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Resumo 

Este trabalho descreve o projeto e implementação do módulo de interface 
(Editor Gráfico) para o ASiA (Ambiente de Simulação Automático) que está em 
desenvolvimento no Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do 
Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos-USP. Através do Editor Gráfico, o 
ambiente ASiA capta todas as informações necessárias a um programa de simulação. 
Automaticamente, um Gerador de Aplicação produz o programa correspondente ao 
modelo definido. Um último estágio do ASiA deve oferecer ao usuário a possibilidade 
de visualização gráfica dos resultados obtidos na simulação. 

O Editor permite que o usuário especifique graficamente um modelo do sistema 
em estudo e obtém do usuário, através de menus e caixas de diálogo, todos os 
parâmetros necessários. Esses parâmetros são organizados em tabelas, utilizadas pelo 
Gerador de Aplicação para produzir o programa de simulação. 
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Abstract 

This dissertation describes the design and implementation of the ASiA 
(Automatic Simulation Environment) user-interface (the graphics editor). The ASiA 
has been developed by the Distributed System and Concurrent Computation Group at 
the Computer Science Department - ICMSC-USP. Ali the information required for 
the production of a simulation program is obtained by means of a graphic editor, on 
which the users draw their models and enter their parameters. The simulation 
program is produced by an application generator system, that manipulates all the 
information captured by the graphics editor and generates the adequate commands, 
according to a target simulation system. The ASiA environment also has a module that 
deals with the output results from the simulation program. 

This editor allows a user to describe graphically a sytem model through classical 
queue network symbols and to provide several parameters, by means of drop-down 
menus and dialog boxes. All this information is organind in tables that in turn are 
used by the application generator module. 





Capítulo 1 	 Introdução 

de projeto. A aplicação de ferramentas analíticas para a solução de modelos pode 
oferecer uma solução simples em alguns casos, porém sua utilização é limitada pela 
complexidade. Muitas vezes, para que um modelo seja tratável analiticamente, 
hipóteses não muito realistas sobre o sistema e/ou sobre sua operação têm que ser 
feitas, o que pode comprometer seriamente a credibilidade do modelo resultante. 
Porém, em situações onde a solução analítica é conhecida, sua utilização é 
recomendada, devido ao fato de apresentar resultados exatos. 

Simulação possibilita maior fiexibidade, pois é fácil realizar alterações no modelo 
para refletir mudanças no projeto ou no sistema real. Porém, modelos de simulação 
devem ser validados para que se obtenha um grau de confiabilidade nas medidas 
obtidas (a validação é uma tarefa complexa). 

As vantagens e facilidades envolvidas no uso de simulação implicam na sua 
utilização em áreas diversificadas como na meteorologia, na avaliação de redes de 
telecomunicações, no estudo de sistemas computacionais e biológicos, etc. Na área de 
sistemas computacionais, de modo geral, simulação vem sendo utilizada como 
ferramenta básica para avaliação de desempenho de sistemas que sejam reais (aqueles 
já implementados, em uso diário e que requeiram algum tipo de avaliação de 
desempenho) ou sistemas em fase de projeto (aqueles que figuram apenas nas 
pranchetas ou na imaginação de seus idealizadores). Em ambos os casos simulação é 
importante: no primeiro, por uma questão de respeito à comunidade de usuários 
(experimentações com o sistema podem perturbar o seu funcionamento); no segundo 
caso, o sistema não existe, e portanto uma abstração do mesmo deverá ser elaborada e 
a simulação poderá ser utilizada. Existem ainda situações onde a simulação é 
fundamental, pois a experimentação (quer seja com o sistema real, quer seja com um 
protótipo) pode ser catastrófica, e a solução analítica pode ser muito complexa. Um 
exemplo dessa situação são os testes de sistemas computacionais que controlam usinas 
nucleares. 

Contudo, apesar das características que fazem da simulação uma ferramenta 
atrativa, quando se utilizam programas computacionais para a implementação de 
modelos uma grande dificuldade pode residir na descrição do modelo. Normalmente, 
o interessado em simular um dado sistema deve inicialmente estudar o sistema e 
construir um modelo; existindo o modelo, deve-se então proceder à implementação de 
um programa computacional que represente o modelo selecionado. Essa tarefa pode 
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Capítulo 1 	 Introdução 

empregados no projeto de uma interface. Também são apresentados os principais 
elementos da interface gráfica oferecida pelo Microsoft Windows 3.1. 

No capítulo 5 são apresentadas as principais características de sistemas 
semelhantes ao que está em desenvolvimento no ICMSC-USP. É detalhado o 
ambiente ASiA (Ambiente de Simulação Automático). 

O Editor Gráfico desenvolvido é discutido nos capítulos 6 e 7. No capítulo 6 é 
apresentado o projeto desenvolvido e no capítulo 7 detalhes referentes a 
implementação do mesmo. 

Finalmente no capitulo 8 são apresentadas as conclusões e sugestões de trabalhos 
futuros, objetivando complementar e melhorar o sistema. São feitas também críticas 
referentes à bibliografia consultada. 

Encerrando a dissertação, o apêndice A exemplifica a utilização da interface 
oferecida pelo Editor para compor um modelo de simulação, e o apêndice B apresenta 
a lista de siglas utilizadas no trabalho. 
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Capítulo 2 

Simulação 

Este capítulo discute tópicos relevantes sobre modelagem e simulação de sistemas 
discretos. Apresentam-se as ferramentas mais utilizadas para análise de desempenho e 
ressaltam-se as vantagens e desvantagens de cada uma e em especial da simulação. 
Também são descritas as etapas envolvidas em uma simulação: desenvolvimento de um 
modelo para o sistema a ser simulado, implementação do modelo, validação da 
simulação e análise dos resultados. 

2.1 Introdução 

Um problema critico no desenvolvimento de sistemas computacionais é a 
obtenção de uma ferramenta que auxilie na avaliação do desempenho de tais sistemas. 
Dentre as técnicas disponíveis, cabe ressaltar a solução de modelos por simulação 
discreta ou por técnicas an2líticas, experimentação ou utilização de 'benchmarks". 
Essas técnicas serão abordadas na seção 2.2. 

Simulação é uma ferramenta que vem se tornando cada vez mais atuante nas 
mais diversas áreas de aplicação, devido a sua flexibilidade e baixo custo [PEG91]. 
Como exemplos pode-se citar sua aplicação em meteorologia, na análise do 
comportamento de reatores nucleares, em estudos sobre os 'efeitos econômicos e 
ambientais de políticas administrativas, na avaliação de redes de telecomunicações 
[ROT92, SHA92], em estudos de linhas de montagens e na área médica, etc. Em 
sistemas computacionais essa técnica vem sendo utilizada para análise de 
comportamento e verificação de desempenho [MAC87, K0B78, GRA78, NUT78, 
SOA90, SHA92]. 

5 







Capítulo 2 	 Simulação 

No desenvolvimento de um modelo de simulação pode-se optar por uma 
abordagem discreta ou contínua. Na abordagem continua as mudanças de estado do 
sistema ocorrem continuamente no tempo, e na abordagem discreta as mudanças 
ocorrem em intervalos discretos. Para a simulação de sistemas computacionais, que é 
o enfoque deste trabalho, adota-se, normalmente, simulação discreta. 

23 Desenvolvimento do Modelo e Testes 

O passo chave no processo de modelagem, segundo MacDougall [MAC87], 
consiste em abstrair as características de um sistema em um modelo, valendo toda a 
experiência do rnodelador com trabalhos desse gênero. O processo de modelagem 
pode ser dividido em três fases: desenvolvimento, teste e análise, com cada fase 
compreendendo vários passos, como mostra a figura 2.1. Ressalta-se que embora o 
processo de desenvolvimento seja descrito de forma sequencial, ele de fato não o é, 
pois normalmente existe interação entre os diversos passos. É importante destacar 
também que alguns dos passos que compõem o desenvolvimento de uma simulação são 
comuns a uma resolução. analítica. 

23.1 Fase de Desenvolvimento 

Descrição do Sistema 
O primeiro passo na elaboração de uma simulação é o entendimento do sistema 

considerado. O sistema deve sei definido com grande precisão e as metas pretendidas 
devem ser claras e objetivas [MAR80, PEG91]. MacDougall, em [MAC87], destaca 
que o tempo gasto em organizar e escrever essa descrição é compensado devido aos 
possíveis erros eliminados. A forma da descrição depende do tipo de sistema sendo 
modelado, e uma das maneiras de representar o sistema é através de um diagrama de 
fluxo. 
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Capítulo 4 	 Interface Gráfica com o Usuário 

Esta seção apresenta alguns dos principais elementos fornecidos pelo Microsoft 
Windows versão 3.1, para desenvolver aplicativos voltados para facilitar o aprendizado 
e utilização por parte do usuário. Também faz um estudo sobre a GDI. 

4.6.1 Multitarefa e Gerenciamento de Memória 

O Windows é um sistema multitarefa, isto é, pode executar mais de uma 
aplicação ao mesmo tempo [MIC92a]. O sistema operacional MS-DOS não é 
multitarefa, e toda aplicação para o mesmo opera com o controle exclusivo sobre os 
recursos do computador, como dispositivos de entrada e saída, a unidade central de 
processamento, e a memória. Já uma aplicação Windows deve compartilhar esses 
recursos com todas as outras aplicações que estão em execução. 

Uma aplicação MS-DOS tem acesso a toda a memória disponível na máquina. Já 
no Windows, a memória é um recurso compartilhado, e como mais de uma aplicação 
pode estar executando ao mesmo tempo, essas devem compartilhar a memória 
disponível, para evitar exaurir o recurso. O Windows gerencia a memória disponível 
para garantir que todos os aplicativos tenham acesso a ela, e para tornar seu uso o mais 
eficiente possível [MIC92a]. 

Toda a área de memória que o Windows controla é denominada memória global 
ou "heap" global. Todo bloco alocado na memória global é um segmento. O Windows 
aloca a memória que necessita, e o restante está disponível a todas as aplicações e 
bibliotecas. 

No sistema de gerenciamento de memória do Windows, uma aplicação pode 
alocar blocos da memória local, além da memória global. A memória local pode ser 
referenciada apenas pelo aplicativo. Cada segmento na memória é marcado com 
atributos que informam ao Windows como gerenciá-lo [PET93], podendo ser fixo ou 
móvel. O Windows pode movimentar os segmentos móveis na memória, se isso for 
necessário para criar espaço para outras alocações de memória. Um segmento fixo 
sempre reside no mesmo endereço fixo onde foi inicialmente alocado. 

Os segmentos móveis podem também ser marcados como descartáveis, ou seja, 
quando o Windows necessita de memória adicional, ele pode liberar a área ocupada 
pelo segmento (utiliza o algoritmo Menos Recentemente Usado para determinar que 
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sistema. 

Como o propósito é facilitar o processo de modelagem, a interface do editor 
segue os objetivos destacados no capítulo 4 para o projeto de uma interface, 
apresentando ao usuário um ambiente de fácil utilização. 

533 Geradores de Aplicação 

A crescente disponibilidade dos computadores nos últimos anos vem 
~formando-os em uma ferramenta de trabalho não apenas de usuários 
familiarizados com sua utilização (como acontecia no passado) mas também com 
pessoas sem um conhecimento razoável da máquina que está utilizando. Para atender 
principalmente a esse tipo de usuário e ainda para facilitar o trabalho de 
programadores, podem-se utilizar os geradores de aplicação ou geradores de programa 
[CLE88, LUK86]. 

Geradores de aplicação são ferramentas de apoio por computador ao 
desenvolvimento de "software" que, além de reduzir os custos e aumentar a 
produtividade, ajudam a melhorar a qualidade dos sistemas produzidos. 
Essencialmente, um gerador de aplicação é um utilitário que, a partir de uma 
especificação em alto nível de um problema, transforma automaticamente esta 
especificação na implementação do problema. O objetivo é automatizar a produção de 
"software", tirando o processo de implementação das mãos dos projetistas de sistemas e 
deixando-o a cargo do computador [CLE88]. 

Geradores de aplicação oferecem muitas vantagens, dentre as quais estão o 
aumento da produtividade na fase de desenvolvimento de "software" e na facilidade na 
fase de manutenção, além de facilitar na escrita da especificação. Por não conter 
detalhes de implementação, a especificação toma-se mais fácil de ser escrita, lida e 
modificada. 

Geradores de aplicação operam de maneira semelhante a um compilador, 
traduzindo informações de alto nível para informações de mais baixo nível. As 
especificações descrevem o problema ou tarefa a ser feita pela aplicação. Essas 
especificações podem estar em uma das formas: um diálogo interativo (onde 
selecionam-se as opções de uma série de menus); na forma gráfica (através de 
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diagramas) ou numa linguagem textual [CLE88]. 

Os geradores de aplicação são normalmente compostos por três módulos básicos: 
um módulo de interface, um módulo analisador de especificações e um módulo 
gerador de produtos [LUK86]. A figura 5.3 mostra como os módulos se relacionam 
[MEI91a]. 

Figura 53: Estrutura de um Gerador de Aplicação 

O módulo de interface com o usuário pode não aparecer explicitamente em todos 
os geradores e, nesse caso, a especificação de entrada é textual, podendo ser fornecida 
num arquivo preparado por algum editor de texto. Quando ele existe, torna mais 
amigável o uso do gerador, escondendo dificuldades da linguagem de especificação. 

O analisador de especificações é responsável pelas análises sintática e semântica 
das entradas e deve produzir como resultado estruturas de dados intermediárias, que 
são utilizadas pelo módulo seguinte. 

O módulo gerador de produtos é encarregado de gerar o produto desejado pelo 
usuário. Para isso, ele possui uni conjunto de rotinas para acesso às estruturas de dados 
geradas pelo analisador de especificações e reconhece descrições de produtos em uma 
linguagem própria, que deve indicar as manipulações necessárias na estrutura de dados 
intermediária e o formato final do produto. 
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Probabilidade: ri.  Ligação Principal 

Apêndice A 
	

Exemplo 

Figura A.17: Caixa Ciclo 

Caso haja uma escolha entre seguir em frente ou retornar para a fila do recurso, o 
usuário deve escolher na caixa Dados do Recurso o botão Probabilidade, do campo 
Escolha do Próximo Recurso. O EdGraf solicita, através das caixas de diálogo 
Ramificação e Ligação Principal, as probabilidades para cada escolha: seguir ou voltar 
(figuras A.18 e A.19). 

Figura A.18: Caixa Ramificação 

Figura A.19: Cai 
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Apêndice A 	 Exemplo 

Para facilitar a utilização do EdGraf foi elaborado um manual do usuário, que 
contém maiores detalhes sobre a definição do modelo e dos parâmetros [SP094b]. 
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Apêndice B 

Lista de Siglas 

ASiA - Ambiente de Simulação Automático 

BONeS Block Oriented Netvvork Simulation 

EdGraf - Editor Gráfico para o ASiA 

EFC - Extensão Funcional de C 

EFM2 - Extensão Funcional de Modula 2 

FCFS - First Come First Served 

FIFO - First In First Out 

GDI - Graphics Device Interface 

GPSS - General Purpose Simulation System 

GraphSIM - Graphical Simulation Modeling 

ICMSC - Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos 

LASD - LAboratório de Sistemas Digitais 

LCFS - Last Come First Served 

LIFO - Last In First Out 

PASION - PAScal SimulatION 

QMG - Queueing Model Generator 

RESQ - RESearch Queueing Package 
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Apêndice E 	 Lista de Siglas 

RR - Round Robin 

SLAM - Simulation Language for Alternative Modeling 

WYSIWYG - VVhat You See Is VVhat Vou Get 
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