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RESUMO

Este trabalho discute tópicos fundamentais relacionados com a conceituação
básica sobre simulação de sistemas discretos e geradores de aplicação.

O desenvolvimento de programas de simulação pode consistir em uma tarefa
árdua, exigindo conhecimentos não apenas sobre o problema em estudo, como
também de técnicas de modelagem, análise e implementação. A utilização de
ferramentas capazes de automatizar parte significativa do trabalho envolvido no
desenvolvimento de "software" apresenta inúmeras vantagens, principalmente em
relação aos aspectos de qualidade e produtividade.

Com base nos estudos realizados foi desenvolvido um gerador de aplicação para
simulação de sistemas discretos, cujo principal atrativo é possibilitar ao usuário o
desenvolvimento de programas de simulação sem se preocupar com detalhes da
implementação do mesmo.

São discutidos os fundamentos da implementaçãodo gerador de aplicação e para
demonstrar sua utilização são apresentados exemplos e resultados de programas de
simulação gerados automaticamente.
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ABSTRACT

This MSc dissertation discusses the basic concepts and applications of discret
systems simulation and applicationgenerator systems.

Analysis of many applications fields demonstrates that the development of
simulation programs can become a very hard task, requiring the knowledge of both the
problem under study and modelling techniques together with skills on implementation
and analysis of results.The adºption of tools able to produce software automatically
shows many attractions mainly in terms of software productivityand quality.

Therefore, this dissertation addresses the development, implementation and
validation of an application generator for discret systems simulation programs. This
generator allows its users to develop simulationprograms in a transparent fashion; i. e.,
users do not get envolved with implementation details.

The dissertation discusses implementation details for the application generator
systemand presents several examples of automatically generated simulation programs.
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Capítulo 1

Introdução

Simulação é uma experiência ou ensaio realizado com o auxílio de modelos,
sendo utilizada nas diversas áreas do conhecimento. Desse modo, sua utilização é

justificada por quatro objetivos principais: definição de um problema, análise e
detecção de elementos críticos, avaliação e planejamento para desenvolvimentos
futuros.

Apesar da existência de diversas ferramentas para a avaliação de sistemas
computacionais, como técnicas analíticas, "benchmarks" e protótipos, a simulação se
destaca por vários fatores, como flexibilidade e facilidade de utilização, podendo ser
empregada em situações onde as soluções analíticas são inexistentes, inviáveis ou
quando o sistema não existe, ou experiências com o sistema são inviáveis ou
impossíveis.

Na área de sistemas computacionais, simulação vem sendo utilizada como
ferramenta básica para a avaliação de desempenho de sistemas, quer sejam sistemas
reais ou sistemas em fase de projeto. »Entretanto, apesar da simulação ser uma
ferramenta poderosa, uma série de passos devem ser seguidos com o intuito de obter a
conclusão final da simulação. Com a utilização de programas computacionais na
implementação de modelos para a simulação de sistemas reais, o maior obstáculopode
consistir na descrição do modelo escolhido. Normalmente deve—se estudar o sistema
em questão e construir o modelo, seguindo-se a implementação de um programa
computacional que represente o modelo selecionado.

A grande utilização da simulação como uma ferramenta para a análise de
sistemas possibilitou o desenvolvimento de uma série de linguagens especificamente
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projetadas para esse fim, impondo uma estruturação nos modelos e simplificando suas
soluções.

Pode-se então utilizar as linguagens de programação de uso geral, linguagens
específicas à simulação e extensões funcionais. As extensões constituem bibliotecas

que combinam a portabilidade de uma linguagem de propósito geral e suporte a

simulação, possibilitando que o usuário transforme seu modelo em um programa de

simulação utilizando somente primitivas pré-definidasna biblioteca, sem a necessidade
do aprendizado de uma nova linguagem.

Independente da escolha a ser feita, a tarefa de implementar um programa
computacional para o modelo especificado pode se tornar complexapara usuários que
não possuam os conhecimentos necessários para tal, constituindo um obstáculo no
desenvolvimento da simulação. Nesse caso, e mesmo para facilitar o trabalho de

profissionais experientes, é interessante a existência de um sistema que permita a

geração automática do programa de simulação a partir da descrição do modelo a ser
implementado.

Isso justifica a criação de geradores de aplicação, ferramentas de apoio por
computador ao desenvolvimento de "software", que, além de reduzir os custos e

aumentar a produtividade, possibilitammelhorar a qualidade dos sistemas produzidos.
Com o auxílio do gerador, todo o processo de implementação dos programas de

simulação é automatizado.

Esta dissertação apresenta as fases relativas ao desenvolvimento de um gerador
de aplicação para simulação discreta, estando dividida em sete capítulos, discutidos a

seguir.

O segundo capítulo introduz conceitos básicos de simulação, a classificação e

composição dos modelos e as diversas fases que constituem o processo de modelagem
e análise.

O capítulo três revisa as linguagens de simulação, apresentando sua classificação
e a descrição de alguns ambientes, além de exemplos de implementação de um modelo
de filaM/M/1 em cada um dos ambientes apresentados.

No quarto capítulo é introduzido o conceito de geradores de aplicação e

classificação dos geradores existentes.
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O capítulo cinco apresenta aspectos relativos à implementação do gerador
desenvolvido,bem como exemplos de aplicação.

No capítulo seis são apresentadas a crítica bibliográfica, as conclusões e
contribuições obtidas, além de sugestões para trabalhos futuros, com o objetivo de
complementar e melhorar o sistema desenvolvido.



Capítulo 2

Simulação

Este capítulo discute tópicos relevantes sobre simulação, estando organizado nas
seguintes seções: Classificação dos Modelos de Simulação, Composição de Sistemas
Discretos, Desenvolvimento do Modelo e Testes.

2.1 Introdução

Simulação é uma experiência ou ensaio realizado com o auxílio de modelos. A
partir dessa definição entende—se por simulação uma representação das características
do comportamento de um sistema físico ou lógico [SOU92].

A simulação de sistemas é utilizada com frequência em uma grande variedade de
aplicações, seja nas ciências físicas, sociais, biológicas ou econômicas. Quatro objetivos
principais justificam a utilização da simulação: como uma ferramenta explanatória para
a definição de um problema, para a detecção de elementos críticos, para a síntese e
avaliação de soluções propostas e para o planejamento de desenvolvimentos futuros
[MAR80].

Nutt [NUT78] identifica as seguintes ferramentas para a avaliação de sistemas

computacionais:

. solução de modelos por técnicas analíticas;

. uso de "benchmarks";

. soluçãopor simulação discreta e

. experimentação.
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Modelos analíticos tornam-se complexos à medida em que os detalhes do sistema
modelado aumentam. "Benchmarks" (programas codificados em uma linguagem
específica, para avaliar o desempenho de computadores) têm sua utilização restrita a
sistemas existentes. Experimentações com protótipos produzem bons resultados,
porém são caros para construir e testar, e é difícil a sua utilização em projetos
alternativos [NUT78, NIC88].

As duas maiores aproximações para modelar um sistema são a análise
matemática e a simulação. Uma solução analítica busca equações que relatam o
desempenho desejado para os parâmetros; porém exige muitas simplificações e
engloba uma pequena quantidade de problemas práticos [GRA78]. Nesse caso, uma
simples modificação no projeto do sistema pode exigir uma reformulação no modelo
ou pode até gerar uma solução insatisfatória. Modelos de simulação discreta, por
outro lado, são utilizados quando as soluções analíticas são inexistentes ou inviáveis, a
experimentação com 0 sistema real é cara ou o sistema ainda não existe, ou as
experimentações com o sistema são inadequadas ou impossíveis. Além disso, modelos
de simulação incorporam mais detalhes e oferecem maior flexibilidade a mudanças e
facilidade na sua utilização [EDW92, GRA78,KOB78, MAC75, NUT78].

2.2 Classificação dos Modelos de Simulação

Um modelo consiste em uma descrição estática e uma descrição dinâmica. A
descrição estática define os elementos do sistema e suas características, enquanto a
descrição dinâmica define o modo como os elementos do sistema interagem causando
mudanças no estado do sistema no decorrer do tempo simulado.

Um sistema pode ser descrito por um conjunto de variáveis, cuja combinação de
valores representa um único estado ou condição do sistema. Desse modo, a
manipulação dos valores das variáveis simula a transição do sistema de um estado a
outro.

A base para a classificação dos modelos são as alterações que ocorrem nas
variáveis de estado do sistema e em um grande número de simulações o tempo é a
principal variável independente. As demais variáveis incluídas na simulação são
funções do tempo e, portanto, variáveis dependentes. Os modelos são classificados em
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discreto e contínuo de acordo com o comportamento dessas variáveis independentes
[MAC87, SOA90].

. Modelos Discretos: representam sistemas onde as mudanças no seu estado
ocorrem em pontos específicos e descontinuos do tempo simulado, alterando o estado
do sistema instantaneamente.

Emmodelos discretos normalmente há disputa por recursos escassos e filas onde
os elementos do sistema esperam pela liberação do recurso solicitado. Os atrasos
entre mudanças de estado são determinados estatisticamente, com o intervalo
selecionado de acordo com alguma distribuição amostral [SHA88].

. Modelos Contínuos: são aqueles nos quais as variáveis dependentes podem
variar continuamente ao longo do tempo simulado. Normalmente a descrição do
modelo é feita através de equações diferenciais.

No decorrer deste trabalho são considerados apenas sistemas discretos,
adequados à modelagem de sistemas computacionais.

2.3 Composição de Sistemas Discretos

A composição dinâmica de um sistema é definida em termos de entidades
denominadas atividades, processos e eventos [MAC87, TAN94].

. Atividades: medidas de desempenho relacionam-se à taxa na qual um sistema
executa seu trabalho. Esse trabalho é realizado através da execução de atividades.
Assim, uma atividade é amenor unidade de trabalho no sistema, porém dependente da
visão particular que se tenha do mesmo [MAC75, MAC87]. Cada atividade tem um
tempo associado e constitui uma entidade dinâmica do sistema, independente do que
possa estar representando. Por exemplo, uma atividade pode ser a execução de um
passo de uma instrução ou a execução de uma tarefa em uma simulação macroscópica
de um sistema de computação. ,

. Processos: um conjunto de atividades logicamente relacionadas constitui um
processo [MAC75, MAC87]. Uma operação de escrita em disco, constituída de
posicionamento, atraso rotacional e atividades de transferência de dados pode ser vista
como um processo.
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A distinção entre atividade e processo depende da visão que se tenha do sistema.
Uma operação definida como uma atividade em um nível de visão pode ser definida
como um processo compreendendo um conjunto de atividades em outro nível. Por
exemplo, a execução de um programa pode ser vista como constituída por atividades
de processamento e entrada/saída; a execução de entrada/saídapode ser vista como um
processo compreendendo atividades de busca, atraso rotacional e transferência de

dados.

Em qualquer instante, um número variado de processos pode existir no sistema,

em estágios de execução distintos. O comportamento dos processos é descrito através

de um conjunto de regras, denominadas descrição de processos [MAC75]. Cada

processo representa uma instância particular de uma descrição de processos; essa
descrição representa uma entidade estática e o processo,uma entidade dinâmica.

. Eventos: as atividades são iniciadas como resultado da ocorrência de eventos.
Portanto um evento é uma mudança de estado de alguma entidade do sistema. O

término de uma atividade é um evento cuja ocorrência pode iniciar outras atividades

subsequentes. Tais eventos controlam a sequência de atividades dentro de um
processo.

O relacionamento entre os conceitos de atividades, processos e eventos pode ser
compreendido pela figura 2.1 [SOA90].

Figura 2.1: Relação entre Atividades,Processos e Eventos
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Um evento ocorre em um ponto isolado no tempo, no qual decisões devem ser
tomadas para iniciar ou encerrar uma atividade. Um processo é então uma sequência
ordenada de eventos, podendo englobarvárias atividades [SOA90].

Em simulação discreta, atividades, eventos e processos são construções utilizadas

para descrever o seu comportamento dinâmico, servindo como base para as linguagens
de simulação. Um sistema é visto dinamicamente como uma coleção de processos
interagindo, com essas interações controladas e coordenadas pela ocorrência de
eventos [MAC75].

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, denominada simulação orientada a eventos;

. Pela descrição das atividades nas quais as entidades do sistema se
envolvem, denominada simulação orientada a atividades e

. Pela descrição dos processos através dos quais as entidades do sistema
fluem, denominada simulação orientada a processos.

Simulação orientada a eventos

Em simulação orientada a eventos, a simulação do sistema é produzida pela
execução da lógica associada a cada evento, em uma sequência ordenada no tempo.
Nesse tipo de orientação, há uma tendência em agrupar ações de atividades
logicamente não relacionadas em uma única rotina de evento e consequentemente, o
modelo pode perder a identidade com a estrutura do sistema modelado. Por isso,
linguagens de simulação orientadas a eventos são mais adequadas para modelos de
pequeno e médio porte [MAC87].

Simulação orientada a atividades

Nesse caso, são determinadas as atividades nas quais as entidades do sistema
estão engajadas e as condições que causam o início e o término de uma atividade. Os
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eventos que começam ou encerram uma atividade são iniciados a partir de condições
específicas para a atividade, e à medida que o tempo simulado avança, as condições

para início ou fim de uma atividade são verificadas. A cada avanço do tempo todo o

conjunto de atividades é examinado para garantir que cada atividade é levada em
consideração.

Com a necessidade de se escalonar todas as atividades a cada avanço do tempo,
esse método se torna ineficiente quando comparado com simulação orientada a

eventos e a processos [SOA90].

Simulação orientada a processos

Nessa abordagem, o processo é utilizado para definir a estrutura e a atividade de

um componente do sistema sendo modelado, existindo então uma grande
correspondência entre o sistema real e o modelo. Desse modo, a orientação a

processos torna-se adequada para modelos de grande porte, facilitando o trabalho de

validação do mesmo [MAC87] (o conceito de validação será explicadona seção 4 desse

capítulo).

2.4 Desenvolvimento do Modelo e Testes

O processo de modelagem e testes no desenvolvimento de uma simulação é

constituído por diversas fases [MAC87,TAN94], conforme a figura 2.2. Ressalta-se que

a sequência linear mostrada na figura raramente é seguida na prática, ocorrendo
muitas interações entre as diversas fases apresentadas. O processo é dividido em três
fases principais: desenvolvimento, testes e análise.
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Figura 2.2: Processo deModelagemeAnálise

Descrição do sistema

A descrição é a base para o desenvolvimento do modelo. A resolução de

problemas requer primeiro que esses estejam bem definidos, independente dos

mecanismos empregados para sua resolução. Para tanto e! necessário um bom
conhecimento do sistema em estudo para que o problema possa ser especificado sem
nenhuma dúvida. MacDougall [MAC87] destaca que o tempo gasto em organizar e
escrever essa descrição pode ser compensadocom a eliminação de possíveis erros.

10
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Abstração do sistema e descrição do modelo

O modelo é uma abstração do sistema, representando uma visão particular do
mesmo. Na criação doimodelo, a decisão de quais elementos do sistema e detalhes
serão incluídos deve ser baseado no propósito para o qual o modelo está sendo
construído.

Kettenis [KET92] ressalta as frequentes alterações realizadas no modelo, tendo
como causas principais o conhecimento de novos detalhes no sistema em questão e,
posteriormente, a realização de novos experimentos sobre o modelo. Com isso, mais
detalhes são acrescidos ao modelo, e estimativas indicam que 75% do custo do
desenvolvimento do programa são gastos com alterações e depurações.

.

Seleção do método de análise

A escolha do método de análise é baseada em parte nas necessidades do sistema
e representações dos dados, e em parte na habilidade do usuário e ferramentas
disponíveis. Não existe um método que seja melhor que o outro; a escolha depende
dos conhecimentos particulares de quem realiza a análise e como eles serão aplicados.
Modelos de simulação são usados como submodelos de modelos analíticos, e

reciprocamente, em modelagem híbrida, modelos analíticos podem ser usados na
verificação de modelos de simulação [MAC87].

Coleta de dados

Após a construção do modelo tem-se uma visão do tipo e o grau de detalhe dos
dados necessários ao mesmo, e a determinação de quais dados serão necessários
normalmente é um processo subjetivo [MAR80].

A fase de formulação do modelo gera os requisitos necessáriospara os dados de
entrada da simulação, que servirão como parâmetros do mesmo. Quando a
modelagem é feita sobre um sistema existente, os parâmetros para o modelo podem
ser medidos diretamente (através de instrumentação de "hardware"ou "software") ou
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indiretamente (através de análise de regressão) [MAC87]. Quando se modela um
projeto, os valores dos parâmetros do modelo devem ser estimados.

Desenvolvimentodo programa de simulação

O desenvolvimento do programa pode ser realizado através de quatro
abordagens [SAN89]:

. desenvolvimento do programa de simulação em uma linguagem usual
(como C, Modula 2, Pascal, Fortran). Apresenta a vantagem de que o
usuário tem liberdade para escolher uma. linguagem que seja de seu
conhecimento, porém tem que desenvolver todas as estruturas exigidas num
ambiente de simulação;

. utilização de um pacote de uso específico para criar o programa de
simulação. Porém nesse caso deve existir tal pacote que se ajuste às
necessidades do sistema sendo modelado. A construção do programa é
facilitada, sendo necessário apenas parametrizar o modelo pronto. Essa
alternativa representa para o usuário a aprendizagem de uma nova
linguagem;

. utilização de linguagens de simulação de uso geral. Permitem que um
número maior de sistemas seja modelado em relação aos pacotes
específicos. As linguagens já contém todas as estruturas necessárias para a
criação de um ambiente de simulação, facilitandoo trabalho do usuário;

. utilização de extensões funcionais de linguagens de programação
convencionais. Essas extensões facilitamotrabalho do usuário, não exigindo
a aprendizagem de uma nova linguagem, além de oferecer todos os recursos
e facilidades disponíveis na linguagemhospedeira.

12
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Depuração do programa de simulação

A depuração verifica se um programa está executando sem erros e produzindo
resultados adequados. As ferramentas utilizadas normalmente são: diagnósticos de

" "erros, "trace , dump" e relatórios.

Verificação

Quando o programa produz resultados adequados, a depuração pode ser
considerada completa (pelo menos até que a mudança em um parâmetro gere um
erro) e o próximo passo consiste em verificar se o programa de simulação é uma
implementação válida do modelo. Para modelos de pequeno porte pode ser realizada
através de inspeção, porém para modelos de grande porte torna-se necessário a

utilização de algum método de análise [MAC87]. No mínimo, a verificação requer
uma comparação entre a descrição do modelo e o programa de simulação.

Validação

Consiste em verificar se o modelo de simulação é uma representação adequada
do sistema simulado. 0 modelo deve reproduzir o comportamento do sistema com
fidelidade suficiente para satisfazer os objetivos de análise. Os métodos de validação
podem variar de acordo com o sistema sendo simulado, e verificam se um programa
está logicamente correto, produzindo resultados adequados ao problema. Podem ser
"validados modelos de sistemas existentes (através de comparação) ou não existentes

(através da revisão do modelo).

Métodos de análise de saída

Normalmente a medida de desempenho de interesse é o valor médio de uma
variável de saída da simulação. Existem muitos métodos descritos na literatura para
determinar o término da execução de uma simulação através do cálculo de intervalo de

confiança, destacando—se: replicação, "batch means", regeneração e auto-regressão.
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Maryanski [MARSO] ressalta que os resultados de uma simulação são projeções
do comportamento esperado do sistema sendo simulado, e sua precisão é altamente
dependente da natureza da simulação. Além disso, deve-se ter em mente que os
resultados são tendências e não observações reais do sistema, e esses resultados não
devem ser tratados como medidasprecisas.

Uma questão importante em simulação é por quanto tempo (e quantas vezes)
executar o programa de simulação; precisão e economia são fatores que afetam a
decisão do número de execuções necessárias.

,
2.5 Considerações Finais

Simulação é uma técnica amplamente utilizada atualmente, seja como uma
ferramenta para análise de desempenho, seja para o aperfeiçoamento e
desenvolvimento de novos sistemas.

Cada uma das ferramentas citadas para a avaliação de sistemas computacionais
apresenta suas vantagens, porém a simulação se destaca por sua flexibilidade e
aplicação em diversas áreas, podendo ser utilizada quando os métodos analíticos não
apresentam uma solução do problema.

O desenvolvimento de um modelo de simulação é um processo complexo e até
mesmo uma arte, exigindo um bom conhecimento do sistema para que o modelo
represente realisticamente as características essenciais do sistema real . Os processos
de verificação e validação são fundamentais no desenvolvimento da simulação,
garantindo a correspondência entre o modelo, o programa de simulação e o sistema
real.

.

A aplicação da simulação em diversas áreas do conhecimento humano tem
estimulado a criação de linguagens de simulação com o objetivo de facilitar o processo
de desenvolvimento da modelagem via simulação. O capítulo 3 faz considerações
sobre a classificação das linguagens e extensões funcionais atuais e descreve alguns
ambientes utilizados.
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Ambientes de Simulação

Este capítulo revisa linguagens de simulação e extensões funcionais e apresenta
exemplos de alguns ambientes de simulação existentes.

3.1 Introdução

No capítulo anterior, foi apresentada a composição dinâmica de sistemas

discretos em termos de atividades, processos e eventos. Neste capítulo é discutida a
maneira como essas entidades são representadas em vários tipos de ambientes de

simulação existentes. São apresentados também exemplos de implementação que
mostram a diversidade desses ambientes e possibilitam uma comparação entre os

mesmos.

Uma variedade de linguagens foi desenvolvida para simulação de sistemas

discretos, como ASPOL, GASP, SIMULA, SIMSCRIPT e SLAM. A utilização dessas

linguagens implica em falta de portabilidade, exigindo um amplo domínio da

linguagem por parte do usuário. Dessa forma, surgem as extensões funcionais,

apresentando os aspectos gerais de uma linguagem convencional associados ao caráter

específico de uma linguagemdestinada exclusivamente à simulação.

Ressalta-se que, apesar de pacotes como SMPL, CSIM & Simtools serem
classificados como linguagensna literatura [MAC75, MAC87, SCH86], não constituem

linguagens de programação de fato, mas extensões funcionais (bibliotecas) que
permitem o desenvolvimento de programas de simulação em linguagens
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convencionais, normalmente de domínio dos usuários. Nas classificações das

linguagens descritas no texto incluem—se essas extensões funcionais.

3.2 Classificação das Linguagens de Simulação

O uso da simulação como uma ferramenta para a análise de sistemas deu origem
a uma série de linguagens especificamente projetadas para esse fim. Essas diversas
linguagens impõem uma certa estruturação nos modelos e simplificamsuas soluções.

Os pacotes de modelagem podem ser divididos em duas grandes categorias:
pacotes para a avaliação de desempenho de sistemas particulares e pacotes de uso

geral [SOA90].

Pacotes para a avaliação de desempenhode sistemas particulares

A formulação do modelo é construída na própria ferramenta, sendo os

parâmetros do modelo especificados através de uma linguagem relacionada com o
sistema modelado. O trabalho do usuário é facilitado, devendo apenas determinar os

parâmetros necessários.Esses pacotes apresentam a desvantagem de exigir do usuário
o aprendizado de uma nova linguagem.

Exemplos são listados abaixo:

. BEST/1, FIVE, PERFORM, VM Predictor: modelagem de sistemas de
computação e seus respectivossistemas operacionais;

. PET: modelagemde redes de computadores;

. SNAP: modelagemde segurançaem reatores nucleares;

. CROPS: modelagemde sistemas agrícolas;

. IDSS 2.0: modelagemde sistemas aeroespaciais;

. BETHSIM: modelagemde operações de siderurgia.
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Pacotes de Simulação de Uso Geral

São linguagens projetadas para a modelagem de diversos tipos de sistemas,
permitindo que uma vasta gama de sistemas possa ser estudada através das mesmas.
Ressalta-se que esses pacotes possuem todas as estruturas necessárias para o
desenvolvimento de um programa de simulação, facilitando o trabalho de
implementação do mesmo.

As linguagens de simulação de uso geral classificam-se em orientadas a
atividades, eventos ou processos. A maioria das linguagens desenvolvidas são
orientadas a eventos ou processos, linguagens orientadas a atividades são ineficientes
em relação às demais abordagens, merecendo pouco destaque na literatura [SOA90].
MacDougall [MAC75] aconselha a escolha de linguagens orientadas a processos para
modelagem de sistemas de grandeporte, devido à obtenção de maior identidade com o
sistema real. O uso de linguagens orientadas a eventos fica voltado para a modelagem
de sistemas de pequeno e médio porte.

Linguagens ºrientadas a Eventos

Nesse tipo de linguagem, como GASP, SIMSCRIPT [MAC75, MAC87], SLAM,
SIMAN [SHA88] e extensões como SMPL [MAC87], o programa de simulação é

organizado como um conjunto de seções ou rotinas de eventos, as quais são
constituídas por um conjunto de operações a serem executadas na ocorrência de um
evento.

A execução das rotinas de eventos é controlada através de um mecanismo de lista
(denominada Lista de Eventos [MAC75] ou Lista de Eventos Futuros [SHA88]). Cada
entrada na lista contém o tempo de término de uma atividade juntamente com a
identificação da rotina evento a ser executada quando o evento ocorre; a lista é
ordenada ascendentemente de acordo com o tempo de término do evento.

O escalonamento de eventos consiste em alterar o mecanismo de controle de
tempo (relógio) da simulação para o tempo deãnido pela primeira entrada na lista, e
transferir o controle da simulação para o evento indicado.
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Linguagens ºrientadas a Processos

Em linguagens orientadas a processos como ASPOL, SIMULA ou GPSS

[MAC75] e extensões como HPSIM [SHA88] e CSIM [EDW92, SCH86], um programa
de simulação é organizado como um conjunto de descrições de processos. Essa
descrição define os atributos e atividades de todos os processos de mesma classe, e tem
a forma de um subprograma ou procedimento. As descrições são executadas
simultaneamente por todos os processos da classe existente no momento. O

comportamento de todos os processos é controlado por um conjunto único de

comandos no programa, porém cada processo trabalha com dados locais. A
implementação de simulações orientadas a processos requer concorrência inerente na
própria linguagema fim de manter simplicidade e eficiência.

3.3 Descrição de Alguns Ambientes de Simulação

Além da utilização de linguagens de propósito geral, destaca-se a utilização de
extensões funcionais na implementação de simulações. As extensões constituem
bibliotecas que, quando inseridas em linguagens hospedeiras (como C, Pascal e
Modula 2), compõemum ambiente completo de simulação.

São apresentadas linguagens de simulação de propósito geral como GPSS e

Simscript, além de extensões funcionais desenvolvidas em C,Modula 2 e Pascal.

3.3.1 GPSS (General Purpose Simulation System) [MARSO]

GPSS é uma linguagem de simulação desenvolvida a partir de uma aproximação
de diagramas de blocos e trabalha internamente utilizando a orientação a processos.

Os comandos em GPSS são denominados blocos, os quais representam as
atividades do modelo. O sistema a ser modelado é descrito por meio de um diagrama
de blocos, no qual fluem as transações (entidades temporárias), ou seja, as entidades
são geradas, percorrem um determinado caminho no diagrama de blocos, até
abandonar o sistema.
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Um programa em GPSS é processado em duas fases: a tradução e a execução.
Na fase de tradução, o programa fonte é mapeado para representações internas do

GPSS, as quais serão utilizadas durante a fase de execução. Também durante a fase de

tradução, cada comando é associado a um número para referência por outros
comandos.

A linguagemGPSS possibilitacomandospara :

criação e destruição de entidades, incluindo a determinação de
prioridades para a utilização das facilidades;

. controle do tempo de simulação, representado internamente por uma
variável“do tipo inteiro;

. manipulação de facilidades (recursos);

. utilização de filas (os mecanismospara a utilização das filas são implícitos
no programa);

'

. relatórios: GPSS produz dois tipos de relatórios, tradução e execução, os
quais permitem ao usuário verificar como foi realizada a tradução de seu

programa, além da sequência de execução e estatísticas sobre a simulação;

. depuração do programa de simulação.

Ressalta-se que GPSS é uma linguagem de simulação amplamente utilizada, e
por apresentar comandos poderosos e de alto nível, permite a modelagem de sistemas

complexos comum número relativamente pequeno de comandos.

33,2 Simscript [MAR80]

Simscript é uma linguagem de programação de propósito geral com
características para a simulação discreta orientada a eventos.

Um programa escrito em Simscript é consistituído por quatro tipos de rotinas:

preâmbulo, rotina principal, rotinas evento e subprogramas.

O preâmbulo define a estrutura do modelo através da descrição das entidades e

seus atributos, eventos e informações estatísticas a serem coletadas. O preâmbulo
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contém apenas definições e declarações de tipos, e todas as entidades, eventos e
variáveis globais devem ser descritas nessa rotina. A rotina principal prepara o modelo
e inicia a execução escalonando o primeiro evento. Um programa de simulação escrito
em Simscript deve ter uma ou mais rotinas de evento que indicam as ações a serem
tomadas na ocorrência de um “evento. Subprogramas são semelhantes a funções ou
procedimentos de linguagenscomo Fortran ou Pascal, e sua utilização é adequada para
tornar o programa mais claro e modular, facilitandoa compreensão dos usuários.

Simscriptpossibilita ao usuário:

. definição de rotinas de eventos com ou semparâmetros;

. determinar explicitamentea unidade de tempo da simulação, representado
internamente por uma variável de sistema, a qual o usuário pode referenciar
mas não alterar;

. definir variáveis do tipo inteiro ou real. Variáveis globais devem ser
definidas no preâmbulo, enquanto variáveis referenciadas somente por uma
rotina evento devem ser definidas dentro da própria rotina;

. definição de estatísticas e coleta de dados.

3.3.3 SMPL [MAC75,MAC87]

SMPL é uma extensão funcional da linguagem de programação C. Versões
anteriores foram implementadas nas linguagens Basic, Fortran, Pascal e PL/I. Essa
extensão tem a forma de um conjunto de funções de biblioteca as quais juntamente
com a linguagemhospedeira compõema extensão funcionalorientada a eventos.

Um modelo de simulação em SMPL é implementado como um programa da
linguagem hospedeira e as operações de simulação são executadas através de
chamadas às funções da biblioteca.

0 ambiente SMPL fornece ferramentas adicionais para depuração do programa,
coleta de dados sobre a utilização das facilidades e filas, funções para análise dos
resultados da simulação e geração de relatórios.
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Em SMPL, o sistema é constituído por três entidades: facilidades, "tokens" e
eventos.

. facilidades: na forma estática, um sistema é constituído por uma coleção de
facilidades conectadas. Uma facilidade representa algum recurso
("hardware" ou "software") executando alguma tarefa no sistema.

. "tokens": representam as entidades ativas no sistema. O comportamento
dinâmico do sistema é modelado pelo roteamento dos "tokens" através das
facilidades. Um "token" pode indicar por exemplo uma tarefa em um
computador, sendo representado por um número inteiro.

. eventos: representam qualquer mudança de estado nas entidades do
sistema, sendo indicado pelo seu número, o tempo de ocorrência e
possivelmenteum "token" associado ao evento.

SMPL fornece também uma interface, denominadamtr para execução do modelo
de simulação. Através dessa interface, o usuário pode, em tempo de execução,
observar e modificar parâmetros da simulação, depurando o programa, gerando
relatórios e gráficos com informações sobre as facilidades e usuários, filas e conteúdo
das listas de eventos. .Todas as operações referentes às filas são implícitas: o sistema é
responsável por colocar todas as requisições nas filas apropriadas, retira—las e
escaloná-las, facilitando a utilização dessas operações ao usuário, porém exigindo um
maior cuidado na estruturação dos eventos.

Um programa em SMPL é composto por uma rotina que prepara o ambiente
para simulação, uma rotina de controle (que seleciona o número do próximo evento a
ocorrer e transfere o controle para a rotina de evento associada) e rotinas de evento
(responsáveis pela geração dos eventos).

3.3.4 CSIM [SCH86, EDW92]

CSIM é uma extensão funcional da linguagem C, orientada a processos,
consistindo em uma ferramenta adequada para o desenvolvimento de modelos de
simulação de computadores e redes de comunicação.
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CSIM utiliza os conceitos de facilidades e "tokens" como em SMPL (descrito na
seção 3.3.3). As facilidadespodem ser declaradas, juntamente com as variáveis globais
no processo principal (denominado sim), responsável pela preparação do modelo. O
ambiente implementa funções para execução do modelo, como funçõespara definição,
preparação e sincronização entre processos, reservar e liberar facilidades, utilização
das facilidades e geração de relatórios.

A extensão permite a coleta da dados e informações sobre o estado dos recursos
e das filas, além de ferramentas de depuração que permitem a detecção e correção de
possíveis erros.

Ressalta-se que a extensão CSIM é uma ferramenta poderosa para a modelagem
e para obtenção de medidas de desempenho em redes de comunicação, permitindo

que os modelos possam ser implementados rapidamente e executados eficientemente.

3.3.5 HPSIM [SHA88]

HPSIM é uma extensão funcional da linguagemModula 2, orientada a processos,
constituída por um conjunto de procedimentos que permitem a modelagem discreta
de sistemas.

No sistema HPSIM, cada módulo apresenta todas as operações necessárias para
um tipo de dados particular, e nessa implementação todos os detalhes são

transparentes ao usuário.

Cada módulo no HPSIM implementa uma parte diferente da simulação, com
alguns módulos tendo acesso a funções ou tipos de dados declarados nos demais
módulos. Como o ambiente SMPL, os módulos da extensão funcionalHPSÍM devem
ser incluídosno programa de simulação escrito emModula 2.

3.3.6 SIMTOOLS [SEISS]

SIMTOOLS é uma extensão funcional da linguagem de programação Pascal,
constituída por uma coleção de estruturas de dados e rotinas (procedimentos e
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funções), as quais possibilitam o desenvolvimento de programas de simulação de
sistemas discretos orientados a eventos.

Na extensão SIMTOOLS os mecanismos internos de inserção e remoção em
listas, depuração e outras operações são transparentes ao usuário, além de possibilitar
o gerenciamento de recursos e geração de relatórios com as estatísticas da simulação.

Seila [SEI88] ressalta que no desenvolvimento de programas de simulação
deve-se encontrar ou criar uma ferramenta que se adapte a tarefa requisitada, ou
ajustar a tarefa à ferramenta e por isso torna-se necessário o desenvolvimento de

pacotes de propósito geral, como SIMTOOLS. Além disso, a ferramenta se torna
flexível pois as rotinas básicas e as estruturas de dados podem ser modificadas ou
substituídas quando necessário.

3.3.7 Extensão Funcional deModula 2 - EFMZ [SPO92]

Foram desenvolvidas no ICMSC-USP duas extensões funcionais para simulação
com orientação a processos [SOU92, SPO92]. Essas extensões, desenvolvidas nas
linguagens Modula 2 e C (descrita na próximo seção) possibilitam a criação de um
ambiente completo de simulação, utilizando-se linguagens de programação
convencionais.

A extensão funcional desenvolvida para a linguagem Modula 2 utiliza as
estruturas inerentes à linguagem (em relação à concorrência entre processos) para a
implementação de modelos de simulação orientados a processos. Desse modo, as
corrotinas da linguagem Modula 2 são a base da implementação do ambiente de
simulação.

'

As primitivas desenvolvidas estão agrupadas em módulos, os quais são
responsáveis pelo gerenciamento dos processos e recursos (denominados facilidades),
gerenciamento das filas, além do tratamento de erros e tratamento estatístico dos
dados obtidos.

Um processo especial, denominado escalonador, é responsável pelo controle do
tempo de simulação. Esse processo permite que processos do usuário entrem em
execução, e quando esses terminam ou esperam por recursos ou a ocorrência de
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eventos, transferem o controle para o escalonador, que pode assim acionar outros
processos.

Para a utilização da extensão o usuário necessita incluir no seu programa fonte as
primitivas da biblioteca, semelhante à extensão HPSIM.

3.3.8 Extensão Funcional de C - EFC [SOU92]

A extensão funcional desenvolvida para a linguagem C foi implementada
utilizando a orientação a processos. Essa extensão é compreendida por módulos que
possibilitam: criação e manipulação dos recursos que integram o sistema;
gerenciamento dos processos; criação de eventos que possam de alguma forma
influenciar no comportamento do sistema; obtenção de dados estatísticos e geração de
números aleatórios e geração de relatório com as estatísticas da simulaçã.

Na orientação a processos, a concorrência é um aspecto fundamental para o
desenvolvimento do ambiente de simulação. Dessa forma, são necessários
mecanismos para o controle dessa característica, de tal forma que os processos
assumam comportamento análogo ao das corrotinas (possuam vários pontos de
reativação, possam suspender-se e finalizar suas execuções) implementadas na
linguagemModula 2.

Para possibilitar a implementação desse mecanismo de concorrência, é
necessário preservar o ambiente do processo em execução sempre que ocorrer uma
troca entre processos, para que o mesmo possa ser posteriormente restaurado. Além
da utilização de construções da própria linguagem, o mecanismo desenvolvido é
baseado na criação de pilhas virtuais associadas a cada um dos processos. Essas pilhas
constituem cópias da pilha do sistema e contêm: registradores,variáveis locais e espaço
livre para alocação de subrotinas.

Quando um processo é criado, é alocado espaço para a pilha virtual do processo,
determinando os valores necessários para a formação dessa pilha. Se um processo em
execução deve ser suspenso (solicitação de alguma facilidade não disponível ou espera
pela ocorrência de algum evento), é ativado o mecanismo para o chaveamento do
mesmo. Quando o processo é reescalonado para execução, é feita uma cópia da pilha
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virtual do processo para a pilha do sistema, restaurando o contexto do processo para
que esse possa prosseguir sua execução.

Como na extensão funcional de Modula 2, descrita na seção anterior, existe um
processo responsável pelo gerenciamentodos demais processos no sistema.

3.4 Exemplos de Implementação:Modelo de FilaM/M/l

Os exemplos abaixo implementam um modelo de fila MIM/1 (um sistema com
uma única fila, um único servidor, tempo entre chegadas de clientes e tempo de serviço
exponencialmente distribuídos e população infinita de clientes). O apêndice A
apresenta um estudo sobre teoria de filas, onde o conceito de fila M/M/l será
detalhado.

3.4.1 GPSS [MAR80]

* Exponential Function

EXPO FUNCHONRN2,C24

.OOOO,.OOO/ . 1000,.104/.2000,.222/.3000,.355/.4000,.509/.5000,.690/

.6000,.915/.7000,1.20/.7500,1.38/.8000,1.60/.8400,1.83/.8800,2.12/

.9000,2.30/.9200,2.52/.9400,2.81/.9500,2.99/.9600,3.20/.9700,3.50/

.9800,3.90/.9900,4.60/.9950,530/9980,6.20/.9990,7.00/.9997,8.00/

SIMULATE * início da simulação
GENERATE Ta, FN$XPDIS * taxa de chegada dos clientes

* exponencialmentedistribuída, média Ta
“ADVANCE 1 * simula a passagemdo tempo enquanto uma

* entidade está em um determinado estado
QUEUE QONE * espera na fila denominada QONE
SEIZE SERVER ' requisita servidor
DEPART QONE " deixa a fila quando o servidor está livre
ADVANCE Ts, FN4XPDIS * tempo de serviço exponencialmente

* distribuído, média Ts
RELEASE SERVER * libera servidor
TERMINATE 1 * encerrra cada cliente
START 1200 * executa a simulação até atingir número de

* clientes = 1200
END
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3.4.2 Simscript [MAR80]

PREAMBLE
THE SYSTEM OWNS AWAITINGLINE
TEMPORARY ENTITIES
EVERY CUSTOMER HASA N.TRANSACTIONSAND AN ENTRY .TIME
ANDMAY BELONG TO THE WAITING.LINE
EVENT NOTICES INCLUDE ARRIVAL, DEPARTURE, AND STOP
SIMULATION
PRIORITY ORDER IS STOP.SIMULATION, DEPARTURE, ARRIVAL
DEFINE IDLE TO MEAN 0
DEFINE BUSY TO MEAN 1

DEFINE WINDOW,N.ARRIVALS,N.DEPARTURE, AND
N.TRANSACTIONS AS INTEGER VARIABLES
DEFINE MAX.WAIT, AVG.TRANSACTIONS,Ta, Ts, AND ENTRY.TIME
AS REAL VARIABLES
DEFINE WAITINGLINE AS FIFO SET
END

MAIN
READ AVG.TRANSACTIONS
LET WINDOW = IDLE
LET N.ARRIVALS = O

LET N.DEPARTURES = 0
LET MAX.WAIT = 0 .

SCHEDULE AN ARRIVAL IN EXPONENTIAL.F(Ta,1) MINUTES
SCHEDULE A STOP.SIMULATIONIN 2HOURS
STARTSIMULATION
END

EVENT ARRIVAL
SCHEDULE AN ARRIVAL IN EXPONENTIAL(Ta,1) MINUTES
CREATE A CUSTOMER
LET N.ARRIVALS = N.ARRIVALS + 1

LET N .TRANSACTIONS(CUSTOMER)= EXPONENTIAL.F(TS,2)
LET ENTRY.TIME(CUSTOMER) = TIMERV
FILE THIS CUSTOMER INTHE WAITINGLINE
IF WINDOW = IDLE,
LETWINDOW = BUSY
REMOVE FIRST CUSTOMER FROM THE WAITINGLINE
LETWAIT = 0
SCHEDULE ADEPARTURE IN N .TRANSACTIONS(CUSTOMER)
DESTROYTHIS CUSTOMER

ALWAYS
RETURN
END

EVENT DEPARTURE
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LET NDEPARTURES = N.DEPARTURE + 1

IF WAITINGLINE IS EMPTY,
LET WINDOW = IDLE
JUMP AHEAD

ELSE
REMOVE FIRST CUSTOMER FROM WAITINGLINE
LET WAIT = TIME.V - ENTRY.TIME(CUSTOMER)

; IF WAIT MAX.WAIT,
LET MAX.WAIT = WAIT

ALWAYS
SCHEDULE ADEPARTURE IN N.TRANSACTIONS(CUSTOMER)
DESTROY THIS CUSTOMER

HERE
RETURN
END

EVENT STOP.SIMULATION
PRINT 10 LINES WITHMINARRIVAL, MAX.ARRIVAL,
AVG.TRANSACTIONS,N.ARRIVALS,N.DEPARTURE, AND
MAX.WAIT * 1440
THUS
PARAMETERS
MINIMUMARRIVALTIME * *

.
* * * MINS.

MAXIMUMARRIVAL TIME * *
.
* * * MINS.

AVERAGE TRANSACTIONSPER CUSTOMER * *.* * *

RESULTS
NUMBER OF ARRIVALS * * *

NUMBER OF DEPARTURES * * *

MAXIMUMWAIT '

**.*** MINS.
END OF SIMULATION

STOP
END

3.4.3 SMPL [MAC87]

#include "smpl.h"
main()

real Ta = 200.0, /* tempo médio entre chegadas */
Ts = 100.0, /* tempo médio de serviço */

» Te = 2000000; /* tempo total da simulação */
'

smpl(1,"M/M/1 QUEUE");
server = facility("server",1); /' define recurso com 1 fila*/
schedule(1,0.0,customer); /' e 1 servidor */
while (time() <Te);

cause(&event,&customer);/* retira um evento da fila */
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switch(event)

case 1: /' chegada de um cliente */
schedule(2,0.0,customer);
schedule(1,expntl(Ta),customer);
break;
case 2: /* requisita servidor */
if (request(server,customer,0)= =O) /* servidor livre */
schedule(3,expntl(Ts),customer);
break;
case 3: /* libera servidor */
release(server,customer);
break;

)

report(); / * relatório com estatísticas da simulação */

3.4.4 CSHVI [SCH86]

#include "csirnlib/csim.h"
#define SVTM 1.0
#define IATM 2.0
#defineNARS 5000
int f, done, cnt;

sim()

int i;
create("sim"); /* instância de umprocesso */
f = facility("queue");
done = event("done");
cnt = NARS;
for (i = 1; 1 NARS; i+ + ) /* escalona chegadade clientes */ '

,”

hold(expntl(IATM));
cªlst();

wait(done); /* espera pela ocorrência de um evento */
/* término dos processos */

report(); /* relatório com estatísticas da simulação */

cust()

create("cust");
reserve(f); /* solicita servidor 'ª/
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hold(expntl(SVIM)); /* escalona fim de serviço */
release(f); /* libera servidor */
cnt--;
if (cnt = 0)
set(done); /* término dos processos, sinaliza */

) /* encerra o processo sim */

3.4.5 HPSIM [SHA88]

IMPLEMENTATION MODULE User:
FROMRandom IMPORT Exponential;
FROM Globals IMPORT StopSim;
FROM EntityManager IMPORT Entity;

.

'

FROM ProcessManager IMPORT CreateProcess, StartProcess,
DelayProcess, TerminateProcess;

FROMResourceManager IMPORT CreateResource, ResourceDisciplina,
Request, Relinquish;

CONST
Ta = 5.0; (* tempo médio entre chegadas *)
Ts = 4.0;(* tempo médio de serviço *)
MaxJobs = 50; (* númeromáximo de processos *)
Now = 0.0;(* execução imediata de processo *)
Stream = 1; (* escolhe semente — num. aleatório *)

VAR
Server, G: Entity:

PROCEDURECustomer:
BEGIN
Request(Server,1); (* requisita servidor *)
DelayProcess(Exponential(Ts,Stream)); (* tempo de serviço *)
Relinquish(Server,1); (* libera servidor *)
TerminateProcess;
END Customer;

PROCEDUREGenerate;
VAR I:CARDINAL;
JzEntity;

BEGIN
FOR I: = 1 T0 MaxJobs DO (* tempo entre chegadas *)
DelayProcess(Exponential(Ta,Stream););
(* escalona processopara execução imediata *)
J: = CreateProcess(Customer,1);
StartProcess(J,Now);
END;
StopSim: = TRUE;
PrintReport; (* relatório com estatísticas da simulação *)
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TerminateProcess;
END Generate;

PROCEDUREModel (Event:CARDINAL);
BEGIN
Server: = CreateResource(1,Fcfs); (* cria facilidade *)
G: = CreateProcess(Generate,1);
StartProcess(G,Now); (* escalonaprocesso execução imediata *)
END Model;
END User.

3.4.6 Simtools [SEISS]

PROGRAM Exemplo;
VAR cont : integer;

PROCEDUREInitializesystem;
BEGIN
nameentity(bankcustomer,"Customer");(* define entidades *)
nameevent(newcustomer,'Arrival'); (* define eventos *)
nameevent(finishbank,* Endservice');
namevent(closebank,*Close Bank,);
setuplist(queue,,Queue',1); (* cria 1 fila *)
setupresource(server,'Server',1,0,0);
resetsum(quewait); resetsum(systwait);
getseeds(input,2); (* semente *)
END (* Initializesystem*)

PROCEDURE arrival;
VAR person :entitypointer;

leavebank: eventpointer;
qtime : real;

BEGIN
Create(person,bankcustomer);
person A ,time: = now;
IF servemnitavail = 0 THEN
(* não há servidor disponível, clientevai para a fila *)
filelast(person,queue)
ELSE BEGIN (* servidordisponível *)
qtime := 0.0; tally(qtime,quewait);
server.unitsavail:= server.unitsavail-1;
(* escalona o fim de serviço *)
generate(leavebank, finishing,delay(rvexpon(1.0/ts,1)));
leavebankA .customer : = person;
END;
(* escalona próxima chegada *)
reschedule(currentevent,delay(rvexpon(1.0/ta,2)),after)
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END; (* arrival *)

PROCEDUREendofservice
VAR nextcustomer: entitypointer;
leavebank : eventpointer;
eltime,qtime : real;

BEGIN -

eltime := now - customer '“ .time;
tally(eltime,syswait);
delete(customer);
IF empty(queue) THEN (* fila vazia *)
server.unitsavail: = server.unitsavail + 1;
ELSE BEGIN
take(first(queue),nextcustomer); (* retira cliente da fila *)
qtime: = now - nextcustomerA .time;

'

tally(qtime,quewait);
(* escalona fim de serviço *)
generate(leavebank,finishbanking,delay(rvexpon(1.0/ts,1))):
(* cliente deixa o servidor *)
leavebankA .customer : = nextcustomer
END
END; (* endofservice *)

PROCEDUREclosing; (* seqiíência de chegada é interrompida *)
VAR nextarrival: eventpointer;
BEGIN
findevent(nextarrival,nextcustomer,eventlist);
cancel(nextarrival);
dispose(nextarrival);
END; (* closing *)

BEGIN (* programa principal *)
initializesystem;
server.unitsavail : = 1;
REPEAT
read(Ta,Ts,daylength);
generate(firstarrival,newcustomer,now);
generate(bankclosing,closebank,delay(daylength));
runsimulationúndefinitely);
lq : = timeavg(queue '“ .data); (* estatísticas *)
syscustnumv:= entystatistics(bankcustomer);
' := timeavg(syscustnumA .data);
wq : = average(quewait);
w : = average(syswait);
writeln(i,wq,w);
resetsums((quewait); resetsurns(syswait);
resetsimulation;
resetarea(0.0,queue '“ .data);
read(cont);
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UNTIL cont = O;
END. (* programa principal *)

3.4.7 Extensão Funcional deModula 2 — EFM2 [SPO92]

MODULE Exemplo;
FROM Global IMPORT tempo_sim, tempo, Facilidade;
FROM IO IMPORT WsStr;
FROM SYSTEMIMPORT PROCESS;
FROM PROCESSO IMPORT FinalizaProcesso, CriaProcesso,

IniciaProcesso, EsperaProcesso,
SuspendeProcesso;

FROM Executivo IMPORT Execut;
FROM InicFin IMPORT Inicial, Final;
FROM Fdade IMPORT InicFacilidade, RequisitaFacil,

LiberaFacilidade;
FROM Relatorio IMPORT Relat;
FROM NumAleat IMPORT Exponencial, SetaStream;

CONST
Ts = 100.0; (* tempo médio de serviço *)
Ta = 200.0 (* tempo médio entre chegadas de clientes *)
max = 1200; (* número máximo de processos clientes *)
VAR
ger: PROCESS; (* descritor do processogerador *)
co : ARRAY[1..max]OF PROCESS (* descritores dos processos *)

(* clientes *)
fac: Facilidade; (* descritor da facilidade *)
i : Cardinal; (* auxiliar *)

PROCEDURECustomer;
(* o cliente requisita o servidor, utiliza-o e deixa o sistema *)
BEGIN
IF NOT RequisitaFacilidade(fac)THEN
SuspendeProcesso
END;
EsperaProcesso(Exponencial(Ts) + tempo_sim);
LiberaFacilidade(fac);
FinalizaProcesso
END Customer;

PROCEDUREGerador;
(* gera as chegadas de clientes ao sistema, média ta *)

i: CARDINAL; (* auxiliar *)
BEGIN
i : = 1;
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WHILE TRUE DO
CriaProcesso("Customer",Customer,1,co[i]);
IniciaProcesso("Customer",co[i],tempo_sim);
EsperaProcesso(Exponencial[ta] + tempo_sim);
INC(i);
IF i = max THEN (* ultrapassado o máximo de clientes *)
HALT
END
END
END Gerador;

(* início do programaprincipal *)
BEGIN
tempo := 2000000;
Inicial;
SetaStream(1); (* escolhe a semente *)
InicializaFacilidade("Server",l,fac);

( * cria e ativa o processo Gerador para *)
(* execução imediata ' *)

CriaProcesso("Gerador",Gerador,1,ger);
IniciaProcesso("Gerador",ger,tempo_sim);
Execut;
Relat; (* relatório com as estatísticas da simulação *)
Final
END EXEMPLO.

3.4.8 Extensão Funcional de C - EFC [SOU92]

#include "macros.h"
#include "movevent.h"
#include "rnd.h"
#include "aid.h"
#pra gina check_stack(off)
FAC][LID *server; /* servidor */
real Ta = 200.0, /* tempo médio entre chegadas de clientes */

Ts = 100.0 /* tempo médio de serviço */

far cliente()

IniciateProc;
while (Request(&server,ST_Corrente,0) = = 1) WaitFacility;

”' THold = Expnt(Ts);
Hold;
Release(&server,ST_Corrente,0);[* libera servidor */
Terminate; /* finaliza processo */
)
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far Start()

COESTADO *ptr;
IniciateProc;
while (1)

ptr = Create(Customer);
Activate(prt,CorTime);
THold = Expnt(Ta);
Hold; /* suspendeprocesso em execução por */
] /*ttempo determinado

?

void far main()

Stime = 2000000; /* tempo de simulação */
Iniciate;
server = Facility("SERVER",1);
Simulate; /* prepara o sistema para execução */
Report; /* relatório com estatísticas da simulação */

3.5 ConsideraçõesFinais

Muitas linguagens de simulação têm sido desenvolvidas e, independente dessas

linguagens serem de propósito geral ou específico, devempermitir a representação da
estrutura estática e o comportamento dinâmico do sistema a ser modelado.

O desenvolvimento de programas de simulação pode ser realizado com a
utilização de linguagens de uso geral ou aplicações específicas e extensões funcionais.
A utilização de um pacote de uso específico para criar o programa de simulação
restringe o número de sistemas a serem modelados, porém a construção do programa
é facilitada, sendo necessárioapenas parametrizar o modelo pronto.

Utilizando—se linguagens de simulação de uso geral, um número maior de

sistemas pode ser modelado, em comparação à utilização de pacotes específicos. As

linguagens já contém todas as estruturas necessárias para a criação de um ambiente de
simulação, permitindo uma maior flexibilidade, porém exigindo do usuário o

aprendizado de uma nova linguagem. Extensões funcionais, como SMPL, CSIM,

HPSIM e SIMTOOLS apresentam a vantagem de não exigir do usuário o aprendizado
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de uma nova linguagem, mas apenas o conhecimento das bibliotecas que contêm as

funções de simulação, as quais devem ser incluídas em seu programa.

Vistos conceitos e exemplos de ambientes de simulação, o capítulo seguinte

apresenta as características e classificação de alguns geradores de aplicação existentes.
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Capítulo 4

Geradores de Aplicação

Neste capítulo é introduzido o conceito de geradores de aplicação, suas
características, bem como exemplosde utilização e classificação dos geradores existentes.

4.1 Introdução

Há algum tempo os custos de desenvolvimento de "software" ultrapassaram ()

custo relativo do "hardware", tornando cada vez mais premente e importante a busca
de soluções para esse problema. As alternativas para acelerar o, processo de
desenvolvimento de "software" envolvem a criação de ferramentas que aumentam a
produtividade dos profissionais, bem como a colocação de ferramentas diretamente
nas mãos do usuário final, possibilitando que o desenvolvimento possa ser feito, em
muitos casos, pelo próprio usuário.

Na literatura existem diversos exemplos de geradores de aplicação, os quais são
conhecidos na área de Sistemas de Informação como ferramentas que possibilitam um
grande aumento de produtividade no desenvolvimentode "software", além de ajudar a
melhorar a qualidade dos sistemas produzidos [MEI91b].

Essencialmente, um gerador de aplicação é um utilitário que, a partir de uma
especificação em alto nível, transforma automaticamente essa especificação na
implementação do problema [MEI91a]. Esses geradores são de diferentes tipos,
variando tanto na forma de especificação dos dados de entrada quanto no processo de

geração de código.
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!Neste capítulo e apresentada uma visão geral de geradores de aplicação,
exemplos de aplicação e uma classificação desses geradores.

4i2 Geradores de Aplicação

Nas primeiras décadas da era computacional, a principal preocupação em relação
ao desenvolvimento de sistemas era com o "hardware". Com o avanço tecnológico
ocorrido na microeletrônica, o poder computacional aumentou consideravelmente, a
um custo cada vez menor [MEI91a].

A crescente demanda por sistemas de "software" cada vez mais abrangentes e
complexos e a ausência de uma forma mais organizada no processo de
desenvolvimento resultaram, muitas vezes, na produção de sistemas de baixa
qualidade, com alto custo de manutenção [MEI91b]. O ideal seria então utilizar
ferramentas que permitam reduzir os custos e ao mesmo tempo aumentar a
produtividade, mantendo um bom nível de qualidade do "software" produzido.

Nesse contexto surgem os geradores de aplicação, ferramentas de apoio por
computador ao desenvolvimento de "software" que, além de reduzirem os custos e
aumentarem a produtividade, permitem melhorar a qualidade dos sistemas
produzidos. Basicamente, um gerador de aplicação é um utilitário que, a partir de uma
especificação em alto nível de um problema implementável, transforma
automaticamente essa especificação na implementação do problema [MEI91a].

Pode-se fazer uma analogia entre um gerador e um compilador, porém, um
compilador produz código objeto em linguagem de baixo nível, podendo exigir algum
tipo de análise e técnicas de otimização. Geradores de aplicação criam programas em
linguagens de alto nível, necessitando de pouca ou nenhuma otimização no código
gerado.

Com a utilização de geradores de aplicação, as especificações são transformadas
em produtos automaticamente, traduzindo as informações de alto nível para um nível
mais baixo. Para alterar o produto final, basta modificar a especificação e executar
novamente o gerador. As especificações descrevem a tarefa ou problema a ser feito,
podendo estar nas seguintes formas [CLE88]:
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. um diálogo interativo, onde o usuário seleciona as opções através de um
menu;

. formas gráficas;

. escritas em alguma linguagem textual.

Independente da forma empregada, as especificações são utilizadas pelo gerador
de aplicação para criar um ou mais produtos, constituídosnormalmente por segmentos
de código, estruturas de dados ou subrotinas [LEW90].

Na prática, os geradores de aplicação criam apenas parte de um sistema. Lewis
[LEW90] afirma que nem sempre a automação completa do processo de produção de
"software" é a solução mais econômica, sugerindo critérios para avaliar

percentualmente a porção do sistema a ser gerada. Normalmente as aplicações podem
não ser representadas por notações simples, existindo aspectos que não podem ser
descritos de modo eficiente. Nesse caso, é preferível ter uma representação simples
parcial, embora restrita, do que uma representação totalmente abrangente, porém
complexa.

Normalmente, os geradores de aplicação são compostos por três módulos
principais: um módulo de interface, um módulo analisador de especificações e um
módulo gerador de produtos [LUK86]. A figura 4.1 mostra o relacionamento entre os
módulos.
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*

_

SISTEMA ;:

&

,. , =: -

º TRADUTOR
3

»

,
EXECUTAVEL

CODIGO GERADO
MANUALMENTE

Figura 4.1: Relacionamento entre os Módulos de um Gerador

Descrição dos Módulos

. Módulo de Interface: responsável pela interface com o usuário, com o objetivo
de Obter uma especificação consistente e completa do problema. Nem sempre esse
módulo aparece explicitamente em todos os geradores. Nesse caso, a entrada dos

.

dados é textual, podendo ser fornecida num arquivo preparado por algum editor de

textos. A presença do módulo de interface faz com que o gerador fique mais amigável '

ao usuário, escondendo detalhes e dificuldadesda linguagem de especificação.

É responsabilidade do usuário reunir todas as informações necessárias à

especificação do problema. Esse módulo pode ser composto por exemplo, por
1 sequências de perguntas onde 0 usuário deve responder apenas Sim/Não, fornecer

equações aritméticas, ou formas gráficas para compor a especificação.

& . Módulo Analisador de Especificações: responsável pelas análises sintática e

semântica dos dados de entrada, com a função de produzir as estruturas de dados
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intermediárias utilizadas pelo módulo Gerador de Produtos. As estruturas são

dependentes do domínio e podem ser qualquer combinação de tabelas, árvores
sintáticas e outras estruturas [MEI91a].

. Módulo Gerador de Produtos: encarregado de gerar o produto desejado pelo
usuário, além de uma documentação, se necessária, para auxiliar o usuário na

compreensão e execução do programa. Possui um conjunto de rotinas padrão para
acesso às estruturas de dados criadas pelo Analisador de Especificações,reconhecendo

descrições de produtos em uma linguagem apropriada. Essa linguagem indica as

manipulações necessárias na estrutura de dados intermediária e o formato final do

produto gerado.

O processo básico necessáriopara desenvolverum sistemausando um gerador de

aplicação (mostrado na figura 4.2), começa com a especificação. Ela é fornecida para o
gerador de aplicação, responsável por criar o produto da aplicação na linguagem de

programação alvo. Finalmente, o produto, juntamente com o código produzido
manualmente (se necessário), é compilado para produzir o sistema executável.

: PRODUTO +" º
:

' _

GERADOR ºóglgº
" ' :. DE APUCAÇÃº PROJETISTA

ESPECIFICAÇÃO
' ' COMPILADOR

' -

.
3, SISTEMA

'

5.

' EXECUTÃVEL
. ;

Figura 4.2: Processo de Desenvolvimento usando um Gerador
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A utilização de geradores de aplicação apresenta muitas vantagens. Além do

aumento de produtividade na fase de desenvolvimento do "software", os geradores
facilitam a tarefa de manutenção, devido a uniformidade e modularidade do código

gerado. Para corrigir um erro de especificação, não é necessário modificar

diretamente o código, bastando alterar a especificação de entrada, fornecendo—a

novamente ao gerador. Outra vantagem é a ausência de erros na tradução da

especificação para a implementação, uma vez que essa é realizada automaticamente

pelo gerador [MEI91a].

A especificação é mais fácil de ser escrita, lida e alterada, por não conter
detalhes de implementação. Dessemodo, as aplicações podem ser geradas e mantidas

por pessoas que não tenham conhecimento sobre linguagens de programação. Além
disso, os parâmetros são especificados apenas uma vez, para a geração do código.
Outro ponto forte sobre os geradores é que eles aceleram o processo de codificação,

facilitando a construção de protótipos e o teste de especificações alternativas

[MEI91a].

Cleaveland [CLE88] sugere um método para a construção de geradores dividido

em sete passos. Na realidade, os passos se entrelaçam num único processo global,

porém é mais fácil focalizar cada um separadamente. Os passos são:

(1) Reconhecimento de Domínios: a utilização de geradores de aplicação parece
ser uma ferramenta óbvia e natural para o desenvolvimento de "software". Entretanto,
reconhecer onde usá-lo, ou seja, reconhecer o domínio de aplicação, é o passo mais
difícil durante sua construção. Uma solução para o reconhecimento de domínios é a
identificação de padrões, os quais ocorrem a nível de código, como comandos seletivos

(case), como código repetitivo ou .como rotinas similares. Padrões podem ocorrer
também em níveis mais altos, na forma de programas, projetos ou arquiteturas
semelhantes.

(2) Definição dos Limites do Domínio: determina o alcance do gerador, ou seja,

quais características devem ser incluídas e quais devem ser excluídas. Definir os
limites é definir a abrangência do domínio, isto é, a gama de problemas que o gerador
pode solucionar. Um domíniomuito abrangente provoca um decréscimo no poder do

gerador, tal que, provavelmente, desenvolver uma aplicação com o gerador não será
muito mais rápido do que desenvolve-la sem ele. Por outro lado, a diminuição da
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abrangência aumenta o poder do gerador, mas para um conjunto limitado de

problemas [MEI9la].

(3) Definição do Modelo Básico: Cleaveland ressalta que o modelo estabelece a
base para se definir consistentemente a semântica do domínio.

(4) Definição das Partes Variante e lnvariante: Decidir o que é invariante e o

que é variante é análogo a parametrizar uma subrotina para aumentar o seu grau de
reutilização. Em um gerador, as partes variantes correspondem geralmente à

especificação do sistema e as partes invariantes são suposições fixas do domínio e da

implementação, constituindo detalhes de projeto com os quais os usuários não devem

se preocupar.

(5) Definição da Entrada da Especificação: existem várias formas para a entrada
de dados dos geradores de aplicação. A forma mais adequada depende da aplicação.
Algumas das formas comuns são:

. uma linguagem ou notação textual que expresse todas as informações
necessárias. O gerador então analisa a entrada obtendo a informação para a
construção do produto. Essa forma se mostra adequada quando existe

muita informação ou as especificações incluem expressões complexas,

porém projetar uma linguagem é uma tarefa difícil;

. muitos geradores comerciais utilizam diálogos e abordagens interativas
(como menus, linguagens de consulta e manipulação direta de objetos na
tela) para fornecer a especificação necessária;

. diagramas constituemuma abordagemmenos comum para a obtenção de
“especificação, sendo adequados para especificações que são naturalmente
ilustrativas, como redes, fluxogramas ou grafos [MEI91a].

(6) Definição dos Produtos: 0 produto de um gerador pode ser um programa,
uma documentação ou uma estrutura de dados, por exemplo. Normalmente, o gerador
coloca a informação da especificação em uma forma que outras ferramentas possam
utilizá—la. Essas ferramentas incluem compiladores, formatadores de texto e até

mesmo outros geradores.

(7) Implementação do Gerador: o último passo consiste em implementar o

gerador. Basicamente, é escrito um programa que traduz a a da especificação
diª“ iªs
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para o produto desejado. O gerador, como a maioria dos tradutores, incluirá um
analisador léxico, um analisador sintático, um analisador semântico e um gerador de
produtos, que produz a saída desejada. Como esses componentes são convencionais e
repetitivos, pode-se utilizar ferramentas para gerá—los.

4.3 Exemplos de Aplicações

Nesta seção serão apresentados alguns exemplos do uso de geradores em
diferentes áreas de aplicação.

4.3.1 Extração em Banco de Dados

Belanger [BEL85] apresenta um conjunto de ferramentas que possibilitam a
geração de programas para a extração de dados em diferentes bancos de dados em
várias linguagens de programação. Especificamente, são apresentados dois geradores
de programas: um para extração em fitas geradas por computadores IBM, denominado
TTU (Tape-to-UNIX) e outro denominado IMX (IMS-to-UNIX), para a extração em
banco de dados IMS (Information ”Management System). IMX gera programas em
Cobol, enquanto 'ITU gera programasna linguagemC. '

Por exemplo, para que um usuário obtenha dados de fitas utilizando TTU, deve
executar os seguintes passos: criar um dicionário (um arquivo descrevendo a fita) e
então os campos e registros a serem selecionados podem ser especificados através de
uma linguagem de alto nível. Utilizando essas informações,TTU gera o programa que
executa as operações desejadas pelo usuário.

Tanto IMX quanto TTU geram programas eficientes, possivelmente mais
eficientes do que seriam os programasconstruídos manualmente [MEI91a].
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4.3.2 Protocolos de Comunicação

Vuong [VUO88] apresenta as idéias básicas para se implementar
semi-automaticamente protocolos de comunicação utilizando um Compilador Estelle
C. Estelle (Extended State Transition Language) é uma técnica de descrição formal de
protocolos.

O compilador lê uma especificação de protocolo na linguagem Estelle e gera
código na linguagem C. Esse segmento de código gerado é então completado pela
incorporação de detalhes dependentes do sistema e de rotinas de suporte
pré—definidas. A parte dependente do sistema é a interface entre a máquina e o seu
ambiente de trabalho, como por exemplo as interações com o sistema operacional.

Os analisadores léxico e sintático para o compilador foram gerados pelos
utilitários do sistema UNIX, LEX (LEXical Analyzer Generator) e YACC (Yet
Another Compiler-Compiler),respectivamente.

A utilização de uma abordagem semi-automática para a implementação de
protocolos de comunicação permite que O código gerado seja bem estruturado e
modular, facilitando o trabalho de manutenção e garantindo a concordância com a
especificação. Além disso, Voung [VUO88] ressalta a redução no tempo de

desenvolvimento, uma vez que grande parte do código é traduzido automaticamente
da especificação.

4.3.3 Aplicações com Interface Gráfica

São apresentados três exemplos de geradores de aplicação baseados em
linguagens de especificação gráficas: TAGS, MICROSTEP e Gerador de
Controladores de Sistemas Reativos.

TAGS

O sistema de ferramentas TAGS (Technology for the Automated Generation of

Systems) e baseado em uma linguagem de especificação gráfica, apropriada para
sistemas de informação [LEW90]. A linguagem permite uma descrição gráfica
detalhada de todos os requisitos de entrada, processamento e saída do sistema.
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Os símbolos gráficos da linguagem permitem a definição de todos os

componentes do sistema, como as interfaces, o fluxo de dados, a lógica de controle e as
variáveis. TAGS gera código fonte na linguagemADA.

MICROSTEP

Microstep é um gerador de aplicação projetado para o processamento de dados e

para aplicações dirigidas principalmente pelo fluxo de dados entre os processos
[LEW90]. Ele não dá apoio a construção de sistemas de tempo real e sua linguagem
de especificação é baseada em diagramas de fluxo de dados.

Os diagramas de fluxo de dados são criados com o auxílio de um editor gráfico e
o gerador, a partir do diagramade especificação, produz código na linguagem C, o qual
é compilado e ligado automaticamente.

Gerador de Controladores de Sistemas Reativos

Um sistema reativo é caracterizado por ser orientado a eventos, ou seja, está
continuamente respondendo a estímulos do meio externo e interno [MEI91b]. Como
exemplo, tem-se redes de comunicação, sistemas de telefonia, sistemas operacionais e
sistemas para aviação.

Figueiredo [FIG91] apresenta um gerador de controladores de sistemas reativos,

que recebe como entrada uma especificação criada através de "Statecharts" e produz
um programa na linguagemC.

4.3.4Meta-Geradores de Aplicação

Para facilitar a construção de geradores de aplicação, têm sido utilizados
geradores de analisadores léxicos e analisadores sintáticos. Além desses, novas
ferramentas denominadas ferramentas para o desenvolvimento de geradores de

aplicação, têm sido desenvolvidas com o intuito de reduzir o esforço empregado na
construção de geradores. Essas ferramentas também podem ser chamadas de

Geradores de geradores ou Meta-geradores [MEI91a].

Como exemplo de Meta-geradores, têm-se:
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. PGZ (os geradores IMX e TTU, referenciados na seção 4.3.1 foram
construídos com o apoio do PGZ);

. STAGE, utilizada na construção de geradores de qualquer área de

aplicação [CLE88];

. DRACO, relacionado com a reutilização de informação de análise e

projeto.

4.3.5 Geradores de Programas de Simulação

PASSIM

Shearn [SHE90] descreve um gerador para programas de simulação discreta
orientado a eventos. O gerador, denominado PASSIM, é implementado na linguagem
de programação Pascal, e os programas de simulação são gerados nessa linguagem.

Com a utilização do gerador PASSIM, a atividade do usuário se “restringe na
especificação do problema e a implementação é criada automaticamente pelo gerador.
Shearn ressalta que o sistema é simples de ser utilizado, e adequado para ambientes de
ensino bem comopara a resolução de problemas reais.

DRAFT

O gerador de programas DRAFT codifica programas de simulação orientados a
eventos, atividades ou processos, de acordo com a especificação feita pelo usuário.
Mathewson [MAT85] ressalta a utilização dos geradores na produção de códigos sem
erros, além do aumento de produtividade e qualidade obtidos.

4.4 Classificação de Geradores de Aplicação

Os geradores de aplicação podem ser classificados através de dois eixos de

abstração: o suporte dado a diferentes domínios de aplicação e a abrangência das

aplicações que podem ser desenvolvidas com o gerador, isto é, a quantidade de

diferentes tipos de aplicações que podem ser geradas [MEI9la, MAS93]. A
classificação dos geradores é mostrada na figura 4.3.
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Figura 4.3: Modelo para Classificação de Geradores

O adjetivo múltiplo se refere à capacidade do gerador suportar e facilitar a
definição de novos domínios (múltiplos domínios) e a definição de novas aplicações
dentro desses domínios (múltiplas aplicações).

Alguns geradores produzem aplicações específicas, que têm sempre a mesma
estrutura interna. 0 compilador Estelle-C (citado na seção 4.3.2), por exemplo, gera
programas que implementam diferentes protocolos,porém esses programas possuem a
mesma estrutura interna. Já um gerador que possibilita a criação de múltiplas
aplicações permite a intervenção do usuário para criar produtos estruturalmente e/ou
semanticamente diferentes [MEI91a].

No caso de geradores UDUA, tem-se um gerador de aplicação para um domínio
específico, que produz sempre um produto de mesmo tipo. Nesse modelo, a principal
atividade do usuário é fornecer a especificação do problema, não tendo acesso ao
gerador para alterar seu comportamento.

Para geradores do tipo UDMA, o usuário, além de especificar a sua aplicação,
tem a liberdade de especificar diferentes produtos dentro do domínio.

O caso de geradores do tipo MDUA parece ser menos significativo. Uma forte
razão para isso é que a definição de domínios é tarefa difícil, porém, sob o ponto de
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vista do usuário, esse tipo de gerador seria útil, por oferecer várias alternativas para se
especificar o mesmo problema. Uma situação hipotética para ilustrar este caso seria
um gerador de aplicação que oferecesse ao usuário facilidades para redefinir os
módulos de interface e analisador de especificações, para permitir a entrada de
problemas de diferentes domínios de aplicação [MEI9la].

Os geradores do tipo MDMA são considerados meta-geradores, já que a
determinação de um domínio específico e de uma aplicação dentro desse domínio
torna-o um gerador do tipo UDUA [MEI91a]. Ressalta—se que a determinação de
domínios específicos para geradores dos tipos UDMA e MDUA normalmente também
resultam em geradores UDUA.

Os utilitários LEX e YACC (para a geração de analisadores léxicos e sintáticos,
respectivamente), do sistemaUNIX, são os exemplos mais conhecidos de geradores do
tipo UDUA, e são utilizados com frequência na construção de geradores de
analisadores para geradores do tipo MDUA e MDMA [MEI91a].

Outros geradores do tipo UDUA, apresentados na seção 4.3 são: o Compilador
Estelle C, que gera uma implementação do protocolo especificado; os geradores
baseados em linguagens de especificação gráficas: TAGS, MICROSTEP e o Gerador
de Controladores de Sistemas Reativos, além dos geradores "ITU e IMX.

Os meta-geradores STAGE e DRACO são do tipo MDMA, pois permitem a
definição de vários domínios e a definição de várias aplicações dentro de cada
domínio. O meta—geradorPG2, utilizado para a criação dos geradores TTU e IMX, é
do tipo UDMA, pois é específico para o domínio de base de dados. A figura 4.4 mostra
a classificação dos diversos geradores referenciados no capítulo.
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Figura 4.4: Classificação dos Geradores

4.5 Considerações Finais

Geradores de aplicação são ferramentas de "software" que permitem automatizar

parte substancial do trabalho rotineiro envolvido na atividade de desenvolvimento de
"software". Tais ferramentas aceleram o processo de implementação, transformando

especificações de alto nível em produtos, permitindo que os usuários se preocupem
apenas com os aspectos relevantes do problema.

Os geradores de aplicação podem ser classificados através de dois eixos de

abstração, considerando-se o suporte dado a diferentes domínios de aplicação e a

abrangência das aplicações que podem ser desenvolvidas com o gerador, isto é, a

quantidade de diferentes tipos de aplicações que podem ser geradas.

Analisando a utilização desses geradores, verifica-se que eles se restringem a

gerar produtos específicos para as suas áreas de aplicação, com exceção dos

meta-geradores. Porém, depois de prontos, os geradores confirmam as suas principais

vantagens: redução no custo de desenvolvimento, aumento da produtividade e boa

qualidade no código produzido. Desse modo, justifica-se a sua utilização nas diversas

áreas de aplicação, automatizando o processo de implementação.
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Implementação do Gerador de Aplicação
para o ASiA

Este capítulo abrange aspectos relativos à implementação do gerador de aplicação

para o ASiA (Ambiente de Simulação Automático). São discutidas as motivações que
levaram à implementação e detalhadas as características relevantes do gerador. No
decorrer do capítulo, o gerador desenvolvido será denominado Gerador (Gerador de
Aplicaçãopara oASiA).

5.1 Introdução

Apesar de todas as características atrativas da simulação (relatadas no capítulo
2), essa atividade pode ser considerada complexa. Dependendo do sistema em estudo
e do tipo de resultados requeridos, & elaboração de um programa computacional para
simular um determinado modelo é uma tarefa complexa, exigindo do usuário
conhecimentos sobre programação e técnicas de modelagem. Nesse sentido, e
considerando as diversas vantagens associadas à utilização de geradores de aplicação"

(capítulo 4), foi desenvolvido um gerador de aplicação para programas de simulação.

Com () Gerador, o usuário é afastado da tarefa de transcrição do modelo em um
programa de simulação, devendo apenas fornecer o modelo do sistema considerado e

os parâmetros necessários para a simulação. O Gerador, & partir da especificação,
fornece como saída o prograrhade simulação correspondente.

O Gerador foi desenvolvido no LaSD (Laboratório de Sistemas Digitais) do
ICMSC-USP, tendo como plataforma máquinas PC compatíveis com IBM. Foi
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utilizada a linguagem C com o compilador Borland C+ + versão 3.1 e o sistema

operacional MS-DOSversão 5.0.

O desenvolvimento do Gerador satisfaz alguns conceitos fundamentais de

Engenharia de Software [PRE87]:

. modularidade: o sistema foi implementado em módulos que são
integrados para satisfazer os requisitos do sistema;

. portabilidade: o "software" foi desenvolvido o mais independente possível
do sistema operacionalutilizado, visando uma maior portabilidade;

. manutenabilidade: durante a elaboração do sistema, algumas decisões
foram tomadas para permitir uma melhor manutenção no decorrer do

tempo de vida útil do sistema, incluindo uma completa documentação do

mesmo.

5.2 Estrutura Geral do Ambiente de SimulaçãoAutomático

0 Gerador faz parte de um ambiente de simulação denominado Ambiente de

Simulação Automático (ASiA), cujo objetivo é afastar o usuário do sistema da tarefa
de transcrição do modelo em um programa de simulação. O usuário deve fornecer o
modelo do sistema considerado e os parâmetros necessários, sendo as demais tarefas
executadas automaticamente pelo Ambiente de Simulação. A figura 5.1 apresenta uma
visão geral do ASiA [SPO93a].
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Figura 5.1: Visão Geral do ASiA

O gerador desenvolvido implementa então o módulo Gerador de Produtos

(capítulo 4), criando programas de simulação em SMPL, uma extensão funcional da

linguagemC para simulação orientada a eventos (capítulo 3).

5.2.1 Processo de Execução do ASiA

A execução do ASiA está dividida em 4 estágios: modelagem, preparação das

tabelas de especificações, geração do código e estágio de saída (visualização e análise

dos resultados obtidos [SPO93b]). A geração de código será discutida na seção 5.4.

5.2.2Modelagem:Definição do Modelo e Parâmetros

No ASiA, o editor gráfico é responsável pela interface com o usuário. A

especificação do modelo (basicamente um modelo de redes de filas [SOA90]) é feita

através de manipulação direta na tela e de menus, que oferecem ao usuário a

possibilidade de selecionar blocos básicos para compor o modelo final. Dentre os

52



Capítulo 5 Implementação do Gerador de Aplicação

blocos básicos disponíveis têm-se por exemplo recursos com uma fila ou recursos com
várias filas. Definido o modelo, o usuário parametriza o mesmo através de diversas

opções oferecidas por um menu [SPO93b], sendo criada a base de dados do ASiA (na

verdade o termo base de dados não é utilizado nessa dissertação no sentido'de existir

um sistema de gerenciamento para manipula-la. A base de dados criada para o ASiA

consiste em um conjunto de arquivos com as especificaçõesdo modelo em questão).

5.2.3 Formação das Tabelas de Especificações

Escolhido o modelo e determinados os parâmetros necessários, todas as

informações são estruturadas na base de dados, a qual servirá como entrada para o

Gerador. Essa atividade, juntamente com as análises sintática e semântica das

informações fornecidas, são realizadas pelo módulo Editor Gráfico. A partir das

informações contidas na base de dados, são constituídas as seguintes tabelas [SPO94]:

. Modelo: contém informações genéricas do modelo a ser implementado;

. Recursos: contém informações particulares sobre cada um dos recursos

que compõem o modelo. Como essa tabela constitui uma lista encadeada, a

mesma será referenciada como lista;

. Reesc: “tabelas de tempos para reescalonamento de eventos, para o caso

de recursos sem fila;

. Ciclo: possibilitaao usuário a definição de ciclos ("loop,s") no modelo;

. Distrib_Tab: permite que o usuário defina novas distribuições de

probabilidade (através das informações contidas nessa tabela, a

implementação da distribuição é gerada (seção 5.3.3));

. Entradas: possibilita mais de uma entrada no sistema;

. Fechado: identifica os eventos que devem ser escalonados antes do início

da simulação, sendo utilizada para modelos do tipo fechado.

A utilização dessas tabelas pelo Gerador será detalhada nas próximas seções.
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5.3 A Estrutura do Gerador

O "software" desenvolvido para o Gerador é constituído pelos seguintes

componentes principais:

1) Interface com o Usuário: esse módulo contém o conjunto de rotinas que
permitem a especificação textual de ummodelo.

2) Definições e Interface com o Editor Gráfico do ASiA: rotinas

responsáveis por estabelecer e preparar todas as tabelas utilizadas pelo
Gerador.

3) Gerador: constituído pelas rotinas responsáveis pela geração do código

no produto final (programa de simulação).

4) Ferramentas: rotinas comuns utilizadas durante a execução, e
implementadas para aumentar a eficiência do Gerador.

5) Descrição de Produtos: define a estrutura do produto final a ser gerado.

5.3.1 Interface com o Usuário .

Como o desenvolvimento dos componentes do ASiA foi executada

paralelamente, o Gerador apresenta uma interface simples e própria para a criação das
diversas tabelas necessáriaspara a execução do Gerador.

A interface desenvolvida é textual, sendo composta por diversos módulos, e o

usuário se limita a responder questões do tipo Sim ou Não ou a fornecer os parâmetros
solicitados. Os parâmetros são relativos às tabelas de especificações descritas na seção
5.2.

Ressalta—se que não são realizadas análises sintática ou semântica dos dados

fornecidos,já que essas análises são realizadaspelo Editor Gráfico [SPO93b] e quando
o ambiente ASiA for integrado (módulos Gerador e Editor Gráfico), essa interface de

testes pode ser retirada do sistema.
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5.3.2 Definições e Interface com o Editor Gráfico do ASiA

Como o Gerador utiliza na produção dos programas de simulação as informações
fornecidas pelo usuário através de um editor (no ASiA a especificaçãoserá através de

um editor gráfico), definiu-se um conjunto de informações, as quais são então

estruturadas em tabelas pelo Gerador.

Além das informações genéricas sobre o modelo e particularidades de cada

recurso, outros conjuntos de dados foram definidos para possibilitar ao usuário mais

ferramentas quando da especificação do modelo. A seção seguinte descreve as

principais características do processo de geração de código.

5.3.3 Gerador

O módulo Gerador é constituído por um conjunto de primitivas que definem o

núcleo do Gerador de Aplicação, ou seja, as principais primitivas utilizadas no

processo de geração de código. Cada uma das primitivas é responsável por um trecho

específico de código no produto final (programa de simulação).

Esse módulo inclui primitivas para [SPO94]:

a) Geração dos principais comandos da extensão SMPL, responsáveis pelas

seguintes atividades:

. preparação do modelo;

. definição e controle dos recursos;

. escalonamento e geração de eventos;

. geração de variáveis aleatórias;

. depuração do código e

. coleta de dados e emissão de relatórios.

b) Utilização de novos relatórios:

Além de possibilitar ao usuário a utilização do relatório padrão do SMPL

(com informações sobre o tempo de execução da simulação, utilização
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dos recursos, período médio ocupado, comprimento médio da filas

associadas a cada recurso e contadores de operações realizadas), 0
Gerador implementa outros relatórios com as seguintes informações:

. estatísticas sobre o númeromáximo e mínimo de clientes nas filas;

. porcentagem de vezes em que o cliente encontra uma determinada fila
** vazia.

e) Distribuição de ProbabilidadeTriangular

O SMPL implementa as seguintes distribuições: exponencial, erlang,
normal e hiper-exponencial. Porém, a distribuição triangular pode ser
adequada em situações onde se conhece o intervalo de variação de uma
variável aleatória, além de seu valor mais provável. Essa distribuição foi

implementada de acordo com MacDougall [MAC87] e a função

resultante incluída no código da extensão SMPL.
.

d) Representação da posse simultânea de recursos

A posse simultânea de recursos em redes de filas ocorre por exemplo em
modelos de sistemas de "1/0", nos quais um cliente requer o serviço de

um disco, além do serviço adicional de um canal para a transferência dos

dados, ou mesmo a utilização de uma "CPU" por uma tarefa, após ter
alocado memória suficiente para a realização da mesma. Porém, quando
se representa um modelo através de redes de filas convencionais, essa

posse simultânea de recursos não pode ser especificada[SOA90].

Chandy [CHA78] e Jacobson [JAC82] sugeremuma extensão poderosa e
consequente aproximação para a resolução analítica de modelos de redes

de filas, possibilitando a representação de características complexas que
existem nos sistemas reais. Uma possível representação é utilizar os
símbolos da ferramenta RESQ (RESearch Queueing Package)
empregada na modelagem e simulação discreta orientada a processos,

"* sendo denominadaEstrutura de Redes de Filas Estendidas [SOA90].

Nessa representação existem os recursos passivos, os quais são utilizados

para modelar um recurso com número limitado de elementos. Outra
característica é que esses recursos são alocados a um cliente enquanto o
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mesmo cliente recebe serviços em outros recursos, e então liberados em
algum outro ponto do modelo. Nos recursos passivos não existem
servidores realizando serviços, mas apenas representam um número
finito de elementos de um recurso, tal como "buffers", unidades de
memória, canais de comunicação, etc. Os recursos que oferecem algum
tipo de serviço ao(s) cliente(s) são denominados'recursos ativos.

A representação sugerida para o sincronismo na posse simultânea de

recursos é demonstrada na figura 5.2. O símbolo 1 indica a alocação do
servidor do recurso ao cliente, enquanto o símbolo 2 representa a sua
liberação.

Figura 5.2: Posse Simultânea de Recursos

e) Definição de Distribuiçõesde Probabilidade

O exercício da simulação requer a geração de amostras aleatórias para
indicar, por exemplo, o tempo da "próxima chegada de um cliente ao
sistema ou tempo de serviço em um recurso determinado. Pode—se obter
tais amostras a partir de uma distribuição teórica (se os dados se ajustam
a uma determinada distribuição) ou diretamente das tabelas fornecidas
pelo usuário.

Além das distribuições de probabilidade pré-definidas pelo SMPL
(exponencial, erlang, hiper—exponencial e normal), o ambiente ASiA

possibilita ao usuário a determinação de novas distribuições, através de
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tabelas fornecidas durante o processo de especificação do modelo. O
usuário fornece ao Editor Gráfico os valores e números de ocorrência
observados e esse produz a distribuição de frequência correspondente. A
partir dessa distribuição o Gerador obtém a distribuição de frequência
acumulada, e utilizando—se a distribuição acumulada são obtidas as
amostras aleatórias, cujo processo é definidopor MacDougall [MAC87].

[) Mecanismosde Reescalonamentos para Recursos SemFila

Para o SMPL, todo recurso tem uma fila associada ao mesmo, e um
número variado de servidores. Entretanto, existem modelos cujos
recursos podem não ter filas, exigindo um tratamento diferenciado dos
demais.

.

Nesses recursos, quando um cliente chega e não há servidores disponíveis
para atendê—lo, deve-se definir uma política para tentar novamente a
utilização desse recurso. Essa política, definida como política de

reescalonamento, é determinada pelo usuário através de uma tabela onde
são especificados os tempos para escalonar uma nova tentativa de
utilização do recurso.

O módulo contém o conjunto de primitivas necessárias para a geração da
tabela de tempos e comandos necessários para a sua utilização. Essa
tabela é empregada no reescalonamento de eventos para recursos sem
fila.

5.3.4 Ferramentas

Esse módulo contém as primitivas (ferramentas) comuns utilizadas pelos diversos
módulos do sistema, e executam operações sobre as tabelas, manipulação de cadeias

de caracteres, mensagens de erros e auxHio na geração de eventos específicos.

Algumas das primitivas para a manipulação de cadeias de caracteres foram
desenvolvidaspara dar maior eficiência na execução do Gerador.
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5.3.5 Descrição de Produtos

A descrição de produtos é um tipo de gabarito, parecido com o produto final

[MEI91a], onde trechos de códigos na linguagem alvo (SMPL) estão misturados com
comandos que indicam ao Gerador como buscar as informações necessárias nas várias

tabelas que serão utilizadas. Os trechos de código são copiados para o produto final,

enquanto os demais comandos (precedidos por um caracter especial), determinam

quais as primitivas do Gerador a serem executadas. A descrição utilizada será
referenciada como Gabarito.

A estrutura do Gabarito reflete exatamente o produto final a ser gerado, no caso,
um programa de simulação em SMPL. Esse Gabarito é específico para o tipo de

produto a ser gerado, juntamente com o núcleo do gerador. A figura 5.3 apresenta o

Gabarito utilizado pelo Gerador.
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#include "stdio.h"
.

#include "conio.h"

%Idistribuicao_tabela

main()
(
/* definicoes */
%0define_tempo_num_max
int Event = 1, Customer = 1, Aleatorio;
%Agera_contadores_loop
%1define_variaveis

/* prepara o sistema de simulacao e da nome ao modelo */

%2define_smpl
%Hmodulo_estat

/* cria e nomeia as facilidades */
%3define_server
%4escalona_primeiro_evento
%Bgera_trace

%5gera_loop
(
%Jwarm_up
%6gera_cause
%7gera_switch
(
%8gera_eventos
)

/* gera o relatorio da simulacao */

%9gera_relatorio_padrao
%Cgera_relatorio_estatísticas_max_min
%Dgera_relatorio__estatisticas_fila_vazia
)

Figura 5.3: Gabarito
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5.4 A Geração do Código

O Gerador utiliza no processo de geração do código a especificação do modelo
em questão (já estruturadas nas diversas tabelas relatadas na seção 5.2.3), além de uma
descrição de produtos (seção 5.3.5).

A geração de código no Gerador é vista como uma atividade independente,
sendo realizada em 3 fases distintas sobre o produto final (no caso, o programa de
simulação em SMPL):

. definições;

. preparação do modelo;

. implementação.

O exemplo a seguir ilustra essas fases em um programa de simulação em SMPL

para uma fila M/M/1 (um sistema cõm uma única fila, um único servidor, tempo entre
chegadas de clientes e tempo de serviço exponencialmente distribuídos e população
infinita de clientes).O apêndiceA faz considerações sobre teoria de filas.

- #include "smpl.h"
main()
(
/* Fase de Definições */
real T_chegada= 200.00,

T_servico = 100.00,
T_execucao = 2000000;

int cliente = 1, evento, servidor;

/* Fase de Preparação do modelo */
smpl(0,"Modelo M/M/l");
servidor= facility("servidor",1);
schedule(1,0.0,cliente);

/*Fase de Implementaçãodo modelo */
while (time() < T_execucao)
(
cause(&evento,&cliente);
switch(evento)
(
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case 1:

schedule(2,0.0,cliente);
schedule(1,expntl(T_chegada),cliente);
break;

, case 2:
if (request(servidor,cliente,0)= = 0) then

! . schedule(3,expntl(T_servico),cliente);
break;

case 3:
release(servidor,cliente);
break;

)
l
report();
l

O Gerador utiliza paralelamente as informações contidas no Gabarito e as

tabelas de especificaçõespara a geração do produto final. São utilizadas durante todo

o processo de geração do código a tabela Modelo e a lista Recursos. As demais tabelas

são utilizadas por poucas primitivas, sendo armazenadas em arquivos e preparadas

pelo Gerador quando necessárias. A figura 5.4 demonstra o fluxo de dados no

Gerador.
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No Gerador todo o processo de geração de código é controlado por um

procedimento principal (Le__Gabarito()) que identifica os comandos do gabarito

(precedidos pelo caracter *%') decidindo qual primitiva deve ser executada.

Identificada, a primitiva é executada, e o controle retorna ao procedimento

Le_Gabarito(), para continuar o processo de geração.

Cada uma das primitivas que compõem o Gerador é responsável por criar um
trecho específico no código final, utilizando as informações contidas nas diversas

tabelas.

São apresentados a seguir exemplos de primitivas utilizadas no processo de

geração de código para alguns comandos do SMPL, em cada uma das três fases

definidas na seção 5.4. São detalhadas também algumas primitivas responsáveis pela

definição dos identificadoresutilizados no programa de simulação.

Fase de Definições

Nessa fase são geradas todas as estruturas de dados necessárias à execução do

programa de simulação. As informações são obtidas através da tabela Modelo, e

outras informações mais específicas na lista Recursos. Como exemplo têm-se as

seguintes primitivas:

1) Gera_Var_ServerO:

Essa primitiva cria todos os identificadorespara os recursos do modelo, os quais

serão utilizados posteriormente no programa de simulação como descritores para os
diversõs recursos criados.

2) Gera_Var_TemposO:

Define os identificadores para os tempos entre chegada e serviço para cada

recurso do modelo.

3) Define_BmeansO:

Define as variáveis para a utilização do método de análise Batch Means.
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Fase de Preparação do Modelo

Durante essa fase, são geradas todas as primitivas de preparação do ambiente e

infomações genéricas para a sua execução. Essas infomações são obtidas através da
tabela Modelo, e outras informações mais específicas na lista Recursos. As seguintes
primitivas exemplificam essa fase:

1) Nome_ParametroO:

A função smpl(m,s) (da extensão SMPL [MAC87]) prepara o ambiente para a

execução da simulação e todas as estruturas de dados necessárias. O parâmetro m
determina se a interface mtr deve ou não ativada, enquanto o parâmetro s contém a

identificação do modelo.

O Gerador identifica no gabarito um comando para a geração da função no

produto final e a primitiva Nome_Parametro() é executada. Supondo que o nome do
modelo seja 'Teste" e o parâmetro m seja 0 (para a não ativação da interface mtr), o
resultado da execução do gerador será o seguinte:

smpl((l, "Teste");

2) Gera_Trace():

A função trace(n) (da extensão SMPL [MAC87]) tem por objetivo gerar
informações adicionais para a depuração dos programas.O parâmetro n determina o
modo de execuçãodessa ferramenta.

Com a identiãcação no gabarito de um comando para a geração dessa função no
produto final, a primitiva Gera_Trace() é executada. Supondo que o usuário deseje a
inclusão da ferramenta no seu programa, com mensagens de depuração geradas
continuamente na tela (parâmetro n igual a 2), a saída gerada para o produto final será

a seguinte:

trace(2);
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3) Gera_Def_Server():

A função facility(s, n) ([MAC87]) tem a finalidade de criar e nomear um recurso,
retornando um descritor para ser utilizado em outras operações. Seus parâmetros
indicam o nome do recurso (s), utilizado para identificar o mesmo no relatório padrão

e nas mensagens de depuração e erros além do número de servidoresdo recurso (n).

As informações necessárias para a definição de cada um dos recursos que
compõem o modelo estão na lista Recursos.“ Para um modelo com dois recursos,
identificados comoCPU e DISK, cada um com apenas um servidor, a saída no produto
final será, após a execução da primitiva Gera__Def_Server():

Serverl = facility("CPU",1);

ServerZ = facility("DISK",l);

Fase de Implementação

Nessa fase são geradas todos os eventos que compõem o programa de simulação,
além das estatísticas solicitadas. As informações necessárias são obtidas através das

diversas tabelas descritas na seção 5.2.3. As seguintes primitivas exemplificam essa
fase:

1) Gera_Eventos(), Gera_Primeira__Chegada():

O procedimento schedule(ev,te,tlm) ([MAC87]) escalona o evento indicado por
ev para ocorrência no tempo determinado pelo tempo corrente de simulação
adicionado a te. Os eventos são colocados em uma lista ordenada ascendentemente

pelo tempo de ocorrência dos eventos. Eventos com o mesmo tempo de ocorrência

são ordenados pelo tempo de chegada ("first—in", "firts—out").

Comandos para o escalonamento de eventos são gerados pela primitiva

Gera_Eventos(). Supondo que o evento 1 represente a chegada do primeiro cliente ao

sistema (por exemplo com tempo 0.0), identiiicado por Customer, o seguinte comando

será gerado no programa de simulação:
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schedule(l, 0.0, Customer);

2) Gera_Release(), Gera_Entradas_Saidas():

A função release(f,tkn) ([MAC87]) libera o servidor do recurso identificado por f
reservado pelo "token" (cliente) tkn.

Durante a execução da simulação, servidores são alocados aos clientes por um
determinado tempo e depois devem ser liberados. As primitivas Gera_Release() e

Gera_Entradas_Saidas() são responsáveis por criar os comandos de liberação de

recursos no programa de simulação. Supondo que um servidor do recurso identificado

por SERVERI alocado ao cliente Token deva ser liberado, o seguinte comando será

gerado no produto final:

release(SERVER1,Token);

3) Gera_Relatorio_Final():

A função report() ([MACC87]) implementa um relatório com informações
estatísticas sobre a simulação.

Como essa função não exige parâmetros, o usuário necessita apenas especificar

ao Gerador se deseja ou não a emissão do relatório. Supondo que a informação
fornecida pelo usuário através do editor seja positiva, o resultado da execução da

primitiva Gera_Relatorio_Final() será o seguinte comando:
'

report() ;

5.5 Exemplos de Programas Criados Pelo Gerador

São apresentados a seguir alguns exemplos de programas de simulação em SMPL

gerados automaticamente. Acompanham os exemplos os modelos de redes de filas

correspondentes.
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5.5.1 Exemplo 1

Nesse exemplo a execução a simulação é limitada por tempo de execução e total

de clientes que deixam o sistema. Apenas o relatório padrão do SMPL foi solicitado.

Figura 5.5: Exemplo 1

/*
#include "stdio.h"
#include "conio.h" /* para rotinas de tela e teclado */

*/

main()
( .

/* definicoes */
float Te = 10000000;
unsigned int Maximo_Entidades = 0, Num_Max_Entidades = 5000;
int Event = 1, Customer = 1, Aleatorio;
real Tal = 200.0, Ts1 = 100.0;
int Serverl;
unsigned int Total_C1ientes = 0;

/* preparao sistema de simulacao e da nome ao modelo 'ª/

p.., smpl(0," Exemplo");

/* cria e da nome as facilidades */
Serverl = facility("Server1",1);
/* escalona a chegada do primeiro cliente */

schedule(1,0.0, Customer);

'
õ
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while ( (time() <Te) && (Maximo_Entidades < Num_Max_Entidades))
(
cause(&Event,&Customer);
switch(Event)
(
case 1:

schedule(2,0.0,Customer);
&

ª schedule(1,expntl(Tal),Customer);
*

break;
case 2:
if (request(Server1,Customer,0) = = 0)
schedule(3,expnt1(Ts1),Customer);
break; .

case 3:
& release(Server1,Customer);
* Maximo_Entidades+ +;

break;
)
)

/* gera o relatorio da simulacao */

reporto;
)

/* */

5.5.2 Exemplo 2

Para este modelo foram especificadas seqííências para a geração de números
aleatórios, além do relatório com informações sobre o total de clientes na fila do

Recursol.
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Figura 5.6: Exemplo 2

/* */
#include "stdio.h"
#include "conio.h" /* para rotinas de tela e teclado */

main()
(
/* definicoes */
float Te = 100000;
int Event = 1, Customer = 1, Aleatorio;
real Tal = 20, Tsl = 10, Ta2 = 25, TsZ = 15,

' Ta3 = 30, TsS = 20;
int Server], Server2, Server3;
unsigned int Maxl = 0, Minl = 1000;
unsigned int Total_Clientes = 0;

/* prepara o sistema de simulacao e da nome ao modelo */
1 smpl(0," Exemplo");

/* cria e da nome as facilidades */
L,, Server] = facility("Recurso 1",1);

ServerZ = facility("Recur502",1);
Server3 = facility("Recurso3",1);
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/* escalona a chegadado primeiro cliente */
schedule(1,0.0, Customer);

while ( (time() <Te) )
(
cause(&Event,&Customer);
switch(Event)
[
case 1:

schedule(2,0.0,Customer);
schedule(1,expntl(Ta1),Customer);
break;
case 2:
Total_Clientes = inq(Server1);
if (T0tal_C1ientes >Max1)
Maxl = Total_Clientes;
else
if(Total_Clie11tes < Mínl)
Minl = Total_Clientes;

if (request(Server1,Customer,0) = = 0)
schedule(3,expntl(Ts1),Customer);
break; -

case 3:
release(Server1, Customer);
schedule(4, 0.0, Customer);
break;
case 4:
stream(_2);
if (request(Server2,Customer,()) = = O)

schedule(5,expntl(T52),Customer);
break;
case 5:

release(Server2,Customer);
schedule(6, 0.0, Customer);
break;
case 6:
if (request(Server3,Customer,0) = = O)

schedule(7,expntl(T53),Customer);
break;
case 7:
release(Server3,Customer);
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break;
]
l
/* gera o relatorio da simulacao */
report();
getche();
clrscr();
printf(" Xn Relatorio — Maximo e Minino das Filas Xn Xn ");
printf("Xn Maximo clientes Recurso 1 : %d ",Maxl);

* printf("XnMinimo clientes Recurso 1 : %d ",Minl);
)

/* */

5.5.3 Exemplo 3

Nesse exemplo, o cliente executa um ciclo no primeiro recurso (identificado por
SERVERI) antes de prosseguir para a utilização do próximo recurso. Também é

utilizado o método de análise "Batch Means"

Figura 5.7: Exemplo 3

/* */
#include "stdio.h"
#include "conio.h" /* para rotinas de tela e teclado */
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main()
(
/* definicoes */
float Te = 10000000;
int Event = 1, Olstomer = 1, Aleatorio;
unsigned int N11 = 20;
real Tal = 30, Tsl = 10, Ta2 = 40, TsZ = 30;
int Serverl, Server2;
unsigned int Total_Clientes = 0;
float TBatch = 0;

x int r = 0;

/* preparao sistema de simulacao e da nome ao modelo */
smp1(0," Exemplo");
init_bm(10,100);

/* cria e da nome as facilidades */
Serverl = facility("Server1",2);
Server2 = facility("Server2",1);

/* escalona a chegada do primeiro cliente */
schedule(1,0.0,Customer);

while ( (time() < Te) && (r = = O) )

(
cause(&Event,&Customer);
switch(Event)
(
case 1:

schedule(2,0.0,Customer);
schedule(1,expntl(Ta1),Customer);
break;
case 2:
if (request(Server1,Customer,0) = = 0)
i

*” TBatch = expntl(Tsl);
r = obs(TBatch);
schedule(3,TBatch, Customer);
)
break;
case 3:
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release(Serverl, Customer);
if (N 1 1)
(
N1 1--;

r

,
schedule(Z, 0.0, Customer);
)

&

else
) schedule(4, 0.0,Customer);

break;
case 4:
if (request(Server2,Customer,0) = = O)

(
;

TBatch = expntl(Ts2);
r = obs(TBatch);
schedule(S, TBatch, Customer);
?

break;
case 5:
release(Server2, Customer);
break;

) _

l

/* gera o relatorio da simulacao */

report();
]

/* */

5.5.4 Exemplo 4

Nesse exemplo a escolha do caminho a ser percorrido pelo cliente no sistema é

feita probabilisticamente.
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Figura 5.8: Exemplo 4

/* ' */
#include "stdio.h"
#include "conio.h" /* para rotinas de tela e teclado */

main()
(

.

/* definicoes */
float Te = 100000;
unsigned int Maximo_Entidades = 0, Num_Max_Entidades = 1000;
int Event = 1, Customer = 1, Aleatorio;
real Tal = 30, Tsl : 20, Ta2 = 30, Ts2 = 40;
int Server1, Server2;

/* prepara o sistema de simulacao e da nome ao modelo */
smpl(0," Exemplo");

/* cria e da nome as facilidades */
Serverl = facility("CPU",1);
Server2 = facility("DISK",1);

/* escalona a chegada do primeiro cliente */

schedule(1,0.0,Customer);
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while ( (time() < Te) && (Maximo_Entidades < Num_Max_Entidades) )
(
cause(&Event,&Customer);
switch(Event)
(
case 1:

schedule(2,0.0,Customer);
schedule(1,expntl(Ta1),Customer);
break;
case 2:
if (request(Server1,Customer,0) = = O)

schedule(3,expnt1(Ts1),Customer);
break;
case 3:
release(Server1, Customer);
Aleatorio = random(1,10);
if ( (1 < = Aleatorio) && (Aleatorio > = 5) ),
Maximo_Entidades+ +;
if ( (6 < = Aleatorio) && (Aleatorio > = 10) ),

schedule(4, 0.0, Customer);
break;

- case 4:
if (request(Server2,Customer,0) = = O)

schedule(5,expntl(TsZ),Customer);
break;
case 5 :

release(Server2, Customer);
schedule(2, 0.0, Customer);
break;

)
)

/* gera o relatorio da símulacao */
reporto;
]»

”: /* */
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5.5.5 Exemplo 5

No exemplo abaixo existe a posse simultâneade recursos, ou seja, o cliente utiliza
o recurso identificado por PP paralelamente ao DISCOA ou DISCOB.

DISCOB

Figura 5.9: Exemplo 5

/* */

#include "stdio.h"
#include "conio.h" /* para rotinas de tela e teclado */

main()
(
/* definicoes */ .

unsigned int Num_Voltas = O, Num_Max_Voltas = 500;
int Event = 1, Customer = 1, Aleatorio;
real Tal = 20, Tsl = 20, Ta2 = 20, Ts2 = 10,

*

Ta3 = 30, Ts3 = 20, Ta4 = 30, Ts4 = 10;
1ª” int Serverl, Server2, Server3, Server4;

/* prepara o sistema de simulacao e da nome ao modelo */

smpl(0," Exemplo");

/* cria e da nome as facilidades */
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Serverl = facility("CPU",1);
Server2 = facility("PP",3);
Server3 = facility("DiscoA",1);
Server4 = facility("DiscoB",1);

/* escalona a chegada do primeiro cliente */
schedule(1,0.0,Customer);
schedule(1,10.0, Customer);
schedule(1,15.0, Customer);

while (Num_Voltas < Num_Max_Voltas):
(
cause(&Event,&Customer);
switch(Event)
(
case 1:

schedule(2,0.0,Customer);
break;
case 2:
if (request(Server1,Cust0mer,0) = = 0)
schedule(3,expntl(Ts1),Customer);
break;
case 3:
release(Server1, Customer);
schedule(4, 0.0, Customer);
Num_Voltas+ +;
break;
case 4:
if (request(Server2,Customer,0) = = 0)
schedule(5,0.0,Customer);
break;
case 5:
Aleatorio = random(1,2);
if (Aleatorio = = 1)
if (status(Server3) = = 0 ) /* servidor livre */

í
if (request(Server3,Customer,O) = = O)

schedule(6,expntl(Ts3),Customer);
)
else
schedule(7,0.0,Customer);
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if (Aleatorio = = 2)
if (status(Server4) = = 0 ) /* servidor livre '/
(
if (request(Server4,Customer,0) = = 0)
schedule(8,expntl(Ts4),Customer);
)
else
schedule(9,0.0,Customer);
break;
case 6:

release(ServerZ, Customer);
release(ServerB, Customer);
schedule(2, 0.0, Customer);
break;
case 7:

release(ServerZ, Customer);
schedule(4,expntl(Ta2),Customer);
break;
case 8:

release(ServerZ, Customer);
release(Server4,Customer);
schedule(2, 0.0, Customer);
break;
case 9:

release(ServerZ, Customer);
schedule(4,expntl(Ta2),Customer);
break;

)
?

.

/* fgera olwrelatorio da símulacao */
reporto;
] .

/* */
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5.5.6 Um Modelo Ethernet

Neste exemplo de um modelo Ethernet, a rede é vista como um sistema fechado,
com um único servidor (canal) e um conjunto de clientes (estações). Os resultados
obtidos com a execução desse exemplo são compatíveis com os resultados
apresentados por MacDougallem [MAC87].

Figura 5.10: Exemplo 6

/* */

#include "stdio.h"
,

#include "string.h" /* para rotinas de tela e teclado */

main()
(
/* definicoes */
float Te = 100000;
int Event = 1, Customer = 1, Aleatorio;
real Tal = 0.0225/0.05,Tsl = Tal;
int Serverl;
unsigned int Total_Clientes = O;

unsigned int Backll = 0, Back12 = 0, Back13 = 0, Back14 = O,

Back15 = 0, Back16 = 0;
char Canal = 1;
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float Tfsum = 0.0;

/* prepara o sistema de simulacao e da nome ao modelo */
smpl(1," Exemplo");

/* cria e da nome as facilidades */
Server] = facility("Server1",1);
/* escalona & chegada do primeiro cliente */
schedule(1,0.0,1);
schedule(1,0.0,2);
schedule(1,0.0,3);
schedule(1,0.0,4);
schedule(1,0.0,5);
schedule(1,0.0,6);

while ( (time() < Te) )

(
cause(&Event,&Cust0mer);
switch(Event)
(
case 1:

schedule(0,0.0,Customer);
break;
case 2:
if (status(Server1) != 0)

(if
(Customer = = 1 )

[
Back11 + +;
if (Backll < = 16)

_

i
if (Backll < = 10 ):

Aleatorio = random(O,expo(2,Back11)-1);
else
Aleatorio = random(0,1023);
schedule(2,0.0512*Aleatorio,Customer);
)
else
Backll = 0;

)
if (Customer = = 2)
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(
Back12+ +;
if (BacklZ < = 16),
(
if (BacklZ < = 10 ):

Meatorio = random(0,expo(2,Back12)—1);
else
Aleatorio = random(0,1023);
schedule(2,0.05 12*Aleatorio,Customer);
)
else
BacklZ = 0;

)
if (Customer = = 3 )
(
Back13 + +;
if (Back13 < = 16),
(
if (Back13 < = 10 ),

Aleatorio = random(O,expo(2,Back13)—1);
else
Aleatorio = random(0,1023);
schedule(2,0.0512*Aleatori0,Customer);
)
else
Back13 = 0;

)
if (Customer = = 4)
(
Back14 + +;
if (Back14 < = 16):

l
if (Back14 < = 10 ):

Aleatorio = random(0,expo(2,Back14)-1);
else
Aleatorio = random(0,1023);
schedule(2,0.0512*A1eatorio,Customer);
)
else
Back14 = 0;
l

82



Capítulo 5 Implementação do Gerador de Aplicação

if (Customer = = 5 )
(
Back15 + +;
if (Back15 < = 16);

(
if (Bacle < = 10 ),

Aleatorio = random(0,expo(2,Back15)-1);
"ª else

Aleatorio = random(0,1023);
* schedule(2,0.0512*A1eatorio,Customer);
? l

else
Back15 = 0;

)
if (OJSÍOIDCI' = = 6)
(
Back16 + +;
if (Back16 < = 16):
%

if (Backlõ < : 10 ):

Aleatorio = random(0,expo(2,Back16)-1);
else
Aleatorio = random(0,1023);
schedule(2,0.0512*Aleatorio,Customer);
)
else
Back16 = 0;
l

?
else
%

if (request(Server1,Customer,0) = = O)

schedule(3,expntl(Ts1),Cust0mer);
Canal = 0;
l
break;
case 3:
release(Server1, Customer);
Customer = random(1,6);
Canal = 1;
schedule(1,expntl(Ta1)',Customer);
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Tfsum+ = Tsl;
break;
case 0:

if (Canal)
schedule(2,0.0096,Customer);
break;

)
)

printf(" S = %f',Tfsum/time());
getche();
/* gera o relatorio da simulacao */

repºrto;
l
/* */

5.5.7 O Problema do Bar [SAL91]

Nos exemplos anteriores, todos os programas gerados apresentam a mesma
estrutura interna. Saliby [SAL91] descreve um problema e apresenta uma
representação do mesmo baseada em Diagramas de Ciclos de Atividades. Porém o

programa de simulação correspondente não pode ser criado através do Gerador,
devido às suas característcas complexas. Nesse caso sua estrutura interna difere da

estrutura do Gabarito, e portanto, dos programas a serem criados com o Gerador.
Após a descrição do problema suas principais características são relacionadas e

discutidas.

Descrição do Problema .,
'

Em um bar imaginário, ao chegar um CLIENTE da RUA (atividade
CHEGADA), o mesmo fica aguardando ser servido na fila de ESPERA. Os clientes

chegam conforme uma distribuição exponencial e recebem ao chegar um atributo
chamado SEDE. Esse atributo determina a priori, o número de copos de cerveja que
cada cliente irá beber, de acordo com uma distribuição inteira uniforme.

Havendo um COPO na fila LIMPO e um GARÇOM disponível na fila

OCIOSO, o CLIENTE é atendido em SERVIR, atividade que tem a duração dada por
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uma distribuição normal. Após o término da atividade SERVIR, () CLIENTE vai para
a fila PRONTO e em seguida passa a BEBER sua cerveja. Concomitantemente, o
COPO vai para a fila CHEIO e depois vai para a atividade BEBER. O tempo
necessário para a atividade BEBER é dado por uma distribuição inteira uniforme. 0
GARÇOM, após SERVIR volta para a fila OCIOSO. Se após BEBER, o CLIENTE

tiver sua sede saciada, ele vai embora para a RUA Caso contrário, ele volta a fila de

ESPERA. O COPO, uma vez usado, vai para a fila SUJO, onde aguarda que um

GARÇOM fique disponível em OCIOSO para ir para a atividade LAVAR. Uma vez

lavado, o COPO vai para a fila LIMPO e o GARÇOMvolta a fila OCIOSO.

ENTRADA é uma entidade lógica destinada a disciplinar a chegada de clientes

no bar, permitindo a entrada de apenas um cliente por vez.

Discussão das principais características

No exemplo descrito acima, pode-se considerar as entidades COPO e GARÇOM

como recursos, e CLIENTE como clientes (usuários) que utilizam os recursos no

sistema. Porém, devido às suas características, a situação descrita não pode ser

representada através de um modelo de redes de filas tradicional. O sistema exige a

posse simultânea de recursos (COPO e GARÇOM), além da utilização do recurso
GARÇOM pelo recurso COPO.

'

Para a representação da posse simultânea de recursos, uma possível solução foi

apresentada na seção 5.3.3. Já a existência de "entidades híbridas", entidades do

modelo que podem representar tanto recursos como clientes, como a entidade COPO

(que atua como um recurso para o CLIENTE mas é um cliente do recurso

GARÇOM) uma possível solução é apresentada no capítulo 6.

5.6 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentadas considerações sobre a implementação de um

gerador de aplicação para simulação. O gerador desenvolvido cria programas de

simulação em SMPL, descritos através de um modelo de redes de filas.

O Gerador é constituído por diversos módulos, responsáveis pela criação do

código no produto final, utilizando paralelamente a especificação do modelo e as
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informações contidas no Gabarito. A especificação é fornecida pelo usuário através de
uma interface textual, enquanto o Gabarito contém a estrutura de um programa de
simulação em SMPL e é utilizadopara coordenar a execução do gerador.

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas com o
desenvolvimento desse trabalho, além de propostas para expansões no gerador e
pesquisas futuras.



Capítulo 6

Conclusões

Este capítulo encerra a dissertação revisando os tópicos fundamentais abordados,

destacando as conclusões e contribuições obtidas após a implementaçãodo Gerador além
de propostaspara trabalhosfuturos.

6.1 Crítica Bibliográfica

A revisão bibliográfica apresentada no decorrer da dissertação tem alguns

tópicos que merecem destaque:

Do estudo sobre Simulação

A bibliografia consultada apresenta definições sobre simulação e destaca suas

características principais, como flexibilidade, facilidade de utilização e manutenção
[DAV89, KOB78, MAC75, MAC87, MAR80, NUT78, SOA90].

Há um consenso entre os autores em relação à formulação de modelos para
simulação de sistemas discretos, através de três abordagens: orientada a atividades,

eventos ou processos [DAV89, KOB78, MAC75, MAC87, MAR80, SOA90].

MacDougall [MAC87] e Soares [SOA90] ressaltam que a abordagem orientada a

eventos é mais adequada para sistemas de pequeno e médio porte, devido as

simplificações que podem levar a uma possível perda de identidade com o sistema

modelado. Na orientação a processos existe uma grande correspondência entre o
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sistema real e o modelo, tornando essa abordagem adequada para modelos de maior
porte.

Existem divergências em relação às diversas fases que constituem o processo de
modelagem e análise, porém os autores [DAV89, MAC75, MAC87, SOA90] ressaltam
a ocorrência de interações entre as fases do processo.

Nos pacotes de simulação apresentados destaca-se o grande desenvolvimento das
extensões funcionais, consideradas por MacDougall [MAC75, MAC87] como
linguagem de simulação, apesar dessas extensões não apresentarem características
próprias para serem urna linguagem de programaçãoautêntica.

Exemplos da aplicação da simulação são numerosos, destacando-se sua utilização
na avaliação de desempenho de redes de comunicação [EDW92, MAC87, ROT92,
SCH86, SOA90], como modelos para redes Ethernet, Token Ring e FDDI, além de
técnicas de animação que possibilitama visualização do processo de simulação.

Do estudo sobre Geradores de Aplicação

Apesar das vantagens oferecidas pela utilização dos geradores (capítulo 4), Lewis
[LEW90] afirma que na prática apenas parte de sistemas são criados pelos geradores,
devido à complexidade desses sistemas. Normalmente os produtos gerados são
constituídos por segmentos de código, estruturas de dados ou subrotinas.

Luker [LUK86] e Cleaveland [CLE88] descrevem os geradores como sendo
constituídos por três módulos principais: interface, analisador de especificação e
gerador de produtos.

*

Belanger [BEL85], Meira [MEI91a] e Vuong [VU088] ressaltam a utilização de
geradores como ferramentas para auxiliar o desenvolvimento de outros geradores.
Dentre essas ferramentas destacam-seos utilitáriosLEX e YACC do sistemaUNIX.

Dos exemplos de geradores encontrados na literatura, a abordagem
semi-automática para a implementação de protocolosde comunicação apresentada por
Vuong [VU088] possibilita que o código gerado seja bem estruturado e modular,
garantindo a concordância com a especificação. Os geradores de aplicação para



Capítulo 6 Conclusões

simulação [MAT85, SHE90] tornam-se adequados tanto para a área acadêmica bem
como para a resolução de problemas reais.

Mathewson [MAT85] enfatiza que o gerador DRAFI' é genérico, possibilitando
ao usuário determinar na especificação qual a abordagem a ser utilizada (orientação a
atividades, eventos ou processos), além de possibilitar a animaçãoda simulação.

Merece destaque a classificação dos geradores definida por Meira [MEI91a,
MEI91b] e Masiero [MAS93], baseada no domínio e abrangência das aplicações a
serem geradas.

Do estudo sobre Teoria de Filas

Cabe ressaltar a importância das estruturas de redes de filas [G1086, MAC87,

SOA90] no processo de modelagem de sistemas discretos. Técnicas para a resolução
desses modelos incluem ferramentas analíticas, como a teoria de filas, ou a simulação
[KOB78, MAC87, MAR80, NUT78, SOA90]. Ressaltam-se que modelos de redes de
filas e simulação baseiam-se nos conceitos de teoria de filas para a construção e

resolução dos modelos de simulação.

Soares [SOA90] enfatiza que modelos de redes de filas tradicionais apresentam
limitações na representação de sistemas reais, sendo utilizados na resolução de

sistemas simples. Merece destaque a representação utilizada por RESO na
especificação dos modelos, possibilitando a inclusão de características complexas e
detalhes que modelos de redes de filas tradicionais não permitem.

6.2 Contribuições do Trabalho

A seguir são apresentadas as contribuições obtidas com o desenvolvimento desse
trabalho:

. implementação do módulo gerador de aplicação do ASiA, do tipo UDUA
(Único domínio, ÚnicaAplicação), o qual permite a geração automática de

programas de simulação discreta na extensão funcional SMPL. Os
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programas gerados apresentam a mesma estrutura interna, porém a
diversidade de sistemas a serem modelados não restringe a sua utilização;

. o Gerador implementado pode atuar como uma ferramenta básica e
eficiente no desenvolvimentode programas de simulação para a avaliação
de sistemas computacionais; os exemplos apresentados comprovam a
eficáciado Gerador;

«ZA

. expansão do modelo de representação de redes de filas tradicional,
possibilitando a representação de "entidades híbridas" nos modelos a serem
implementados, além de uma maior correspondência entre o modelo e o
sistema real;

. a construção dos módulos do Gerador permitiram obter total domínio do
sistema desenvolvido, resultando em uma completa documentação sobre a
utilização do mesmo [SPO94]. Isso possibilitará uma fácil integração de

novas características que ampliem a funcionalidadeoferecida pelo Gerador;

a conceituação incluída nesse trabalho representa uma pesquisa
bibliográfica constituída a partir de um número elevado de publicações e
constitui, certamente, uma contribuição para o desenvolvimento de novos
trabalhos na área.

6.3 Conclusões

As conclusões finais são apresentadas a seguir:

. este trabalho demonstra a viabilidade da utilização de geradores de
aplicação. como uma ferramenta para automatizar o processo de
desenvolvimento de "software". Com o Gerador verificou-se que as
principais contribuições de sua utilização ocorrem em duas fases:

. na fase de desenvolvimento há um aumento da produtividade e
”37”

qualidade do código produzido, além da redução de custos;

. durante a fase de manutenção dos programas, a utilização do Gerador
permite que as alterações necessárias sejam feitas apenas na
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especificação, bastando executar novamente o Gerador para que o
código com as alterações seja gerado;

. observou-se também que, apesar das restrições impostas pelos modelos
simbólicos, como o modelo de rede de filas, é possível aperfeiçoar esses
modelos, incorporando novos símbolos e restrições que permitem a

,, representação de características complexas existentes nos sistemas reais.
Com a utilização desses modelos simbólicos e uma estruturação eficiente
das informações obtidas para alimentar o gerador, é possível gerar o código

& que implemente o sistema especificado;

. o Gerador desenvolvido constitui um ponto fundamental do ambiente
ASiA, pois dele depende a eficiência do ambiente na geração dos

programas de simulação. Os testes realizados comprovam a sua eficiência
nesse processo.

6.4 Proposta de Trabalhos Futuros

Como sugestões à futuras pesquisas, os seguintes pontos podem ser abordados:

. Alterações no Gerador:

. algumas alterações podem ser feitas no Gerador parapossibilitar a criação
de programas mais complexos, como a representação de "tokens"
(estruturas) [MAC87], operações sobre listas encadeadas e possibilitar ao
usuário a definição de novas estatísticas a serem calculadas no sistema;

. acoplar o Gerador ao módulo Editor Gráfico, para compor o ambiente
ASiA. Algumas alterações devem ser feitas no Gerador, como alocação
dinâmica de memória e mecanismos para manipulação de arquivos, pois o
Gerador foi desenvolvido utilizando-se o sistema operacional MS-DOS e o
Editor Gráfico utiliza Windows. O sistema de mensagens de erros do
Gerador também deve ser adaptado ao ambienteASiA. Todas as estruturas
de dados utilizadas são compatíveis com as estruturas utilizadas pelo

'3- módulo Editor Gráfico;

91



Capítulo 6 Conclusões

. implementar soluções para a existência de entidades híbridas no modelo
(uma entidade híbrida ora é recurso, ora é cliente no sistema). Um
exemplo de ocorrência dessas entidades é o problema do bar, descrito no
capítulo anterior. No modelo de redes de filas tradicional representa—se
apenas o fluxo dos clientes pelo sistema; a representação da transformação
de um recurso em cliente exige um outro modelo, o que tornaria a
especificação do mesmo complexa para o usuário. Além disso, haveria
alterações significativas nas estruturas de dadosjá definidas.

Uma solução possível para esse problema é utilizar clientes especiais (como
apresentado por Soares [SOA90]), que representam as entidades híbridas
quando utilizam os serviços de outro recurso. Um cliente especial utiliza os
serviços do recurso especificado e depois deixa o sistema. Um cliente
especial "prende" um recurso enquanto o cliente verdadeiro utiliza outro
recurso. Quando esse último tem seu serviço encerrado, o cliente especial
libera o recurso ao qual estava associado e deixa o sistema.

No problema do bar, servidores do recurso COPO são alocados ao cliente,

que então utiliza os serviços do GARÇOM e bebe sua cerveja. Um cliente
especial deve ser gerado sempre que o cliente termina de beber sua cerveja;
esse cliente especial utiliza os serviços do GARÇOM, representando o
COPO sendo lavado pelo mesmo, e depois deixa o sistema (nesse ponto
o(s) servidor(es) do recurso COPO, alocados ao cliente, são liberados. A
figura 6.1 apresenta uma representação para o problema. O tempo que o
cliente demora para BEBER sua cerveja pode ser representado por um
novo símbolo, chamado Delay. Nesse caso, o cliente fica apenas "parado"
no sistema, aguardando a ocorrência de algum evento.
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Figura 6.1: O Problema do Bar

Novas Pesquisas:

. com o desenvolvimentodo Gerador foram criadas as estruturas de dados
necessárias para armazenar as especificações do modelo a serem fornecidas
através de um editor gráfico. A partir dessas estruturas e toda a pesquisa
bibliográfica realizada pode-se implementar geradores para outras
linguagens de simulação e extensões, como EFM2 [SPO92], EFC [SOU92] “

e GPSS [MARSO]. Todos os ambientes citados são orientados a processos e,"

portanto, as estruturas de dados devem ser alteradas para a representação
dos processos, além de informações características dos ambientes. Pode-se
também ampliar o modelo de redes de filas para que problemas mais

complexos possam ser representados;

. novos geradores poderiam oferecer opções para criar apenas trechos de
código, possibilitando ao usuário complementar o código gerado de acordo
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corn a sua finalidade. Isso implicaria em alterações na estrutura do
Gabarito.
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Apêndice A

Teoria de Filas

A.1 Introdução

A teoria de filas é a Teoria de Processos Estocásticos aplicada ao estudo de
sistemas de filas. A formação de filas (ou linhas de espera) é um fenômeno comum e
ocorre em muitas situações práticas onde o número de solicitações supera a
capacidade do recurso a ser utilizado, sendo a teoria de filas aplicada em áreas distintas
como sistemas computacionais, linhas de comunicação, controle do tráfego de

aeronaves em um aeroporto e linhas de montagem.

Os processos de interesse na teoria de filas são aqueles nos quais clientes chegam
a um sistema de filas, esperam nessa fila para a utilização de recursos e eventualmente

partem do sistema após (ou às vezes, antes de) receberem o serviço desejado, suprido
por um ou mais servidores no sistema.

A disputa por recursos em um sistema é um ponto fundamental na operação do

mesmo. Se não há disputa, a análise de desempenho é usualmente fácil de se efetuar.
Programas em um computador competem pela unidade 'de processamento, unidades
de E/S, canais, etc; mensagens em redes de comunicação competem por "buffers",

permissão; e tarefas em uma linha de montagem competem por ferramentas, áreas de

estocagem, mecanismosde transporte.

100



&

ApêndiceA Teoria de Filas

A.2 Sistemas de Filas

Um sistema de filas é constituído basicamente por um recurso e um conjunto de
entidades denominadas clientes (ou usuários), os quais utilizam os recursos [SOA90].

Um recurso é constituídopor um ou mais servidores e uma fila ou várias filas (ou
áreas de espera) para clientes que estão solicitando o serviço [SOA90].

Um cliente corresponde a uma entidade que circula pelo sistema modelado.
Clientes chegam ao sistema e, não havendo servidor disponível para atende-los, são
colocados na fila associada ao recurso. Em um determinado instante, um cliente é
selecionado para a utilização do servidor de acordo com a disciplina da fila, e após a
conclusão do serviço, o cliente deixa o sistema [KOB78].

A figura A.1 apresenta exemplos de recursos com números distintos de
servidores e filas.

41 -ª$€HV'DOB .
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Figura A.1: Recursos com Vários Servidores e Filas

Muitos sistemas são complexos o suficiente para não permitirem sua modelagem
através de um único recurso. Assim, em geral, existem sistemas compostos por
diversos recursos interligados [G1086, KOB78, MAC87, SOA90], constituindo as
chamadas redes de filas. Nesses sistemas o cliente recebe serviço em mais de um

101



,».

I(ªv

ApêndiceA Teoria de Filas

recurso antes de ter seus requisitos de serviço totalmente atendidos. Essas redes de
filas classificam-se em abertas, fechadas e mistas [G1086, MAC87, SOA90].

Nas redes abertas os clientes entram e depois de um tempo partem do sistema. A
probabilidade de chegada de novos clientes ao sistema não depende do número de
clientes que já estejam no mesmo.

Redes fechadas têm um número fixo de clientes que circulam pelo sistema sem
deixar o mesmo, sendo o comprimentomáximo das filas em qualquer servidor limitado

pelo número de clientes no sistema.

Redes mistas são abertas para determinados tipos de clientes e fechadas para
outros. A figura A.2 apresenta diferentes tipos de modelos para redes de filas.
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Figura A.2: Tipos de Modelos

Uma notação padrão, denominadaKendall (devido a David Kendall), é utilizada

para descrever sistemas de fila com uma única fila e um ou mais servidores paralelos,
sendo comumente utilizada na literatura [KOB78, MAC87, SOA90]. Utilizando essa
notação, um sistema de filas é descrito através da representaçãoA/S/c/k/m, onde:

.A representa a distribuiçãoentre chegadas;

. S representa a distribuiçãodo tempo de serviço;

zu . c é o número de servidores;

. k número máximo de clientes permitidosno sistema;
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. m tamanho da população de clientes disponíveis.

Os símbolos mais utilizados são: D para tempo entre chegadas ou de serviço
constante, M para distribuição exponencial,Ek para distribuição de Erlang e G para
distribuição genérica.

Pode-se omitirm assumindo que a população é infinita; similarmente omite-se k
quando a capacidade do sistema é infinita. Utilizando essa notação, um sistema de
filas com tempo entre chegadas de clientes e tempo de serviço exponencialmente
distribuídos, um único servidor, com capacidade infinita e população infinita de
clientes é descrito porM/M/I .

Desse modo, a caracterizaçãode um sistema de filas e feita de acordo com cinco

pontos [GIO86]:

. o processo de chegada de clientes;

. o tempo de serviço de cada cliente;

. a estrutura do sistema;

. a disciplina de atendimento aos clientes nas filas;

..e comportamento dos clientes no sistema.

Uma vez que a maioria dos problemas estudados tem uma natureza estatística, os
modelos de simulação devem incorporar essa característica, através das distribuições
de probabilidade.

A.3 Distribuições de Probabilidade

Clientes chegam a um recurso de acordo com um certo padrão denominado
distribuição do tempo entre chegadas, e utilizam um determinado servidor de acordo
comuma distribuiçãodo tempo de serviço.

Uma solução para a introdução dessa variabilidade estatística consiste na
observação e medida de padrões que ocorrem durante um certo período de operação
do sistema. Os valores específicos são armazenados e posteriormente utilizados como
parâmetros para o modelo de simulação [SOA90]. No entanto, a quantidade de dados
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envolvida é usúalmente muito grande, e a representação direta de distribuições de

probabilidade dessa maneira pode se tornar impraticável. Alternativamente, pode-se
ajustar alguma distribuição teórica aos dados de entrada, obtendo amostras aleatórias

pelautilização dessa distribuição [G1086, MAC87, SOA90].

Na maioria dos casos, assume—se que a população de clientes é homogênea, ou

seja, os tempos entre chegadas e de serviço são identicamente distribuídos através das

distribuições de probabilidade. Para sistemas mais complexos, os clientes podem ser
divididos em tipos distintos de classes, cada uma com sua própria distribuição de

'

probabilidade [KOB78].

Determinar qual distribuição utilizar para representar a ;variabilidade nos

modelos é um aspecto difícil no processo de modelagem [MAC87]. Quando o sistema

modelado existe, é possível medí-lo para obter a distribuição a ser utilizada. Se o

sistema não existe, podem-se adaptar as medições feitas em algum sistema semelhante.

Algumas distribuições importantes na modelagem de sistemas são Uniforme,

Exponencial, Poisson, Erlang, Normal e Triangular [SOA90].

A.4 Disciplinas da Fila

Os algoritmos de escalonamento, utilizados para decidir qual cliente deve entrar

em serviço quando um servidor fica disponível, são normalmente conhecidos como
disciplinasda fila.

Algumas das disciplinas mais usuais são: [GIO86, KOB78, SOA90]

. FCFS ("First Come First Served");
»

'

. LCFS ("Last Come First Served");

. RR ("RoundRobin");

. PRTY ("nonpreemptivePriority");

. PRTYPR ("premptive-resumePriority").

Com a disciplina FCFS, os clientes utilizam o(s) servidor(es) na mesma ordem

em que chegam ao recurso correspondente.
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A disciplina LCFS tem a estrutura de uma pilha, onde o último usuário a chegar

ao recurso é o que entrará em serviço logo que houver um servidor disponível.

Na disciplinaRR, um cliente é atendido por um pequeno intervalo de tempo, um

"quantum". Se o serviço solicitado não for completado, o cliente é colocado no final da

fila e outro cliente passa a utilizar o servidor. Quando o cliente tem seu serviço

encerrado, parte do sistema. Essa disciplina é implementada com frequência em

sistemas do tipo "time—sharing" [KOB78].

!O escalonamento com prioridade e utilizado para dar preferência a alguns

clientes. Com prioridade não preemptiva (PRTY), um cliente em atendimento não é

afetado quando outro cliente de mais alta prioridade chega ao recurso. Com

prioridade preemptiva (PRTYPR), a chegada de um cliente com prioridade mais alta

tira de serviço o cliente de prioridade mais baixa que está utilizando o recurso

[SOA90]. Esse cliente só utilizará o servidor novamente quando todos os clientes com

prioridade maior que a sua forem atendidos.

A.5 Medidas de Desempenho

Vários são os problemas cujas soluções estão relacionadas ao exercício dos

modelos baseados em redes de filas. Esse tipo de modelo pode ser resolvido tanto por

métodos analíticos, como teoria de filas, quanto por simulação. Existem várias

medidas de desempenho diferentes produzidas por um pacote de simulação,

entretanto poucas são disponíveis quando se utiliza a solução analítica [SOA90].

Algumas medidas são:
.

. a utilização de um servidor;

. a vazão (taxa de usuários que completam o trabalho);

. o comprimentomédio da fila;

. o tempo médio de permanência no sistema

Além dessas, muitas outras medidas de desempenho estão disponíveis

utilizando—sesimulação, como o tamanhomáximo da fila e o tempo máximo de espera.

Outros resultados úteis também estão disponíveis, como o estado do sistema no
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Lista de Siglas

ASiA — Ambiente de Simulação Automático

EdGraf - Editor Gráfico para o ASiA

EFC - Extensão Funcional de C

EFMZ - Extensão Funcional de Medula 2

ESTELLE - Extended State TransitionLanguage

FCFS - First Come First Served

Gerador - Gerador de Aplicação para o ASiA

GPSS - General Purpose Simulation System

ICMSC - Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos

IMS - Information Manager System

IMX - IMS-to—Unix

LaSD - Laboratório de Sistemas Digitais

LEX - LEXicalAnalyser Generation

LCFS — Last Come First Served

PRTY - nonpreemptivePriority

PRTYPR - preemptive-resumePriority

RESQ - RESearch QueueingPackage
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RR - Round Robin

SLAM - SimulationLanguage for AlternativeModeling

SLONN - SimulationLanguage for modelingofNeural Networks

TAGS - Technologyfor the Automated Generation of Systems

TTU - Tape-to-Unix

YACC — Yet Another Compiler-Compiler

Lista de Siglªs
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