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Изследване на 

система преди 

нейното 

създаване;

Наблюдаване 

работата на 

реални системи 

с твърде бавни 

или твърде 

бързи процеси;

Проверка 

работата на 

проектирана 

система.

ЗАЩО ИМИТАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ

WHAT – IF ...?



GPSS WORLD

Лесно моделиране 

разцепването и 

събирането на 

транзактите;

Вериги на 

потребителя за 

спиране движението 

на транзактите в 

модела; 

Събиране на 

статистика и 

построяване на 

диаграми

Генериране потоци транзакти с различна интензивност, 

разпределение на входните интервали и различна дължина;

Задаване стойности на параметрите на генерираните транзакти;

Изчакване на транзактите пред устройствата за обслужване в опашки;

http://www.minutemansoftware.com



РАЗШИРЕН РЕДАКТОР НА GPSS WORLD

Настройка на 

модела; 

Създаване на 

матрици в 

табуларна 

форма;

Анализ на 

резултатите от 

стандартното 

моделиране;

Създаване на 

отчет от 

изследването.

Разработване на модел под формата на йерархична система;

Създаване на библиотеки от стандартни типови елементи;

Автоматично подравняване, проверка на синтаксиса и откриване на 

грешки в GPSS операторите, контекстна помощ и други;



УНИВЕРСАЛЕН РЕДАКТОР НА ФОРМИТЕ

Конструиране 

планове за 

експериментите; 

Съхраняване на 

получените 

резултати;

Анализ на 

показателите на 

модела;

Създаване на 

независим EXE-

модул.

Създаване на форми за въвеждане на данни;

Създаване на форми за наблюдаване динамиката на модела;

Сценарии за 2D анимация;



ПАРАМЕТРИ НА GPSS ТРАНЗАКЦИИТЕ

P1 – Номер на транзакт;

P2 – Номер на сайта от който е генериран транзактът;

P3 – Номер на елемента, който генерираната транзакция ще чете 
или обновява;

P4 – Тип на заявяваната блокировка за елемента, обработван от 
транзакцията : 1 (за четене); 2 (за – обновяване); 3 (за писане);

P5 – Фаза на обслужване на транзакцията: 0 – събиране на 
блокировки, 1 – освобождаване на блокировките, 2 – рестарт на 
транзакцията;

P6 – Номер на сайта, където е най-близкото копие на елемента от 
данни;

P7/P8 – Номер на сайта на второто/третото копие на елемента от 
данни;

P9 – дали подтранзакт е получил блокировката на съответното 
копие на елемента;

P10/Р11 - Номер на списъка на потребителя, където подтранзактът 
в SP7/SP8 изчаква получаването на блокировката на 
второто/третото копие на елемента.



МОДЕЛ НА РСУБД ПО ПРОТОКОЛА ЗА 

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА 2PL



МОДЕЛ НА РСУБД ПО ПРОТОКОЛА ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНА 2PL



МОДЕЛ НА РСУБД ПО VOTING 2PL

ПРОТОКОЛ



Алгоритъм моделиращ централизирана 2PL

Блокове 

транзакции



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБСЛУЖВАНЕТО 

НА ТРАНЗАКЦИИТЕ

• Пропускателна способност (TP)

TP = <Общ брой фиксирали транзакции

X$ZAVTR за времето на моделиране на

системата> / <Време на моделиране Tn >;

• Вероятност за обслужване (SP)

SP = <Общ брой фиксирали транзакции

X$ZAVTR след моделирането> / <Общ брой

генерирани транзакции за същия период

X$BROITR>;

• Време за отговор (RT)



ЧЕСТОТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ

При еднаква интензивност(100 tr/sec) на потоците транзакции

В GPSS WORLD

В GPSS STUDIO



СТАНДАРТЕН ОТЧЕТ ОТ МОДЕЛИРАНЕ 

(ЦЕНТРАЛИЗИРАНА 2PL)



ЕДНОВРЕМЕННА РАБОТА С РАЗЛИЧНИ 

ЧАСТИ НА МОДЕЛА



ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМАНДА „КЪМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО“



РАБОТА В РЕЖИМ НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Системата за имитационно моделиране GPSS Studio

позволява създаването на ефективни симулационни модели

на управление на паралелизма на транзакциите.

• GPSS Studio ни позволява да намалим изискванията за

квалификация, както към професионалния симулационен

модел, така и към крайния потребител.

• Симулационният модел позволява да се определи

пропускателната способност на системата, средното време за

обслужване на разпределените транзакции и други показатели,

на основата, на които може да се определи ефективността на

(2PL) алгоритмите.

• Системите за ИМ са изключително полезни при

проектирането и провеждането на симулационни изследвания

не само за научно-технически цели, но и за прогнозиране на

икономическите характеристики на моделите.
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