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РОЗДІЛ 3 
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА 

GPSS 
 

3.1. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. 
Дослідження елементів системи моделювання GPSS 

на імітаційних моделях систем масового обслуговування 
 

Мета роботи: вивчення особливостей використання системи 
моделювання GPSS для моделювання систем масового обслуговування. 

 
Короткі теоретичні відомості 

про систему моделювання GРSS [1; 2; 9] 
 

Об’єкти 
Мова GPSS – це мова декларативного типу, побудована за принципами 

об’єктно-орієнтованої мови. Основними елементами цієї мови є транзакти і 
блоки, які відображають відповідно динамічні і статичні об’єкти системи, 
що моделюються [1; 9]. 

Моделюючі об’єкти в системі призначені для різних цілей. Вибір 
об’єктів у конкретній моделі залежить від характеристик модельованої 
системи. Кожний об’єкт має деяке число властивостей, названих у 
GPSS стандартними числовими атрибутами (СЧА). Частина СЧА доступні 
користувачеві тільки для читання, а на значення інших він може впливати 
через використання відповідних блоків. 

 
Блоки і транзакти 
Кожна GPSS-модель обов’язково повинна містити такі об’єкти, як 

блоки і транзакти. 
У GPSS концепція передачі керування від блока до блока має специфічні 

особливості. Послідовність блоків GPSS-моделі відображає напрями, в яких 
переміщаються замовлення. Кожне таке замовлення називається 
транзактом. Транзакти є динамічними елементами GPSS-моделі. 

Блоки мови GPSS являють собою підпрограми, написані мовою 
макроасемблера і містять набір параметрів (операндів) для звернення 
до них. Як і всі мови моделювання GPSS має деякий внутрішній механізм 
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передачі керування, який реалізовується у модельному часі, що дозволяє 
відображати динамічні процеси в реальних системах. Передача керування 
від блока до блока в GPSS-програмах здійснюється за допомогою руху 
транзактів у модельному часі; звернення до підпрограм блоків відбувається 
через рух транзактів. 

Змістовне значення транзактів визначає розробник моделі. Саме він 
встановлює аналогію між транзактами і реальними елементами системи, 
що моделюється. Така аналогія ніколи не вказується інтерпретатору 
GPSS, вона залишається в уяві розробника моделей. У табл. 3.1 наведені 
деякі приклади аналогій між транзактами і елементами реальних систем. 

 
Таблиця 3.1 

Система Елементи систем, що моделюються транзактами 
Магазин Покупець 

Автомобільне шосе Автомобіль 
Склад Вимога 

 
З програмної точки зору транзакт являє собою структуру даних, яка 

містить такі поля: 
– ім’я або номер транзакту; 
– час виникнення транзакту; 
– поточний модельний час; 
– номер блока, де знаходиться транзакт; 
– номер блока, куди він переміщується; 
– момент часу початку переміщення; 
– пріоритет транзакту; параметри транзакту: Р1, Р2,... 
У мові GPSS всі транзакти нумеруються у міру їх появи у моделі. 

Параметри транзактів відображають властивості динамічного об’єкта, 
що моделюється. Кожний транзакт займає деякий об’єм пам’яті ЕОМ. 
Після того, як він закінчить свій рух по блоках моделі, його необхідно 
знищувати для звільненій пам’яті, щоб уникнути її переповнення. Оскільки 
транслятору не відоме скільки транзактів одночасно будуть знаходитися у 
моделі, то пам’ять під транзакти виділяється динамічно. 

Таким чином, на самому початку моделювання в GPSS-моделі немає 
жодного транзакту. У процесі моделювання транзакти входять у певні 
моменти часу в модель відповідно до тих логічних потреб, які виникають 
у системі, що моделюється. Подібним чином транзакти покидають модель 
залежно від специфіки моделювання. У загальному випадку в моделі існує 
деяка кількість транзактів, проте в кожний момент часу рухається тільки 
один. 

Якщо транзакт розпочав свій рух, він переміщується від блока до 
блоку по шляху, вказаному блок-схемою (логікою роботи моделі). У 
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той момент, коли транзакт входить у блок, до виконання викликається 
відповідна підпрограма. Далі транзакт (у загальному випадку) намагається 
ввійти у блок. Його переміщення продовжується доти, доки не станеться 
черга з таких можливих подій. 

1. Транзакт входить у блок, функцією якого є затримка транзакту 
на деякий певний модельний час. 

2. Транзакт входить у деякий блок, функцією якого є видалення 
транзакту. 

3. Транзакт намагається увійти у наступний блок відповідно до 
логіки моделі, але блок не приймає цей транзакт; у цьому випадку він 
залишається тому блоці, в якому в даний час знаходиться, але пізніше 
почне повторювати свою спробу ввійти в наступний блок. Коли умови 
в моделі зміняться, одна з таких спроб може бути успішною. Після цього 
транзакт продовжить своє переміщення по моделі. Якщо виникла одна 
з вказаних умов, транзакт залишається на місці, і у моделі починається 
переміщення іншого транзакту. 

 
Об’єкти типу «ресурси» 
Аналогами обслуговуючих пристроїв реальних систем у GPSS є об’єкти 

типу «ресурси». До об’єктів цього типу відносять пристрої, багатоканальні 
пристрої і логічні ключі. 

Як і в кожній об’єктно-орієнтованій мові у GPSS кожен об’єкт має 
властивості та методи, які змінюють ці властивості. У GPSS властивості 
об’єктів називають стандартними часовими атрибутами (СЧА). 

Пристрій (одноканальний пристрій) являє собою ресурс, який у 
будь-який момент часу може бути зайнятий тільки одним транзактом. 
Інтерпретатор автоматично обчислює такі СЧА, як загальний час 
зайнятості пристрою, число транзактів, що займали пристрій тощо. Це 
дозволяє йому визначити коефіцієнт використання кожного пристрою 
і середній час зайнятості пристрою одним транзактом. 

Багатоканальні пристрої (БКП) (декілька, паралельних однакових 
пристроїв) являють собою об’єкти типу «ресурси» для паралельної обробки. 
Вони можуть бути використані декількома транзактами одночасно. 
Користувач визначає місткість (кількість каналів або однакових пристроїв) 
кожного БКП, що використовується у моделі, а інтерпретатор веде облік 
числа каналів, зайнятих у кожний момент часу. Інтерпретатор також 
автоматично підраховує такі СЧА: число транзактів, що увійшли у 
БКП, середнє число каналів, зайнятих одним транзактом, середній час 
перебування транзакту в пристрої тощо. 

Певні події в системі можуть заблокувати або змінити рух транзактів 
(наприклад, касир кінотеатру, йдучи на обід, ставить табличку «До 
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наступного вікна», і всі подальші клієнти протягом обіду звертаються, 
в іншу касу). Для моделювання цих ситуацій введені логічні ключі. 
Транзакт може встановлювати ці ключі у положення «Ввімкнено» або 
«Вимкнено». Згодом стан ключа може бути перевірений іншими транзактами 
для визначення шляху проходження або часу чекання моменту зміни 
стану ключа. Стан ключа може бути змінений будь-яким іншим транзактом. 

 
Змінні 
Арифметичні змінні дозволяють обчислювати арифметичні вирази, 

що складаються з операцій над СЧА об’єктів. У виразах змінних можуть 
бути використані функції (бібліотечні або користувача). Булеві змінні 
дозволять користувачеві перевіряти одночасно декілька умов, виходячи зі 
стану або значення об’єктів та їхніх СЧА. 

 
Функції 
Використовуючи функції, користувач може робити обчислення 

неперервної або дискретної функціональної залежності між аргументом 
функції і значенням функції. Функції широко застосовуються, наприклад, 
для завдання випадкових інтервалів часу для генерації транзактів. Усі 
функції у GPSS задаються табличним способом за допомогою операторів 
опису функцій. 

 
Комірки і матриці збереження величин 
Комірки і матриці збереження величин використовуються для збереження 

деякої призначеної для користувача числової інформації і транзакт може 
здійснити запис у ці об’єкти. Згодом записану в ці об’єкти інформацію 
може зчитувати будь-який транзакт. Таким чином, ці об’єкти є глобальними 
і доступними з будь-якої частини моделі. 

 
Черги 
У будь-якій системі рух потоку транзактів може бути затриманий через 

недоступність ресурсів (наприклад, потрібні пристрої уже зайняті). У 
цьому випадку затримані транзакти становляться в чергу – ще один 
тип об’єктів GPSS. Облік цих черг становить одну з основних функцій 
інтерпретатора. Користувач може спеціально визначити точки моделі, 
в яких треба збирати статистику про черги, тобто встановити реєстратори 
черги. Тоді інтерпретатор буде автоматично збирати статистику про 
черги (довжину черги, середній час перебування в черзі і т. ін.). Вся ця 
інформація є СЧА і доступна користувачеві в процесі моделювання. 
Число затриманих транзактів і тривалість цих затримок визначається 
тільки в цих заданих точках. 
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Таблиці 
Об’єкт «таблиця» призначений для збору статистики про випадкові 

величини, задані користувачем. Таблиця складається із інтервалів значення 
величини, в які заноситься число попадань конкретної величини (деякого 
СЧА). Для кожної таблиці обчислюється математичне сподівання і 
середньоквадратичне відхилення. 

 
Таймер модельного часу 
Різні події реальних систем відбуваються протягом деякого періоду 

часу. Якщо всі ці події представити в моделі, то їх виникнення повинно 
відбуватися на фоні модельного часу. Інтерпретатор автоматично обслуговує 
таймер модельного часу. 

З початком моделювання в інтерпретаторі планується поява першого 
транзакту. Після цього таймер модельного часу встановлюється в 
значення часу, яке відповідає моменту появи першого транзакту в моделі. 
Ці транзакти (і інші, якщо вони надходять в цей же момент часу) входить у 
модель. Далі вій переміщається через усі можливі блоки моделі, що йому 
зустрічаються. Події, які виникають внаслідок переміщення транзакту 
через блоки, плануються на подальші моменти часу. Природно, що в цей 
перший відмічений момент часу нічого більше в системі не відбувається. 
Інтерпретатор GPSS переміщує далі значення таймера до того значення 
часу, в яке відбувається наступна подія, ним запланована. Якщо в цей 
другий, відмічений таймером, момент часу не залишається транзакту, 
який треба переміщувати, таймер знову рухається вперед і т. д. Саме 
так і відбувається зміна модельного часу. 

 
Особливості таймера GPSS 
1. Таймер GPSS реєструє цілі значення, тобто події можуть виникати 

тільки в цілі моменти часу. Це зроблено з метою прискорення процесу 
моделювання, оскільки цілочислова арифметика виконується процесором 
ЕОМ швидше і вимагає менше пам’яті. 

2. Одиниця часу, яка може бути відмічена таймером, визначається 
розробником. Проте одиницю часу ніколи не повідомляють інтерпретатору. 
Це значення виражають у неявному вигляді у формі даних часу, що 
вводяться до моделі. Якщо всі такі дані виражені у хвилинах, то одиницею 
часу буде хвилина, тобто масштаб часу в моделі такий: одна одиниця 
модельного часу дорівнює одній хвилині реального часу. Розробник може 
задавати таку одиницю часу, яка йому зручна для того, щоб правильно 
відобразити події реальної системи в моделі. 

3. GPSS є інтерпретатором «наступної події». Інакше кажучи, після 
того, як модель повністю скоригована в даний момент часу, таймер 
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переміщується до наступного моменту часу, на який запланована подальша 
подія. Інтервал модельного часу пропускається, якщо в цьому інтервалі 
немає ніяких подій. 

 
Типи операторів 
Оператори GPSS поділяють на такі три типи: 
– блоки; 
– оператори опису даних і контролю керування; 
– команди GPSS. 
 

Загальні відомості про формат блоків GPSS [9] 
 

У GPSS для посилань на числа, блоки і об’єкти застосовуються імена. 
Ім’я являє собою алфавітно-цифрову послідовність завдовжки до 20 символів, 
що починається з букви. Допускається застосування символів тільки 
латинського алфавіту. 

Формат GPSS-блоків такий: 
 

[Номер рядка] Мітка Операція Операнди; Коментарі 
 

Номер рядка. Необов’язкове поле, яке починається з першої позиції 
рядка і являє собою десяткове число. 

Мітка. Змістом поля є ім’я. У деяких блоках поле обов’язкове. 
Операція. Операціями блоків є дієслова, що описують основні 

функціональні призначення блоків. Кожний з блоків характеризується 
своїм власним приписаним йому дієсловом. 

Операнди. Блоки можуть мати операнди. Операнди блоків задають 
інформацію, специфічну для дії даного блока. Число операндів кожного 
блоку залежить від типу блока. У блоках не може використовуватися 
більше семі операндів. Операнди в загальному випадку позначаються 
символами: А, В, С, D, Е, Р, С. Одні операнди деяких блоків повинні 
бути специфіковані завжди, ще інші можуть задаватися або не задаватися. 
Операнди слідують один за одним і відділяються комами. Між ними не 
повинно бути пропусків. Пропуск у полі операндів означає, що операнди 
закінчилися та інтерпретатор припиняє читання рядка. Пропуск у записі 
необов’язкових операторів відмічається символом «,» (кома). 

Коментарі. Необов’язкове поле. У GPSS допускаються коментарі з 
використанням великих і малих букв латинського алфавіту; відділяються 
від поля операндів символом «;». Допускається запис коментарю з початку 
рядка, у цьому випадку в першій позиції рядка ставиться символ «;» 
або «*». 
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Рядок опису блока може містити до 79 символів. Квадратні дужки 
вказують на необов’язковість поля. 

Іменами і мітками не можуть бути початкові символи назв блоків 
операторів, команд і СЧА. 

 
Внесення транзактів до моделі. 

Блок GENERATE (ГЕНЕРУВАТИ) 
 

Блок GENERATE – це блок, через який транзакти входять до моделі. 
Не існує обмежень на число різних блоків GENERATE в одній моделі. 

Інтервал часу між послідовними появами транзактів з блока GENERATE 
називають інтервалом надходження. Коли транзакт входить у модель 
через блок GENERATE, інтерпретатор планує час надходження наступного 
транзакту через розіграш випадкового числа відповідно до розподілу 
інтервалів надходження і з подальшим додаванням розіграного значення 
для поточного значення таймера. При досягненні цього значення часу 
наступний транзакт вводиться до моделі через блок GENERATE і т. д. 

Розробник повинен задати функцію випадкового розподілу інтервалів 
надходження транзактів у блоці GENERATE. 

Усі можливі види випадкових розподілів інтервалів надходження в 
GPSS поділяють на рівномірний розподіл та інші види розподілів. 

Таким чином, спеціально розглядають найпростіший з усіх нетривіальних 
випадкових розподілів, а саме: рівномірний розподіл. 

 
Таблиця 3.2 

Операнд Значення 
Значення за 

замовчуванням 
A Середній інтервал часу (число, СЧА) 0 

B 
Половина поля допуску рівномірно 

розподіленого інтервалу (число, СЧА) 
0 

C Зміщення інтервалів Зміщення відсутнє 
D Обмежувач транзактів 1 

Е 
Рівень пріоритету транзакту. Можливі 

значення 0-127 0 

 
Значення операндів: 
А – середнє значення інтервалу надходження; 
В – розкид можливих значень відносно середнього значення (якщо 

операнд В не задається, інтервал часу надходження – детермінований); 
С – момент часу, в який у блоці GENERATE повинен з’явитися перший 

транзакт (після першого надходження всі інші надходження транзактів 
виникають відповідно до розподілу, заданого операндами А і В); 
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D – граничне число загального числа транзактів, яке може ввійти у 
модель через даний блок GENERATE протягом часу моделювання (якщо 
це число досягнуте, даний блок GENERATE перестає бути активним); 

Е – рівень або клас пріоритету кожного з транзактів, що вводяться 
у модель через даний блок GENERATE (усього існує 128 різних рівнів, 
які задаються за допомогою чисел від 0 до 127. Чим більше число, тим 
більший пріоритет). 

Транзакти не можуть входити у блок GENERATE, оскільки він сам 
їх генерує. 

Якщо у моделі зустрічається підряд два і більше блоків GENERATE, то 
останній блок перевизначає операнди попередніх блоків. 

Операнди не можуть бути від’ємними числами. 
 

Приклади 
1. Задання рівномірного закону розподілу: 
GENERATE 6, 4 
Операнди: А = 6, В = 4. Інтервал часу надходження є випадковим 

числом із середнім значенням 6 і полем допуску 8, тобто він може 
набувати тільки одне з дев’яти різних значень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

2. Задання детермінованого значення інтервалів надходження: 
GENERATE 10. 
Операнди: А = 10, В = 0 (за замовченням). Транзакти входять у 

модель кожні 10 одиниць модельного часу. 
Блоки GENERATE є основним засобом створення транзактів і введення 

їх у модель. Крім блока GENERATE, для введення транзактів у модель 
використовується також блок SPLIT, який створює задане число копій 
транзактів, що увійшли у блок. 

 
Видалення транзактів з моделі. 

Блок TERMINATE ( ЗАВЕРШИТИ) 
 

Транзакти видаляються з моделі, попадаючи у блок TERMINATE. 
У цей момент звільняється пам’ять, виділена під транзакт. Ці блоки 
завжди дозволяють вийти всім транзактам, які намагаються це зробити. У 
моделі може бути будь-яке число блоків TERMINATE. 

Формат блока: 
TERMINATE |А] 
Операнд А є величиною зменшення спеціального лічильника, який 

називається лічильником завершення. Цей операнд задає величину, 
яка віднімається від лічильника кожний раз, коли транзакт входить у 
блок TERMINATE. За замовчуванням А = 0. Вхід транзакту в блок 
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TERMINATE з нульовим значенням операнда А не викликає зменшення 
лічильника завершення. 

Лічильник завершення – це елемент пам’яті ЕОМ, який зберігає ціле 
позитивне число. Початкове значення цьому лічильнику привласнюється 
на початку моделювання. Воно дорівнює значенню операнда А команди 
START (РОЗПОЧАТИ). У процесі моделювання транзакти попадають 
у блоки TERMINATE і таким чином відбувається зменшення лічильника. 
Моделювання завершується, коли лічильник скидається в нуль (або 
набуває негативного значення). 

У моделі може бути багато блоків TERMINATE, але лічильник 
завершення – один. Не плутати обмежувач транзактів у блоці GENERATE і 
лічильник завершення. Обмежувач задає число транзактів, які увійдуть 
у модель, а лічильник – які вийдуть з моделі. 

Інтерпретатор починає моделювання за командою START. Її формат: 
START А. В операнді А задається початкове значення лічильника 
завершення. 

 
Керування тривалістю процесу моделювання 

 
У мові GPSS можна керувати тривалістю процесу моделювання двома 

способами: 
– завершувати моделювання після того, як модель покине задане 

число транзактів певного типу; 
– завершувати моделювання, якщо минув заданий інтервал часу. 
 
Перший спосіб 
1. У команді START операнду А привласнюється значення заданого 

числа транзактів. 
2. У всіх блоках TERMINATE, через які транзакти заданого типу 

покидають модель, операнду А встановлюється значення «1» або інше, 
відмінне від нуля (відповідно до змістовного значення транзакту). 

3. У всіх інших блоках TERMINATE в моделі використовується значення 
операнда А за замовчуванням (А = 0). Значення лічильника завершення не 
буде залежати від цих блоків. 

Перший спосіб дозволяє закінчити моделювання, коли через модель 
пройде задана кількість транзактів, наприклад 1000: 

GENERATE 40, 5 
TERMINATE 1 
START 1000 
Другий спосіб. Нехай розробник вибрав за одиницю модельного часу 

1 хв і хоче змоделювати поведінку системи протягом 8 год. Це можна 
зробити таким чином. 
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1. Увести в модель сегмент таймера з двох блоків: 
GENERATE 480 
TERMINATE 1 
2. У всіх інших блоках TERMINATE в моделі використовується значення 

операнда А за замовченням (А = 0). Це означає, що припинення 
моделювання, що визначається лічильником завершення, не повинне 
залежати від інших блоків TERMINATE. 

3. У команді START операнд А має дорівнювати одиниці. 
У момент часу 480 транзакт вийде з блока GENERATE і відразу ж 

перейде до блока TERMINATE. 
Лічильник завершення зменшиться на одиницю та інтерпретатор 

завершить моделювання. 
 

Елементи, що відображають одноканальні 
обслуговуючі пристрої 

 
Розглянемо елементи, використовувані для представлення власне 

обслуговування. Аналогами обслуговуючих елементів можуть бути люди, 
механізми, лінії зв’язку й інші об’єкти реальних систем. Такі об’єкти 
моделюються за допомогою пристроїв, логічних ключів. Пристрої 
характеризуються двома основними властивостями. 

1. Кожний пристрій у будь-який момент часу може обслуговувати 
тільки один транзакт. Якщо у процесі обслуговування з’являється новий 
транзакт, то він повинен: 

– або дочекатися своєї черги; 
– або переміститися в інше місце; 
– або, якщо він є важливішим, пристрій перериває поточне 

обслуговування і починає його обслуговувати. 
2. Коли у пристрій поступає транзакт, він повинен пробути там час 

необхідний для обслуговування. 
Усім пристроям присвоюються імена. Вони можуть бути або числовими 

(числа мають бути цілими позитивними) або символічними. 
Для того, щоб використати одноканальний обслуговуючий пристрій 

транзакту, необхідно виконати такі кроки. 
Перший крок. Чекати своєї черги, якщо це необхідно. Очікування 

вимагає деякого інтервалу часу. 
Другий крок. Коли підходить черга, зайняти пристрій. Подія «заняття 

пристрою» відбувається в деякій точці модельного часу. 
Третій крок. Пристрій перебуває у стані зайнятості доти, доки не 

закінчиться обслуговування. Для обслуговування потрібний деякий інтервал 
часу. 
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Четвертий крок. Коли обслуговування закінчується, звільнити пристрій. 
Подія «звільнення пристрою» відбувається в деякій точці часу. 

Ця послідовність кроків виконується GPSS при моделюванні питання 
пристрою. Другий і четвертий кроки реалізовуються блоками SIEZE 
(ЗАЙНЯТИ) і RELEASE (ЗВІЛЬНИТИ). 

Формат блока: SIEZE А. 
 

Таблиця 3.3 
Операнд Значення Результат за замовчуванням 

А Ім’я (символічне або числове) 
зайнятого пристрою 

Помилка 

 
Цей блок має такі властивості: 
1. Якщо в даний момент часу пристрій використовується, то транзакт 

не може увійти в блок і змушений чекати своєї черги. 
2. Якщо пристрій вільний, транзакт може увійти в блок. Вхід транзакту 

в блок викликає виконання підпрограми обробки цього блока. Стан 
пристрою змінюється з НЕЗАЙНЯТИЙ у ЗАЙНЯТИЙ. 

Попередній опис (оголошення) пристрою в моделі не потрібний. Той 
факт, що блок SIEZE використовується, свідчить про існування даного 
пристрою. 

Призначенням блока RELEASE є зміна стану раніше зайнятого пристрою 
із ЗАЙНЯТИЙ у НЕЗАЙНЯТИЙ. Блок ніколи не забороняє вхід транзакту. 

Формат блока: RELEASE А. 
 

Таблиця 3.4 
Операнд Значення Результат за замовчуванням 

А Ім’я (символічне або числове) 
пристрою, що звільняється 

Помилка 

 
У той час, як транзакти перебувають у моделі тимчасово, використовувані 

в моделі пристрої знаходяться там протягом усього періоду моделювання. 
Статистична інформація про роботу пристрою при моделюванні 

збирається автоматично. 
Якщо у моделі використовуються об’єкти типу «пристрій», то у файлі 

стандартної статистики буде представлена інформація про використані 
пристрої. Наприклад: 

 
Таблиця 3.5 

FACILATY  
Номер або ім’я 
пристрою 

ENTRIES 
Кількість 
входів 

UTILIZATION  
Коефіцієнт 

використання 

AVARAGE TIME  
Середній час перебування 
транзактів у пристрої 

AVIABLE  
Стан 

готовності 
1 50 0,07 74,06  
2 51 0,10 100,29  
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1. Після блока SEIZE може слідувати відразу ж інший блок SEIZE, 
якщо транзакт має одночасно зайняти два або більше пристроїв (наприклад, 
робітник і інструмент). 

2. Транзакт не може звільнити пристрій, який він не займав. 
 

Реалізація затримки у часі. 
Блок ADVANCE (ЗАТРИМАТИ) 

 
Блок ADVANCE здійснює реалізацію затримки переміщення транзакт 

протягом деякого інтервалу часу. 
Зазвичай цей інтервал задається випадковою змінною. 
У GPSS можливі такі варіанти розподілу часу обслуговування: 
– рівномірний розподіл інтервалу обслуговування; 
– інші розподіли інтервалів обслуговування. 
Як і при використанні блока GENERATE особливо розглядають 

рівномірний розподіл випадкових величин. Застосування складніших 
розподілів вимагає використання функцій. 

Формат блока: ADVANCE А, [В]. 
 

Таблиця 3.6 

Операнд Значення Значення за 
замовченням 

А Середній час затримки для за 
замовченням обслуговування (число; СЧА) 0 

В Половина поля допуску рівномірно 
розподіленого часу затримки (число; СЧА) 0 

 
Блок ніколи не перешкоджає входу транзакту. Будь-яка кількість 

транзактів може знаходитися в цьому блоці одночасно. Коли транзакт 
попадає в такий блок, виконується відповідна підпрограма і обчислюється 
час перебування транзакту в ньому. Новоприбулий транзакт ніяк не 
впливає на той транзакт, що вже знаходиться у блоці. 

Якщо час перебування у блоці дорівнює нулю, замість затримки в 
блоці інтерпретатор відразу ж намагається перемістити цей транзакт у 
наступний блок. 

1. Не допускаються дробові значення часу затримки. 
2. Негативне значення затримки викликає помилку. 
Приклад: 
Використання блока ADVANCE: 
ADVANCE 30, 5 
Час затримки транзакту в цьому блоці – це випадкова величина, 

рівномірно розподілена на інтервалі [25, 35], і яка приймає одне з 11 
цілих значень. 
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Приклад (класичний випадок використання): 
SEIZE PRIB 
ADVANCE 16,4 
RELEASE PRIB 
Транзакт, рухаючись по цьому ланцюжку блоків, займе пристрій із 

символічним іменем, затримається там на 16 ± 4 од. часу і потім покине 
його. Після того, як транзакт увійде в блок RELEASE і відповідна цьому 
блоку підпрограма закінчиться, інтерпретатор спробує перемістити транзакт 
у наступний блок моделі і наступний транзакт уже може використати 
пристрій PRIB. 

Блоки ADVANCE можна розташовувати в будь-яких місцях програми, 
а не тільки між блоками SEIZE та RELEASE. Збір статистики при чеканні. 
Блоки QUEUE (СТАТИ В ЧЕРГУ). 

 
Збір статистики при чеканні. 

Блоки QUEUE (Стати в чергу), DEPART (Покинути чергу) 
 

Ці блоки забезпечують в GPSS можливість автоматичного збору 
статистичних даних, що описують змушене очікування, яке може відбувати 
час від часу в різних точках моделі. 

Система моделювання GPSS забезпечує можливість збору статистики за 
допомогою такого засобу, як реєстратор черги. При використанні реєстратора 
черги в тих точках моделі, де число ресурсів обмежене, інтерпретатор 
автоматично починає збирати інформацію про чекання, а саме: 

1) число надходження транзактів до черги; 
2) кількість транзактів, які фактично приєдналися до черги і які відразу 

зайняли пристрій; 
3) максимальне значення довжини черги; 
4) середнє число транзактів, що чекали; 
5) середній час чекання тих транзактів, яким довелося чекати. 
У моделі може бути декілька реєстраторів черг, які розрізнюють за 

іменами. Умови привласнення імен ті ж, що і для пристроїв. Розробник 
вносить реєстратор черги в модель за допомогою пари взаємодоповнюючих 
блоків: 

QUEUE А, [В] 
DEPART А, [В] 
 

Таблиця 3.7 
Операн

д 
Значення Результат за 

замовченням 
А Ім’я черги, в яку треба стати транзакту або яку треба 

покинути (числове або символічне: Помилка – ім’я, СЧА) 
Помилка 

В Число одиниць, на яке збільшується (зменшується) 
довжина черги (число, СЧА) 

1 
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При вході транзакту в блок QUEUE виконуються такі чотири дії: 
1) «лічильник входів» для даної черги збільшується на В; 
2) «лічильник поточного вмісту» для даної черги збільшується на В 

значення «лічильника поточного вмісту» черги зберігається в стандартному 
числовому атрибуті 0$<ім’я черги>. 

3) транзакт примикає до черги із запам’ятовуванням її імені і значення 
поточного модельного часу. 

Транзакт перестає бути елементом черги тільки після того, як він 
переходить в блок DEPART відповідної черги. Коли це відбувається 
інтерпретатор виконує такі операції: 

1) «лічильник поточного вмісту» відповідної черги зменшується на В; 
2) використовуючи «прив’язку» до значення часу, визначає: чи є час 

проведений транзактом у черзі, нульовим; якщо так, то такий транзакт за 
визначенням є транзактом з «нульовим перебуванням» у черзі і відповідно 
змінюється «лічильник нульових входжень»; 

3) ліквідується «прив’язка» транзакту до черги. 
Якщо у моделі використовуються об’єкти типу «черга», то у файлі 

стандартної статистики буде представлена інформація про ці об’єкти. 
На кінець моделювання інтерпретатор автоматично видає такі статистичні 
дані: значення лічильника входів, максимальне значення вмісту черги, 
середнє значення вмісту черги, значення лічильника поточного вмісту, 
значення середнього часу знаходження в черзі. 

Приклад: 
Нехай треба зібрати статистику про чекання в черзі на обслуговування 

пристроєм РRIB. Тоді в сегмент моделі будуть введені блоки SEIZE 
ADVANCE RELEASE має вигляд: 

QUEUE QPRIB 
SEIZE PRIB 
DEPART QPRIB 
ADVANCE 16, 4 
RELEASE PRIB 
У цьому прикладі всі транзакти, що попадають у пристрій, повинні 

пройти через пару QUEUE-DEPART навіть тоді, коли пристрій вільний 
і його можна відразу ж зайняти. 

Приклад 4.4. 
Збільшення на одиницю довжини Q$QPRI черги QPRI: 
QUEUE QPR1 
Збільшення на дві одиниці довжини черги OРК2: 
QUEUE ОРК2,2 
Зменшення на одиницю довжини черги DEPART Q$OPK2 
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1. Коли транзакт входить у блок QUEUE A, то відшукується черга з 
іменем, визначеним операндом А. При потребі створюється черга. 

2. Блок QUEUE не підтримує список членів черги, він тільки додає 
одиниці до довжини черги. 

3. Використання реєстратора черги не є обов’язковим. За його 
допомогою інтерпретатор лише збирає статистику про чекання. Якщо 
ж реєстратор не використовується, то статистика не збирається, але 
всюди, де повинна виникати черга, вона виникає. Чекання є наслідком 
стану пристрою, а не наслідком використання реєстратора. Якщо у плани 
не входить обробка статистичних даних про черги, то краще не збирати 
статистику – це заощадить час, який витрачається на моделювання. 

4. Один і той же транзакт може одночасно збільшити довжини 
декількох черг. 

5. При виході транзакту з черги через блок QUEUE транзакту не 
обов’язково зменшувати довжину черги на ту саму величину, на яку 
він збільшив її при вході у блок QUEUE. Але у підсумку число входів 
у чергу повинно дорівнювати числу виходів з неї. 

 
Перехід транзакту в блок, відмінний від подальшого. 

Блок TRANSFER (ПЕРЕДАТИ) 
 

У GPSS цей блок може бути використаний в дев’яти різних режимах. 
Розглянемо три основні. 

Блок у TRANSFER режимі безумовної передачі. 
Його формат: TRANSFER, В 
 

Таблиця 3.8 
Операнд Значення Результат за замовченям 

А Не використовується – 

B 
Позиція блока, в яку повинен перейти 

транзакт 
Помилка 

 
Позиція блока – це номер або мітка блока. Оскільки операнд А не 

використовується, то перед операндом В повинна стояти кома. У режимі 
безумовної передачі блок TRANSFER, B не може відмовляти транзакту у 
вході. Якщо транзакт входить у блок, він відразу ж намагається увійти 
в блок В. 

 
Статистичний режим 
У цьому режимі здійснюється передача транзакту в один із двох 

блоків випадково. Формат блока: 
TRANSFER А, [В], С 
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Таблиця 3.9 
Операнд Значення 

А Частота передачі транзакту в блок С, що задається в тисячних частках 
В Позиція блока, в яку повинен переміститися транзакт (із частотою (1-А) 
С Позиція блока, в яку повинен переміститися транзакт (із частістю А)  

 
При задаванні частості (операнд А) застосовується не більше трьох 

цифр, перший символ запису частості є десяткова крапка. 
Приклад: 
TRANSFER .333,LPRIB1,LPRIB2 
Із частістю 0.667 транзакт переходить до блока з міткою LPRIB1 і з 

частістю 0.333 – до блока з міткою LPRIB2. 
 
Режим ВОТН 
Якщо в операнді А стоїть зарезервоване слово ВОТН, блок TRANSFER 

працює в режимі ВОТН. 
У цьому режимі кожний вхідний транзакт спочатку намагається перейти 

до блока, вказаного в операнді В. Якщо це зробити не вдається, транзакт 
намагається перейти до блока, вказаного в операнді С. Якщо транзакт 
не зможе перейти ні до того, ні до іншого блока, він залишається у блоці 
TRANSFER. 

При кожному перегляді списку поточних подій буде повторювати цю 
спробу в тому ж порядку доти, доки не зможе вийти з блока TRANSFER. 

 
Умовний перехід. Блок TEST. 

Формат блоку: TEST Умова Аргументи 
 

Таблиця 3.10 
Умова переходу блоку TEST 

Умова 































більше–G

дорівнює або більше–GE

менше–LT

дорівнює або менше– L

дорівнює– E

дорівнює не–NE

 

[аргумент1 умови], 
[аргумент2 умови], 
[куди йти, якщо умова не виконується 
(якщо умова виконується, то переходимо на 
наступний оператор)] 

Приклад Test E X1, X2, Label2 

 

Моделювання багатоканальних пристроїв 
 

Пристрій у GPSS використовують для моделювання одиночного 
пристрою обслуговування. Два або більше обслуговуючих пристроїв, 
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що працюють паралельно, можуть моделюватися в GPSS двома або 
більше одноканальними пристроями. Зазвичай це необхідно робити, коли 
окремі пристрої є різнорідними, наприклад, мають різну інтенсивність 
обслуговування. 

Проте дуже часто паралельно працюючі пристрої є однорідними і 
GPSS надає для їх моделювання об’єкт, який називається багатоканальним 
пристроєм (БКП). 

Кількість пристроїв, яка моделюється кожним з БКП, визначається 
користувачем. У цьому значенні вживають термін «місткість БКП». 

Блоки ENTER (УВІЙТИ) і LEAVE (ВИЙТИ). Використання БКП 
аналогічне використанню одиночного пристрою. Елементом, який займає і 
використовує БКП, є транзакт. При моделюванні БКП події відбуваються 
в такому хронологічному порядку: 

1) транзакт чекає своєї черги, якщо це необхідно; 
2) транзакт займає пристрій; 
3) пристрій здійснює обслуговування протягом деякого інтервалу часу; 
4) транзакт звільнює пристрій. 
Блоки ENTER LEAVE моделюють події 2) і 4). 
Формат блоків: 
ENTER А,[В] LEAVE А,[В] 

 
Таблиця 3.11 

Операнд Результат за замовчуванням Помилка 
А Ім’я БКП 0 
В Кількість зайнятих пристроїв 1 

 
Коли транзакт входить у блок ENTER, інтерпретатор виконує такі дії: 
1) збільшує «лічильник входів» БКП на значення операнда В; 
2) збільшує «поточну місткість» БКП на значення операнда В; 
3) зменшує «доступну місткість» БКП на значення операнда В. 
Коли транзакт входить у блок LEAVE, інтерпретатор виконує зворотні 

дії: 
1) зменшує «поточну місткість» БКП на значення операнда В; 
2) збільшує «доступну місткість» БКП на значення операнда В. 

Операнду В можна привласнити значення, яке не дорівнює одиниці. 
 

Стандартні числові атрибути, параметри транзактів. 
Блоки ASSIGN, MARK, LOOP 

 
У процесі моделювання інтерпретатор автоматично реєструє і коректує 

інформацію, що стосується різних елементів, які використовуються у 
моделі. Велика частка інформації доступна тільки інтерпретатору. Проте до 
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деяких атрибутів (властивостей) об’єктів може звертатися і програміст, 
керуючі процесом моделювання залежно від їхніх значень. 

Розглянемо декілька прикладів залежності функціонування елементі в 
моделі від системних атрибутів. 

1. Інтенсивність роботи деякого пристрою залежить від довжини 
черги. Для визначення часу обслуговування при кожному надходженні 
транзакту до неї необхідно знати значення такого системного атрибута, як 
довжина черги. 

2. Інтенсивність обслуговування деякого пристрою залежить від 
загальної тривалості його функціонування (виявлення втоми – інтенсивність 
часом зменшується, розігрівання пристрою – інтенсивність із часом 
збільшується). Час обслуговування – функція, яка залежить від часу, 
що минув з початку роботи. 

3. Є два пристрої і диспетчер, який розподіляє роботи між ними 
таким чином, щоб завантаження пристроїв було рівномірним. Для цього в 
пункті диспетчеризації необхідно мати інформацію про коефіцієнти 
завантаження пристроїв і вибирати шлях переміщення транзакту залежно 
від цих двох величин. 

Умовно всі атрибути можна поділити на дві категорії: 
– атрибути системи; 
– атрибути транзактів. 
Атрибути системи – це параметри, які описують стан моделі. Такі 

кількісні показники, як «поточна довжина черги» або «коефіцієнт 
завантаження пристрою» є типовими системними атрибутами. Стандартний 
набір атрибутів, подібних до вказаних, автоматично підтримується 
інтерпретатором GPSS. 

Транзакти також можуть мати деякі числові характеристики. Однією 
із них є рівень пріоритету. Крім того, транзакт забезпечується деяким 
числом параметрів. 

У мові GPSS атрибути (властивості) об’єктів – це стандартні числові 
атрибути (СЧА). Кожний об’єкт GPSS має свій набір СЧА. Доступ до 
СЧА здійснюється при використанні спеціальних позначень цих атрибутів. 
Ім’я СЧА складається з двох частин: 

1) групове ім’я – складається з однієї або двох букв, що ідентифікує 
тип об’єкта і тип інформації про нього; 

2) ім’я конкретного члена групи. 
Об’єкти можуть ідентифікуватися за допомогою числових і символьних 

імен. Якщо об’єкт ідентифікується за допомогою номера, то посилання 
на його стандартний числовий атрибут записується як СЧДі, де i – номер 
об’єкта (ціле число). При символічній ідентифікації об’єкта посилання 
на його стандартний числовий атрибут записується як СЧА$<ім’я об’єкта> 
(у даному записі під «СЧА» розуміється групове ім’я). 
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Важливі системні числові атрибути 
 

С1 – поточне значення відносного модельного часу; автоматичне 
змінюється інтерпретатором і набуває нульового значення при виконанні 
команд CLEAR  і RESET; 

АС1 – поточне значення абсолютного модельного часу; автоматично 
змінюється інтерпретатором і набуває нульового значення при виконанні 
команди CLEAR;  

ТС1 – поточне значення лічильника завершення; 
PR – пріоритет транзакту, що обробляється в даний момент; 
М1 – час перебування у моделі транзакту, що обробляється 

інтерпретатором у даний момент. 
 

Особливості параметрів транзактів 
 

У процесі переміщення транзакту по моделі його параметри можуть 
встановлюватися і модифікуватися відповідно до заданої користувачем 
логіки. 

Особливості параметрів транзактів 
1. Доступ до параметрів транзактів здійснюється так: Р<номер> або 

Р$<ім’я>, де Р – СЧА транзакту, що визначає його групове ім’я, тобто 
ім’я всіх параметрів транзакту, які належать до одного ансамблю. 

2. Номери конкретних членів цієї групи задають за допомогою цілих 
чисел 1, 2, ..., або імен. Наприклад, Р22 – це 22-й параметр транзакту, 
Р$СОLOR – параметр транзакту з іменем СOLOR. 

3. При вході транзакту в модель початковим значенням усіх його 
параметрів є нуль. 

4. Значення параметрів транзактів та їх зміну визначає користувач. 
5. Значеннями параметрів транзактів можуть бути тільки цілі числа. 

Параметри можуть набувати від’ємних значень. 
6. Транзакт може звертатися тільки до своїх параметрів. Якщо 

необхідно отримати доступ до параметрів інших транзактів, то це 
можна зробити тільки через комірки збереження або з використанням 
ансамблів (груп) транзактів. 

7. Параметри можна використовувати як операнди блоків і як 
аргументи функцій. 

8. Параметри дозволяють організовувати непряму адресацію блоків. 
Це дає можливість агрегованого представлення об’єктів моделювання 
у програмі. 
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Зміна значень параметрів. 
Блок ASSIGN (ПРИЗНАЧИТИ) 

 
При вході транзакту в цей блок значення параметрів призначаються 

або змінюються. Формат блока: 
АSSIGN А[+, -], В[, С] 
 

Таблиця 3.12 
Операнд Значення 

А Номер або ім’я параметра, що модифікується або задається 
В Величина, що використовується 

 
Позначка часу 

При кожному вході транзакту в модель, інтерпретатор фіксує для нього 
поточне значення часу. Це значення часу називається позначкою часу. 
Вона може бути інтерпретована як час «народження» транзакту або час 
входу транзакту в модель. У явному вигляді позначка часу – недоступна. 
Однак існує СЧА, який тісно пов’язаний зі значенням часу входу транзакту 
в модель. Його ім’я М1, а значення визначається так: 

 

 
 

Значення МІ для кожного транзакту змінюється у процесі моделювання. 
Відразу після входу транзакту в модель МІ = 0 через 10 од. МІ = 10 і т. д. 

 
Транзитний час 

 
Блок МАRK (ПОЗНАЧИТИ). Стандартний числовий атрибут МІ вимірює 

час, що минув від моменту входу транзакту в модель. Але часто потрібно 
знати час, затрачений на переміщення транзакту між двома довільними 
точками моделі. Для цього використовується блок МАRК. 

При вході транзакту в блок МАRК значення таймера абсолютного 
часу записується як один з його параметрів. Такий запис називають 
позначкою транзакту. Формат блока МАRК: МАRК А. 

 
Таблиця 3.13 

Операнд Значення 
 
А 

Номер параметра, в який при відсутності операнда А записується значення. 
Позначка часу замінюється на А таймера абсолютного часу поточне 

значення абсолютного (ціле число, СЧА) часу 
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Нехай необхідно визначити інтервал часу, протягом якого транзакт 
проходить від точки А до точки В. Для цього потрібно виконати дві дії: 

1) в точку А вмістити блок МАRK i, де і – номер параметра, в якому 
записується значення абсолютного часу таймера у поточний момент часу; 

2) в точці В звернутися до СЧА з іменем МР.І, де і – номер параметра, в 
якому зроблена відмітка часу транзакту; СЧА МР і матиме таке значення: 

 

 
 

Приклад використання: 
tab1 table mp5, 10, 10, 20 
......................... 
queue buf1 
 mark 5 
....................... 
tabulate tab1 
depart buf1, 1 
terminate 

 
Організація циклів 

 
За допомогою параметрів транзактів у програмі можна організувати 

цикли. Для цього використовується блок LOOP. Він керує кількістю 
повторних проходжень транзактом певної послідовності блоків моделі. 

Формат блока: LOOP А, В. 
Операнд А визначає параметр транзакту, що використовується для 

організації циклу (змінна циклу). Він може бути іменем, позитивним цілим 
числом, СЧА, СЧА * СЧА (непряма адресація). За замовченням – помилка. 

Операнд В задає ім’я блока (мітку) початкового блока циклу. За 
замовчуванням – помилка. 

Коли транзакт входить у блок LООР, параметр, вказаний в операнді 
А, зменшується на одиницю, а потім перевіряється, чи його значення 
дорівнює нулю. Якщо значення не дорівнює нулю, то транзакт переходить 
до блока, який вказаний в операнді В. Якщо значення параметра дорівнює 
нулю, транзакт переходить у наступний блок. 

Змінна блоку LOOP може тільки зменшуватись. 
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Приклад: 
ASSIGN 1, 3 
SIS SIEZE РС 
RELEASE РС 
LOOP P1, SIS 
TERMINATE 
Цикл організований за першим параметром транзакту. Його початкове 

значення дорівнює 3. Після звільнення пристрою перевіряється значення 
першого параметра. Якщо воно не дорівнює нулю, то транзакт повертається 
до блока, поміченого міткою SIS, тобто займає пристрій з іменем РС. 
Усього кожен транзакт займатиме цей пристрій три рази. При виході з 
циклу транзакт видаляється з моделі. 

У таблиці 3.14 наведені основні числові атрибути окремих блоків 
системи GPSS [2]. 

 
Таблиця 3.14 

Тип блоку СЧА Визначення Блоки Примітка 
Транзакт 

(TRANSACTION) 
P$ Поточне значення 

параметра формату 
півслово або слово 

ASSIGN, INDEX, 
INCREMENT, 

MARK, 
LOCATE, 
USING, 

DECREMENT, 
LOOPSPLIT 

 

PR$1 Пріоритет PRIORITY Первинне 
значення 
пріоритету 
задається в 

GENERATE, 
діапазон 0-127 

M$1 Транзактний час   
MP$ Параметричний 

транзактний час 
MARK, ASSIGN 
(при умові, що в 
операторі В SNA 

AC$1, C$1) 

MP$ номер, де 
номер параметра 
транзактивне 
число 0-100 (за 
замовченням) 

XN$1 Номер транзакта   
Блоки (BLOCKS) N$ Лічильник входів у 

блок 
 Значення SNA 

збирається 
автоматично 

W$ Лічильник 
поточного вмісту 

блоку 

 

Змінні (VARIA-
BLES) 

V$ Арифметична і 
логічна змінна 

  

Функції (FUNCTI-
ONS) 

FN$ Функція   
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Продовження таблиці 3.14 
Таблиці 

(TABLES) 
TB$ Середнє значення 

аргументу таблиці 
TABULATE Значення SNA 

збирається 
автоматично TC$ Лічильник входів у 

таблицю 
 

TD$ Середнє 
квадратичне 
відхилення 
аргументу 

Ячейка (SAVEVA-
LUES) 

XH$ Поточний вміст 
ячейки (формату 

на півслово – XH$, 
слово – XF$, X$) 

SAVEVALUE, 
SINGREMENT, 
CDECREMENT 

Первинне 
значення ячейки 
при ініціалізації 
моделі 0 або 
задається 

картою INITIAL 

X$ 

XF$ 

Списки кори-
стувачів (USERS-

CHAINS) 

CA$ Середнє число 
елементів у списку 

LINK, UNLINK  Значення SNA 
збирається 

автоматично 
CH$ Поточне число 

елементів у списку 
  

CM$ Максимальне 
число елементів у 

списку 
 CC$ Загальне число 

входів 
  

Ключи 
(LOGICS) 

LR$ Ключ скинутий 
логічно 1 або 0, 

ключ 
встановлений 

LOGIC Первинне 
значення ключа 
при ініціалізації 

моделі 
«скинутий» або 
«встановлений», 

якщо 
використовувати 
карту LINITIAL 

Черги 
(QUEUES) 

Q$ Поточна довжина 
черги 

QUEUE Значення SNA 
збирається 

автоматично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5е65 

QA$ Середня довжина 
черги 

 

QM$ Максимальна 
довжина черги 

QC$ Загальне число 
входів 

QZ$ Кількість нульових 
входів 

QT$ Середній час 
перебування 

транзакта в черзі 
QX$ Середній час 

перебування 
транзакта в черзі 
без врахування 
нульових входів 
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Продовження таблиці 3.14 
Пам’ять (STORA-

GES) 
S$ Поточний вміст 

пам’яті 
ENTER, LEAVE Значення SNA 

збирається 
автоматично R$ Число вільних 

одиниць пам’яті 
 

SR$ Коефіцієнт 
використання 

SA$ Середній вміст 
пам’яті 

SM$ Максимальний 
вміст пам’яті 

SC$ Загальне число 
входів 

ST$ Середній час 
зайнятості одиниці 

пам’яті 
SE$ Пам’ять порожня 

логічно 0 або 1 
SNE$ Пам’ять 

непорожня 
SF$ Пам’ять заповнена 

SNF$ Пам’ять не 
заповнена 

Пристрої (FACILI-
TIES) 

F$ Стан пристрою 
(логічний 0 або 1) 

SEIZE Стан пристроїв 
встановлюється 
автоматично 

 FI$ Прилад у стані 
переривання 

(логічний 0 або 1) 

RELEASE, 
PREEMPT 

 

FNI$ Прилад не 
знаходиться в стані 

переривання 
(логічний 0 або 1) 

RETURN  

FNU$ Прилад не 
використовується 
(логічний 0 або 1) 

  

FS$ Номер транзакта 
зайнятого 
пристроєм 

 

FP$ Номер 
перериваючого 

транзакту 

 

FR$ Коефіцієнт 
використання 
пристрою 

 

FC$ Загальне число 
входів 

  

FT$ Середній час 
перебування 
транзакту в 
пристрої 
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Закінчення таблиці 3.14 
Системні атрибути 

(SYSTEM 
ATTRIBU-TES) 

AC$1 Абсолютний час RESET Відносний час 
після RESET 
обнуляється 

C$1 Відносний час 

TG$1 Вміст лічильника 
завершення 

START Вміст 
лічильника 

зменшується на 
число одиниць, 
вказаних у блоці 
TERMINATE 

RN$1 Випадкове число в 
інтервалі [0, 1], 
використовуване 

як аргумент 
функції, і 

випадкове число в 
інтервалі [0, 999] в 
карті F [variables] 

TERNINATE  

 
Завдання (варіанти № 1-20): 

 
Розробити модель на мові GPSS, для систем схеми яких наведені 

нижче. У схемах прийняті такі позначення: ДЖ – генератор замовлення, 
Нак – накопичувач, Кан – канал обслуговування, стрілка позначає втрату 
замовлення при зайнятому каналі або переповненні накопичувачів. 

 
1) 

 
2) Втрата замовлення при зайнятому каналі та переповненому 

накопичувачі 

 
 



81 

3) 

 
 
4) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувачів Нак1, Нак2 та 

блокування при переповненні Нак3. 
 
5) 

 
 
6) 
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7) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 
8) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 
9) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 
10) 

 
Втрата замовлень при переповненні накопичувача. 
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11) 

 
Втрата замовлень при переповненні накопичувача. 
 
12) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 
13) 

 
Втрата замовлення при переповненні Нак1, Нак2 та блокування при 

переповненні Нак3. 
 
14) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
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15) 

 
 
16) 

 
Втрата замовлення при занятому каналі. 
 
17) Втрата замовлення при переповненні накопичувача та блокування 

 
 
18) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
 
19) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача. 
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20) 

 
Втрата замовлення при переповненні накопичувача 
 

Рис. 3.1. Блок-схеми варіантів завдання 
 
 
Нижче наведено текст програми мовою GPSS для варіанта 14 
 

GENERATE (Exponential(1,0,20)) ;прихід замовлень 
Nak1 Storage 10 ;завдання ємності 
 ;накопичувачів 
Nak2 Storage 10 
Nak3 Storage 10 
Transit TABLE m1,10,10,100 
 
 GATE SNF Nak1,otk ;втрата замовлення 

;при переповненні ємності накопичувача 
 ENTER Nak1,1 ;перша фаза 
 ;обслуговування 
 SEIZE K1 
 LEAVE Nak1 
 ADVANCE (Normal(2,40,2)) 
 RELEASE K1 
  TRANSFER
 both,lable1,lable2 
  
lable1 ENTER Nak2,1 ;друга фаза 
 ;обслуговування 
 
 SEIZE K2 
 LEAVE Nak2,1 
 ADVANCE (Exponential(3,0,90)) 
 RELEASE K2 
 TRANSFER ,lable3 
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lable2 ENTER Nak3,1 
  
 SEIZE K3 
 LEAVE Nak3,1 
 ADVANCE (Exponential(4,0,90)) 
 RELEASE K3 
 TRANSFER ,lable3 
  
lable3 TABULATE Transit ;збір статистики 
lable4 Plot FR$K1,10,0,100 
transfer ,end1 
otk savevalue 1+,1 
end1 terminate 1 

 
Рис. 3.2. Текст програми мовою GPSS 

 
 
Виконати моделювання за допомогою системи GPSS системи масового 

обслуговування, знайти середнє значення часу обслуговування у системі 
(виконати 100 прогонів) ймовірності обслуговування та втрати замовлень. 

 
Таблиця 3.15 

Варіант 

Закони розпо-
ділу термінів 
заходження та 
обслуговування 

Сер. інтервал між 
входом транзактів Сер. час 

обслуговування 
у каналі 

Ємність 
накопичувачів Джерело 

1 
Джерело 

2 
1 експоненційний 10 – 20 10 
2 нормальний 20 – 10 5 
3 експоненційний 10 – 20 10 
4 нормальний 20 20 10 5 
5 експоненційний 10 5 20 10 
6 експоненційний 20 6 10 5 
7 нормальний 10  20 10 
8 експоненційний 20 8 10 5 
9 експоненційний 10 9 20 10 
10 нормальний 20 10 10 5 
11 експоненційний 10  20 10 
12 експоненційний 20  10 5 
13 нормальний 13 10 20 10 
14 експоненційний 14 10 10 5 
15 експоненційний 20  20 10 
16 нормальний 10  10 5 
17 експоненційний 20  20 10 
18 експоненційний 10 18 10 5 
19 нормальний 20 19 20 10 
20 експоненційний 10 20 10 5 
21 експоненційний 21 – 20 10 
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Контрольні питання 
 

1. Яким чином моделюється прихід замовлення у модель? 
2. Яким чином моделюється обслуговування замовлення? 
3. Яким чином моделюється втрата замовлення? 
4. Яким чином моделюється збір статистичних даних? 
5. Якими операторами здійснюються умовні та безумовні переходи 

транзактів? 


