 0 I
+2i10 .. +299 0 0 I
+3eD +39Q 59 12 I
+4('0 +499 77 15 I
+C;~JD +599 117 23
+6QO - +699 47 9
+7:"0 +799 47 9
+800 - +899 3R B
+9GO +999 21\ 6

+1000 ·+1099 1'1 4
+~l-'O -+119Q 1 n 2
+12;,0 • 41299 if, 3
+l~no ·+1399 II 2
+14ro ··1499 l_ 0 2
+15:"0 ·-1599 ~ 0
+1600 -"1699 , 0
+17C0 ·"1799 4 1
+11l0n -+ 1899 ~ 1
+19 r O ·'1999 n "+20CO "+2099 ;J 0
+2PO -+2199 4 1
+2~PO -+2299 1 0
+23[:(1 -+2399 1- 0
+24[0 ·+2499 ::t (l
+2%0 ·-2599 n 0
+26(10 -+269 Q 1. 0
+27,"0 ··2799 n 0
+2APO ··2899 n 0
+29."0 -+2999 1 0 "

+30'10 -+3099 1 0 I
.. 31' 0 • .. 319Q 1 " I
+3;>,',0 -"3299 n 0 i
+331-0 - .. 3399 n "+3400 ·"3499 " 0
+3'500 -+3'599 n 0
"36~O -·3699 n 0
+3700 -+3799 n 0
+3Ano ·+3899 n "+39CO -+3999 n 0
+40CO -+4099 n 0
+1I1C0 - .. 1119° ri 0
+421"1) •• 11299 n 0
+43:' 0 ·.439ti r) 0
+44:0 - ... 4499 0 0
+4500 ... 4~r"0 " 0
+46~'(I - .. 46' I') 0
+47[0 ·.4799 n 0
+'HI00 -H899 0 0

,'.. +4900 -·4~99 n 0
c' ','
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08163764PRINTPUNCH

'-.,_, ; ..

, ·,aa0471

.... TAPe 368

.... GROEP n
TOTAA~NUMMER VAN O£ EtRST! R£~EL

,.-. " .•'~,•.," '. -255 .L
:..,t-,,;,

NUM.ReADV,N~EP.NTRAN5,NPRINT,

uecc,NILL.LA.NEXT~P~EO,SUCC.LALOW,~A"I~H,

NeLOCK.NfAC,NSTOR;NQUEUf.NTABLE,U8TAD~E,'ILL;~C,N~UNC,U6F,NPAR,
I;J~l,N,P,DUMMV,NEXTeLOCKI '
NOl",
SP,LOIiI,HIGH,
CIiI,SUMX,XL,XH,YL,VH,
rRAND,FRA N01,rRAN02;
ABBAY OUTPUT[1:61;

__ z. " • ~ ~.!~~~ ~~~ .. ':~::"::~::'-:?E--:':}l:~Sj:;~.~·:_~.~~i~~,J~~~~;.·.~~r:~"~'~~
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/ .'-,~

- -."-'~"

... TAPE 368
••• GROEP t
TOTAALNUMMER VAN Df tERST~ REGE~ +10

(

3
4
S
6

8
Q

nRC,&ouaE $t!9.~oo~(X); ~A~U~ Xl ~~IEGER Xl
BCl;ilt:l

X:: AA~(X)1 l~ xl~*2:x I~t~ X:= X+1;
rRANDI~ X/67108864

EIlID Hr9~':IobflJ

etA~ egOCECU~~ ;A~66~:
DElO-l.t.I

FRANO:~ FRANO"S189;
9~':IOO¥:D FRAND:~ FRAND-[NTIER(FRANO}

E:~O IH'Jo0ft11 .'

~
_" .F:

-- ,", •.. ~--~.y ...":;"=- -'

."" TAPE ~68

..... GROEP ,
TOTAALNUMMeR VAN DE EERSTE REGEL +20

·-'1·... -"",... ~'. -•.f:
~.-......->-~
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5
6,
8
9

~QO'EOUQ£ SET~~~OO~1(X): UA~Ut Xl ~WIElOtQ Xl
£lEGltj

X:= AAS(X): l~ ~12*2:x !~f~ x:: X+l~'

F~ANDi:~ X/6'1C~e64

E~D StTI;l~blDor~ll
REAL EBQCfDUBe ~~~OO~11
BEt;HI

r~AMo!:e' ,RANn1-B181J
~~~OO¥11. FRAND1:: FRAN01.E~TI~R(rRAND1}

£t:/o ;,ri:JOO~{J

. ':-. ;.



....~ -: - -. -of" . "'::-: or_" ,~-' .~_, .: .:;,., .•-:; , ~.. • "-- • i.;"
. ;1 •.-_-;.; ..•. _ ,-:',,"'5: •• ;~~;.~~~~ •• '. '-;-~J ..J-.-~.;~':.

.:;;.:~:1;;i:~;~:~=±1i~i
.:'.~~::':~.:,;~.~~~~~;~;;;i~]

.•" '!'---- .,,~.:.::t::::j,.: .> r, t'

.. ".,:-' _~ .:..-~ :;<~. _'. '.:r;,..". .." .~>~ ~

• - • if

• ~ j".,
';...- "",: ~',...,.'.~

.,. ,,"'r,.
_~A_. - '.. .,. J'
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lC\. X+11.

.' ' ..

~QAND'I= ,qAN~?Al?3:

i4~bo¥21. FRA~D21. FRAND2·E"TI~R('RAND2l
till!) q4t-)OO~I;l1

X:~ ABSIX), !F. X12.2~K I~t~

'QA~O~i. ~/~'t08e64
E:lC $n~~iJOOfi\21 -- - . ", "
E,~~ ~BQ~EQ~~r ;A~o6~~;
IltGa

2
3
4

5
6,
8
9

0·- ~~Q~~Q~~t $Et6~~60~?(Xl' ~6~Yt XI ·t~!~itB XI
-1 allHN

• u TApE' 368 .
"." .••• GROt" ~

"'I'OTAALN\JMMER Vb.~ 'O! £ERSTE REGEL

. _ T~--~

-=---~.~X!·.'f· ,,<--;,.,i.._.~

••• TA"e: 368
••• GROrP 4
TOTAALNUMMER VAN DE [ERSTE PEG!L

.--;:
.,; -..,; &'.... ',:- -'~" .:. • .:.-~:..

... TAPt 368
••• GROEP q
'l'OTAALNUMMER VAN o! £ERSTF. REGEL

2
3

~EA~ eQOC£ou~1 ~(Gt¥~(MUll ~ALUE MU: Q£AL MU:
etliJ.~

blf'IX~:. ·MU.LN(eA~~OMl

£blC NEGf:lc:I':

'" e'>
. ~.~ ._.:i.

o
1
:!
o
4

~eCCtouee JOR (All
SIBHIG AJ
af:G.l.~

U1Pittr.¥T(A) ~ C4~'il~G£(5)
EtIIQ JOB:

.' ~ .' ,
", "_ .. ,;,; ,-~~_._~ ....~. 1'~__

... c::- .....__.-: - - .)..,.~ ........."

_ -\' • 7 _ .-~ .,

••• 'rAPE 368
.... GROEP f,

TOTAALNU~~ER VAN D~ £ERSTF. REGEL

. ' _...-;-
' .......

C
1
?

. -- ~

"
5
6
7

EBOCEDueE S£TAL~PSS(H1,N2.N3.~4.N~.N6.N7.NB~~9):

~8~UE Ni.N2.NJ.N4.N~.N6.N7.N8.N91 1~!E~~8 Nl.~2,NJ.N4.N5.~6.N"N8.NqJ
SE GJ.tJ'

1~ Nl<OYH,cn-N3<OY~4<DwNS<OvN6<n·N7<OwNe<O·N9<O !~EU

BEG1~ c~8~1~~t(41It'l~lTr~T(. SeTALGPSS ERROR.): JU~POU~ t~DI
NeLOc~:aNjl lf N1>n I~E~ OUTPUTllJ:_IBuEI
NPAe:sN?1 1~ N2>O I~EU OUT"UT[21:=IBUEl
NSTOR:~~3; it NJ>O !~E~ OUTPUTt3l:~!BU~;

.•.~.. ' I ....:,.
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._ .. ' • ~ __ 0 ",_ .....

0•• ~".~~_.,•• ;~_:.. ..... ,'~:~_' ........._.,.

.- I''':'''

~l¥T(6,O,NBLOCK)J ~l"e91--

tl¥T(6,O,NrACI: ~~'91
R'IXT(6,O,NSTOIlII rwl,Ci, .:Z::;;~-

(I¥Tt6,Q,NQUEUEI' ~l,,'~J

rl¥T(6,n,NT~e~~IJ ~l,,""
rlX~(6,O,N'UNCI' ~1"aJ

tliT(6,O,NPARI; ~l"e~' ~
tl¥T(6,O,NTQANSII ~'~91,~~('I'

-:l'1I
$>r

_~ I ,

*II
~l,

~ I:
) I I
$);

+72

LE N4>n I~e~ OUTPUT[41:=raUEJ
1~ N5>O !~E~ 6UTPUT[~J:=IaU~J UaTAal.ElaOI

OlE N6>O I~£~ OUTPUT[61,:=IB~~1 UB':~11-

NQuriJ~:""l'"

""'l'A~Li: In~~1

'",UWc; :::1\16;
t<PA~i .. "17.
N'l'RANS:=N8' ~EAOV: .. O;
NPRINT::Nq: N~EP::1;

e~l¥tt~lT(NUM8ER or BLOCKS
~.jHtnt(-tNlrMBER or I"ACILITIES
illWTT[XT(NU~BER 01" STO~AGeS

~'I~Ttt¥T(-tNl'MBER or QUEUES
~'j~;t(¥t(~NUMBER or TABLES
PQI~TTIXT("IU~eER OF rUNcTION9
~ej~'tt~t(.NUMBrR OF ~ARA~~TERS
~QI ~tT~~t( (Nl:MeER OF TRANSACT IONS

SEhl.GP89,lWCI

• IJ·
9'"

10,
il
12
13
14
15
16
17
III
19
2[,
21
22

••• TAPE 3"'''
••• GROE:P 7
TOTAALN"14MER VAN DF: EERSTE PEGEL

-~

.> "i'. ", .~

••• TA~E 368
••• GROE:P A
TOTAALNU~MER VAN OE EERSTr. REGEL

C
1
2
3'
4

ceCC~OURE Ju~pnuT;

flElil~

BOOLEA~ ARBA~ ERROR[111];
ERRoRr21 :=!RlJE:

E~Q JUMp OUT OF BOUNDSJ

+17
"
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';.7 ty:..:: f.. •.: - ..,_~ . ..:.<....>;.

.';::
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••• TAPE 368
••• GROEP 0
TOTAALNUMMER VAN DE rE~STE REGEL +77
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4

NEXT:=NILl.:=_11n?441
uaCC:atnnl'inl
Nur4: r O;
f08 I IS{ li!IE~ 1 Vt<!Jb 6 QQ OUTPU1'[ I) :=EAI.St1
$tT~~~co~(i)! $et;~~DO~l(ll; $tT~~~OO~2(1IJ

t'~--J- -..... -
,: ~ '. <:< . .;.,,' • ~ '< i!.. ..

- -''';''1"-'
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.... TAPE' ":68

.... GROe:P in
TOTAAL~UMMEA VAN Of [ERST~~REGEL
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ENTtO:Nl'ILOClo:l,
S~A.PLA,FPSQ,rpPQ,PS.rp,rEtD1NFACJ,

se,SM,SE.SCAP,SPQ[O:NSTORl,
Q(,Q~.QE.QZ(n:NOUfuel.

INI"(I):NF'IINC,1:2ll
QSTAT(O:NQUEUEJI

F'Se.rCTI (O:NFACl,
sse. 5C'" I (0 nJSTOR '.
QSC •Qe T I (0: NQUEue; 1,
eQ-5:uIICC],
HiSTDATAfn I N"ABLE,1 13lJ

BQOL.E61:J ABBAY
gE!ll. ~8R~:V

f)

1
2'
:5
4
5
6
7
8
9

H
j j

••• TAPf' :'!flA
••• c;R('\EP j1

TOT" AU,J1."~r~ER v A'1 Dr EE RS TE P EGF: L +94

'.1

~U!e;Ge;a eeoeEOWRE FRnMf;
flE:~l:.l

1::,.

lE r.l(-~].cr.r-il I~EJ

BEGJ :'
/,

5
6
'7
?
9

10
11
1:'
13
14
15
16
1:'

E~D

E1.5f
B£Gl ~l

r;~c PRO .. FREE I

P:" rcr-tl: ccr-::>]::I ce[-1l:=p"eet-4l1
lF: rr[-1»CC[-5}+j ItjEt:j
BEuHl

C~~el~Ge;(4); e91~TTe;~T«ARRAY ce TOO SMAl.~~):
ERRORDATAI JUMP OUT

ecrp+4':= "l1L,L:
fROMr:=P+':

cp'

o
,- i'
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j
~ I

I
~; 0#-","';.\:;;

••• TAPE 3flB
••• GROEP l'
TOT~ALNU~MER VAN DE Ef.RSTE REGEL +112
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2
3

"
<;
6
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I

8
,'., Q
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eaOCEDueE rRoMcwfLA. J):
~Al.UE LA. JI 1~1EGEQ LA, Jl
BEGHI

P:=:hJ!
pqED:. ce(LA-"; sUeCf: C([LA-ll1
lE PR~O·NILL !~E~ CC(P+11:~ suec EL.SE celpR£O~1ll. SUCCI
l' SUCC~NILL r~E~ ce(P1:= QReo t~5t CC[SUCC-2lt. PA[OI
ccr~"'l:~ CC!~+2l·11

(cr~A.~I::r NILL:
EtlC fRO'~ e...AlIIIl
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BEG1!i PilED:: LAHIGHI
(oa DUMMV:CO W~l~E 8P<CC[PRED) ~g PRED:: CC[PREO-211
SUCCI: CC[PREDMtl

E~Q

E~fit

EtiCI
CC[SUCC_21:= CCIPRED-ll:e L.Al
CCELlI_lll: SUCCI CC[LA-211= PREP

BtGlU lE (SP-LOW) < (HIG~-SP)

ItJEt:l •
BeGl~ SUCCI: LALOWI

toB DUMMV:~O W~l~£ SP~CC[SUccl DO SUCCI: CC[SUCC M1J: .
PIl~O:. ce[suec-e]

cop II

ELSE
Et:ltl

aEG1U CC[LAHIG~Ml)l: CCIP-tll: LA'
CC[LA-ll:= NILL: CC[LA-211: LAHIGH

HID

IlEG1~ .LE H:GH:s;SP
::tlE~

6EG1~ CC[~ALO';l-2J:::: CCIPI:: LA:
CC[lA-11:: ~AlOIo/; CC[LA-2I'= NIL.l,

BEG.!.tl COPI:: CC[P-ll:::: LA;
CCrLAM111c CC[LAM21:~ NILL

B~G~~ LOW:: CCrLALO~I: H'GH:: CCrLAHIGHl1
II: 5P<LOli
Il:if.N

f:LSl

E'iO:
(CII,.A-31:" Jl
ccrp.~ll= CC!P.ll~l

Et1D SORT IN C~AIN:

.~ <.

P:· ~.J.ll ~ALOW::

CCrLAI:.SP,
.I.E LALO';l:NIL~

I!:Ie:!i
E"1PTv:

EiOctOUQ£ TOSORT(LA,J,SP)l
~A~UE LA,J,9PI l~IfGEB LA,JI REAL SPI
Elf:GHI

TAIL:

SORT BAOOIAIlI):

HEAD:

SORT FOIl\llARD:

C
1
2
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L:1I'1:
EQB LA:-CC(1.4-1] ~~ll.~ 1.AINll.l. DC L:=1.+11

2QQC~OUeE~RRORnATAI
. BEGHJ

.~.LeNGTH .~ll rj¥r(~,O.Ll ,~~l

, -.1 ~o ~,.

EtlIQI
l~ N~L TH.~~ ~~G~~ P,~I~TTE¥T«eRRO~EoUS
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YAI.UE TE.LARELI IN!E~EB LABEL; BEAL ~El

2 SEli!t.I
3 If Tf<0 THEN 6~~1~ 'A99IA,[(4) :I?Qj~TTl¥T(~INITI~L ERROR 2~)JJUMPOUT E~QJ

" 1£ LAAEL<1~LA8f.L>NBLOCK !~E~ 6EGl~ C4~~14~t(4)1 P'91~Trt¥t(~INITIAL'ZE ERROR
5 NU,.I=rNlJM+1:
6 LA:-rROMF: CCrLA-S!:'TEJ CCrLA-41:=LA5E1./
i cc:rL.A-61:= NUMl TOSO~T(LA.O.TE');
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1! AKLcO ~ KL6R<O !~E~ eEG~U C~9ijj~G£(4l:~~1~TTE¥T(~ TABL.E eRQOR2tl/-JUMPOUT t~D/'

HISTDATArNn.11 :=AKLI H'S·DATA[NO.211=r~OWI HISTOATAINO.311.~~BRI
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J. lIALUE ',TI lNIEG£R I: SEAl. T:
2 BECoH:
3 it 1<1~I>NPAR !~fU

4 BtGl~

~ 'AQ~IAG[(4): PQI~TTE¥T(~ASSIGN ERROR 1~li

6 ERRORDATAI PRINTTRANSACTION: PRINTOUT, JUMPOUT
, EtiD I

B CCrLA·il:::T;
9 tbltl ASSIGNI

10 n;OCEoUQE TRANSrF.R(R)1
11 lIAI.U£ R: l~YEG£Q RI
12 BEGltl
13 l! R<1 ~ R)NBLOCK I~E~ eEGltl CA;;IA'[(411;~jWTTE¥r(~TRANSrER'eRRO~ ~)'.JVMPOUT EtlQ/
14 ENTfCC[LA_41l :-EN TtcC[LA-411 .11 .
15 CcrLA-41:= Al GO!Q stRlI
16 E~tl TRANS'F.q!
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J:=C([L~3)1 PROMCHfL,J)1
CC[L-2J:=?*NILL JCC(L-31IaJI
~E J=O I~E~ CCrLI::CC[L]-NOW

~E QSTAT!Jl IWEW QV£UEOUT(J)I 'FROMCHCLA,J)

EL.5E

END:
Fplvl:= CC!LA~6J:

ENTrc<:rLA~4]1:= ENT[CClLA-4Jl+11
q'rK':: P'ElK~ "1 ;
CCfLA_4):=ccrLA-4l .11

!::NO
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QZ[Jl::QZ(JI+1J
PLAP':l:=LA: L:=SLA[Kll
~E L=N'LL I~E~ FSclKJ:=NOw
ELSE ~E CC!L-2J* ? ~ILL I~E~

I3EGHl

!E CC[LA~31~J I~E~
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ENT!CcrLA-41':=E~T[cr(LA-4JJ+11
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FPfKl/ltnl
CCfLA-41::ccfLA-4)+1:
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Ie NE~T.NILL !~E~
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o eaOCtOU~E F.NTp'q( ~O.APL,J,5P)1

~A~U~ NO,APL.J,.Pl l~!~GEB ~O,AoL.J: BEAL. SP;
aiG~~ 1f ~o<lv~n>N5Tn~ I~E~ BEGl~ C~~~14Gt(4);~~j~TTt.T(<<ENTE~JERROR' 1~)1 JUHPOUT iblO:

11 APLcn T~E~ BEG1~ C';~j.GE(41; ~~I~TTt~tl. ENTER ERROR 2.': JUMPOUT£~QI

;~ J<\vJ>NQl1f.UE I~E~ a~~l~ 'A~QjA~i(4)I~Qj~TTi¥j(<< ENTER ERROR 3~11 JUM~OUT t~QI

l~ SPClTNI1)cNiLI. !UE~ SPQtNO]l=JI Pl=SCAP[NO)-SCINO)1
11 APL>Pv SPDINO]*J !~EU

BEGlbf
ce fLA-?l : =APL:
IE 05 TAT!Jl !~EU aUEUEIN(J): TOSORT(hA,J,SP):
GOIO CLOCK:

EL.SE
IlEG.l!!l

l! CCfLA·~l=J lUf~

BEGl.b1
!E QSTAT[JJ ~~~~ QUEUEOUT(J): FROMCH(L.A,J)

E~D:

5 CT I r NO J : =5 CT I f'j 0 ) ~ 5 cr '10 1• UJ 0 II! - S S c[ "lD 1) J
sscINn'l~Nr~; SC[~OJ:=~C[NOJ+A~LI

1E scr!J01>s"I[Nol !t:f:H SM[NOJ:=SC[NO]I
5nM01 :=5F:('I'1J+1:

rNTfccrLA.411:=E~T[CC[~A"411·1:

CCf~A"411=(Cr~A"4J·l: P:=SCAPfNOj-SC[N011
l! P>l"i II:lE~

BEGHJ
L:·cc(~·J~1];

EOg OUM"IV:=n ~~l~( LtNILL CQ B,Gl~ lE CC[L-?»P !~,~ L:* CCeL-l] t '~D;
IF. ~hll LL It:!f:t:j
"~~lN

NEXT:ELI TOSORTCLA,O,-ll: GCIQ ChOCK,
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'A;QIA~[(4); 'QI~TTEXT(~LrAVE ERROR 1t>J
ERQORDATAJ PQINTTRANSACT10N: PRINTOUTJ JUMPOUT

EOB ~IJMMY:.O ~~lLE L~NILL DC nE'l~ lE Ce[L-7'>P IijE~ L:=cc[~-ilJ t~O:
lr Li N'ILL IHtN 1
ae:<iHl

If NC<' ¥ NO ~ NSTOq !~E~ eEG1~ '6~QIA~[(4);P"I~TT[~T(fL[AVE ERROR 2~)1 JUMPOUT EMaJ
l£ ~CIN~l-APLcr. I~tw

U'l~J

ttlD'
SCT I r li 0 f : a SC,. I r 'J 0 , +9 erNn1• ( NOW - 5 ScI II 0 1 ) :
Bllcr-lolr"./C'lw; scr~IOl :=SC(N01-APLI
E~TlccrLA-4"I=r.NT[CC(LA-4'J+1:
ccrLA-41,aCC I LA-41 "1;
11 IPQ'N01,N!LL !~tN

B£GHJ

14 '..

eBCCEouee lrAV[(~O,A"LJ:

y,~u~ No,AP~f IN!EGEB NO,APL:
lltGl!t

tt..lD
[lijl) LEAvEJ

!1

... TA"r ~I'>II
••• «Rorp 3'
'OTAALNU~M~~ VA~ or FrRsTE PEGrL
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r'QCCCQUiU OUI"UI" IfltJl:
~aL.UE: J I H!!~GE~ .J I
it'lU YI=CCr'.J+?l:

Oc T I [ J 1 I =Or. T I ( ,I J ..N. (t-l D'p _ Q Sc [ J 1 ) ;
oaC' (J 1 ! -.JO<,] I
11 1;:> or.Ir.J 1 J:~EU Or·1[ J J : aN:
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[blD QUF.tJEINI

.1I. tAPE 368
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6
"7
11
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CSC r·J 1 : :I NOli' I

(UD CllJr.1I!!OUT!
l~!~GEB e~nCEOURE LENGTHIJll VA~~r J: l~!EGEB Jl
f1EG,iN

H: Jc:n~J>NQl!rUf !UEt:l BI:.(ilIJ '6~QIAG[(4)I"il~tTnTCi:LrNG"'" [RROR~';JUMPOUTIE!::lD;
Lf.NGr"':.CC(~·J·211
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08163764PRINTPUNCHnn4?1.1~ •

"

r'
1
?
3
4
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7
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9

1('
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1?
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RQO'EDUQt TA~UlATEIJ.~.~OXJ:

),;'Al.,lJE ,J, ll. NOXI Itl.tEGtg J. IJOXJ B~.H. X;
llE'.l.tJ j' J<1 y J> 'ITABLE I~E~ aE'l~ '.~9j~~~(4J;~~j~TT~¥T(~ TABLE E~ROR 1tJ, JUMPOUT [~D'

lE NnX<O !HE~ BEG1~ 'AiQiA'i(4If~;I~Tti~~(tTABULAT£ [~ROR 2tr, JUMP OUT E~C:
FNTrccrLA-4'J:=E~T[cC[~A-4l1 .1:
ccfLA"4' :=CCrLA-41~1:

~r. NQX<n r~E~ GOIO READY:
NC:" HIG TnArAfJ.ll; LO~:a HIS T OATArJ.2Ji CWlc HISTOATA[J.3J,
P:~ HIS1'{-JI, \
H X<V'l'<l
;J:tlE~ CEll.:: "1
t to S l: eEG1!'J all: = f: I~ TIE ~ ( (X" LOW) I C'~ );

If: CELL>!JC IOlEbi CELL:: ~C

£tJo:
C~L L:" P~I'."CfLL:

rilL: HI5TiCfLl.':" f<'STrcEl.L'~'JOXI ~~lsrrpJ:" HIST[PJ+NOX,
lE x<H:STrp+~l I~~~ H,STrp+1]:= x
~£ ~>Hlg~rp·'1 IHEU HIST[P.,J:= XI
lr x.n I~EU BEGl~ SU~X:" NOX.XJ

HIS"(P"~I:" H,S~[P+31+SU~XJ

H1ST[P+41:= HIST[P+4j+SUMX.X

REAOV:
EIlIO TAI'lULn~!

._',. ~ ::n - .... _.
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3
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