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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é definir e implementar o Módulo de 
Interface Gráfica para o Ambiente de Simulação Automático (ASiA), desenvolvido 
pelo Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do 
Departamento de Ciências de Computação e Estatística do Instituto de Ciências 
Matemáticas da Universidade de São Paulo, Campus de São Carlos. Através do 
Módulo Visual, o ASiA apresenta informações sobre o modelo em simulação, 
como: rastreamento do programa, apresentação de relatórios, geração de 
gráficos e edição de valores de parâmetros internos do modelo. Além disto, o 
Módulo Visual permite que o usuário controle todas as opções disponíveis, 
através de menus e ícones. 

O sistema apresentado nesta dissertação é desenvolvido e 
implementado, segundo o paradigma de orientação a objeto, utilizando-se o 
compilador Borland C++, versão 4.02, e um conjunto de ferramentas para o 
desenvolvimento de sistemas orientados a objetos, chamado OWL (Object 
Windows Library). 

O trabalho fornece um exemplo completo de simulação, através da 
utilização do Módulo Visual, tornando clara a manipulação e as opções que o 
Módulo Visual proporciona aos seus usuários. 

É interessante salientar que, embora seja desenvolvido para 
trabalhar em conjunto com o ASiA, o Módulo Visual pode ser utilizado 
separadamente. Para tanto, o usuário deve ter conhecimento de programação 
orientada a objeto e dominar a extensão funcional SMPL (Simulation Program 
Language). 



Abstract 

This work aims to define and implement a graphical device interface for the 
ASiA, developed by the Group of Distributed Systems and Concurrent Programing 
from the Statistics and Computer Sciences Department, ICMSC- of the São Paulo 
University, São Carlos campus. With the aid of this Device, the ASiA gives 
information about the model under simulation, such as: debugging, reports, 
graphics and parameters can be handled by the user at run time. In addition, the 
Graphical Device Interface helps the user control ali the options available by using 
the menu and speedbar. 

The system presented here was developed and implemented, according to 
the Object Oriented Programing, by employing the Borland C++ v 4.02 compiler, 
and a set of tools for development of applications called OWL (Object Windows 
Library). 

The work provides a complete example of simulation with the usage of the 
Graphical Device Interface, making clear the manipulation and the options that the 
Graphical Device Interface provides to users. 

Furthermore is important to emphasize that although it has been developed 
to work as a complement to ASiA, the Graphical Device Interface may be 
employed separatily. For that, the user must be acknowledged about the obejct 
oriented programing and SMPL (Simulation Program Language). 
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Gapítulo I
1. lntroduçäo

Existem dois fatores extremamente importantes e que sempre estiveram
presentes na história da computação: desempenho e confiabilidade. A análise do

äeremp"nho oferecido pelos sistemas computacionais e a razâo custo-benefício

oferecida pelos diversos"hardwares e soñwares disponíveis säo questões que

preocupam projetistas e usuários destes sistemas. De vital importância para a
seleção e o'pró.¡eto de novos sistemas, a avatiaçäo de desempenho é também

um átrativo para a indicação da qualidade do trabalho executado por um sistema.

No que diz respeito à confiabilidade, atualmente existem técnicas que

aumentam a disponiOii¡OaOe e segurança dos sistemas computacionais e dos

dados armazenados.

Diferentes ferramentas podem ser utilizadas na avaliação do desempenho

de sistemas computacionais. Tais ferramentas säo escolhidas de acordo com o

estágio de desenvolvimento do sistema em estudo, o tempo necessário para

efetuãr a análise, o custo, a experiência e a familiarizaçâo do avaliador com cada

uma das ferramentas. Algumas dessas ferramentas incluem: instrumentação,

construção de protótipos, benchmarks e técnicas de modelagem. A utilização de

benchmarks pode ser interessante na análise e comparação de sistemas

existentes. A instrumentação do sistema deve ser criteriosa para não perturbar o

funcionamento do mesmo, não interferir nos resultados e näo atrapalhar sua

utilização por outros usuários (embora nem sempre seja possível conciliar todos

esses requisitos). Quando o sistema não existe, pode-se utilizar um protótipo;

neste caso, deve-se levar em conta sua baixa flexibilidade e seu custo

relativamente alto.

As técnicas de modelagem são utilizadas para abstrair as características

de um sistema em um modelo. Através de um modelo, pode-se analisar o
sistema sem interferir no seu funcionamento, ou mesmo analisar sistemas que

ainda estão em fase de projeto. O uso de fenamentas analíticas para a solução

de modelos pode oferecer uma solução simples em alguns casos, embora sua

utilização seja limitada pela complexidade do problema em questäo. Muitas

vezes, para que um modelo seja tratado analiticamente, as hipóteses

simplificadoras sobre o sistema e/ou a sua operaçåo podem ser feitas, o que

pode comprometer seriamente a credibilidade do modelo resultante.
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Capitulo I - lntroducão

Devido à possibilidade de comprometimento do modelo analítico pelas
hipóteses simplificadoras e complexidade atingida em alguns casos, a simulação
é considerada uma opção mais rápida de se implementar e fácil de se introduzir
alteraçöes que reflitam mudanças no projeto ou no sistema real. lsto toma a
simulação uma ferramenta flexível, embora modelos de simulação devam ser
validados para que se obtenha um grau de confiabilidade nas medidas obtidas.

As vantagens e facilidades envolvidas no uso de simulação implicam na
sua utilização em áreas diversificadas como meteorologia, avaliaçäo de redes de
telecomunicações, estudo de sistemas computacionais, biológicos e ambientais,
entre outros. Na área de sistemas computacionais, a simulação vem sendo
utilizada como ferramenla para a avaliação do desempenho de sistemas já
implementados, e de sistemas em fase de projeto. Existem ainda situações onde
o uso de simulação é fundamental, pois a experimentação pode ser catastrófica e
a solução analítica muito complexa.

Apesar de ser uma ferramenta atraente, a simulação pode impor
dificuldades na transcrição do modelo para urn programa computacional. Por via
de regra, para utilizar a simulação såo necessárias algumas etapas, como:
estudo do problema a ser simulado, construção do modelo, implementação de
um programa computacional que represente o modelo e análise de resultados.
Embora possa nåo apresentar grandes dificuldades para uma pessoa
especializada, familiarizada com simulaçäo e programação, a tarefa de simular
pode se tornar difícil para quem não possui conhecimento e experiência
necessários. O usuário deve estar familiarizado com três áreas distintas:
simulaçåo, programação e a área que pertence o sistema a ser simulado. Para
tornar a simulação uma ferramenta útil, seja para quem näo tem experiência em
programação, ou mesmo para minimizar o trabalho da pessoa capacitada, a
elaboração de um sistema onde o usuário nåo precisa se preocupar com
detalhes referentes à programação é certamente um atrativo; o usuário se
restringe a fornecer os dados necessários à construção do modelo.
Considerando o fato de que o usuário geralmente näo é um especialista em
programação, o modo mais fácil de fornecer esses dados é graficamente.

Baseando-se nessas consideraçöes, o Grupo de Sistemas Distribuídos e
Programação Concorrente do lnstituto de Ciências Matemáticas da Universidade
de São Paulo, em São Carlos (ICMSC-USP), está desenvolvendo o Ambiente de
Simulação Automático (AS|A). O AS¡A tem como objetivo automatizar o processo
de construção do programa de simulação, e constitui-se basicamente de um
editor gráfico, um gerador de aplicação e um módulo visual. Discute-se nesta
dissertaçåo o projeto e implementaçäo do módulo visual para o AS¡4. O módulo
visual permite ao usuário observar, em tempo de execuçåo, o comportamento do
modelo simulado via gráficos e/ou relatórios. Além disso, o módulo visual permite
o rastreamento do modelo a nível de eventos e tokens gerados no período de
execução.
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Capítulo I - lntroducão

A dissertação está organizada em 6 capítulos. O capítulo 2 discute tópicos
relevantes sobre a simulaçäo de sistemas.

O capítulo 3 apresenta algumas ferramentas para a implementação de
modelos de simulação.

O capítulo 4 discute o Ambiente de Simulação Automático (AS|A).

O capítulo 5 apresenta o módulo visual do AS|A e a sua implementação,
comparando o paradigma estruturado com o paradigma orientado a objeto.

O capítulo 6 apresenta as conclusões e o capítulo 7 apresenta as
contribuiçöes do estudo realizado, além de sugestões para trabalhos futuros.
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Capítulo 2
2. Modelagem de Sistema

Este capítulo apresenta conceitos básicos sobre técnicas de modelagem,

incluindo modelagem analítica e simulaçåo.

2.1. lntrodução

A avaliação do desempenho de sistemas computacionais, existentes ou

não (em desenvolvimento), é necessária porque ele expressa a qualidade do

sistema. Para os sistemas em desenvolvimento, a avaliaçâo Íaz previsões sobre

o comportamento futuro do novo sistema. Nos sistemas existentes, alguns

objetivos da análise são o melhoramento da eficiência, o aumento da utilização e

a local2ação de "gargalos". Portanto, a necessidade de avaliar o desempenho de

sistemas existe desde sua concepçåo, até sua utilizaçäo diária.

As técnicas para a avaliação de desempenho e previsão de

comportamento vão desde cálculos manuais até soluçöes de equações

complexas e/ou simulação.

Os métodos através dos quais o avaliador de desempenho obtém

informações associadas aos parâmetros significativos da análise, säo chamados

de técnicas de avaliação. As informações necessárias ao estudo do desempenho
podem ser obtidas via o próprio sistema (técnicas de aferiçåo) ou, então, via um

modelo representativo do sistema, ou seja, um modelo analítico ou de simulação.

o
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2.2. Modelagem

para tratar um sistema comptexo, suas características essenciais são

normalmente abstraídas em um modelo (abstração do sistema em queståo), que

é utilizado para entender o comportamento do sistema [GRA78].

A tarefa de modelagem não é fácil, sendo necessário saber quais detalhes

do sistema devem ser considerados ou desprezados, o que requer elevado grau

de conhecimento do sistema em questão.

As duas maneiras tradicionais de se resolver um modelo correspondem às

técnicas analítica e de simulação.

O Modelo Analítico recorre às equaçöes compostas pelos paråmetros do

sistema e aos critérios de desempenho escolhidos [GRA78]. Esta técnica é mais

barata que o modelo de simulação e fornece resultados precisos, porém a

comptexidade das equações é diretamente proporcional à complexidade do

sistema em estudo. Podem-se usar suposiçöes e simplificações para a soluçäo

de alguns modelos. Em geral, para representar e resolver sistemas

compuiacionais, usa-se modelagem por rede de filas [GRA78,DEN78,SOU92].

O Modelo de Simulação nada mais é que a transformação do modelo que

representa o sistema real, em um programa computacional. Uma forma de

previsão que, dadas diferentes seqüências de comportamento, verifica as

possíveis conseqüências. Ê uma técnica flexível, que pode ser aplicada a

sistemas existentes ou não, quando a resolução analítica é difícil ou mesmo

impossível. Sua maior dificuldade reside na validação dos resultados obtidos

lsou91,GRA78l.

Näo existe uma regra geral para a escolha entre um Modelo Analítico ou

de Simulaçäo; ela deve ser baseada no seu contexto de aplicação.

Uma das desvantagens do Modelo Analítico é ter de refazê-lo quando há

necessidade de se implementar alguma modificação no sistema. Por outo lado, a

simulação requer, para alguns casos, um tempo muito grande de processamento.

Outra forma de modelagem que tem se tornado popular é a Simulação

Híbrida, uma combinação das duas técnicas anteriores, êffi que um modelo

analítico substitui um subsistema na simulação de um sistema inteiro

simplificando, dessa forma, a simulação como um todo [GRA78,MAC87].

Quando o modelo é complexo e sofisticado, pode-se submetê-lo a uma

série de simplificações e suposições para tornar sua solução viável. E necessário

extremo cuidado nessas simplificações e suposiçöes para que näo haja distorção

do modelo em relação ao sistema original. Deve-se documentar todas as
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simplificações e suposições efetuadas sobre o modelo, uma vez que os

resultadot refletem apenas as tendências do comportamento do sistema real.

Dessa maneira, a modelagem pode ser vista como uma simplificação que

descarta características irrelevantes do sistema real [SOA90].

A flexibilidade e uma boa relaçåo entre custo e grau de precisão dos

resultados são as maiores vantagens da modelagem. A validação do modelo e

descrição das características essenciais do sistema são suas principais

dificuldades [SOA90].

2.3. Modelo Analítico

Um modelo analítico descreve as operaçöes de um sistema e sua carga de

trabalho, via equaçöes matemáticas tGRA78l. Essa técnica é de difícil aplicação

em modelos complexos, levando à utilização de simulaçöes ou, quando existe o

sistema, experimentações com o sistema real.

Os modelos analíticos de sistemas de computadores, via de regra, são

representados e resolvidos por redes de filas [GRA78,DEN78, SOU92].

2.3.1Modelos de Redes de Filas

A formaçåo de filas em sistemas computacionais é um fato comum, uma

vez que elas aparecem sempre que o número de pedidos para um dado recurso

excede a capacidade do recurso. Assim, o uso de modelos de Redes de Filas é

importante, porque muitos dos problemas de desempenho estäo associados aos

atrasos nas filas dos recursos do sistema modelado.

Segundo Graham [GRA78], o uso de modelos de Redes de Filas para

sistemas computacionais tem por base três aspectos:

1) esses modelos captam os aspectos mais importantes do sistema;

2) as hipóteses dos analistas são realistas;

3) os algoritmos que resolvem as equaçöes do modelo estäo

disponíveis como pacotes de alta eficiência para avaliação de redes

de fila.
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A evolução dos modelos de redes de fila é sustentada por dois fatores: a
necessidade contínua dos analistas de sistemas por modelos mais realistas e o
desenvolvimento de técnicas de análises mais poderosas.

Os modelos de filas primitivos foram construídos para sistemas com um
único recurso de fila (Figura 2.1) [GRA78]. Um sistema de filas é constituído
basicamente por entidades chamadas centros de serviços e um conjunto de
entidades, chamadas usuários que recebem serviÇos [SOA90].

A figura 2.2 apresenta exemplos de modelos de redes de filas.

Um centro de "serviço ê formado por um ou mais servidores,
correspondentes a recursos no sistema modelado e uma área de espera (fila)
para os usuários que estão requisitando serviços.

O termo usuário tem sentido genérico, podendo referir-se a um programa
que requisita transmissäo, entre outros.

Caracteriza-se um sistema de filas pelos seguintes elementos [SOA90]:

- processo estocástico de chegada de usuário;

- processo estocástico de serviço para cada usuário;

- capacidade do sistema de filas;

- número de servidores;

- disciplina de atendimento aos usuários nas filas

Para especificar um sistema de filas usa-se, em geral, a seguinte notação:
NBIclWmlZ, onde A representa a distribuiçäo dos tempos entre chegadas; B
representa a distribuiçäo do tempo de serviço; c, o número de servidores; k, o
número máximo de usuários permitidos no sistema; m, o número de usuários na
fonte e Z, a disciplina da fila. Algumas das constantes comumente usadas para
descrever distribuições säo:

D: tempo de chegada ou serviço constante
M: distribuiçåo exponencial
Ek distribuição k-erlang
Hk distribuição hiperexponencial k-estado
G: distribuição geral (arbitrária)
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Quando a populaçäo de usuários é infinita, o m é geralmente omitido;
quando se assume que a capacidade do sistema é infinita, k é omitido. Quando a
disciplina é omitida, assume-se a política FIFO (First ln/ First Out).

O modelo de rede de filas de um sistema computacional é formado por

dois submodelos: um para a configuração e outro para a carga de trabalho. O
modelo de configuração especifica as características individuais dos centros de
serviços (ou seja, velocidade e número de servidoies) e a interconexão permitida.

O modelo de carga de trabalho especifîca as características da demanda de
recursos imposta aos centros de serviços pelos usuários. O modelo de carga de
trabalho pode especificar que os usuários sejam separados em classes, de
acordo com a demanOä Oe recursos, pois usuários de uma mesma classe
apresentam tempo de serviço e comportamento semelhantes [GRA78].

Se o número de usuários de uma dada classe for constante, o modelo é
fechado para essa classe; caso contrário, o modelo é aberto para essa classe.
Se algumas ctasses säo fechadas e outras abertas, o modelo é misto [GRA78,
soAeol.

Os modelos abertos säo mais fáceis de resolver que os fechados, porém

os modelos fechados freqüentemente representam melhor os sistemas reais

lGRA78l.

Servidor

Frla

Despachos
Chegada

Processo de Chegada
Serviço de Distribuição

Figura 2.1. Recurso de Fila Simples
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Figura 2.2. Exemplos de Modelos de Redes de Filas

A análise das redes de filas pode ser feita através da determinação
da taxa de chegada, da taxa de saída, da utilizaçäo e do tempo médio de serviço
por usuário atendido.

As suas principais aPlicaçöes são:

Cálculo de desempenho;
Verificação de consistência;
Prognóstico de desemPenho.

2.4. Modelos de Simulação

A Simulaçäo é um método de solução que tenta imitar o comportamento do
sistema, constituindo-se em um experimento estatístico que observa o
comportamento do modelo no decorrer do tempo [SOA90]. Em geral, o modelo é
simulado com valores aleatórios para representar o tempo de chegada dos
usuários, o tempo de serviço e a probabilidade de roteamento [SOA90].

A simulação vem sendo largamente utilizada em diversas áreas do
conhecimento humano [SAN90]. Na área de sistemas distribuídos, ela é bastante
empregada na avaliação de desempenho.

o
o
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Ao desenvolver um modelo para simulação, é preciso selecionar a
estrutura conceitual na qual o modelo vai se apoiar para a descriçåo do sistema.
Essa estrutura contém a visão na qual as relaçöes funcionais entre os elementos
do sistema são percebidas e descritas.

Os modelos de simulação são classificados segundo as mudanças que
suas variáveis de estado sofrem. O tempo, na maioria das simulaçöes, é a
principal variável independente; as demais variáveis såo funçöes do tempo
[soAeol.

Os modelos de simulaçäo podem ser:

.Modelo de mudança contínua, ou apenas Modelo Contínuo, quando as
variáveis dependentes podem variar continuamente, ao longo do tempo simulado
[MAC87,SOA90l.

.Modelo de mudança discreta, ou apenas Modelo Discreto, quando as
variáveis dependentes variam discretamente em pontos específicos do tempo
simulado, referidos como tempo de evento [MAC87,SOA90].

A Figura 2.3 apresenta uma variável dependente em modelos contínuo e
discreto.

A simulaçäo que emprega modelos contínuos denomina-se Simulaçåo
Contínua; a simulaçåo que emprega modelos discretos denomina-se Simulação
Discreta.

Segundo MacDougall [MAC87], os sistemas de computação podem ser
modelados em quatro níveis de detalhes:

1- nível de circuito para analisar o comportamento de componentes
físicos do sistema;

2 - nível de porta;
3 - nível de transferências de registradores;
4 - nível de sistema.

As formas 2 e 3 são desenvolvidas para analisar o comportamento do
sistema, do ponto de vista funcional.

Os modelos a nível de sistema såo desenvolvidos para analisar o sistema
do ponto-de-vista de desempenho, e representa apenas os elementos do sistema
pertinentes ao ponto-de-vista de desempenho analisado.

Neste trabalho, são considerados apenas os modelos a nível de sistema,
tendo como objetivo a análise de desempenho do sistema em estudo.
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Vadável

Modelo Discreto

Evento de
Chegada

Evento de Entrada
em Serviço

Evento de Fim
de Serviço
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Modelo Gontínuo

Figura 2.3. Exemplos de Variáveis Dependentes

Processo

Atividade

Tempo

Figura 2.4. Relações entre Evento, Processo e Atividade
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A formulação de um modelo para simulação discreta pode ser realizada de

três formas [SOA90]:

.pela definição das mudanças nos estados que podem ocorrer em

cada temPo de evento
.pela descriçäo das atividades nas. quais as entidades do sistema

se envolvem
.pela descrição do proceso, através do qual as entidades do

sistema fluem

A Figura 2.4 mostia a relação entre os conceitos de Atividade, Evento e

Processo.

Uma Atividade é a menor unidade de trabalho realizada no sistema, um

Evento é uma mudança ocorrida no estado de uma entidade do sistema, causada

pela ação de uma ãt¡v¡dade, e um Processo é uma seqüência ordenada de

eventos que pode englobar várias atividades [MAC87,SOA90].

Baseado nestes conceitos, tem-se os seguintes enfoques de um modelo

para simulação discreta [SOA90]:

. Modelagem orientada a exame de atividade;

Modelagem orientada a evento;

Modelagem orientada a Processo.

2.4.1. Simutação Orientada a Exame de Atividade

Na simulação orientada a exame de atividade, o modelador descreve as

atividades em que as entidades do sistema estäo engajadas e prescreve as

condições que causam o início e o fim de uma atividade. Os eventos que iniciam

ou terminam uma atividade não säo escalonados pelo modelador, mas são

iniciados a partir das condições especificadas para a atividade. Conforme avança

o tempo de simulaçäo, examinam-se as condições para o início ou término de

uma atividade. ToOo o conjunto de atividades é verificado a cada avanço do

tempo para garantir que cada atividade foi considerada [SOA90].

Este tipo de modelo é adequado para situações onde a duração da

atividade é indefinida e determinada pelo estado do sistema, satisfazendo uma

condiçäo pré-estabelecida tSOAgOl. Devido à necessidade de se considerar
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todas as atividades a cada avanço do tempo, o método é relativamente ineficiente
quando comparado com métodos orientados a evento e a processo [SOA90].

2.4.2. Simulação Orientada a Evento

Na simulaçäo orientada a evento, um sistema é modelado pela definição
das mudanças que ocorrem no tempo de evento. O modelador determina os
eventos que podem causar a mudança no estado do sistema para, então,
desenvolver a lógica assóciada com cada tipo de evento. Tem-se a simulação do
sistema, via execução da lógica associada a cada evento, em uma seqüência
ordenada de tempo [SOA90].

As linguagens de simulação como GASP, SIMSCRIPT, SLAM ll, SMPL

[MAC87, SOA90] são exemplos que usam a modelagem orientada a evento.

A Figura 2.5 apresenta a estrutura do programa de simulaçäo orientada a
evento.

2.4.3. Simulaçäo Orientada a Processo

A simulação orientada a processo permite que os programadores modelem
os sistemas, definindo processos interativos como abstraçöes de entidades ativas
do sistema. A simulação orientada a processo combina as facilidades da
simulaçäo orientada a evento, com as facilidades da simulação orientada ao
exame das atividades. Sua simplicidade reside no fato da lógica dos eventos,
associada às afirmaçöes, estar contida na linguagem de simulaçäo. Entretanto,
por estar restrita a um conjunto de afirmações-padrão da linguagem de
simulação, a flexibilidade nåo é täo grande, quando comparada à modelagem
orientada a eventos [SOA90].

A Figura 2.6 apresenta a estrutura de um programa de simulaçäo
orientado a processo.
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Figura 2.5. Estrutura do Programa de Simulação Orientado a Evento
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2.5. Processo de Modelagem e Análise

o processo de modelagem pode ser dividido em três passos:

desenvolvimento, teste e análise [MAC87]'

oprimeiropassonodesenvolvimentoédescreverosistemadopontode
vista de desempeñho. Essa descriçäo é, entäo, abstraída em uma descrição do

modelo, de acoido com os objetivos da simulaçåo'

A fase de teste compreende três etapas: depuraçäo, verificação e

validação. De maneira geral, o programa de simulaçäo é dito depurado quando

executa até o finar sem apresentãr erros e produz resultados "razoáveis". A

verificação garante que o programa de simulação é de fato uma implementaçäo

do modelo. A validação garante que o modeloseja uma representaçâo razoável

do sistema real [MAC87].

A Figura 2.7 apresenta as fases de modelamento e análise'

Descrição do Sistema
ú

Abstração do Sistema & Descriçäo do Modelo
ù

Goleta de Dados
I

Seleção do Método de Análise
û

Desenvolvimento do Programa de Simulação
*

DePuração do Programa
ú

Verificação (Programa x modelo)
ù

Validação (modelo x sistema)
û

Análise dos Resultados da Simulação
ù

Análise do Problema

Figura 2.7. Processo de Modelagem e Análise
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A Descrc¡ão do Slbfema consiste no entendimento do por quê a
simulação vai ser realizada. Fundamental para o sucesso da simulação uma vez
que através da definição dos objetivos do estudo tem-se o direcionamento das
próximas etapas. Baseando-se no objetivo ê que se define os tipos e a
quantidade mínima de dados a serem coletados e o tipo de simulador mais
adequado.

NA Abstracão do Sistema & Descricão do Modelo as caracterfsticas
marcantes ou essenciais do sistema são abstraídas e transformadas em um
modelo. A descrição do sistema real é o primeiro passo a ser tomado. Em geral

emprega-se técnicas de síntese ou decomposição para descrever o sistema

[MAC87]:

o Síntese: consiste em uma representação em alto nível do sistema.
Fornece uma visão geral (sintética) do modelo, através da combinação
dos elementos do sistema e também pela combinação e simplificação
dasatividades que o compõem.

o Decomposição: corresponde ao processo inverso da síntese. O
sistema é descrito através de um detalhamento sucessivo
("Top-Down') das atividades que o constitui.

É responsabilidade do modelador escolher entre uma ou outra técnica. A
Decomposição é recomendada para sistemas de grande porte, onde a descrição
deve inicialmente ser feita em alto nível, para então serem feitos refinamentos
sucessivos até um nível adequado de detalhamento.

Na Colefa de Dados os dados que serão utilizados na simulação são
separados na quantidade estipulada.

Na Selecão do Método de Análise define-se qual tipo de abordagem
usar: evento, processo ou atividade. Tal escolha deve ponderar, também, fatores
como complexidade de desenvolvimento, restrições da linguagem, tempo de
processamento, custo de execução, facilidade de programação, flexibilidade e
portabilidade.

No Desenvolvimento do prog transforma-se a
descrição do sistema em um programa através do uso de um simulador. A
programação da simulação pode ser bem sucedida através da utilização de
várias ferramentas usuais de programação tais como linguagens de programação
de propósito gera!, linguagens específicas de simulação, pacotes de simulação
ou extensões funcionais de linguagens de programação.

A DepuraCão é responsável por garantir que o programa apresenta, a

nível de implementação, resultados razoáveis e não possui erros de
programação.
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A_verifisggao. é responsável por garantir 9.ue o programa é ou não uma

imptementaçao-Giìäa do modelo IMACS7]. Uma forma de se efetuar a

veiificaçao 
-e a comparação dos resultados obtidos na simulação com os

resultados obtidos a 
'partii da solução do modelo por técnicas' analíticas (se

disponível) [MAC87]. Os resultados certamente não serão totalmente

coincidentes uma vei que a simulação utiliza um gerador "pseudo'-aleatório para

alimentar o simulador, mas os resuitados de ambas as técnicas não podem. ser

discrepantes. Se a verificação detectar atgum problema a implementação deve

ser reieita, retomando a terêeira etapa. No caso de sucesso da operação passa-

se à próximafase.

A Vatidacão é o passo responsável por assegurar que o modelo de

simulaçãoÇmã-representaçâo razoâvel do sistema real tMACg7l. O problema

da validação pode ier dividido em dois grupos [M487, SOA90]: validação qe

modelos de sistemas que são existentes e validações de modelos de proietos de

sistemas. No primeiro caso, a validação pode ser feita através da comparação

dos resultados fornecidos pelo simulaãor com as medidas do sistema real. No

caso de sistemas inexistentes, a validação é baseada na revisão do modelo.

Existem também propostas analíticas paia confirmar a confiabilidade do modelo:

análise assimptótica e sistemas balanceados [SOA90I. Se a validação acusar

que o modelo não é consistente então o modelodeve serrevisado'

2.6. Gonclusão

O fato de combinar características como flexibilidade, precisão e custo

torna a técnica de Modelagem uma ferramenta importante no projeto e análise de

sistemas de computadorés. Suas maiores dificuldades são a formulação e

validação dos modelos.

A Modelagem Analítica fornece resultados precisos, porém pode

apresentar soluçõis muito complexas. Quando isto acontece, o modelo sofre

uma série de simplificações até que possa sersolucionado.

A Modelagem por Simutação apresenta maior flexibilidade, podendo ser

utilizada no p.¡eto e na seleçao de hardware e software, e também no

prognóstico do 
'"omportamento de sistemas, segundo alguma alteração' A

segurança nos resultàOo. depende da confiabilidade do simulador e da precisão

domodelo.

A maioria das técnicas de modetagem aplicadas a sistemas de

computadores utiliza a teoria defilas para a construção dos modelos'
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Gapítulo 3

3. Ferramentas para Avaliação
de Modelos de Simulação

3.1. lntroduçäo

Várias ferramentas para a implementação de modelos de simulação foram

implementadas ao longo dos últimos anos. Neste capítulo são destacadas: GPSS

[MAR8O], SMPL [MAC87], extensões funcionais em C para DOS [SOU91] e o
ambiente AS¡A ISPO94]. Será feita uma breve descrição de cada uma das

ferramentas.

3.2. General Purpose Simu lation Sysfem (GPSS)

Linguagem específica para simulação, o GPSS [MAR80] foi desenvolvido

a partir de uma aproximação de diagramas de blocos, seguindo a orientação por

processos. Devido a esta aproximaçäo, os comandos são denominados blocos e

representam as atividades do modelo.

ldentificam-se duas fases no processo de simulação: traduçåo e execução.
Na fase de traduçåo, o sistema originalmente representado por diagramas de

blocos é mapeado para as estruturas do GPSS e cada comando é associado a

um número para referência por outros comandos.

O GPSS fornece comandos para definição de entidades, controle do tempo
de simulação, manipulação das facitities e dos relatórios finais, com dados

estatísticos sobre o comportamento do sistema durante a simulação. Também é
possível verificar como ocorreu a tradução do programa e ainda apresenta

mecanismo de depuração. O tempo de simulação ê representado por um

contador inteiro e o valor desse contador é um tempo abstrato que o programador
. deve relacionar com o tempo real de medida. Os geradores de números

aleatórios utilizam o método congruencial.
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3.3. Extensäo Funcional SMPL (simulation Program Languagel

Definida por MacDougall [MAC87], esta extensão organiza-se segundo a

orientação por eventos. O Snnpl- define um conjunto de primitivas responsáveis

pelo controle de recursos, eventos e também por cálculos estatísticos.

O controle de programas em SMPL baseia-se em três tipos de entidades:

o facitity: representa algum recurso que realiza trabalho no sistema

sendo modelado (prestador de serviços) como, por exemplo, um disco

rígido em um sistema computacional. O SMPL fornece primitivas para

defin¡r, requisitar (com política de prioridade ou não), liberar e também

obter dados estatísticos sobre o comportamento das facilities.

c tokens: representam entidades ativas no sistema que requisitam um

tipo especifico de serviço (clientes); por exemplo, os usuários de um

banco.

o êvêîtos: correspondem às mudanças de estado em qualquer entidade

do sistema; no caso de um disco rígido, um evento pode ser a chegada

de um pedido de leitura de arquivo. O SMPL fornece funções para

escalonar os eventos e também para provocar o evento.

Um banco de dados estático, dividido entre informações das facilities,

informações dos servidores e informações relativas aos eventos compöe a
estrutura de dados adotada por MacDougall, para elaborar a biblioteca de

simulação.

No programa SMPL, podem-se distinguir duas etapas: na primeira etapa

ocorre a defiñição do ambiente de simulaçäo; define-se o nome do modelo,

inicializa-se a semente para a seqriência de números aleatórios, criam-se as

facilities que deverão compor o sistema e escalona-se o primeiro evento para

ocorrer num tempo x. Logo após o escalonamento do primeiro, inicia-se a
segunda etapa, na qual o escalonamento e a ocorrência de eventos ficam em

um laço (em geral um while), até que a condiçäo de parada do modelo seja

satisfeita.

O controle da simulação é definido pela ocorrência dos eventos. Existe

uma rotina responsável pela organizaçäo dessa lista, que insere os eventos em

ordem crescente do tempo de ocorrência; a cada nova interação, ela examina a

lista, o evento que ocupa a cabeç desta lista é executado, ê o tempo de

simulaçäo é atualizado. A execuçäo do evento corresponde a um conjunto de

passos a serem efetuados.
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Na conclusão do programa de siåuhção, pode-se extra¡r um relatório que

informa os dados estatísticos obtidos durante o período de simulaçåo.

3.4. Ambiente de Simulação Automático (AS¡A)

O Ambiente de Simulação Automático (AS|A), proposto pelo Grupo de
Sr'sfemas Dístríbuídos e Programação Conconente do ICMSC tem por objetivo
afastar o usuário da tarefa de transcrição do modelo em um programa de

simulação. O usuário fornece apenas a descrição do modelo em estudo e os
parâmetros necessários; as demais etapas säo realizadas automaticamente pelo

ambiente. O AS¡A foi proposto visando uma diminuição do tempo de
programação e validação dos programas de simulaçäo. lsso facilita a criação de

aplicaçöes de simulação por usuários com pouca ou nenhua experiência em
programação.

O AS¡A é dedicado à simulação de modelos discretos, com ênfase em

sistemas computacionais distribuídos, uma vez que esses ambientes oferecem
uma série de oportunidades para se colocar em prática, com vantagens, a
utilizaçäo de geraçäo automática de programas de simulação.

O capítulo 4 é dedicado à explicação do ambiente AS|A.

3.5. Ambiente de Simulação Orientado a Processo na Plataforma DOS

A extensåo funcional da linguagem C considerada neste trabalho foi
desenvolvida no ICMSC, e tem como principal objetivo a criaçåo de uma
bilblioteca de simulação orientada a processos, de propósito geral, em uma
linguagem hospedeira de ampla utilizaçäo. Seu desenvolvimento criou o
embasamento para a elaboraçåo de uma nova extensão funcional no ambiente
UNIX [SOU91] (näo descrita neste trabalho), principalmente no referente ao

mecanismo de concorrência próprio de simulações orientadas a processos, além

da facilidade para a criaçäo das demais partes da biblioteca.

A extensão viabiliza a implementação de programas de simulaçäo,
fornecendo primitivas para controle dos processos, gerenciamento de recursos,
dispositivos de armazenamento e eventos, geraçåo de números aleatórios,
mecanismo de depuração e controle de erros. As primitivas estäo agrupadas,
segundo suas funcionalidades, nos módulos a seguir.
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3.5.1. Módulo de Controle de Processos (MCP)

O MCp é responsável por gerenc¡ar e controlar o comportamento dos

processos no sistema. Basicamente, ele ê responsável pela criação dos

þro""ssor, ativação em um tempo pré-determinado, suspensão dos processos

äguardan do faciiity, suspensäo aguardando um evento, suspensão por tempo

dãterminado (simulando a execução de alguma tarefa), linalizaçâo dos processos

e controle do escalonador [ORL95].

O escalonador é um processo especial que organiza a ordem de

execuçåo dos demais processos. A política de escalonamento adotada é

baseaãa no tempo que os processos devem entrar em execução; a lista que

contém esses processos é denominda /ísfa de processos pronfos.

Durante a simulação, os processos podem assumir quatro estados (Figura

3.1):

É¡gur" 3.1. Diagrama de Estado dos Processos
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pronto: um processo assume este estado quando é criado e ativado
pelo usuário ou, então, quando estava bloqueado na fila de um dado
recurso, evento, ou dispositivo de armazenamento e um destes foi
liberado. Nestes casos, o escalonador insere o processo na lista de
processos prontos, até que o tempo de simulaçåo atinja o valor
especificado para o processo entrar em execução.

o executando: um processo passa do estado pronto para executando,
quando for o primeiro da lista, assim que o processador ficar
disponível; neste caso, faz-se um chaveamento do processamento do
escalonador para o contexto do processo que assumiu a execuçäo.

. bloqueado: um processo assume o estado bloqueado quando
requisita algum recurso ou dispositivo de armazenamento previamente
reservado para outro processo. Nesta situação, o processo é inserido
nas respectivas filas de espera, até que ocorra a liberaçåo do recurso.
Outra situaçäo em que o processo também fica bloqueado é quando
ele depende da ocorrência de um evento; neste caso, o processo ê
inserido na fila de espera pela ocorrência do evento.

o suspenso por tempo específico: um processo assume este estado
quando a requisiçäo de um recurso ou dispositivo de armazenamento
é bem sucedida. Neste caso, o processo é suspenso, simulando a
utilizaçäo do recurso solicitado. Desse estado o processo passa para o
estado pronto para executar, sendo inserido na fila de processos
prontos, com tempo necessário para simular a realiza$o da tarefa
(normalmente definido através de alguma distribuição de
probabilidade).

A limitaçäo observada com a extensão funcional em C vem do fato dos
processos que crescem muito invadirem a área reservada para uma dada pilha.

O sistema operacional DOS não possui mecanismos de proteção para essa área
da heap. Uma soluçäo seria compilar o código utilizando a diretiva para memória
de grande porte (large model); entretanto, quando o compilador identifica esta
opção, ele manipula a pilha do sistema de forma distinta. Desta forma, as
primitivas que controlam a pilha do sistema, precisariam identificar o tipo de
memória que está sendo utilizada, para oferecer um tratamento diferenciado para
essa operação de cópia. Ficaria a cargo do programa de simulação identificar
qual o tipo de memória que será utilizada pelo usuário, para definir quais rotinas
deveräo ser utilizadas durante a execução do programa [ORL95].
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3.5.2. Módulo de Gerenciamento de Recursos (MGR)

O MGR é responsável pela criação, requisição, liberaçäo e obtenção de
dados estatísticos sobre a utilização das facilitíes definidas no sistema. Define-se
uma facítity através de um nome que a identifica e do número de servidores. A
implementação das estruturas de dados adequadäs às facilities é feita através de
listas encadeadas. Esta estrutura dinâmica proporciona flexibilidade ao sistema,
uma vez que o usuário pode criar um número indefinido de facilitíes. Cada
entrada nesta lista contém os seguintes campos:

o nome dafacility,
r número de servidores;
o número de servidores ocupados;
o lista dos servidores;
. fila de processos esperando liberação da facility

Tanto a lista de servidores, como a fila de espera, são implementadas
como listas encadeadas. A fila de espera é organizada segundo a disciplina
FCFS (First-Come Frrsf-Serued). Entre as operações que podem ser realizadas
com as facilities, destacam-se:

. requisição: quando há requisição para uma dada facility, verifica-se a
existência de algum servidor disponível. Se houver um servidor, ele é
reservado ao processo requisitor; caso contrário, o processo é inserido
na fila de espera.

o preempçäo: ê possível ainda efetuar uma requisiçäo preemptiva.

Neste caso, quando um processo de prioridade n requisita uma dada
facility, faz-se uma busca nos servidores, à procura de algum processo
que o esteja utilizando e que tenha prioridade inferior a n. Quando
encontrado, libera-se a facility e insere-se o processo na cabeça da
lista de processos prontos e o processo requisitante utiliza a facility.

o liberagão: quando um processo libera um servidor da facility, verifica-
se o comprimento da fila de espera; caso não seja nulo, ocorre o
seguinte procedimento: o processo que ocupa a cabeça da fila de
espera é eliminado desta fila e inserido na cabeça da lista de
processos prontos. O objetivo é que este processo seja o próximo a
entrar em execuçäo e, portanto, reserve o servidor liberado. O tempo
de execuçäo é analisado, visando a verificação se o processo
bloqueado é resultante de uma preempção ou não. No caso de
preempçåo, o processo tem o tempo de execução correspondente ao
tempo requisitado para utilizar a facility, menos o tempo que a utilizou
até ocorrer a preempção.
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3.5.3.
(MGA)

Módulo de Gerenciamento dos Dispositivos de Armazenamento

O MGA possu¡ o mecanismo de maniputação e definição dos dispositivos

de armazenamento semelhante ao MGR. A definiçåo é feita fornecendo-se a

identificação e a capacidade de armazenamento [ORL95]. As operações que

podem sér efetuadas sobre os dispositivos de armazenamento definidos são:

o requ¡sição de k unidades;
o liberação de x unidades;
o obtenção de dados estatísticos

3.5.4. Móduto de Gerenciamento de Eventos (MGE)

O MGE é responsável pela definição e manipulaçäo dos eventos definidos

no programa de simulaçåo. Também é utilizada uma Iista encadeada para

representar os eventos; portanto, não existe um número limitado de eventos que

possam ocorrer num sistema. Entre as operações que podem ser realizadas com

os eventos, destacam-se:

o definição;
o verificação do status;
o sinalizaçäo da ocorrência do evento

3.5.5. Módulo de Números Aleatórios (MNA)

O MNA é responsável pela geração de números aleatórios e cálculos das

seguintes distribuiçöes: exponencial, hiper-exponencial, k-erlang e uniforme' Este

mólulo foi desenvolvido empregando-se o método congruente definido por

MacDougall [MAC87].
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3.5.6. Módulo de Depuraçäo e Erro (MDE)

No MDE estão definidos mecanismos para depurar o programa de

simulação, cobrindo alguns erros que podem acontecer no sistema. Com o
mecan¡smo de depuraçåo é possível verificar os passos que o programa de

simulaçäo executa.

As ocorrênc¡as de falta de memór¡a na criação de um processo, uma

facitity, ou servidores de, facilities, são tratadas pelos mecanismos de erros do

módulo. Na ocorrência d'e um dos erros definidos, a execução do programa é

interrompida e o número relativo ao erro é impresso na tela.

3.6. Gonclusäo

A linguagem de simulaçäo GPSS é amplamente utilizada em modelagem
de sistemas complexos porque, uma vez que a GPSS apresenta comandos de

alto nível, utiliza-se um número reduzido de comandos. A GPSS segue a

orientaçäo por processos e é uma linguagem específica para simulação.

A extensão funcional SMPL é de simples utilização e ainda possibilita a

inclusão de primitivas em C à biblioteca, sem grandes dificuldades. Um usuário

com conhecimento de programação em C e simulação, será capaz de manipular

as estruturas de armazenamento e alocaçäo de memória entre outras estruturas

internas. Esta extensäo , assim como todas de seu tipo, tem a dificuldade de

aumentar proporcionalmente a complexidade do modelo, à medida que aumenta

o número de eventos a serem identificados e tratados.

A biblioteca desenvolvida no ICMSC, em plataforma DOS, é orientada a

processos, o que facilita a descrição do sistema, tornando-o de fácil entendimento
e manipulação. Esta biblioteca tem como restriçäo a proteção de memória, ou

seja, a escolha do modelo de memória que será usado na compilaçäo do

programa de simulação.
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4. Ambiente de Simulação Automático

4.1. lntrodução

Graças à evoluçåo atual do hardware, as estaçöes de trabalho têm
possibilitado uma nova,abordagem para a modelagem por simulação: a

Simulaçäo Visual. Nessa abordagem, modela-se o sistema graficamente e

observa-se seu comportamento, via animação [BEL87, SHA92]. Uma vez que o
ser humano manipula informaçöes gráficas com mais eficiência, a programação

visual é particularmente vantajosa para a modelagem de sistemas.

Dotado de ferramentas gráficas para criaçåo, execução e coleta de

resultados de modelos, o pesquisador pode concentrar-se no objetivo principal de

seu trabalho (simulação), sem se preocupar com os detalhes de programação da

linguagem, mesmo nåo conhecendo a linguagem onde será produzido o código-
fonte da simulação do modelo.

O objetivo do Ambiente de Simulação Automático (AS¡A) é fornecer
facilidade de uso, descrição de modelo e coleta de resultados; nele, os usuários

descrevem seu modelo e definem pontos de coleta de estatísticas e parâmetros

do modelo, através do Editor Gráfico [SPOgaa]. O sistema de simulação
automático compila todas as informações contidas no modelo do sistema em

estudo e as opções definidas pelo usuário, gerando (através do gerador de

aplicações tSPOg4l ) o programa de simulaçåo correspondente.O ambiente
permite ainda que o usuário compile e execute o programa gerado. No programa
gerado, säo incluídas funções que permitem ao usuário monitorar a execução do

modelo, rastrear os vatores internos das variáveis e eventos e gerar relatórios e
gráficos em tempo de execução (módulo visual).

Uma característica importante do ASIA é a flexibilidade apresentada pelo

ambiente, possibilitando aos usuários mais experientes a personalizaçäo de seus
programas de simulaçäo. Apesar da geração do código correspondente ao
modelo descrito pelo usuário ser automática, ê possível que ele altere o
programa de simulação gerado, introduzindo particularidades que lhe sejam
convenientes.
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4.2. Estrutura Geral

O objetivo do ASIA é poupar o usuário da tarefa de transcrição do modelo
em um programa de simulação, ou seja, o usuário fornece o modelo do sistema
considerado (um modelo de rede de filas), os parâmetros necessários para a
simulaçäo e os pontos de observação (onde ocorrem coletas de dados para
análise estatística), através do editor gráfico. As demais tarefas são executadas
automaticamente.

Existem quatro estágios básicos necessários para obtenção de resultados
no AS|A: editor gráfico, gerador de aplicações, execuçäo da simulação e coleta
de dados (Figura 4.1).

Figura 4.1. Esquema de Funcionamento do ASIA

O Editor Gráfico capta as informações referentes ao modelo discreto, que
representa o sistema em estudo. O usuário especifica os elementos do modelo
que representa o sistema, através de um modelo de redes de filas [SOA90]. Uma
vez definido o modelo, o editor requisita os parâmetros necessários para a
simulação e os pontos de coleta dos dados.

A segunda etapa no ASiA corresponde à geração automática de código e
não sofre interferência direta do usuário. As informaçöes coletadas e geradas
pelo Editor Gráfico, em estruturas de dados previamente definidas alimentam o
gerador de aplicação [SPOgaa]; como produto final desta fase tem-se um
programa de simulação, escrito na linguagem de simulação adotada.

A terceira e quarta fases se misturam na execução e coleta de dados em
tempo de execuçäo. Esta coleta de dados é efetuada pelo modulo visual do ASiA.
É através desta fase que o usuário do AS|A tem a oportunidade de verificar e
validar seu modelo, além de coletar, em tempo de execuçäo, resultados parciais
necessários.

Gerador de
AplicaçöesEdGraf Execução

Módulo
Visual
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o Editor Gráfico para o AS¡A (EdGraf, [sPogaa]) constitui o módulo de

interface entre o usuário e o módulo gerador de Aplicação tsl994l' O seu é

objetivo proporcionar ao usuário a integiação com o ambiente AS|A, manutençäo

da especificação gráfica, captaçäo de iodós os parâmetros do modelo e geração

das tabelas que ãerão utilizadas nas fases seguintes do AS¡A [SPO94a]' Com

uma interface do tipo \A/YS|\^/YG (What You see ls what You Get), este Editor

permite que o usuái¡o ve¡fique passo a passo o modelo em definição.

As informações necessárias para a geração automática do programa de

simulação estão armazenadas em eitruturaá de dados ou tabelas. O gerador de

aplicaçbes usa a informação contida nestas tabelas para criar o programa

correspondente ao modelo âefinido pelo usuário (veja ma¡ores informaçöes sobre

as estruturas de dados em [SPO94a]).

Uma vez verificada a consistência entre a especificação grá'fica e os

parâmetros fornecidos pelo usuário, o Editor Gráfico gera as t{eþs que serão

utilizadas pelo gerador de aplicaçöes. Desta forma, o Editor Gráfico esconde'

através da interface amigável, os áetalhes referentes à montagem das tabelas de

especificação que alimentarão o gerador de aplicação'

Para gerar as tabelas, o Editor executa uma série de operações que

interpretarn ãr informaçõ"r obt¡d"t pela especificação grafica 
-e 

parametriza@o

do modelo. O Editor verifica a consistência da especificaçäo gráfica e dos

parâmetros obtidos, via menus e diálogos [SPO94a]'

A interface do Editor é de fácil aprendizado e utilizaçäo (Figura 4.2). Como

pode ser observado nesta Figura, o padrão MS-\Mndows é utilizado em todo o

Editor.
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Figura 4.2. Janela do Editor Gráfico do AS|A

4.4. Gerador de Aplicação

O Gerador de Aplicação ê o módulo responsável pela geraçåo do
programa de simulaçäo, que implementa o modelo descrito pelo usuário [SPO94].
Para ating¡r esse objetivo, o gerador utiliza as informaçöes armazenadas nas
tabelas geradas pelo Editor Gráfico e o conjunto de regras definidas pela

linguagem de simulação (na versão atual, adota-se o SMPUPC [MAC87]).

No processo de geração, as informações contidas nas tabelas são
analisadas e transformadas em comandos da linguagem de simulação
(SMPL/PC). Através de um gabarito, o gerador de aplicaçåo sabe como cr¡ar e
ordenar os comandos da linguagem.

Os itens de cada tabela fornecida pelo Editor podem gerar uma seqüência
de comandos na linguagem considerada. As estruturas de dados utilisadas no
programa e os comandos para a preparação do ambiente de simulação såo
gerados pelo próprio Gerador de Aplicação. Ao final da análise das tabelas, tem-
se o programa de simulação pronto para ser executado.

Ao contrário do Editor Gráfico, que pode ser considerado genérico, o
Gerador de Aplicaçäo é especifico para a criação de programas de simulação
para uma dada linguagem de simulação, no caso, programas orientados a
eventos, na extensåo funcional SMPUPC.
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Figura 4.5. Janela Principal do Módulo Visual

No código gerado pelo Gerador de Aplicaçåo são adicionadas funçöes de

controle ¡nterligadãs com a linguagem de simulaçäo, o que proporciona ao

usuário (em tempo de execuçãoi fað¡l¡OaOes como: manipulação de parâmetros,

eventos e tokens e geração de relatórios e gráficos. Este conjunto de funçöes

compõe o Módulo V¡srâ (que será discutido detalhadamente no próximo

capítulo).

O usuário precisa especificar apenas os parâmetros, como variáveis na

criação do modeló pelo Editór Gráfico, para que o Gerador utilize o módulo visual

em sua plenitude (Figura 4.5).

strcãf
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4.6. Conclusão

A ulizaçäo de geradores de aplicação com interfaces gráficas de alto nível

permite que os usuáños se preocupem apenas com os aspectos relevantes do

problema a ser simulado, evitando erros de codificação e aumentando a

produtividade e qualidade do código produzido.

Existe viabilidade de se utilizar um sistema de simulação automático, com

especificaçäo gráfica do modelo de simulação e coleta de dados em tempo de

execução, uma vez que ele facilita o trabatho de construção e a análise dos

resultados para o usuário..

No AS¡A, o Editor é independente da linguagem de simulação e o Gerador

e, conseqüentemente, o Módulo Visual, são dependentes da linguagem (no caso,

S'¡r¡pl). Ä condição necessária para a utilização do AS|A, na fase atual de

desenvolvimento, é que o sistema de interesse pode ser representado através de

um modelo de rede de filas.

O código produzido no ambiente AS|A fica próximo dos códigos gerados

manualmente, com a vantagem de estar sempre correto. O desempenho não é

comprometido, embora aindâ não tenham sido analisados estudos com sistemas

de grande porte.

O próximo capítulo apresenta maiores detalhes sobre o Módulo Visual'
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Capítulo 5

5. Módulo Visual Para o ASIA

como descrito no capítulo anterior, o Módulo Visual do ASIA permite, entre

outras coisas, que o usuário rastreie os eventos gerados para o modelo em

"rùOo, 
gere gráficos baseados em parâmetros e filas internas do modelo, e

altere os valores dos Paråmetros.
Este capítulo 

'der"reu" 
detalhadamente a estrutura interna do Módulo

Visual proposto para o AS|A, discutindo sua implementação, seus objetivos e os

requisiios'de sorTwa re e hardware. No decorrer do capítulo, são usados alguns

termos relacionados ao paradigma de programaçåo orientada a objeto' o leitor

näo familiarizadocom os conceitos deste pãradigma pode consultar o Apêndice A

para melhor acompanhamento. Para finalizar, é apresentado o programa-fonte de

um exemplo, utilizando o Módulo Visual.

5.1.lntrodução

5.2. Objetivo

A interface gráfica constrói um ambiente mais "amigável", uma vez que o

ambiente gráfico õf"r"." símbotos familiares (ícones), que lembram. arquivos e

comandos. lsto elimina a necessidade de memorizaçâo de comandos de linha

complicados.

Embora as interfaces gráficas possam se diferenciar um pouco umas das

outras, todas contêm a mesmã idéia básica de símbolos por ícones [PED$2]'

pesquisas realizadas no MlT, SRI (Sfanford Research lnstitufe) e PARC

(Xerox patä Nto Research Centrel, durante os anos 50-70, mostram que as

p"rro", podem aprender a usal aplicaçöes com interfaces gráficas mais

rapidamente que o', .om"ndos. Desta forma, a adoção de interfaces gráficas

v¡åa, em primeira instância, aumento da produtividade, uma vez que pode-se

obter mais do computador, em menos tempo'
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Apesar de bastante popularizado pelo Macintosh, o conceito de interface

gráfica adquiriu vida própria, devido a vários fatores, como facilidade de uso,

þromessa de uma interface comum entre os aplicativos (e entre várias
plataformas) e expectativa de maior controle sobre o computador [PED92].

Existe ainda um benefício adicional da interface gráfica. De acordo com

relatórios e artigos, um usuário que usa a interface gráfica trabalha com seis

aplicações, enquanto um usuário de uma interface orientada a caracteres

trabalha com três ou quatro aplicações, devido à iurva de aprendizado associada

à interface. Com isso, os usuários ganham maior proficiência com as interfaces
gráficas.

Para um grande ñúmero de aplicaçöes, o estilo de janelas e ícones das

interfaces gráficâs modernas, corresponde a um melhoramento considerável

sobre as interfaces tradicionais, orientadas a caracteres.

O Módulo Visual tem o objetivo de facilitar a coleta e análise dos

resultados do sistema simulado, de tal forma que o usuário do sistema possa

concluir seu trabalho de verificação e validação do modelo e visualizar o

andamento do processo de simulação. Aliando-se estes objetivos às vantagens e

comodidades fornecidas pelas interfaces gráficas, bem como sua rápida difusäo,

o Módulo Visual foi implementado diretamente no ambiente gráfico.

Considerando-se o etevado tempo de simulaçäo da maioria dos modelos

simulados, a possibilidade de se observar o andamento da simulação em seus

níveis mais baixos (tokens e eventos gerados) e os valores de parâmetros, o

Módulo economiza tempo de verificaçåo, aumenta a produtividade e antecipa a

análise de resultados do modelo simulado.

Através da análise grá,fica do modelo, o usuário obtém informações mais

claras de se avaliar do que se ele usasse uma seqüência numérica, por exemplo.

5.3. Estrutura do Módulo Visual

O Módulo Visual do ASIA foi implementado no ambiente MS-\Mndows 3.1,

usando o compilador Borland C++ 4.O2. Nåo é o objetivo desta seção apresentar

o MS-Windows ou seu funcionamento estrutural (exceto quando relacionado com

o Módulo Visual).

Das interfaces gráficas implementadas atualmente a que mais se difundiu

no ambiente de microcomputadores foi o MS-\Mndows, com diversas ferramentas
básicas disponíveis, ela facilita o desenvolvimento de novas aplicaçöes. Assim, o
MS-Windows foitomado como base para o desenvolvimento do Módulo Visual (a
ptataforma recomendada para o Módulo Visual ê um PC-80486, com I

¡

U

â

Eibtiotoca

megabytes de memória RAM)
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O Módulo Visual proposto no ambiente MS-\Mndows, utiliza troca de

mensagens entre seus módulos para comunicação e sincronismo. Além disso, os

objetoJno MS-\Mndows reagem a estímulos chamados de eventos (ex botäo do

mouse pressionado, tecla pressionada, atualizaçäo do relógio). Quando ocorre

um evento no ambiente gráfico, ele é colocado em uma fila de eventos do

windows; a apticaçåo em execução (geralmente a janela ativa) retira o evento da

fila e verifica se está apta a reagir. Enquanto não ocorre um evento externo, a

aplicaçäo em execução na janela ativa fica, em.geral, ociosa, esperando uma

entrada de dados ou processando algum cálculo interno.

Figura 5.1. Estrutura Geral do Módulo Visual

A Figura 5.1 representa a estrutura geral do Módulo Visual do ASiA e

mostra que o Módulo Visual é constituído basicamente por um manipulador de

eventos, pela implementação de um modelo e pelo tratamento de visualização

dos resultados.

Quando inicia-se um aplicativo com o Módulo Visual, ele examina a fila de

eventos do MS-Windows e, caso näo exista na fila algum evento que ele esteja

apto a responder, entra em estado "ocioso" (em termos do MS-Windows), uma

vez que náo está respondendo a nenhum evento do ambiente. Neste período, o

Módulo Visual executa algumas de suas rotinas internas, entre elas - no jargão de

orientaçäo a objetos - os métodos ModeloQ e ParadaModeloQ. Como explicado

no apêñdice A, os métodos de uma classe podem ser sobrescritos em uma outra

descendente. Desta forma, a classe do Módulo Visual permite que o usuário crie

toda uma console de monitoração para seu modelo de simulação, apenas

reescrevendo três dos métodos da classe TASIA a saber: lniciaModelo0, Modelo(

) e ParadaModelofl.

Fila de Eventos
MS-Windows

Visualizaçäo
Resultados

Modelo
lmplementado

M.V.ASiA
Manipulador

Eventos
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5.3.1. lmplementação do Módulo Visual

Apesar das diversas linguagens de programação e compiladores
existentes para o ambiente MS-\Mndows, o compilador Borland C++ foi o
escolhido para implementar o Módulo Visual. Este produto apresenta certas
conveniências que facilitam a programação e depuração de programas no
ambiente MS-Windows. Ele possui um ambiente de desenvolvimento integrado
(lDE), que permite a edição, geraçäo, execuçäo e depuração de programas, a
partir de uma mesma janela de execuçåo. Possui ainda uma ferramenta chamada
AppExpert, que permite a geraçäo de todo o codigo básico de um programa com
as operaçöes simples de escolha, arrastar e soltar do MS-\Mndows. Ainda neste
produto, encontra-se um"conjunto de ctasses chamado Object \Âlindows Library
(OWL), que implementa toda a base para a programação em ambiente MS-
Windows.

O Módulo Visual foi implementado usando-se o OVVL e o AppExpert. O
OWL implementa uma classe chamada TApplication, que fornece os métodos
básicos para a criaçäo de uma aplicação em MS-Windows; portanto, o Módulo
Visual ê uma classe-filha de TApplication e utiliza o método ldleAction
implementado nesta classe. Este método é chamado toda vez que a lista de
eventos do MS-\Mndows está vazia e foi sobrescrito para chamar os métodos
lniciaModelo(), Modelo$ e ParadaModeloQ; desta forma, o Módulo Visual executa
o modelo de simulação enquanto não houver uma interação do usuário com a
estação de trabalho.

A escolha do paradigma de orientaçäo a objetos para a implementação do
Módulo Visualfoi motivada por dois fatores:

1) a propriedade de herança fornecida pelo paradigma, que possibilita
reescrever apenas o código necessário para a aplicação desejada;

2) o suporte ao trabalho básico de programaçåo em MS-\Mndows, fornecido
pelo OWL.

Seguindo o paradigma de orientação a objetos, o programa de simulação
flnal deve ter a seguinte estrutura:

Arquivo Cabeçalho (.H) :

#include <owl\owlpch. h>
#pragma hdrstop

#i ncl ude <owl\statusba. h>
#include <owl\controlb. h>
#include <owl\buttonga. h>
#include <owl\docmanag. h>
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#i nclude <owl\listbox. h>
#include <owl\mdi.h>
#include "tasia.h"

class asiamodvApp : virtual public TAS¡A {
public:

ll declaração de atributos do modelo (variáveis)
protected: // sobreescre os métodos do Módulo Visual
void Modelo ( void );
BOOL ParadaModelo ( void );
void lniciaModelo ( void );

);

Arqgivo Fonte (. Cpp):

// iclusão de protótipos necessários
#include "asmdvapp.h"
#include "asiav.h"
#include "smplv.h"
#include "rand.h"

// implementa a condição de parada do modelo de simulação
BOOL asiamodvApp::ParadaModelo ( void ) { retum ( FALSE ); }

// implementa a inicializaçäo do modelo de simulação
void asiamodvApp::lniciaModelo ( void ) {

strcpy ( NomeModelo, "Central Server Model" );

asiaPDefine ( &m, "m (no. of tasks)" );
)

// implementa o modelo de simulaçäo do usuário;
void asiamodvApp::Modelo ( void ) {

cause ( &event, &task );
switch(event){
case 1: break;
case2: break;
case 3: break;
case4: break;

)
)
// programa principal
int OwlMain ( int, chaÊ [ ) {

asiamodvApp App;
return App.Run ( );

)
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Os métodos lniciaModelo$, ParadaModelo$ e ModeloQ säo os únicos que
necessitam ser reescritos para a utilização do Módulo Visual.

lniciaModelo( )

Este método é chamado pelo Módulo Visual no início da execução do
modelo uma única vez, nela deve-se atribuir os valores iniciais de todas as
variáveis (atributos) do môdelo; também é possivel atribuir o título para o modelo.

A seguir, tem-se um exemplo de implementaçåo da funçåo:

void asiamodvApp::lniciaModelo ( void ) (

strcpy ( NomeModelo, "Central Server Model" );

asiaPDefine ( &m, "m (no. of tasks)" );

for( i = 1; i <= (int)N; i++ ¡1
sprintf ( s, "serveto/od", i); serverIi] =facility ( s, 1 );

)

O atributo NomeModelo (definido na classe TAS¡A [PED95]) é usado
para armazenar o nome do modelo para relatórios e para a barra de título da
janela do aplicativo. A funçåo asiaPDefine( ) define uma variável como paråmetro
do modelo e associa a ela um nome.

Uma vez iniciada a execuçäo do modelo, esta funçåo nåo é mais
chamada.

ParadaModelo( )

Neste método está o critério de parada do modelo. O usuário do Módulo
Visual sobrescreve esta funçåo com o código necessário para realizar a parada
da execução do modelo.

O código a seguir apresenta um exemplo de implementaçåo da função:

)
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BOOL asiamodvApp::ParadaModelo ( void ) {
retum ( FALSE );

)

É ¡nteressante salientar que a execução do modelo pode ser interrompida
pelo usuário a qualquer momento, selecionando a opção "saif", do menu
principal.

Quando o método ParadaModelo retorna verdadeiro, o modelo interrompe
a execução; se o usuário desejar uma análise "post-morten", ele deve
implementar um mecanisino para evitar o término da execução.

Modelo0

Este método deve ser sobrescrito com o código do modelo simulado. Nele
o usuário deposita o código em SMPL para simulação. É interessante salientar
que não deve existir laço de controle de execução nesta função. O código a
seguir exemplifica a implementação desta função:

void asiamodvApp::Modelo ( void ) (
cause ( &event, &task );
switch(event)(
case 1: break;
case2: break;
case 3: break;
case 4: break;

)
)

5.3.1.1. Código Estruturado x OOP (Oriented Object Programming)

Para compreender melhor os métodos lniciaModeloQ, Modelofl,
ParadaModeloQ, esta seção discute a implementação de um modelo e sua
codificaçäo em ambos os paradigmas. O código-fonte é a implementaçåo do
modelo para sistema de tempo compartilhado, e encontra-se na íntegra, no
Apêndice B.

Em um sistema de tempo compartilhado, os aplicativos de usuários usam o
sistema com fatias iguais de tempo de computação; quando sua fatia de tempo
acaba, outro aplicativo é escalonado para a execução.
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No modelo, terminais de usuários são representados no modelo por um
índice user para um conjunto de elementos de vetores, ts[userl, unit[user] e
blks[user], que formam um registro-escritor do usuário. O Lésimo conjunto de
elementos corresponde ao i-ésimo terminal. Durante a inicialização do modelo,
todos os usuários são colocados no estado 'pensando"; quando o tempo de
"pensando" do usuário termina, acontece o evento lnit_lnteraction. O tempo de
chegada do usuário é registrado e seu pedido de memória escalonado. O modelo
representa um sistema com um nível fixo de multiprogramaçäo, definido por um
elemento facilíty, chamado memory, com o númeio de servidores igual ao nível
de multiprogramaçäo mpl. Um usuário requer memória, requisitando um servidor
desta facility, se todos os servidores estão ocupados, o usuário é posto em uma
fila, até que um servidor fique livre. Uma vez que o usuário tenha obtido uma
entrada no conjunto de niultiprogramação, seu ciclo entre CPU e disco é ativado;
após cada requisição de disco, o usuário requisita a CPU novamente, com
probabilidade px, ou termina sua interação, com probabilidade l-px.

O exemplo abaixo apresenta trechos da implementação do modelo de
sistema de tempo compartilhado (SMPL). O programa fonte 1 ,ê a representação
do paradigma estruturado e o fonte 2, a do paradigma de programaçäo orientada
a objeto:

fonte 1:

// modelo de simulação de um sistema de tempo compartilhado
main(){

int event, user;
px=1.0-(1.0/nio);
smpl (0, "Timesharing System Model ");
CPU = facility ("CPU ",1);

memory =facilitY ("memory ", ffiPl)i
disk [1] = facility ("disk 1 ",11i
disk [2] = facility ("disk 2",11i
for (user = 1 ; user< = nTi user ++) schedule (1, expnt 1(Z), user); 

o
while (1)

t
cause (&event, &user);
switch (event)

t
case 1: lnit_ Interaction (user); break;
case 2: Request_ Memory (user); break;
case 3: Request_CPu (user); break;
case 4: Release_ CPU (user); break;
case 5: Request_ Disk (user); break;
case 6: Release_ Disk (user); break ;

)
)

)

il t1.1

il t1.2
il 11.3

il t1.4
il t1.5
il t1.6
il 11.7

il 11.8

il 11.9

il 11.10

il 11.11

ll 11.12

il t1.13
il 11.14

il t1.15
il t1.16
il t1.17
il t1.18
il 11.19

il t1.20
II t1.21
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fonte 2

void TTimeSharingApp::lniciaModelo (){
int user;
px=1.0-(1.0/nio);
strcpy( NomeModelo, "Timesharing System Model ");
CPU = facility ("CPU ",1);

memory =facility ("memory ", Íìpl)i
disk [1] = facility ("disk 1 ",1'i
disk [2] = facility ("disk 2 ", 1li
for (user = 1 ; user< = nTi user ++) schedule (1, expnt 1(Z), user);
parar = FALSE;

)

IIt2.1
il t2.2
il 12.3

1ilz.4
il 12.5

il,2.6
il t2.7
il t2.8

void TTimeSharingApp::Modelo 0 {
int event, user;
cause (&event, &user);
switch (event) {

case 1: lnit_ lnteraction (i¡ser); break;
case 2: Request_ Memory (user); break;
case 3: Request_CPu (user); break;
case 4: Release_ CPU (user); break;
case 5: Request_ Disk (user); break;
case 6: Release_ Disk (user); break ;

)
)

ll a2.9

IIt2.10
il 12.11

il 12.12

il t2.13
il t2.14
il t2.15
il t2.16
il t2.17
il t2.18

BOOL TTimeSharingApp: : ParadaModelo${
double Rt, X;
reportf ( ); Rt = rsum / (1000 .0 " (double) ctr);
x = 1000 .0 " (double) nixns / time ( );
printf (" \ n \ nthroughput = o/o. 3Í interaction / sec. \ n ", X);
printf (" mean response time = o/o.3t secs. \ n", Rt);
return ( TRUE );

)

il 42.19

il t2.20
il,2.21
il 12.22

il 12.23
il t2.24

main 0 {
TTimeSharingApp TSApp;
TSApp.Run ( );

)
il t2.25
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Observando o fonte 1, as linhas [1.1-11.7] implementam a iniciação das
variáveis do programa; observando o fonte 2, as linhas [12.9-12.8],
implementadas na funçäo lnicia Modelo$, têm o mesmo código das linhas [11.1--
11.71 do fonte 1.

As tinhas fl1.8--11 .211, no fonte l, implementam o modelo do exemplo e såo
equivalentes às linhas 112.9--12.181 do fonte 2, que estäo implementadas na
função ModeloQ.

No fonfe l, a linha tl1.8l implementa o critério de parada do modelo; no
fonte 2, tal critério está implementado na função parada do modelo$, nas linhas

lt2.1e--t2.221.

O processo de execuçäo do modelo, na implementação orientada a objeto,

está na linha [2.25].

O método RUNQ é implementado pela classe TApplication que se encontra
definida pelo OWL (Object \Mndows Library) IBOR 94]. Este método ê o

responsável pela execução do programa.

A sequência de execução é mostrada na Figura 5.2:

Figura 5.2. Estrutura de Execução do Método TApplication::Runfl

Para uma rápida apresentaçåo de OOP em C++, ver Apêndice A; para
uma explicação suscinta do OWL, ver Apêndice B.

Modelo0

ParadaModeloO

Fim Execução
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5.4. Utilização do Módulo Visual

Esta seção apresenta um exemplo funcional do Módulo Visual do ASIA. O
módulo é apresentado com a execução do exemplo do servidor central proposto
por MacDougall [MAC87]. Este exemplo é usado para mostrar as principais
opçöes do Módulo Visual e a utilidade destas opçöes (veja maiores informações
sobre as outras opções em [PED95]).

A Figura 4.5 apresenta a interface do Módulo Visual, onde podem-se
visualizar as opções disponíveis para um usuário. Dependendo da
parametrizaçâo do modelo, algumas opçöes não estão disponíveis.

A Figura 5.3 apresenta a Barra de Menu do Módulo Visual, que é discutida
a seguir.

Sastrear
Iltilitåriosr

P-gradas
Janelas

Gráficos parâmetros fabelas
Help Sair

Figura 5.3. Barra de Menu

Figura 5.4. Bara de Acesso Rápido

5.4.1. Menu do Módulo Visual

Cada modelo implementado que utiliza o Módulo Visual é gerado com a
Barra de Menu apresentada na Figura 5.3; é através dela (e também da Barra de
Acesso Rápido, Figura 5.4) que o usuário pode acessar as opçöes do Módulo
Visual.

A seguir, são detalhadas algumas opções da Barra de Menu.
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Rastrear

Através da opção Rastrear, o usuário pode verificar o que está

acontecendo internamente com o modelo simulado. Os eventos e fokens gerados

são apresentados em uma ca¡xa de diálogo, mediante o tempo de ocorrência

(Figura 5.5).

AS¡A - Cc'ntral'Scrvcr llodcl
Sastrear Psradas etros labelas s Janelas Help Sair

Figura 5.5. Caixa do Diálogo de Rastreamento

Esta opçäo também é ativada pela opção Paradas, seja pelo tempo de

simulação como pelo valor de parâmetro. Na Parada por tempo de simulação, o

usuárió determina um vator de tempo que será usado na comparação com o

tempo de simulação do modelo. Quando o tempo for maior ou igual a este valor,

interrompe-se a simulação com uma ca¡xa de diálogo, avisandg o usuário da

parada e perguntando sóbre a ativaçäo do rasüeamento (Figuras 5.6 e 5.7).
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Figura 5.6. Parada por Tempo de Simulaçäo

Figura 5.7. Ativação de Rastreamento

A parada por Valor de Parâmetro funciona de maneira similar à Parada por

Tempo de Simulaçäo [PED95].

Gráficos

Na opção Gráficos, o usuário tem a sua disposição a seleção de gráficos.
pode-se requerer um número ilimitado de gráficos, sendo cada um deles gerado

e tratado por janelas independentes umas das outras. Entretanto, deve ser

considerado um número limite, de talforma que se possa visualizar a maioria dos

grá,ficos pedidos. As janelas podem ser dimencionadas usando-se as opções do

sub-menu Janelas [PED95].
Uma vez seiecionada esta opçäo, aparecerá uma caixa de diálogo (Figura

S.B) para que o usuário possa escolher o tipo de parâmetro que deseja usar na

geåçgo do gráfico. As quatro primeiras opções usam como abscissa o tempo de

56



capítulo 6 - M6dulo Wsual oara o ASíA

simulação, enquanto a última opçåo fica à escolha do usuário, ou seja, ele deve

escolher um parâmetro para a abscissa

Figura 5.S. Opçöes de Gráficos

Quando uma das três primeiras opções for escolhida, o módulo visual
gerará uma nova caixa de diálogo para a seleçäo de uma das facilities definidas

no modelo simulado (Figura 5.9).

Figura 5.9. Facilities do Modelo

Selecionada a facility, deve-se informar o intervalo do gráfico (Figura 5.5);

o intervalo informa ao gerador de gráficos do módulo visual quais pontos devem
ser "acesos" e em que cor (pontos fora do intervalo säo vermelhos e pontos
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dentro do intervalo são azuis). O intervalo no eixo X é usado para interromper a
geração do grafico quando o valor do índice escolhido, no início da geração,
somado do valor de intervalo, for atingido. Neste momento, uma caixa de diálogo
pergunta pela continuidade da geraçåo; caso seja pedida a continuidade, o valor
final do intervalo torna-se o inicial e o processo se repete.

Figura 5.10. lntervalo de Gráficos

Na escolha das duas últimas opções, o processo de seleçåo é o mesmo,
porém a seqüência é alterada. Para a quarta opçåo, a seqüência é Figura 5.11 e
Figura 5.10 e, para a última opção, a seqüência é Figura 5.12 e Figura 5.11.
Caso a opção seja a última, devem-se escolher os dois parâmetros, antes de
fornecer o intervalo.

Figura 5.11. Observação / Parâmetro

Tempo

Tamanho médio da fila *eivel 3

mÆflln¡il$Ëfi¡nl¡fÊ
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Figura 5.12. Parâmetro / Parâmetro

Após a seleção da opçäo e informação do intervalo do gráfico, o módulo

visual abre uma nova caixa de diálogo, que apresenta os tipos de gráficos

disponíveis (Figura 5.13). Selecionando-se um dos quatro tipos, uma janela é
aberta, apresentando o gráfico selecionado, e a execução do modelo é retomada.

A janela gráfica apresenta como título o nome do valor de ordenadas (Figura

5.14).

Figura 5.13. Tipos de Gráficos

¡frEtlt*ill
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Figura 5.14. Janela Gráfica

Esta opção fornece ao usuário do Módulo Visual a oportunidade de uma
análise mais clara do andamento do seu modelo. É interessante salientar que,

como todas as janelas em MS-\Mndows, as janelas gráficas têm capacidade de
se ajustarem ao espaço de tela disponível.

Parâmetros

Esta opçåo do Módulo Visual permite que o usuário altere valores definidos
no início da execução do modelo e analise o comportamento do modelo com o
novo valor configurado. A Figura 5.15 apresenta a lista de paråmetros definidos
no modelo exemplo, bem como seus valores, e permite a alteração dos mesmos
(Figura 5.16).

Figura 5.15. Parâmetros

I l9.OO I 2l .OO I 23.OO |2S,OO I 27.OO l29.OO

tour

8.to

50

É.30

2.?O

o.00
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Figura 5.16. Ediçäo de Parâmetro

Utilitários

Na opção Utilitários, o usuário dispõe de relatórios, manipulaçäo da

seqüência de números aleatórios, determinação de batch means e reiniciação do

modelo, entre outros.

Stream

Na opção Stream, o usuário pode mudar a semente de números aleatórios
que está sendo usada para a geração de números aleatórios pelo modelo. Veja

maiores detalhes sobre sementes de números aleatórios em [MAC87].

A Figura 5.17 apresenta a caixa de diálogo para leitura da nova semente

de números aleatórios.

Figura 5.17. Semente de Números Aleatórios
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Relatório

Na opção Relatório, o usuário pode verificar um relatório sobre o
andamento de filas das facilities definidas no modelo simulado (Figura. 5.18).
Caso o número de facilities definidas seja maior que o espaço da caixa de
diálogo, uma barra de rolagem aparecerá no lado esquerdo da caixa de diálogo,
permitindo que o usuário visualize as facilities restantes.

AS¡A - Central Scrver llodel
fastrear Pgradas Qráficos Iabelas Ut¡ os lanelas Sair

Figura 5.18. Relatório de Facilities

Batch Means

Para controlar o tamanho da execução do modelo de simulação, assim
como estimar o valor médio de uma variável de simulação - com intervalo de
confiança e acuracidade especificados - o módulo visual implementa um
procedimento seqüencial, baseado no método de batch means [MAC87].

Ao selecionar esta opçåo, o usuário visualiza a caixa de diálogo da Figura
5.19, onde deve selecionar os parâmetros de observação e o índice. Após a
seleção, uma nova caixa de diálogo é apresentada (Figura 5.20) e o usuário
preenche os dados pedidos ou, então, aceita os valores-padrão.

00038-1:¡0 38.150
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Figura 5.1 9. Definição de Batch Means

Figura 5.20. Valores BatchMeans
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Resef

A opção Reset permite que o usuário reinicie a simulação do modelo, sem

interromper a sua execuçäo. Quando selecionada, uma caixa de diálogo pergunta

se o usuário deseja reiniciar o modelo; em caso afirmativo, as filas de eventos e

as filas das facílities säo zeradas.

5.5. Gonclusão

A utilização de aplicaçöes com interfaces gráficas de alto nível permite que

os usuários tenham um ganho de produtividade e vejam com maior clareza as

características dos resultados obtidos através das. Uma console gráfica é atrativa
pelo conforto fornecido, através de ícones e símbolos gráficos, e pela clareza

com que se manipulam e observam os resultados de uma aplicação.

Como discutido neste capítulo, embora as implementações de aplicaçöes
gráficas sejam relativamente novas, e por isto tragam algumas dificuldades e

ãesafios, o produto final tem sua superioridade bem ressaltada em relaçäo a um

produto orientado a caracteres. A forma como os resultados são apresentados

em um ambiente gráfico facilita o trabalho de análise para o usuário.

Embora dependa da linguagem de simulação (no caso, SMPL), o Módulo

Visual do AS|A ê de fácil utilização e manipulação. Como existe esta

dependência, o usuário que desejar usar o Módulo Visual separadamente do

AS¡A deverá conhecer, além de programação orientada a objetos em ambiente

MS-Windows, a extensäo funcional SMPL. Uma vez que se utilize todo o AS|A na

tarefa de simulação, a linguagem de que dependem o Gerador e o Módulo Visual

do AS¡A torna-se irrelevante (desde que o sistema de interesse possa ser

representado através de um modelo de rede de filas).

As ferramentas utilizadas na implementação do Módulo Visual (BC 4.O2 e

OWL) estão, entre as mais indicadas para programaçåo em ambiente MS-

Windows, porem sem similar em outras plataformas gráficas, como X-Windows,

System 7 e OS/2, o que reduz seu potencial de portabilidade.
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Gapítulo 6
6. Gonclusões

6.1 Gonclusões

As conclusões do trabalho säo:

visando facilitar a manutenção e futuras expansões do módulo visual foi
desenvolvida uma documentação completa e detalhada, descrevendo os

aspectos relacionados com a implementaçäo. O usuário final também dispöe
de um manual, com instruções que apresentam o funcionamento das opçöes
do módulo visual, passo a passo;

a interface fornecida pelo módulo visual é a mesma para todo e qualquer
programa de simulação gerado com o módulo visual;

embora seja parte integrante do AS|A, o módulo visual pode ser usado
separadamente. Para tanto, o usuário necessita de conhecimentos em
programação orientada a objeto, SMPL e simulaçäo orientada a evento;

a utilização dos elementos fornecidos pelo MS-Windows, para elaborar a
interface oferecida pelo módulo visual, facilita o aprendizado por parte do
usuário. Quando já está acostumado a utilizar aplicativos desenvolvidos para

o MS-\Mndows, ele pode aplicar seus conhecimentos na interface do módulo
visual, uma vez que foram utilizados elementos-padräo, como as caixas de
diálogos.

a inclusão do Módulo Visual no AS¡A amplia consideravelmente a
funcionalidade e versatilidade do sistema, tornando-o uma ferramenta ainda
mais atraente.

o

o

o

o

o
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6.2. Dificuldades Encontradas

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho foram encontradas
algumas dificuldades de ordem prática que merecem ser destacadas.

O novo paradigma de programação orientâda a objetos requer um tempo
de aprendizado longo, embora tenha-se recuperado parte deste tempo na
aplicação dos conceitos adquiridos. Teve-se de aprender o uso do pacote de
programação OWL 2.0 (Object \Mndows Library version 2.0) fornecido pela

Borland, junto com seu compilador C++. Com este pacote de programaçåo, o
trabalho de codificação foi reduzido (muitas vezes simplesmente a sobrescrição
de métodos já criados).

Outra dificuldade foi a ambientação com o MS-Windows (em sua forma de
trabalho e manipulação de processos). O trabalho em ambientes orientados a

eventos, com comunicaçåo por troca de mensagens entre objetos, foi, a princípio,

misterioso e fascinante.

Embora escrito em linguagem C, o SMPL[MAC87] teve de ser confÏgurado
e ajustado para ser compilado com o compilador Borland C++, versåo 4.O2;

algumas funções tiveram seu fluxo de saída alterado para listas e caixas de
diálogos, uma vez que a versåo originaltem como saída-padrão, a tela de vídeo.

Por ter sido desenvolvido modularmente, o código-fonte do ASiA tem

características pessoais de seus programadores, o que, de certa forma, dificultou
o entendimento do funcionamento interno de cada um deles. Há ainda a lacuna
criada pela diferença entre a programação estruturada e a programação

orientada a objetos. Porém, houve apoio e sugestöes das pessoas que
participaram direta ou indiretamente da construçäo dos outros módulos do AS|A.

Em relaçäo à bibliografia disponível acerca de Front-Ends de Simulação,
apesar de escassa, ela foi suficiente para o desenvolvimento do Módulo Visual. A
vasta bibliografia sobre Programação Orientada a Objeto serve apenas como
base para o aprendizado conceitual. No momento de se utilizar as características
de orientaçäo a objetos já implementadas nos compiladores, há necessidade de
um estudo profundo dos manuais destes compiladores, com referência à
programação orientada a objeto.
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Capítulo 6 - Conclusões

6.3. Contribuições do Trabalho

Os resuttados obtidos neste estudo trazem algumas contribuiçöes, em

funçäo do desenvolvimento do Módulo Visual:

o em um ambiente de simulação, um requisito necessário ao usuário é a

capacidade de manipular e analisar os resultados obtidos. No AS¡A, isto é
possível através do Módulo Visual, que fornece uma interface clara e de fácil

manipulaçäo para seus usuários.

o a implementação de um módulo que possibilita aos usuários do ASiA verificar

e validar seus modelos de simulaçäo, durante a execução do programa

correspondente. A opção de rastreamento do Módulo Visual apresenta as

ocorrências internas do modelo, permitindo que o usuário interrompa a
simutação e corrija eventuais erros de lógica no modelo simulado;

. a necessidade de se esperar o término da simulação para se validar e verificar
o modelo fica reduzida pelas ferramentas de depuração e análise
(rastreamento, gráficos e relatórios) do Módulo Visual. Tais ferramentas
fornecem informaçöes sobre o andamento da simulação durante a execução;

. a construção do módulo visual permite obter total domínio do sistema
desenvolvido, o que resultou na produção de uma documentação completa
sobre a implementaçåo e utilização do mesmo [PED95, PED9Sa]. lsto
possibilita a fácit integraçäo de novas características que amplia a

funcionalidade oferecida pelo Módulo Visual;

o fato de o Módulo Visual ter sido desenvolvido em ambiente gráfico de ampla
difusão (MS-\Â/indows) permite que o usuário aprenda rapidamente a

manipular menus, ícones e mouse;

a

um programa de simulaçäo é executado freqüentemente com valores fixos para

alguns itens (número de servidores, número de filas, etc); isto acarreta uma nova
recompilação do programa quando se deseja analisar o comportamento do
modelo, com valores diferentes dos iniciais. Com o Módulo Visual é possível

definir tais valores como parâmetros, possibilitando que o usuário altere estes
valores e reinicie o programa, sem necessidade de recompilá-lo.
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Caoítulo 6 - Conclusões

6.4. Sugestões Para Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos no presente estudo levam a algumas sugestões que
poderiam dar continuidade ao tema abordado:

na versäo atual do módulo visual, as variávei3 de sistema que representam
parâmetros são do tipo ponto flutuante. Permitir que o usuário defina o tipo da
variável é uma opçåo interessante, que implica em alteraçöes tanto no Módulo
Visual como no EdGraf [SPOgaa] e no Gerador de Aplicaçöes [SPO9ab];

pode-se trocar a linguagem SMPL, utilizada na versão atual do Módulo Visual,
pela extensão funcional desenvolvida no ICMSC (e outras de interesse) ;

pode-se acrescentar a opção de impressäo dos gráficos gerados;

uma característica importante a ser acrescentada é a geraçåo de arquivos de
registro das funções executadas, permitindo uma análise posf moftem dos
resultados obtidos na execuçäo do modelo;

outra característica interessante de se acrescentar é a de possibilitar a
alteração de eventos e/ou tokens gerados em determinado momento da
simulação.

o

o

O
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Apêndice A
Programação Orientada a Objeto

Este apêndice descreve as propriedades do paradigma orientado a objeto
e define os termos usados pela linguagem C++, em apoio a este paradigma.

A.1. lntrodução

O paradigma da programaçäo orientada a objeto oferece um novo método
de desenvolvimento de software para uma variedade de aplicaçöes. O conceito
fundamental do paradigma orientado a objeto é que as soluções dos problemas
são implementadas através do envio de mensagens a objetos. Para isto os
objetos de uma solução precisam ser definidos juntamente com as mensagens
que cada objeto responderá. Este conceito contrasta com a 'programação
estruturada, onde såo definidos estruturas de dados, que são enviadas como
parâmetros para procedimentos definidos [WE91,WlN93].

Existem cinco componentes-chave no paradigma orientado a objeto:
objeto, mensagem, c/asse, instância e método. Estes componentes têm forte
interrelação e säo definidos uns em termos dos outros. Uma linguagem orientada
a objeto precisa dar suporte às propriedades de abstração, encapsulaçäo,
herança e polimorfismo [WE91].

Um objeto proporciona abstraçåo encapsulada que mantém seu próprio
estado. A maneira como um objeto responde a uma mensagem depende não
apenas da mensagem específica que lhe foi enviada (juntamente com seus
parâmetros), mas também do estado interno do objeto propriamente dito. O
objeto também tem um protocolo de mensagens claramente definido que ele
responde e métodos que definem a resposta. Esta encapsulação de estado e
protocolo é única no paradigma orientado a objeto. Além disto, os conceitos de
herança e polimorfismo são amplamente apoiados nas linguagens orientadas a
objeto.

69



Apêndice A

2. Objeto, Mensagem, Glasse, lnståncia e Método

4.2.1. Definições

Os cinco componentes-chave do paradigma orientado a objeto såo
descritos abaixo:

objeto: uma abstração encapsulada que inclui informaçöes de estado
e um conjunto claramente definido de protocolos de acesso
(mensagens que cada objeto responde).

mensagem: um símbolo, um identificador ou uma(s) palavra(s)-chave
especial, com ou sem parâmetros, que representa uma ação a
ser praticada pelo objeto.

. classe: um tipo específico de objeto definido por uma descrição de
classe, que identifica tanto as variáveis de estado quanto os
protocolos de acesso para um objeto daquela classe. Como ela
é organizada hierarquicamente, as subclasses herdam as
propriedades de suas classes superiores. A classe também é
objeto em algumas linguagens orientadas a objeto.

instância: os objetos são inståncias de uma classe. As propriedades de
qualquer instância (objeto) são determinadas pela descriçåo da
classe à qual pertence.

método existe um método destinado a cada mensagem definida para

cada objeto de qualquer classe. O método define como deve
ser implementada uma mensagem para um objeto. Ele
consiste tipicamente em uma série de expressões objeto-
mensagem e pode usar protocolos de outras classes também.

Em resumo, objetos são inståncias de classes que respondem a
mensagens, de acordo com métodos determinados pelo protocolo de descrição
da classe. Os objetos também têm variáveis de estado definidas no protocolo de
descrição da classe, que podem ter valores iguais ou diferentes nas várias
instâncias da classe

Em C++, a terminologia de alguns dos conceitos citados é diferente.
Alguns comentários sobre os termos específicos de C++, em relação às
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definiçöes das linguagens orientadas a objeto [WE91,WN93l, são apresentados
a seguir:

. classe: em C++, a palavra reservada c/ass representa um novo tipo de
dado, que é uma extensäo do tipo de dado struct.

. objeto: variável do tipo nomeclasse, onde nomeclasse foi definida de
acordo com as regras de c/ass. 

'

. mensagem: as mensagens que um objeto pode responder são
especificadas por protótipos de função na definição da classe.

Os protótipos de função incluem tipo de retorno, nome do
identificador e lista de parâmetros. A lista de parâmetros deve
conter especificações de tipo e, opcionalmente, identificadores.

método os métodos em C++ säo definições de função. A combinação
dos protótipos de função e das definições de função
(representando mensagens que um objeto pode responder) é
cotetivamente chamada de funçäo-membro da classe. Os
membros de uma classe incluem todas as funções membros e

campos de dados.

. subclasse: uma subclasse de C++ é chamada de classe derivada. Sua
classe superior ou classe-mãe é chamada de classe base.

A.3. ABSTRAçÃO, ENCAPSULAçÃO, HERANçA E POLIMORFISMO

O dicionário define Abstração como "ato de separar mentalmente um ou

mais elementos de uma totalidade complexa (coisa, representação, fato), os
quais só mentalmente podem substituir fora dessa totalidade". As abstrações
suportadas por um soñuvare e por uma linguagem possibilitam o desenvolvimento
de soluções de problemas de alto nível.

O dicionário define Encapsulação como resultado do "processo de incluir
ou encerrar em cápsula". Em uma linguagem orientada a objeto, a unidade de
encapsulação é o objeto. A cápsula ou objeto inclui entidades específicas como
os dados de estado e os protocolos de mensagem que os objetos respondem.

O dicionário define Herança como "aquilo que se herda; bem, direito ou

obrigaçåo transmitido por via de sucessão ou disposição testamentária; aquilo
que se recebeu dos pais, das gerações anteriores, da tradição." A definição está
claramente voltada à herança de pessoas; no entanto, o conceito pode ser
aplicado a objetos e classes, como ilustram as classes biológicas. No caso da
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programaçäo orientada a objeto e dos objetos, a herança é interpretada como o
recebimento de propriedades (dados de estado e protocolos de mensagem)

vindas do protocolo especificado em uma classe-mãe.

O dicionário define Polimorfismo como "existência de órgãos ou plantas

com diversas formas". Na programação orientada a objeto, esta propriedade

obviamente se aplica às mensagens e suas implementaçöes. Significa também
que uma determinada mensagem toma forma no rhomento da execução; ou seja,

a forma propriamente dita de implementação de uma mensagem é determinada
por e está vincutada a um objeto no momento da execução [WlE91,WN93l.

4.3.1. Abstraçäo e Encapsulação

Um objeto contém em si mesmo os valores de seu estado interno, de

acordo com o que representam as variáveis de estado de um objeto de sua

classe. Contém também o conhecimento de como responder a um conjunto de

mensagens. Todas as propriedades de uma abstração, incluindo valores das

abstrações de dados (variáveis de estado), eståo encapsuladas em um objeto.

Assim, fala-se de objetos como se fossem encapsulações de abstrações.

Os dois componentes essenciais dos objetos como encapsulações de

abstrações säo determinados (1) pelas definiçöes das abstraçöes (definições do

campo de dados e da funçäo-membro, contidos no protocolo de descriçäo da

classe) e (2) pelo estado interno (valores reais dos campos de dados de um

objeto).

A flexibilidade no controle do acesso ao estado interno de um objeto em

ç++ aplica-se a objetos das classes derivadas e também a objetos das classes
externas. Essa flexibilidade proporciona uma rica variedade de mecanismos de

controle e aumenta a complexidade de C++ [WE91].

A.3.2. Herança

O conceito de herança é, em geral, descrito em termos de classes
biológicas. Uma subclasse herda propriedades das classes superiores, além de
possuir, normalmente, suas próprias características. Esta abordagem de herança
tem especialização crescente nos níveis de classes inferiores e generalidades

nos níveis superiores.
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Em termos de linguagem de programação orientada a objeto, o suporte à
herança requer que as classes sejam definidas dentro de uma hierarquia. Uma
determinada classe pode ser declarada como subclasse (ou classe derivada) de
uma outra classe (classe-base). O suporte à herança múltipla requer que uma
classe seja derivada de mais de uma classe-base [W¡E91].

4.3.3. Polimorfismo

O polimorfismo é'melhor descrito em termos de suas propriedades. O

suporte e a facilidade de uso destas propriedades varia entre as linguagens
orientadas a objeto. O suporte das características genéricas em ç++ é deficiente
e espera-se que os tipos parametrizados sejam implementados em uma versão

futura de c++ para contornar esta deficiência [wlE91, WN93]. Quatro
propriedades características do polimorfismo em soluçöes de problemas por

computador såo listadas abaixo:

A.3.3.1. Sobrecarga de Funçäo

Sobrecarregar os nomes das funçöes significa que o mesmo nome de

função pode ser usado como mensagem a objetos de classes diferentes, e que

cadã objeto responderá adequadamente. A linguagem C++ também permite

estender a sobrecarga dos nomes de funções a aplicaçöes independentes das

classes.
Os nomes de funções sobrecarregadas em C++, que näo fazem parte do

protocolo de uma descrição de classe, podem ser sobrepostos. As listas de
parâmetros das funções sobrepostas precisam ser diferentes. A diferença nas

listas de parâmetros pode estar no número, no tipo ou na ordem dos parâmetros.

Os nomes das funções dentro de uma descrição de classe também podem

ser sobrecarregados. As restriçöes com relação a diferenças nas listas de
parâmetros ainda se aplicam.

Os nomes das funções podem ser sobrecarregados em uma classe
derivada (usando o mesmo nome presente na classe base), sem que a lista de
parâmetros seja diferente.

Os nomes de funçóes em classes não relacionadas podem ser
sobrecarregados sem restrições. A função apropriada é vinculada a um objeto
com base no tipo (classe) deste objeto; este vínculo é feito no momento da

compilação [BOR92, WlE91, WlN93].

73



Apêndice A

4.3.3.2. Sobrecarga de OPerador

A sobrecarga de operadores é desejável do ponto de vista de consistência

de uso. O exemplo clássico é sobrecarregar operadores aritméticos para uma

classe que represente números comptexos. Os operadores de entrada e saída

(l/O) podem ser sobrepostos para facilitar o uso quando se executa entrada e

saída padräo.

A linguagem C++ oferece mecanismos para a sobrecarga de operadores,

através Oa ãefiniçäo de úma função, usando o especificador operador na frente

do operador sobreposto. Existem mais de quarenta operadores na linguagem que

poOém ser sobrecarregados, inctuindo operadores de atribuiçäo, teste de

igualdade e acesso [BOR92, WlE91, WN93].

A.3.3.3. Funçöes Virtuais e Vinculo Tardio

O vínculo tardio exige consulta a tabelas ou cálculos de deslocamento. As

linguagens compiladas como C++ normalmente executam um vínculo precoce,

poi cõnOição padräo. Um método é vinculado a um objeto no momento da

compilação.

Existem soluções de problemas em que o vínculo tardio é parte essencial

de um bom projeto orientado a objeto. lsto se aplica quando a mesma mensagem

é enviada a objetos que podem ser instâncias de qualquer classe em uma

hierarquia. A resposta de cada classe da hierarquia à mensagem pode ser

diferente. Há necessidade de um mecanismo para chamar o vínculo tardio nas

linguagens compiladas para que a soluçäo do problema tenha êxito.

C++ permite o vínculo tardio em funções-membro que såo declaradas

como virtuais (a declaraçåo da funçäo-membro é precedida da palavra reservada

virtual'¡.
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Fonte de Exemplo do Paradigma

Estruturado e Orientado a Objeto

Este apêndice apresenta a implementação do exemplo discutido no
capítulo 5. O programa do parágrafo 8.1 é a representação do paradigma
estruturado, enquanto o do parágrafo 8.2 é a representação do paradigma de
programação orientada a objetos. A numeraçåo existente em algumas linhas dos
códigos fontes referem-se ao texto do capítulo 5.

8.1. lmplementação Estrutura

#include <smpl.h>
#define QUEUED 1

#define nT 16
#define mpl 6
#define Tcpu 40.0
#define nio 12.O
#define Z 5000.0
#define Tsmax 50.0
#define Tsmode 16.0
#define Trev 16.7
#define Txfr 0.52
#define nixns 2OOO

real ts[nT+1];
int unit[nT+1],

blks[nT+1];

real px,

rsum=0;
int CPU, memory,

disk[3],
ctr=O;

Il paràmetros do modelo
// número de terminais
// número máximo de usuários na memória
// tempo médio de requisição tempo de CPU/IO
// número médio de los/ interações
// tempo médio de estado "pensando" (ms.)
// tempo máximo de busca
// modo de distribuiçäo de tempo de busca
// tempo de revolução do disco
lltaxa de transferência do disco
// número de interações para simular
// descritores de usuários
// tempo de chegada
// número de unidades para requisição de disco
// tamanho de requisição de disco em blocos
ll variáveis do modelo
// probabilidade de requisiçåo de CPU no término de
// acesso ao disco

// soma do tempo de resPosta
// descritores de "facility" de sistema

// número de interaçöes completada
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// modelo de simulaçäo de sistema de tempo compartilhado
main(X

int event, user;
px=1.0-(1.0/nio);
smpl (0, "Timesharing System Model ");
CPU = facility ("CPU ",1);

memory =facilitY ("memory ", ffiPl)i
disk [1] = facility ("disk 1 ",11i
disk [2] = facility ("disk 2",1¡i
for (uõer = 1 ; user< = nTi user ++) schedule (1, expnt 1(Z), user);

while (1)

t
cause (&event, &user);
switch (event)

(
case 1: lnit- lnteraction (user); break;
case 2: Request- Memory (user); break;
case 3: Request-CPu (user); break;
case 4: Release- CPU (user); break;
case 5: Request- Disk (user); break;
case 6: Release- Disk (user); break ;

)
)

)

Apêndice B

il11.1
ilt1.2
il\1.3
il 11.4

il t1.5
It 11.6

il 11.7

il 11.8

It 11.9

ll 11.10
ll l'1.11

il 11.12

il 11.13

il t1.14
il t1.15
il 11.16
il t1.17
il 11.18

il 11.19
il J1.20
il 11.21

// EVENTO 1: inicia interação do usuário
lnit_ lnteraction (user)

int user;
{ // registra tempo de chegada e escalona requisição de memória

ts [user] = time ( ); schedule (2,0.0,user];

l

tl EVENTO 2: requisiçäo de memória
Request_Memory (user)

int user;
(

if (request (memory, user,0) I = QUEUED) schedule (3,0.0,user);

)
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// EVENTO 3: Requisição de CPU
Request_CPU (user)

int user;
t

¡f (request (CPU, user, 0) I = OUEUED)
schedule (4, expnt 1 (Tcpu), usser);

)

ll EVENTO 4: Libera CPU
Release_CPU (user)

int user;
{ // libera a CPU e inicia a requisição de E/S do usuário

release (CPU, user);
blks [user] = 1; unit [user] = random (1,211'

schedule (5,0.0, user);
)

// EVENTO 5: Inicia requisição de disco
Request_Disk (user)

int user;

t
real t, triang ( );
¡f (request (disk [unit [user] l, user, 0) I = QUEUED)

{ // calcula o tempo de requisiçäo de disco e escalona o término
t = triang (0.0, Tsmax, Tsmode) + uniform (0.0, Trev) + Txff blks [user];

schedule (6, t, user);
)

)
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// EVENTO 6: Término da requisição de disco
Release_Disk (user)

int user;
t

release (disk [unit [user] l, user);
if (ranf O>px)

{ // end interaction: release memory, sôhedule think time
release (memory, user); rsum t= time ( ) - ts [user];
if (++ ctr == nixns) end_run ( );
schedule (1, expnt 1 (Zl, user);

)
else schedule (3,0.0, user),

)

ll Gera variaçäo triangular
realtriang (a,b,c)

real a, b, c;
{ // generate random variate from a triangular distribution with

ll range [a, b] and mode c. Normaalize triangle to range [0, 1]
ll and transform mode accordingly, compute variate from normal-
Il ized distribution, and transform to original distribution
real x, r = ranf ( ), w = (c-a) / (b-a);
if (rcw) x = sqrt (r * w);
else x = 1. O-sqrt ( (1 .0-w) . (1.0-r) );
return (a + x. (b-a) );

)

// Termina execuçäo da simulação
end_run ( )

t
real Rt, X;
reportf ( );
Rt = rsum / (1000 .0 * (real) ctr); x = 1000 .0 * (real) nixns ltime ( );
printf (" \ n \ nthroughput = o/o. 3Í interaction / sec. \ n ", X);
printf (" mean response time = o/o.3Í secs. \ n", Rt);
exit (0);

)
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8.2. lmplementação Orientada a Objeto

Arquivo Cabeçalho (.H) :

#include <owl\owlpch. h>
#pragma hdrstop

#include <owl\statusba. h>
#include <owl\controlb. h>
#include <owl\buttonga. h>
#incl ude <owl\docm anag. h>
#include <owl\listbox. h>
#include <owl\mdi.h>
#include "tasia.h"

#define QUEUED 1

ll paràmetros do modelo

#define nT 16
#define mpl 6
#define Tcpu 40.0
#define nio 12.O
#defrne Z 5000.0
#define Tsmax 50.0
#define Tsmode 16.0
#define Trev 16.7
#define Txfr 0.52
#define nixns 2OOO

// número de terminais
// número máximo de usuários na memória
// tempo médio de requisição tempo de CPU/IO
// número médio de los/ interações
// tempo médio de estado "pensando" (ms.)
// tempo máximo de busca
// modo de distribuiçåo de tempo de busca
// tempo de revoluçäo do disco
Iltaxa de transferência do disco
// número de interações para simular
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class TTimeSharingApp : virtual public TAS¡A {
public: Il declaraçåo de atributos do modelo (variáveis)

// descritores de usuários
double ts[nT+1]; // tempo de chegada
int unit[nT+1], llnúmero de unidades para requisiçåo de disco

blks[nT+1]; // tamanho de requisição de disco em blocos
llvañáveis do modelo

double px, // probabilidade de requisição de CPU no término de
// acesso ao disco

rsum=O; // soma do tempo de resposta
int CPU, memory, '// descritores de "facility" de sistema

disk[3],
ctr=O; // número de interações completada

BOOL parar; // determina a parada do modelo

protected: // sobreescre os métodos do Módulo Visual
void Modelo ( void );
BOOL ParadaModelo ( void );
void lniciaModelo ( void );

// métodos do modelo
void lnit_ lnteraction (int user);

usuário
void Request-Memory (int user);
void Request_CPU (int user);
void Release_CPU (int user);
void Request_Disk (intuser);
void Release_Disk (int user);
double triang (double a,b,c );
void end_run (void);

); /l TTimeSharingApp

//EVENTO 1: inicia interação do

//EVENTO 2: requisiçäo de memória
//EVENTO 3: Requisiçåo de CPU

//EVENTO 4: Libera CPU
//EVENTO 5: lnicia requisição de disco
//EVENTO 6:Término requisição de disco

I I Gera variação triangular
//Termina execução da simulaçäo

Arquivo fonte (.Cpp )

void TTimeSharingApp::lnit_ Interaction (int user) (
// registra tempo de chegada e escalona requisição de memória

ts [user] = time ( ); schedule (2,0.0'user];
)

void TTimeSharingApp: : Request_Memory (intuser) {
if (request (memory, user, 0) I = QUEUED) schedule (3,0.0,user);

)
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void TTimeSharingApp::Request_CPU (int user) (
if (request (CPU, user,0) t = QUEUED) schedule (4, expnt 1 (Tcpu), usser);

)

void TTimeSharingApp::Release_CPU (user) {
ll libera a CPU e inicia a requisiçåo de E/S do usuário
release (CPU, user);
blks [user] = 1; unit [user] = random (1,21;
schedule (5,0.0, user);

)

void TTimeSharingApp::Request_Disk (user) {
double t;
¡f (request (disk [unit [user] l, user, 0] I = QUEUED)
{ // calcula o tempo de requisição de disco e escalona o término

t = triang (0.0, Tsmax, Tsmode) + uniform (0.0, Trev) + Txfi* blks [user];
schedule (6, t, user);

)
)

void TTimeSharingApp::Release-Disk (user) {
release (disk [unit [user] l, user);
if (ranf ( ) > px) ( // end interaction: release memory, schedule think time

release (memory, user); rsum += t¡me ( ) - ts [user];
if (++ ctr == nixns) end_run ( );
else schedule (1, expnt 1 (Zl, user);

) else schedule (3, 0.0, user);
)

double TTimeSharingApp::triang (doublea,b,c) {
// generate random variate from a triangular distribution with
ll range [a, b] and mode c. Normaalize triangle to range [0, 1]
ll and transform mode accordingly, compute variate from normal-
llized distribution, and transform to original distribution
double X, r = ranf ( ), w = (c-a) / (b-a);
if (rcw)x = sqrt (r* w); elsex = 1.O-sqrt( (1.0-w). (1.0-r) );
return (a + x. (b-a) );

)
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void TTimeSharingApp::end_run ( ) t
parar = TRUE;

)

void TTimeSharingApp:: lniciaModelo (){
int user;
px=1.0-(1.0/nio);
strcpy( NomeModelo, "Timesharing System Model ");
CPU = facility ("CPU ",1);

memory =facilitY ("memory ", ñìPl)i
disk [1] = facility ("disk 1 ",1¡i
disk [2] = facility ("disk 2",1'i
for (user = 1 ; user< = nTi user ++) schedule (1, expnt 1(Z), user);
parar = FALSE;

l

void TTimeSharingApp::Modelo 0 (
int event, user;
cause (&event, &user);
switch (event) {

case 1: lnit_ lnteraction (user); break;
case 2: Request_ Memory (user); break;
case 3: Request_CPu (user); break;
case 4: Release_ CPU (user); break;
case 5: Request_ Disk (user); break;
case 6: Release_ Disk (user); break ;

)
)

Apêndice B

il t2.1

il 12.2

il 12.3

il t2.4
1U2.5
il t2.6
il 12.7

il 12.8

BOOL TTimeSharingApp: : ParadaModelo(X
double Rt, X;
reportf ( ); Rt = rsum / (1000 .0 * (double) ctr);
x = 1000 .0 * (double) nixns / time ( );
printf (" \ n \ nthroughput = o/o. 3Í interaction / sec. \ n ", X);
printf (" mean response time = o/o.3Í secs. \ n", Rt);
retum ( TRUE );

)

il t2.9
il t2.10
il 12.11

il 12.12

il t2.13
il t2.14
It 12.15

il t2.16
il t2.17
il 12.18

il 12.19
il 12.20

il t2.21
il t2.22
il 12.23

il t2.24
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Apêndice B

main 0 {
TTim eSharingApp TSApp;
TSApp.Run ( );

)
llt2.25
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