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Voorwoord.

Voor U ligt het verslag van mijn afstudeerwerk. uitgevoerd bij de

soft-/hardware groep van het Computer Centrum Nederland (CCN) te

Reerlen.

Ret CCN. een dochteronderneming van DSM. is een computer

servicecentrum met circa 200 man personeel. dat vooral gericht is op

de ontwikkeling en verwerking van programma's voor administratieve

doeleinden. Daarnaast worden programma's voor technisch wetenschap

pelijke doeleinden verwerkt. Voor de uitvoering van programma's

beschikt het CCN over 2 grote Univac computersystemen en verscheidene

PDP-11 systemen. De soft-/hardware groep houdt zich voornamelijk bezig

met de ondersteuning (onderhoud. aanpassen en ontwikkeling) van de

systeemprogrammatuur.

Ret succesvol verlopen van mijn afstuderen is mede te danken aan een

aantal personen. zonder hen was dit verslag niet verschenen •
•

Als eerste wil ik Prof. Kylstra bedanken voot de wijze waarop hij mij

gedurende mijn afstudeerperiode als afstudeerhoogleraar heeft bege

leid. Een speciaal woord van dank ben ik verschuldigd aan mijn beide

begeleiders van het CCN; dhr. Bruggeman en dhr. Ploum. Beiden hebben

tijd noch moeite gespaard om mij (technische) bijstand te verlenen.

Ook de overige medewerkers van de soft-/hardware groep wil ik

bedanken voor hun hulp en voor de prettige samenwerking.

Tot slot wil ik de dames van het secretariaat bedanken voor de hulp

bij het maken van dit verslag.

Reerlen. 29 september 1982

Sjaak Delnoy



3

Samenvatting.

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een hybride (zowel hardware

als software metingen) 'on line' prestatie monitor voor een Univac

1100/62 computersysteem bij het Computer Centrum Nederland te Heerlen.

Met behulp van deze monitor zal men de prestatie van het Univac

1100/62 computersysteem kunnen verbeteren.

Na het analyseren van het Univac systeem en gesprekken met het mana

gement van het CCN is er een functioneel ontwerp gemaakt van de

hybride 'on line' prestatie monitor (wat gemeten wordt, hoe snel geme

ten wordt en wat gepresenteerd wordt).

Aan de hand van die functionele beschrijving zijn programma's voor

het verwerken en het op een kleurenmonitor presentererr van meetgege

vens gelmplementeerd op een PDP-ll computersysteem met een GIGI

terminal en een BARCO-monitor. Dit systeem werd voor dit doel

geselecteerd na een marktonderzoek.

Uit testen bleek dat de gerealiseerde delen van de hybride 'on line'

prestatie monitor goed functidneren.
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Summary.

This report describes the development of a hybrid (hardware and soft

ware measurements) on line performance monitor for a Univac 1100/62

computersystem at the 'Computer Centrum Nederland' in Heerlen. The

monitor will help to improve the performance of the Univac 1100/62

computersystem.

After analysing the Univac system, a functional description of the

hybrid on line performance monitor has been made in cooperation with

the management of CCN (what are the measurement-points, how fast they

are scanned and how they are presented).

The programs for the processing and the presentation of the measure

ments on a colour screen were implemented on a PDP-11 computersystem

with a GIGI-terminal and a BARCO-monitor. This system was selected for

this application after an investigation of the available hardware on

the market.

Tests showed that the implemented parts of the hybrid on line perfor

mance monitor functioned well.
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I. INLEIDING

Binnen het CCN houdt men zich bezig met de prestatie-analyse van de

Univac computers omdat het noodzakelijk is een goede service-graad aan

de gebruikers te verlenen tegen zo gering mogelijke kosten.

Door het management van het CCN zijn een aantal wensen ten aanzien

van de prestatie van de computersystemen vastgelegd in een drietal

doelstellingen.

1. de primaire doelstelling van het systeem is het binnen redelijke

grenzen houden van de externe responstijd (*) van de interaktieve

(demand) gebruikers, d.w.z. dat de Q-factor (*) van een demand run

(*) niet groter mag zijn dan 3;

2. de tweede doelstelling van het systeem is het verlenen van een

goede service-graad aan de batch gebruikers (*), d.w.z. dat voor

elke batch run moet gelden:

- backlogtijd (*) bedraagt 5 tot 10 minuten;

- de Q-factor bedraagt maximaal 3;

3. de derde doelstelling is het maximaliseren van de throughput (*)

van het systeem.

Deze drie doelstellingen bezitten een afnemende prioriteit.

In de soft-/hardware groep wordt aan de hand van metingen aan het

systeem bepaald in hoeverre is voldaan aan de eisen ten aanzien de

service-graad aan de gebruikers en hoe deze service-graad nog kan wor

den verbeterd. Er worden 3 soorten metingen verricht:

1. dagelijks worden de accounting-gegevens, die door het systeem ver

zameld zijn, geanalyseerd en verwerkt tot grafieken over het CPU

gebruik, het geheugengebruik e.d.;

2. tweemaal per dag wordt bovendien gedurende 15 minuten een software

monitor (*) aangezet, deze levert gedetailleerde gegevens over het

systeemgebruik;

3. viermaal per jaar komen Univac-specialisten een week metingen

verrichten aan het systeem. Enkele weken later worden de geanaly

seerde gegevens m.b.v. kleurendia's gepresenteerd.

(*) zie begrippenlijst
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Bovengenoemde metingen hebben het nadeel dat de gegevens niet direct

beschikbaar zijn.

Daarom werd er besloten' om een systeem te ontwerpen voor 'on line'

presentatie van de prestatie van de Univac 1100/62 computer.

Ret doel van deze 'on line' presentatie is :

1. het beter beheersen van het systeem met betrekking tot de service

graad van de gebruikers, door het 'on line' ter beschikking stellen

van gegevens over het systeemgebruik, die tot nu toe aIleen

achteraf bestudeerd konden worden;

2. het optimaliseren van het gebruik van het systeem, dat wil zeggen

het maximaliseren van de throughput met behoud van een goede

service-graad voor aIle gebruikers;

3. het 'on line' presenteren van gegevens over het momentane

systeemgebruik bij experimenten van de staf of de technische dienst

van Univac.

Punt 1 kan nog worden onderverdeeld in drieen:

a. detectie; laten zien of de service~graad aan de ge~ruikers goed

genoeg is en of hij niet sterk aan het afnemen is; .

b. analyse; indien de service-graad te laag is of sterk aan het afne

men is dan moet men snel de oorzaak kunnen bepalen aan de hand van

gepresenteerde gegevens;

c. adviezen; m.b.v. een theoretisch model kan men indien nodig

adviezen geven aan de operator, om de service-graad te verbeteren.

Er is gekozen voor een systeem met de onderstaande globale opbouw:

UNIVAC

INTERN

PROGR.

HARDWARE PRESENTATIE

BEDIENING

OPERATOR

fig.I.1. Globale opbouw van het monitoring systeem.
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Ret interne programma verzame1t a11er1ei gegevens over het gebruik

van het systeem via de ingebouwde software monitors. De hardware moni

tor (*) verzame1t gegevens zonder het systeem te be1asten, dit is

voora1 be1angrijk a1s het systeem slecht draait. De domeinen van de

software metingen (*) en van de hardware metingen (*) over1appen

e1kaar gedee1te1ijk, hardware metingen zijn echter vee1 duurder per

meetpunt (lit. 14).

Er is uit kosten-baten overwegingen gekozen voor een kombinatie van

vee1 software metingen en een beperkt aanta1 hardware metingen.

Ret afstudeerprojekt omvatte de vo1gende punten:

1. het bestuderen en ana1yseren van het Univac 1100/62-systeem met a1s

doe1 het kiezen van re1evante meetgegevens;

2. de keuze van een computersysteem voor de koordinatie en de presen

tatie van de meetgegevens en de besturing van het gehee1, aan de

hand van te.formu1eren eisen;

3. het opste11en van de specificaties van de hardware monitor die dan

bij de i~strumentatiedienst van DSM gemaakt za1 worden;

4. het opstel1en van de specificaties van het interne programma en van

de communicatie van dat programma met de verwerkingsprogramma's;

S. het opste11en van de specificaties en het imp1ementeren van de

koordinatieprogramma's, hun onder1inge communicatie en de com

municatie met het interne programma, de hardware monitor en de

operator;

6. het presenteren van de gegevens op een k1eurenmonitor, d.w.z. het

bepa1en van de verde1ing van de gegevens over de verschi11ende

p1aatjes (*) en het bepa1en van de 'lay-out' van de p1aatjes.

Ret voor U 1iggende vers1ag is als vo1gt ingedee1d:

Roofdstuk 2 beschrijft het Univac 1100/62 systeem en de re1evante

meetgegevens voor de 'on line' prestatie monitor.
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Hoofdstuk 3 bevat een functionele beschrijving van de 'on line'

prestatie monitor.

In hoofdstuk 4 wordt het marktonderzoek naar en de keuze van een com

putersysteem beschreven.

Hoofdstuk 5 bevat de specificaties van de koordinatieprogramma's en

hun communicatie zowel onderling als met de omgeving.

In hoofdstuk 6 wordt het gerealiseerde systeem besproken.

In hoofdstuk 7, tenslotte, worden de bereikte resultaten getoetst aan

de opdracht. Bovendien worden een aantal suggesties gegegeven veor

verdere ontwikkeling.

Van een aantal begrippen in dit verslag werd een omschrijving opge

nomen in de begrippenlijst. De eerste maal dat een dergelijk begrip in

de tekst wordt gebruikt, wordt d.m.v. een asterisk (*) verwezen naar

deze lijst.
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II. HET UNIVAC 1100/62 SYSTEEM.

11.1. De opbouw.

Ret 1100/62 computersysteem is een multiprocessor systeem uit de

1100-serie van Univac. De belangrijkste componenten van het systeem

zijn (lit. 13,15):

- twee centrale processoren (CPU's);

het hoofdgeheugen (MSU);

- voor elke CPU een 'cache'-geheugen (SIU's);

- twee input/output processoren (IOU's);

- twee 'System Support Processors' (SSP's) (niet in fig.II.1.).

fig 11.1. De globale opbouw van het 1100/62 systeem.

Ret systeem bevat 2 identhieke CPU's, met een 'cycle time' (*) van

116 ns. Er zijn 24 interruptniveau's. Een CPU kan data uitwisselen met

de bijbehorende SIU. Bovendien kan een CPU beide IOU's m.b.v.

kontrole-signalen initieren en starten.

Ret hoofdgeheugen is 1,5 Mega-woorden (*) groot. Ret is ingedeeld in

fysieke blokken van 131 Kilo-woorden. De toegangstijd bedraagt 580 ns.

(4 CPU-cycli). Er kan data worden uitgewisseld met de beide SIU's en

de beide IOU's.
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Elke CPU bezit een 'cache'-geheugen (SIU) van 8192 woorden t ingedeeld

in 512 blokken van 4*4 woorden. De toegangstijd van dit geheugen

bedraagt 116 ns. (een CPU-cyclus). De CPU hoeft dus niet te wachten op

het geheugen indien de benodigde informatie in het SIU aanwezig is.

Indien de informatie niet in de SIU aanwezig iS t dan wordt het

gevraagde woord parallel met de 3-daaropvolgende woorden vanuit het

MSU naar het SIU geschreven. Ret blok waar de informatie in wordt

gezet t is afhankelijk van het geheugenadres van de informatie. De 4

woorden die in een blok worden overschreven worden bepaald met behulp

van het 'paired least recent algorithme' (*). Indien een CPU een heel

of een half woord woord naar het geheugen schrijft dan wordt deze

informatie zowel in het SIU als in het MSU geschreven t bij andere par

tiele woordtransfers wordt de informatie aIleen in het MSU geschreven

en het betreffende viertal woorden wordt ongeldig verklaard. Een vier

tal woorden wordt ook ongeldig verklaard indien een IOU of het andere

SUI de betreffende informatie in het MSU overschrijft.

De IOU's zorgen voor de uitvoering en de centrale verwerking van van

de I/O-operaties. Ze kunnen informatie van en naar het MSU transpor

teren. Ze worden geinitieerd en opgestart door een van de CPU's. Een

IOU kan maximaal 5 kanaalmodulen bevatten t elk kanaalmoduul'kan uit

meerdere kanalen bestaan.

Er zijn 2 soorten I/O-kanalen:

1. 'word channels'; dit zijn 36 bits parallel verbindingen tussen een

IOU en een I/O-kontroller (*).

2. 'block multiplex channels'; dit zijn 8 bits dataverbindingen tussen

een IOU en een of meerdere I/O-kontrollers. De verbinding wordt

gemultiplext tussen de verschillende I/O-kontrollers t er wordt

gemultiplext in blokken van 512 woorden.

De IOU's in de CCN configuratie bevatten 12 'word channels' en 2

'block multiplex channels'.

Indien een IOU een I/O-operatie heeft voltooid dan stuurt hij een

interrupt naar de CPU's.
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0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Cd
D D

D

D T T T T

0 D T

D

fig 11.2. Een overzicht van het periferie subsysteem.

K: I/O-kontroller.

C: Communicatie-netwerk.

D: Disk..
T: Servo (-*) •

PR: Printer.

CR: Kaartlezer.

0: IOU-O.

1 : IOU-i.

Ret periferie subsysteem bestaat uit de volgende komponenten:

1. 2 disk-subsystemen elk bestaande uit:

- 2 I/O-kontrollers, beiden verbonden met beide IOU's;

- meerdere disks, elk verbonden met beide I/O-kontrollers;

2. 2 tape-subsystemen elk bestaande uit:

- 2 I/O-kontrollers, beiden verbonden met beide IOU's en

ondeling verbonden;

- 2 strings van servo's, elk verbonden met een I/O-kontroller;

3. een printer en een kaartlezer die samen aan beide I/O-kontrollers

van een tape-subsysteem gekoppeld zijn;

4. een communicatie-netwerk, verbonden met de beide IOU's, waarlangs

aIle interaktieve gebruikers en de 'remote' batch georuikers (*)

het systeem binnenkomen.
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De SSP's verzamelen informatie over het systeem, deze informatie

wordt op de consoles (*) gepresenteerd aan de operators. Tevens kunnen

de SSP's opdrachten van de operators aan het systeem doorgeven.

11.2. Ret operating systeem.

III.2.a. Algemeen.

Ret operating systeem (OS) heet OSl100. OSl100 werd ontwikkeld voor de

1108-computer van Univac. Alle computers van de 1100-serie van Univac

gebruiken dit operating systeem (lit 6).

Ret OSl100-systeem is opgebouwd uit ca. 400 programma's (*). OSl100

wordt tijdens het laden in 2 stukken verdeeld; een permanent en een

niet-permanent gedeelte. Ret permanente gedeelte bevat programma's die

vaak doorlopen worden, deze programma's zijn constant in het hoofdge

heugen aanwezi~. Voorbeelden hiervan zijn_programma~s die zorgen voor

de toewijzing van het geheugen en de toewijzing van de CPU-tijd (zie

II.2.b. en II.Z:c:). Ret niet-permanente gedeelte bevat'programma's

die minder frequent doorlopen worden. Alle OSl100-programma's staan op

een snel achtergrondgeheugen (bij de 1100/62 is dat een disk), zodat

programma's uit het niet-perm~nente gedeelte snel in het hoofdgeheugen

geladen kunnen worden.

Ret aan de werkbuffers van OSl100 toegekende geheugen noemt men

EXPOOL. De EXPOOL-buffers zijn 2,4, ••• of 512 woorden groot.

De voor OSl100 belangrijke informatie over runs wordt in een 'Program

Control Table' (PCT) opgeslagen. In een PCT staan o.a. het resource

verbruik, de benodigde resources en de status van een run. Er bestaat

een PCT voor elke geopende run (*) in het systeem. Omdat PCT's vrij

groot kunnen zijn worden ze als 'user bank' (*) gedefinieerd. Ze

moe ten dus in het hoofdgeheugen geladen worden en ze kunnen geswapped

(*) worden net als andere 'user banks'. Indien een PCT geswapped wordt

dan wordt een gedeelte van de informatie in EXPOOL gezet, aangezien

het operating systeem die nog nodig heeft.
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wachten op

executie

vertrek

fig. II.3. De belangrijkste wachtrijen in het systeem.

Belangrijke omderdelen van OS1100 zijn (zie ook ffg.II.3.):

1. het symbiont komplex; het symbiont komplex verzorgt de

'spooling'-functie d.w.z. het accepteert de input van langzame ran

dapparatuur en slaat die op op een disk, zodat de gegevens snel

door het systeem verwerkt kunnen worden. Een analoge functie wordt

verricht bij de output naar langzame randapparatuur;

2. de 'Coarse Scheduler' (CS); de CS leest de kontrole-kaarten (of

kontrole-signalen) (*) van een run. Batch runs worden in een

wachtrij (backlog) gezet. De CS bepaald welke run uit de backlog

als volgende geopend mag worden. Demand runs worden direkt geopend.

Er wordt geen run uit de b~cklog geopend indien:

- het maximale toegestane aantal batch runs geopend is (dit aantal

kan door de operator worden gewijzigd);

- het systeem bijna verzadigd is.

De CS draagt ook zorg voor het opbouwen van de verschillende soor

ten kontrole-tabellen zoals b.v. de PCT's;

3. de 'Dynamic Allocator' (DA); de DA beslist welke aktiviteiten in

het hoofdgeheugen geladen worden. De aanvragen voor hoofdgeheugen

worden in de 'Core Request Queue' (CRQ) geplaatst (zie II.2.b.);

4. de 'dispatcher'; de dispatcher beslist welke aktiviteit de CPU mag

bezetten. De wachtrij met aanvragen voor CPU-tijd heet de SWitch

List (SWL) (zie II.2.c.).
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Buiten het verwerken van de werklast heeft het OS ook een

accounting-taak; het beslag van een run op het systeem wordt aan de

gebruiker doorberekend. De hoeveelheid werk, die doorhet systeem aan

een run wordt besteed, wordt uitgedrukt in 'Standaard Units of

Processing' (SUP's). De totale SUP-consumptie van een run bestaat uit

drie delen:

1. CAU-SUP's; dit is de totaal gebruikte CPU-tijd. Deze wordt bepaald

m.b.v. een hardware klok;

2. ER/CC-SUP's; dit is de tijd die gebruikt werd voor het verwerken

van de kontrole-kaarten en van de 'OS1100-requests' (*). Deze tiJd

wordt niet gemeten maar berekend m.b.v. het aantal kontrole-kaarten

en het aantal en soort 'OS1100-requests';

3.• I/O-SUP's; dit is de tijd dat er I/O werd verricht. Deze tijd wordt

berekend m.b.v. het aantal getransporteerde woorden en de gemid

delde toegangstijd van de I/O-unit (*).

II.2.b. De dynamic allocator.

Ret hoofdgeheugen bestaat uit verschillende delen:

- een deel met daarin de permanente OS1100-programma's;

- een deel voor de niet-permanente OS1100-programma;

- een deel voor EXPOOL (dynamische grootte);

- een deel met daarin de gebruikersprogramma's.

In het gebruikersdeel van het geheugen is de vraag naar geheugen vaak

groter dan de beschikbare ruimte. De DA heeft nu tot taak het geheugen

zodanig te verdelen dat programma's met een hoge prioriteit snel in

het geheugen geladen worden en zodanig dat programma's met een lagere

prioriteit ook aan bod komen.

Ret geheugen wordt toegewezen in blokken van 512 woorden.

De DA kan op verschillende manieren geaktiveerd worden:

1. periodiek door de systeemklok;

2. indien een programma beeindigd is;

3. indien een nieuwe aanvraag voor geheugenruimte in de CRQ geplaatst

wordt.
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De DA kijkt of er programma's uit de CRQ in aanmerking komen om in

het hoofdgeheugen geladen te worden. Hierbij spelen 2 prioriteiten een

rol; de 'request core'-prioriteit van de aanvragende programma's en de

'in core'-prioriteit van de programma's in het hoofdgeheugen.

Enkele regels m.b.t. deze beide prioriteiten zijn:

- de 'common banks' (*) hebben een hogere prioriteit dan de meeste

gebruikersprogramma's;

- de 'request core'-prioriteit van een programma wordt hoger naarmate

het programma langer wachten moet in de CRQ;

batch programma's hebben een lagere prioriteit dan demand

programma's.

Steeds als een programma in het geheugen geladen wordt, krijgt het

een 'core quantum' toegewezen, dit is een tijdsduur waarbinnen het

programma niet uit het geheugen geswapped mag worden.

Een programma dat nog niet klaar is en dat uit het geheugen geswapped

wordt, plaatst een nieuwe aanvraag in de CRQ.

Redenen om een programma uit het geheugen te swappen zijn o.a.

- het toegewezen 'core quantum' is oversc~reven;

- een demand gebruiker moet gegevens intypen.

am te voorkomen dat de demand programma's de batch programma's buiten

het geheugen houden kent het ~ysteem een

'batch/demand-sharing'-percentage : Men kan het percentage CBSUP's (*)

opgeven dat door de demand programma's verbruikt mag worden. Indien

dit percentage overschreden wordt, wordt aan een aantal batch

programma's een hogere prioriteit toegekend dan de demand programma's.

II.2.c. De dispatcher.

De 'dispatcher' verdeelt de CPU-tijd over de verschillende programma's

in de SWL.

De aanvragen in de SWL zijn geordend naar prioriteit:

1. urgente aSllaO-programma's;

2. 'real time'-programma's;

3. minder urgente aSll00-programma's;

4. demand programma's;

5. batch programma's.
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De dispatcher kent CPU-quanta ('time slices') toe aan de aanvragen

voor CPU-tijd van batch- en demand programma's. Indien een programma

zijn CPU-quantum verbruikt heeft, dan wordt het onderbroken en

teruggezet in de SWL. Aan aanvragen van OSl100-programma's en 'real

time' programma's wordt een onbegrenst CPU-quantumtoegewezen.

De prioriteitsklassen van batch- en demand programma's kunnen nog

worden onderverdeeld in 'levels' (sub-prioriteiten). De grootte van

het toegewezen CPU-quantum is afhankelijk van het 'level' van het

programma; indien het een 'level' groter wordt (afname van de

prioriteit), dan wordt het CPU-quantum verdubbeld. De onderverdeling

in 'levels' wordt gebruikt om het gebruik van de randapparatuur te

maximaliseren; men kent een hogere prioriteit toe aan programma's die

opgebouwd zijn uit korte periodes van rekenaktiviteit afgewisseld met

I/O-operaties. Reken-intensievere programma's krijgen grotere CPU

quanta toegewe~en maar ze hebben weI een lagere prioriteit.

Dit wordt bereikt door het volgende algorithme:

1. indien een programma het toegewezen CPU-quantum volledig gebruikt

dan krijgt de volgende aanvraag van dat programma in de SWL een

lagere prioriteit (1 'level' hoger) en dus een groter CPU-quantum;

2. indien een programma zijn tijdquantum niet helemaal gebruikt, b.v.

omdat het een synchrone I/O-operatie (*) uitvoert, dan wordt de

volgende aanvraag van dat programma met een hogere prioriteit in de

SWL geplaatst (1 'level' lager).

Als een programma na een periode van afwezigheid weer in de SWL

terugkeert, dan krijgt het weer de oorspronkelijke prioriteit.

11.3. De werklast.

In deze paragraaf staat een beschrijving van de werklast van het

systeem gedurende 11, 13 en 14 januari (lit. 8). Op dat tijdstip werd

de momentane werklast van het Univac 1100/62-systeem nog op een Univac

1100/42 systeem verwerkt. Sindsdien is de werklast gestegen met circa.

20%, de opbouw ervan bleef echter gelijk.·
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De werklast bestaat grotendeels uit 2 soorten gebruikers:

- demand gebruikers;

- batch gebruikers.

Gedurende een dag werden er ca. 1000 batch en ca. 700 demand runs

verwerkt. De demand runs verbruikten ca. 50 SUP-seconden per run en de

batch runs ca. 200 SUP-seconden per run. Van de totale SUP-consumptie

bestond 20% uit CAU-SUP's, 20% uit ER/CC-SUP's en 60% uit I/O-SUP's.

De gemiddelde geheugengrootte van demand run bedroeg 20 Kilo-woorden

en van batch run 30 Kilo-woorden.

Tussen 10 en 11 uur in de ochtend was de belasting van het systeem

maximaal. In tabel II.1. staan enige gegevens over de gemiddelde

systeembelasting gedurende dit piekuur.

batch demand

gemiddeld aantal runs open 7 25

gemiddeld aantal runs in het hoofdgeheugen 6 15

aantal verwerkte runs per uur 65-70 80-100

gemiddeld aantal runs in de backlog 10

tabel II.1. De systeembelasting gedurende het piekuur.

II.4. Meten aan het Univac 11000/62 systeem.

Het prestatieniveau van een computersysteem kan men bepalen m.b.v.

software metingen, hetgeen overhead (*) tot gevolg heeft en m.b.v.

hardware metingen, hetgeen vrij duur is.

Het Univac 1100/62 systeem bezit 2 in het operating systeem inge

bouwde software monitors veor het verrichten van software metingen;

SIP en IOTRACE (lit. 12).

SIP is een 'event driven' software monitor, d.w.z. SIP telt en

klokt het optreden van belangrijke gebeurtenissen in het operating
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systeem. Speciale instructies in de OSl100-programma's bepalen de fre

quentie van bepaalde gebeurtenissen of meten de tijdsduur van bepaalde

aktiviteiten.

Bij de systeemgeneratie kan men aangeven hoe uitgebreid de SIP-kode

moet zijn (5 stappen). Elk stukje SIP-kode wordt voorafgegaan door een

software schakelaar. Bij het starten van SIP kan men selecteren welke

meetgegevens men wil hebben door bepaalde groepen schakelaars aan en

de overige groepen schakelaars uit te zetten. Op deze wijze kan men de

overhead van de SIP-meting regelen. Ret is natuurlijk weI zo dat men

aIleen metingen kan selecteren waarvan de SIP-kode bij de systeemge

neratie is gegenereerd.

SIP verzamelt gegevens over de bezettingsgraden en de servicetijden

van de systeemresources (zoals CPU, geheugen, I/O-units e.d.) en over

de frequentie van allerlei aktiviteiten (zoals interrupts per seconde

en 'swaps' per seconde). Omdat SIP 'event driven' is, is de overhead

van SIP evenredig met de drukte in het systeem, dit is een nadeel want

een druk be~~t systeem kan de grote SIP-overhead niet meer aan.

SIP meet zijn eigen systeemverbruik niet, hierdoor wijken

verschillende meetgegevens enigszins af van hun werkelijke waarde.

IOTRACE is ook een'event driven' software monitor waarvan de kode

geintegreerd is in het operating systeem OSl100. IOTRACE verzamelt

gegevens over aIle I/O-aktiviteiten van het Univac systeem, bij een

redelijk bezet systeem veroorzaakt IOTRACE dan ook al een vrij grote

overhead. M.b.v. IOTRACE kunnen we de I/O-aktiviteit van runs,

programma's, file's en I/O-units bepalen.

De output van IOTRACE wordt eerst op tape geschreven alvorens hij

verder verwerkt kan worden.

Aan het Univac 1100/62 systeem kunnen ook hardware metingen verricht

worden; hieronder voIgt een beschrijving van de beschikbare meetpun

ten.
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De meetpunten van het Univac 1100/62 systeem kunnen we in 3 groepen

verdelen:

de meetpunten aan de CPU's;

de meetpunten aan de SIU's;

de meetpunten aan de IOU's.

De signalen uit de eerste 2 groepen zijn ECL-signalen, de derde groep

bevat TTL-signalen.

Meetpunten aan de CPU's:

1. de momentane CPU-bezetting; d.m.v. 4 bits worden 16 verschillende

toestanden aangegeven, de CPU-bezetting kan worden bepaald door de

4 bits te decoderen en daarna te bemonsteren;

2. het aantal interrupts; bij een interrupt wordt een bit (afhankelijk

van de soort interrupt) geset en bij de interruptafhandeling wordt

dit bit weer gereset, we kunnen dus het aantal interrupts

opgesplitst naar soort tellen door het aantal positieve flanken te

tellen;

3. het aantal uitgevoerde instructies; het aantal·uitgevoerde instruc

ties kan worden bepaald door de pulsen van het 'instruction

fetch'-signaal te tellen.

Meetpunten aan de SIU's:

1. het aantal missers; steeds als er informatie uit de MSU gehaald

moet worden, wordt het 'SIU-miss'-signaal tijdelijk aktief, het

aantal missers in de SIU kan men dus bepalen door het aantal pulsen

te tellen;

2. het aantal geheugenreferenties; bij elke geheugenreferentie wordt

het 'mem ack'-signaal even aktief, men kan dus het aantal referen

ties bepalen door het aantal pulsen te tellen.

Meetpunten aan een IOU 'block multiplex channel' (zie 11.2):

1. de 'busy time'; het 'operational in'-signaal is aktief als er ten

minste 1 I/O-kontroller op het kanaal aktief is, de 'busy time' van

het kanaal kunnen we bepalen door dit signaal te bemonsteren;

2. het aantal I/O-operaties; voordat een blok data wordt overgezonden

wordt het 'adress-out'-signaal even aktief, het aantal I/O's is

gelijk aan het aantal pulsen van dat signaal.
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Meetpunten aan een IOU 'word channel' (zie 11.2.):

1. de tijd dat er output plaatsvindt; deze tijd krijgt men door het

'ouput active'-signaal te bemonsteren;

2. de tijd dat er input plaatsvindt; deze tijd krijgt men door het

'input active'-signaal te bemonsteren.

11.5. Analyse van het Univac 1100/62 systeem.

Ret systeem kan door het volgende simpele model worden voorgesteld

(zie ook 11.2).

,..-----........t-----terminals ---------,

-.---,.~backlog )-1--. CRQ SWL

fig. 11.4. Een simpel model van het systeem.

Ret aantal mogelijkheden om het systeem op korte termijn te sturen is

erg klein:

- het maximale aantal batch runs in het systeem veranderen;

- het 'batch/demand sharing'-percentage wijzigen;

- het onderbreken van de verwerking van een batch run;

- het onderbreken van de verwerking van een demand run.

Ret onderbreken van de verwerking van een demand run dient alleen te

geschieden indien er geen andere sturingsmogelijkheden meer zijn.
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De degeneratie van de service-graad aan de gebruikers kan

verschillende oorzaken hebben (zie fig. 11.4.). In deze paragraaf wor

den die oorzaken besproken, die op korte termijn verholpen kunnen wor

den (lit. 6):

overbelasting van de CPU's;

- gebrek aan hoofdgeheugen;

- overbelasting van een I/O-subsysteem;

een grote I/O-deadlock (*).

De service-graad aan de gebruiker moet aan de door het management

opgestelde eisen (zie I.) voldoen. Het enige meetgegeven dat een indi

catie vormt voor de service-graad aan de gebruiker is de kumulatieve

verdeling van de interne responstijd (*); de interne responstijd is

gelijk aan de externe responstijd minus de datatransmissietijd. Omdat

er over het algemeen geen significante wachtrijen optreden in het

datatransmissiegedeelte is de interne responstijd een goede maat voor

de service-graad aan de interaktieve gebruikers •.
Overbelasting van de 'CPU's kan veroorzaakt worden door een grote

overhead (van 051100), die bijvoorbeeld optreedt omdat er veel

interrupts moeten worden afgehandeld. Door bestudering van het aantal

interrupts opgesplitst naar soort kan men de oorzaak vaak suel

opsporen en verhelpen. Een andere oorzaak van de overbelasting kan een

te grote werklast zijn. Deze kan ogenblikkelijk worden aangepast door

de verwerking van een CPU-intensieve batch run te onderbreken. De

operator kan via de console opvragen hoe CPU-intensief een bepaalde

run is. Een indicatie voor de overbelasting van de CPU's is een hoge

bezettingsgraad bij een slechte service-graad van het systeem.

De analyse-gegevens die gemeten kunnen worden zijn:

1. het CPU-gebruik per processor, verdeeld over de verschillende soor

ten gebruikers;

2. het aantal interrupts per CPU per seconde, verdeeld over meerdere

hoofdgroepen.

Gebrek aan hoofdgeheugen kan veroorzaakt worden door een te grote

werklast. Deze kan ogenblikkelijk worden aangepast door een grote

batch run te onderbreken of door het maximale aantal aktieve batch

runs te verlagen. De operator kan via de console opvragen hoe groot
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een run is. Een andere oorzaak kan een grote fragmentatie van het

geheugen zijn. Ret swappen en herladen van aIle programma's heft de

fragmentatie Ope Een aanwijzing voor gebrek aan hoofdgeheugen is een

hoog geheugengebruik in combinatie met een laag CPU-gebruik bij een

slechte service-graad van het systeem.

Analyse-gegevens die men kan meten zijn:

1. het geheugengebruik, verdeelt over de verschillende soorten

gebruikers;

2. het aantal missers van de DA t.g.v. een vol geheugen en t.g.v.

fragmentatie;

3. het aantal swaps per seconde.

Overbelasting van een I/O-subsysteem of een I/O-unit wordt veroor

zaakt door een te grote werklast. De werklast kan worden aangepast

door een betere verdeling van de werklast over de I/O-subsystemen of

de I/O-units. De operator kan m.b.v. een korte IOTRACE-run bepalen

welke run de overb~lasting veroorzaakt. Een aanwijzin& voor over

belasting van een I/O~subsysteem of een van zijn I/O-units is een

grote ~ervicetijd bij een slechte service-graad van het systeem.

Analyse-gegevens die verkregen kunnen worden zijn:

1- de servicetijden van de I/O-subsystemen en van de I/O-units;

2. de output van de IOTRACE-run.

I/O-deadlock wordt veroorzaakt door een slecht gebalanceerde

werklast; er worden teveel runs met veel synchrone I/O-operaties (*)

uitgevoerd. Ret probleem kan worden opgelost door de verwerking van

een of meerdere batch runs met veel synchrone I/O-operaties te

onderbreken. De operator kan m.b.v. een korte IOTRACE run bepalen

welke batch run het beste onderbroken kan worden. Een indicatie van

een grote I/O-deadlock is een groot percentage I/O-deadlock van het

systeem bij een slechte service-graad.

Analyse-gegevens die verkregen kunnen worden zijn:

het percentage I/O-deadlock van het systeem;

- de output van de IOTRACE-run.
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Ret maximale aantal batch runs, dat in het in het systeem aanwezig

mag zijn, dient zo te zijn dat batch runs niet onnodig hoeven te

wachten en zo dat men niet al te vaak de verwerking van een batch run

moet onderbreken omdat de service-graad degenereert.

Ret 'batch/demand sharing'-percentage dient zodanig te zijn ingesteld

dat de service-graad aan de interaktieve gebruikers wordt gehandhaaft

en de throughput van batch runs maximaal is.
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III. FUNCTIONELE BESCRIJVING VAN DE 'ON LINE' PRESTATIE MONITOR.

I II. 1. Algemeen.

In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de

te ontwerpen 'on line' prestatie monitor.

Aan de 'on line' prestatie monitor kan men een vijftal deelsystemen

onderscheiden, n.l.:

1. de hardware monitor;

2. het interne programma;

3. de presentatie;

4. de bediening;

S. de koordinatie (hard- en software faciliteiten die de verschillende

deelsystemen laten samenwerken).

Ret verband tussen de genoemde deelsystemen is weergegeven in fig.

III.1.

UNIVAC

INTERNE

PROGR.

HARDWARE

MONITOR

KOORDINATIE

PRESENTATIE

BEDIENING

OPERATOR

fig. 111.1. Ret verband tussen de deelsystemen van de 'on line'

prestatie monitor.

Aan elk van de bovengenoemde deelsystemen kan men een aantal eisen

stellen. Deze eisen zijn opgesteld in samenwerking met mensen van het

CCN en met mensen van de instrumentatie dienst van DSM (voor de hard

ware monitor).

In paragraaf 111.2. tIm. 111.6. worden de verschillende deelsystemen

beAproken.
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111.2. De hardware monitor.

De hardware monitor moet aan de volgende eisen voldoen:

a. het tellen van pulsen c.q. flanken.

De hardware monitor moet de in 11.4. beschreven puls-signalen kun

nen tellen. Dit zijn signalen met een maximale herhalingsfrequentie

van 10 MHz en een minimale pulsbreedte van 10 ns.;

b. de hardware monitor moet de in 11.4. beschreven status-signalen

kunnen bemonsteren. Ret bemonsteren gebeurt met een frequentie die

een stuk kleiner is dan de hoogste signaalfrequentie, zodat de

verschillende monsters als onafhankelijke gebeurtenissen beschouwd

mogen worden. De gemiddelde waarde over een bepaalde tijdsduur is

dan een stochastische variabele met een Bernoulli-kansverdeling

(lit. 3).

Er geldt nu:

x = p s2 = ~)

n

x = gemiddelde waarde.

p kans op een gebeurtenis.

s = standaarddeviatie.

n = aantal monsters.

Ret stochastisch gemiddelde over een tijdsduur van 5 seconden (zie

punt d.) moet aan de volgende eisen voldoen:

1. de standaarddeviatie bedraagt maximaal 0,01. De standaard

deviatie is maximaal voor p = \, er moet dan gelden dat n groter

gelijk dan 2500 is;

2. de standaarddeviatie bedraagt maximaal 10% van het stochastisch

gemiddelde. 1ndien de kleinste relevante waarde van p 0,01 is,

dan moet er gelden n groter gelijk dan 10.000 is.

De minimale bemonsteringsfrequentie bedraagt dus 2 KHz;



28

c. het decoderen en verwerken van statussignalen.

De hardware monitor moet groepen van 4 statussignalen, die de

toestanden van de CPU's aangeven, kunnen decoderen tot onafhanke

lijke statussigalen.

Meerdere statussignalen moe ten (hardware) kunnen worden samenge

voegd tot 1 signaal;

d. het doorgeven van meetgegevens.

De hardware monitor moet op aanvraag meetgegevens naar de koord

inatie sturen. De meetgegevens worden opgevraagd in groepen van 8

met een maximale frequentie van 0,2 Hz (0,2 Hz vanwege het interne

programma, zie 111.3.);

e. het middelen van de meetgegevens.

Per meetgegeven dienen 2 waarden te worden doorgegeven:

1. een momentane waarde, dit is het gemiddelde van het signaal

gedurende de afgelopen 5 seconden;

2. een gemiddelde wa~rde, dit is het gemiddelde van de momentane

waarden van een signaal over een bepaalde tijdsduur. De tijds

duur waarover gemiddeld wordt, dient vanuit de koordinatie

veranderd te kunnen worden gedurende het meten. Deze tijdsduur

kan varieren van 5 seconden tot 15 minuten (15 minuten is een

vrij willekeurig gekozen bovengrens );

f. de meetprobes.

De meetprobes moeten zowel TTL- als ECL-signalen kunnen meten.

De meetprobes moeten ook voldoen aan de door Univac opgestelde

eisen:

de ingangscapaciteit mag maximaal 8 pF bedragen;

- de ingangsimpedantie moet minimaal 1M-ohm zijn;

g. ~steemonafhankelijkheid.

De hardware monitor dient zoveel mogelijk ~steemonafhankelijk te

zijn, d.w.z. dat hij gemakkelijk moet zijn uit te breiden en

gemakkelijk moet zijn aan te passen voor andere computersystemen.
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111.3. Het interne programma.

Het interne programma moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de meetgegevens.

Het interne programma moet de in 11.5. beschreven gegevens kunnen

meten m.b.v. de in het Univac systeem ingebouwde software monitors,

SIP en IOTRACE (zie 11.4.).

SIP moet continu 'on line' meetgegevens leveren (aIleen niet als

het Univac systeem niet belast mag worden). De momentane meetwaar

den worden bepaald door het middelen van de veranderingen van de

SIP-tellers over een vrij korte tijdsperiode (5 tot 30 seconden).

Deze tijdsduur moet vanuit de koordinatie in te stellen zijn.

IOTRACE moet vanuit de koordinatie gestart kunnen worden. De duur

van de IOTRACE-run (tussen 0 en 15 minuten), moet vanuit de koord

inati~ ingesteld kunnen worden;

b. het doorgeven van meetgegevens.

Het interne programma moet pp aanvraag meetgegevens doorgeven aan

de koordinatie. De SIP-geg~vens moeten per plaatje en IOTRACE

gegevens moeten per I/O-unit opgevraagd kunnen worden (zie 111.4.).

De maximale opvraagfrequentie bedraagt 0,2 Hz, dit omdat bij gro

tere opvraagfrequenties he~ systeem te sterk wordt belast en omdat

het automatisch vernieuwen van een plaatje binnen 5 seconden niet

erg zinvol is;

c. het middelen van de SIP-meetgegevens.

Naast de momentane meetwaarden moet het interne programma een

gemiddelde doorgeven aan de koordinatie. De tijdsduur waarover

gemiddeld wordt, moet door de koordinatie kunnen worden verandert.

Deze tijdsduur ligt tussen 5 en 15 minuten. Indien men over minder

dan 5 minuten middelt dan wordt het Univac systeem te sterk belast,

15 minuten is een vrij willekeurig gekozen bovengrensj

d. de overhead.

De overhead van het interne programma mag maximaal 5% van de CPU

tijd en 20 Kilo-woorden geheugen bedragen.
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De overhead moet regelbaar zijn zodat hij aangepast kan worden aan

de bedrijfssituatie. Dit kan door de SIP-metingen tijdelijk maar

gedeeltelijk te verrichten (selectie) of door de tijdsduur waarover

de momentane SIP-meetwaarden worden bepaald te vergroten.

111.4. De presentatie.

Dit deelsysteem moet aan de volgende eisen voldoen:

a. de SIP- en hardware meetgevens dienen in plaatjes gepresenteerd te

worden die na het verstrijken van een update-interval (*) automa

tisch vernieuwd worden.

De IOTRACE-gegevens kunnen al~ regels tekst gepresenteerd worden

omdat:

deze gegevens niet automatisch vernieuwd worden;

deze gegevens een dynamische structuur hebben, d.w.z. dat de

grootte van het antwoord sterk kan varieren;

b. de IOTRACE-gegevens moeten per I/O-unit opgevraagd kunnen worden.

Ret antwoord moet bestaan uit:

- een korte beschrijving van de betreffende IOTRACE-run door het

tijdstip van beeindiging en de duur;

- een aantal gegevensparen bestaande uit een run-naam en het aantal

Kilo-woorden dat deze run met de betreffende I/O-unit heeft

uitgewisseld;

c. de hardware meetgegevens moeten in groepen van 8 in een plaatje

gepresenteerd worden. Van elk meetpunt dient de momentane waarde en

het gemiddelde gepresenteerd te worden. Tevens moet in elk plaatje

de tijd waarover de metingen gemiddeld worden, gepresenteerd

worden;

d. de SIP-gegevens worden gepresenteerd in 7 plaatjes.

Een overzichtsplaatje en 6 detailplaatjes.

Ret overzichtsplaatje bevat een kumulatieve verdeling van de

responstijd als maat voor de service-graad van het systeem, en het

overzichtsplaatje bevat de belangrijkste metingen om een indicatie

te geven waar eventueel een bottleneck zit (zie 11.5.):

. .
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- de bezettingsgraad van het geheugen;

de bezettingsgraad van beide CPU's;

- het percentage I/O-deadlock van het systeem;

- het percentage 'system idle' (*) van het systeem;

- de service-tijden van de 2 disk-subsystemen.

De detailplaatjes bevatten gegevens voor het analyseren van een

reeds gedetecteerde bottleneck (zie 11.5.):

1. een plaatje met gegevens over het geheugen met daarin:

- de hoeveelheid beschikbaar hoofdgeheugen;

de hoeveelheid geheugen dat down is;

- de geheugenbezetting opgesplitst naar de soorten gebruikers;

- het aantal missers van de DA t.g.v. een vol geheugen en

t.g.v. fragmentatie;

- het aantal swaps per seconde;

- het aantal woorden dat per seconde wordt geswapped;

2. een plaatje met gegevens over de CPU's met daarin:

de bezet~ingsgraad van beide CPU's uitgespiitst naar de

soorten gebruikers;

het aantal interrupts per seconde per CPU;

3. een plaatje over het aantal interrupts per seconde, met daarin

het aantal interrupts per seconde per CPU opgespitst in 5

hoofdgroepen;

4. een plaatje over I/O-deadlock met daarin:

het percentage I/O-deadlock van het Univac systeem;

- het percentage 'system idle' van het Univac systeem.

een lijst van de 10 I/O-units met de grootste bezettingsgraad

gedurende de 'system idle'-perioden;

5+6. twee plaatjes over de disk-subsystemen, voor elk een, met

daarin:

de service-tijd van het gehele subsysteem;

de service-tijden van de I/O-units die tot het subsysteem

behoren.

Ook bij de SIP-plaatjes worden per meetpunt de momentane waarde en

het gemiddelde gepresenteerd, indien dit zinvol is.
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In elk SIP-plaatje worden de waarden van de volgende stuur

parameters gepresenteerd:

- de tijdsduur waarover de SIP-meetwaarden gemiddeld worden;

- de tijdsduur waarover de momentane SIP-meetwaarden worden

bepaald;

- de selectiviteit van de SIP-meting (zie 111.3).

Ook wordt er aangegeven of er een IOTRACE-run gereed gekomen is,

waarvan nog geen gegevens opgevraagd zijn;

e. ergonomische richtlijnen.

In de literatuur worden een aantal richtlijnen gegeven t.a.v.· de

informatie-presentatie op beeldschermen.

Voor het presenteren van tekst geldt (r.ie lit. 4):

1. een matrixgrootte (*) van 5*7 is het minimum. Voor 'het goed kun

nen onderscheiden van hoofdletters en kleine letters is een 7*9

matrix gewenst;

2. de karakterafmetingen dienen als volgt .te zijn.

- karakterhoogte ~ 1/150 * waarnemingsafstandj

- karakterbr~edte ~ 0,6 * karakterhoogte;

lijndikte • ca. 1/7 * karakterhoogte;

OOA
b

11Postbus 69
<: 227 O~ b

c: kcrcktercfstcnd
b: woordcfstcnd
<:: regelafstcnd

MA VOORBURG
~

fig 111.2. Ergonomische richtlijnen voor het presenteren van tekst

op beelschermen (uit lit. 4).
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3. de karakterafstand mag minimaa1 1,2 en maximaa1 1,5 maa1 de

karakterbreedte bedragen (zie fig. 111.2.);

4. de woordafstand mag minimaa1 1,5 maa1 de karakterbreedte (bij

k1eine karakterafstand) en maximaa1 2 maa1 de karakterbreedte

(bij grote karakterafstand) bedragen (zie fig. 111.2.);

5. de rege1afstand mag niet k1einer zijn dan 2 maa1 de karakter-

hoogte (zie fig. 111.2.).

Staafdiagrammen kunnen gebruikt worden om sne1 afwijkingen te detec

teren in een groep meetgegevens (lit. 16).

K1euren kan men gebruiken a1s kategorie-aanduiding. Per p1aatje moet

men niet meer dan 4 k1euren gebruiken. Bij het gebruik van 3 k1euren

kan men het beste de kombinatie rood, gee1 en groen gebruiken (lit.

4).

111.5. De bediening.

Dit dee1systeem moet opdrachten van de operator korrekt doorgeven aan

de koordinatie.

De operator kan de vo1gende opdrachten geven:

1. het inste11en van het update-interval (tussen 5 en 99 seconden);

2. het inste11en van de tijdsduur waarover de hardware metingen worden

gemidde1d (tussen 5 seconden en 15 minuten);

3. het inste11en van de tijdsduur waarover de SIP-metingen gemidde1d

worden (tussen 5 en 15 minuten);

4. het se1ecteren van de SIP-metingen i.v.m. de overhead (zie 111.3.);

5. het inste11en van de tijdsduur waarover de momentane SIP-waarden

worden bepaa1d (tussen 5 en 30 seconden);

6. het starten van een IOTRACE-run;

7. het opvragen van IOTRACE-gegevens van een bepaa1de I/O-unit;

8. het opvragen van een p1aatje met SIP- of hardware gegevens.

Bij niet geoor1oofde input dient het systeem niet te reageren. Even

tuee1 kan er een boodschap aan de operator worden gepresenteerd

waarin wordt beschreven waarom zijn input niet is geaccepteerd.
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111.6. De koordinatie.

Dit deelsysteem dient aan de volgende eisen te voldoen:

a. opbouwen van een te presenteren plaatje.

De koordinatie moet tijdig gegevens opvragen van de hardware moni

tor of het interne programma (SIP-gegevens), deze opbouwen tot een

plaatje en dat plaatje doorsturen naar het presentatie-deelsysteem

(zie 111.4).

Er moet een plaatje worden opgebouwd indien:

- het update-interval verstreken is;

- een ander plaatje door de operator wordt opgevraagd;

het update-interval wordt veranderd;

b. verwerken van opdrachten van de operator.

De opdrachten van de operator worden door de bediening (zie 111.5.)

doorgegeven. De koordinatie stuurt deze opdracht door naar het

interne programma (het instellen tijdsduur waarover SIP-metingen

gemiddeld worden, het instellen tijdsduur voor het bep~len van de

momentane SIP-waarden, het selecteren van de SIP-metingen, het

starten van een IOTRACE-run en het opvragen van IOTRACE-gegevens)

of naar de hardware monitor (het instellen van de tijdsd~ur

waarover de hardware metingen gemiddeld moeten worden) of de koord

inatie past een van zijn eigen stuurparameters aan (het instellen

van het update-interval en het opvragen van een plaatje).



· .

35

IV. RET MARKTONDERZOEK.

IV.1. Eisen en be1angrijke punten.

Er is een marktonderzoek verricht naar een computersysteem dat 3 sub

systemen van de 'on line' prestatie monitor moet omvatten:

de presentatie (zie 111.4.);

- de bediening (zie 111.5.);

- de koordinatie (zie 111.6.).

Ret computersysteem moet dan ook aan de vo1gende eisen vo1doen:

1. het dient minimaa1 2 asynchrone serie1e interfaces (*) te bezitten.

Een voor de verbinding met het Univac systeem (met het interne

programma) en een voor de verbinding met de hardware monitor. Er is

gekozen voor asynchrone verbindingen omdat die ondanks hun eenvoud

(ge~n synchron~satie-prob1emen)toch snel genoeg zijn voor deze

toepassing;

2. het dient een 'back up' unit·te bezitten voor de opslag 'van ge

programma's zodat de 'on line' prestatie monitor vrij snel kan wor

den opgestart;

3. het dient zo snel te zijn en zoveel geheugen te bezitten dat de

verwerking van de programma's van de 'on line' prestatie monitor

geen probleem vormt;

4. het dient een toetsenbord te bezitten waarmee men een opdracht aan

de 'on line' prestatie monitor kan geven;

5. het dient een kleur~n monitor met grafische mogelijkheden te bezit

ten voor de gegevenspresentatie.

Andere belangrijke punten met betrekking tot het computersysteem zijn:

a. de grafische presentatie.

Ret aantal beeldpunten horizontaal en vertikaal en de kleinste

adresseerbare eenheid bepalen het oplossend vermogen van de monitor.

Ret aantal kleuren en de mogelijkheid om gedeelten van het scherm

te laten knipperen bepalen mede het aantal koderingsmogelijkheden;



36

b. de alfanumerieke presentatie.

De matrixgrootte van de karakters, het aantal regels, het aantal

kolommen en het aantal karakters zijn belangrijke grootheden met

betrekking tot de kwaliteit van de alfanumerieke

gegevenspresentatie;

c. de software.

Ret soort compiler en de grafische software pakketten die bij het

systeem verkrijgbaar zijn hebben een grote invloed op het

programmeergemak;

d. de levertijd.

De levertijd mag niet aI, te groot zijn i.v.m. de duur van het

afstudeerprojekt;

f. de prijs.

Deze mag niet te hoog zijn;

g. de flexibiliteit.

Ret computersysteem moet een uitbreiding van de g~gevensverwerking

zonder problemen kunnen opvangen.

Ret systeem moet ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt

indien het om de een of andere reden binnen dit projekt overbodig

wordt.

IV.2. Informatiebronnen en resultaten.

Bij het marktonderzoek zij de volgende informatiebronnen gebruikt:

1. 'DATAPRO'.

Dit is een soort consumentengids voor de computermarkt.

De artikelen die voor het marktonderzoek gebruikt zijn waren:

- 'All about Graphic Display Devices', februari 1981;

- 'All about Minicomputers', juni 1981.

Beide artikelen geven een overzicht van een gedeelte van de com

putermarkt, het eerste wat betreft grafische systemen en het tweede

wat betreft minicomputers. Van elk systeem worden de belangrijkste

eigenschappen en de prijs genoemd;
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2. 'DEC Consultance Reference Guide' (november 1981).

Dit is een reeks boeken met aIle informatie over DEC; de produkten,

de service, de opleidingene.d.;

3. tijdschriften.

Bij het marktonderzoek werd gebruik gemaakt van de volgende

tijdschriften:

'Practical Computing', jaargang '79, '80 en '81;

- 'DEC Info', jaargang '81;

- 'Systems International', januari 1982.

Er zijn 2 soorten systemen die in aanmerking komen voor de in IV.1.

omschreven toepassing:

1. zelfstandige computersystemen met grafische mogelijkheden;

2. intellingente grafische terminals gekoppeld aan een van de bij het

CCN aanwezige PDP-11 machines.

In beide kategorien waren maar een klein aantal systemen die echt

geschikt waren, de overigen waren te duur, hadden geen kleuren of had

den geen grafische software.

De enige betaalbare systemen in de eerste kategorie zijn 'personal

computers' met grafische mogelijkheden. De enige 2 systemen- die ook

nog grafische software pakketten-hadden waren de APPLE 2 en de

ITT 2020. Deze systemen zijn nader bestudeerd (zie bijlage 1).

Van de tweede kategorie zijn aIleen die systemen in beschouwing geno

men die als terminal aan een PDP-11 systeem kunnen worden gekoppeld.

De 2 systemen die nader bestudeerd zijn, zijn de GIGI en de VT125,

beide van DEC (zie bijlage 1). De overige systemen konden niet als

terminal aan een PDP-11 systeem worden gekoppeld of ze waren te duur.

Er is gekozen voor een systeem uit de tweede kategorie vanwege (zie

ook bijlage 1):

1. de grotere flexibiliteit.

Deze systemen zijn te gebruiken als terminal van een van de bij het

CCN aanwezige PDP-11 machines. Bovendien vormt een eventuele

uitbreiding van de gegevensverwerking geen probleem;
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2. de betere grafische moge1ijkheden.

Ret aanta1 bee1dpunten van deze systemen is beduidend groter,

bovendien bieden ze de moge1ijkheid om gedee1ten van het scherm te

1aten f1akkeren;

3. de betere a1fanumerieke moge1ijkheden.

De matrixgrootte van de karakters is groter en het aanta1 karakters

per rege1 is dubbe1 zo groot bij deze systemen;

4. de betere grafische software paketten van deze systemen.

Ret feit dat deze systemen afhanke1ijk zijn van een PDP-ll systeem

vormt geen enke1 prob1eem aangezien er meerdere PDP-ll systemen binnen

het CCN aanwezig zijn en de be1asting van deze systemen niet a1 te

groot is.

De GIGI heeft de voorkeur boven de VT125 omdat hij een stuk goedkoper

is dan de VT125, terwij1 tussen beide systemen geen verschi11~n

bestaan die van be1ang zijn voor deze toepassing. Bovendien krijgt men

bij aankoop van een.GIGI 50% korting op een BARCo-k1eurenmonitor van

ca. 4000 gulden.
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V. OPBOUW VAN DE SOFTWARE.

V.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van de software van 3 subsystemen van

de 'on line' prestatie monitor besproken:

1. de prestatie (zie 111.4.);

2. de bediening (zie 111.5.);

3. de koordinatie (zie 111.6.);

Deze software heeft de volgende taken:

1. het presenteren van meetgegevens:

a. het presenteren van SIP- en hardware meetgegevens in een

plaatje;

b. het presenteren van 10TRACE-gegevens;

2. het opvangen van een opdracht van de operator;

3. het tljdig opbouwen van een te presenteren.plaatje:

a. het tijdig opvragen van de meetgegevens;

b. het verwerken van de gegevens tot een plaatje;

4. het verwerken van een opdracht van de operator.

De opbouw van de software van de andere 2 subsystemen van de 'on

line' prestatie monitor (de ~rdware monitor en het interne programma)

valt buiten het bestek van deze afstudeeropdracht, voor deze 2 sub

systemen zijn aIleen de specificaties opgesteld (zie 11.2. en 11.3.).

Dit hoofdstuk is hierarchisch opgezet. Vanuit een globale taak

beschrijving wordt stap voor stap de opbouw van de software afgeleid.

V.2. Verdeling van de taken over verschillende programma's.

De software van de 3 subsystemen is modulair opgezet d.w.z. dat de

verschillende taken in principe worden uitgevoerd door aparte program

mablokken (*). Dit principe biedt grote voordelen, o.a. op het gebied

van de overzichtelijkheid, fouten elimineren en testen.
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De software van de 3 subsystemen kan men in 6 programmablokken ver

delen met de volgende taken:

1. het presenteren van SIP- en hardware gegevens in een plaatje;

2. het opvangen en verwerken van opdrachten van de operator;

3. het tijdig opvragen van gegevens voor het te presenteren plaatje;

4. het verwerken van meetgegevens tot een plaatje;

5. het communiceren met de hardware monitor;

6. het communiceren met het Univac 1100/62 systeem.

Ret opvragen en verwerken van de opdrachten zijn samengevoegd in een

programmablok omdat die taken moeilijk te scheiden zijn.

Ret presenteren van IOTRACE-gegevens gebeurt alleen op aanvraag en is

daarom onder het verwerken van opdrachten van de operator

gerangschikt.

De programmablokken voor de communicatie met de hardware monitor en

met het Univac 1100/62 systeem hebben een ondersteunende functie; de

andere programmablokken kunnen via deze 2 programmablokken op een

voudige communiceren met de hardware monitor en het Univac systeem. De

systeemafhankelijke zaken van de communicatie worden door deze 2

programmablokken afgeschermd.

De bedoeling was om van elk programmablok een apart programma te

maken, dit was echter niet mogelijk op het systeem waarop de

programma's bij het CCN zijn gelmplementeerd (zie IV.):

1. er mag maar een programma tegelijkertijd aan een I/O-poort gekop

peld zijn. Hierdoor moeten de twee programmablokken die com

municeren met de operator worden samengevoegd tot een programma

(besturingsprogramma).

Dit programma heeft dus de volgende functies:

a. het presenteren van SIP- of hardware meetgegevens in een

plaatje;

b. het opvangen en verwerken van opdrachten van de operator.

Door het besturingsprogramma ook intern modulair op te bouwen

blijft het geheel toch overzichtelijk;
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2. de aansturing van de GIGI-kleurenmonitor (zie IV.) is zodanig dat

het verwerken van meetgegevens tot een plaatje samen met het pre

senteren van die gegevens het beste in een programma kan plaatsvin

den (zie lit. 2.). Oit betekent een verdere uitbreiding van het

besturingsprogramma;

3. de enige manier om in een programma klokpulsen te genereren, is een

klokprogramma steeds een bepaalde tijdsduur (een of meerdere

seconden) te laten slapen en dan een bepaalde aktie te laten

verrichten, die dan als klokpuls fungeert. Oit klokprogramma moet

zo weinig mogelijk bewerkingen uitvoeren tussen twee slaapperioden

zodat de tijdsduur tussen 2 klokpulsen vrijwel onafhankelijk is van

de duur van de bewerkingen. Het programmablok met als functie het

tijdig opvragen van gegevens voor het te presenteren plaatje

bestaat daarom uit 2 programma's:

a. het klokprogramma, dat de klokpulsen genereert;

b. het update-programma, dat aan de hand van de klokpulsen kan

bepalen wanneer er gegevens voor een plaatje moeten worden

opgevraagd.

Oe software van de 3 subsystemen bestaat dus uit 5 programma's:

1. het besturingsprogramma, dit programma zorgt voor:

a. de presentatie van SIP- en hardware meetgegevens in een

plaatje;

b. het opvangen en verwerken van opdrachten van de operators;

c. het verwerken van de meetgegevens tot een plaatje;

2. het klokprogramma, dit programma genereert de klokpusen;

3. het update-programma, dit programma bepaalt aan de hand van de

klokpulsen wanneer er gegevens voor een plaatje moeten worden

opgevraagd;

4. het programma HWinterface, dit programma zorgt voor de communicatie

met de hardware monitor;

5. het programma SWinterface, dit programma zorgt voor de communicatie

met het Univac systeem.
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V.3. De communicatie tussen de programma's.

De communicatie tussen de programma's gebeurt m.b.v. een

'message'-mechanisme

- men kan vanuit een programma data naar een ander programma sturen.

De overgezonden data bestaat minimaal uit een kode aan de hand waar

van het ontvangende programma kan bepalen welk programma het bericht

verstuurd heeftj

- men kan een programma berichten van andere programma's aan dat

programma laten lezen. Indien geen bericht aanwezig is kan men het

programma laten wachten op een bericht of een melding laten

genereren waarna het programma verder gaat. Het programma kan aan

de hand van de kode van het bericht bepalen welk programma het

bericht verzonden heeft en welke structuur het bericht heeft.

Er is gekozen voor dit 'message'-mechanisme omdat het gemakkelijk

m.b.v. het op het PDf-11 systeem aanwezige 'send/receive'-mechanisme

(zie lit. 9,10) is te implementeren.

Het op het PDP-11 systeem aanwezige 'send/receive'-mechanisme kan

maar een beperkt aantal parameters per bericht overzenden (ca. 10

integerwaarden). Indien men meer gegevens wil overzenden per bericht

dan moet men het bericht uitbreiden door een deel van de gegevens in

een file te plaatsen. De gegevens in die file moeten beschermd wordenj

ze mogen niet overschreven worden voordat de ontvanger ze heeft gele

zen. Dit wordt bereikt door de zender na het uitzenden van een bericht

te laten wachten op een terugmelding van de ontvanger. De ontvanger

zendt die terugmelding nadat de gegevens uit de file verwerkt zijn.

De communicatie tussen de programma's valt in 3 typen uiteen:

1. het wekken van een programma door een ander programma.

AIle programma's zijn cyclisch opgebouwd, ze wachten steeds op een

bepaalde gebeurtenis waarna ze een reeks handelingen verrichten. Op

een uitzondering na is die gebeurtenis het ontvangen van een

bericht van een ander programma:

- het klokprogramma wekt het update-programma bij elke klokpulsj
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het besturingsprogramma aktiveert het update-programma indien de

operator of een ander plaatje vraagt of het update-interval

verandert dan weI IOTRACE-gegevens gaat opvragen (zie V.4.);

het besturingsprogramma aktiveert SWinterface indien de operator

nieuwe stuurinformatie voor de software metingen (SIP of IOTRACE)

heeft ingegeven (zie V.4.) of de IOTRACE-gegevens van een

I/O-unit heeft opgevraagd;

het besturingsprogramma aktiveert RWinterface indien de operator

de tijd waarover de hardware metingen gemiddeld worden,

verandert;

het update-programma aktiveert SWinterface indien er SIP-gegevens

opgehaald moe ten worden om een plaatje op te bouwen;

het update-programma aktiveert RWinterface indien er hardware

gegevens opgehaald moeten worden om een plaatje op te bouwen;

SWinterface aktiveert het besturingsprogramma indien de

opgevraagde SIP-gegevens voor ~en plaatje.klaar staan voor ver

dere bewerking of indien de opgevraagde IOTRACE-gegevens klaar

staan; . .
HWinterface aktiveert het besturingsprogramma indien de

opgevraagde hardware meetgegevens voor een plaatje klaar staan.

Ret besturingsprogramma kan ook geaktiveerd worden door input van

de operator;

2. het uitwisselen van gegevens.

Deze vorm van communicatie gaat altijd samen met de eerste vorm:

van het besturingsprogramma naar het update-programma wordt of de

kode van het te presenteren plaatje of de grootte van het nieuwe

update-interval overgezonden;

van het besturingsprogramma naar SWinterface wordt of de nieuwe

stuurinformatie voor de software metingen of de kode van het

I/O-unit waarvan IOTRACE-gegevens zijn opgevraagd overgezonden;

van het besturingsprogramma naar RWinterface wordt de tijd,

waarover de hardware metingen gemiddeld moeten worden,

overgezonden;

van het update-programma naar SWinterface wordt de kode van het

te presenteren plaatje overgezonden;
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- van het update-programma naar HWinterface wordt de kode van het

te presenteren plaatje overgezondenj

van SWinterface naar het besturingsprogramma worden of de SIP

gegevens voor het te presenteren plaatje of de opgevraagde

IOTRACE-gegevens van een I/O-unit overgezonden;

van HWinterface naar het besturingsprogramma worden hardware

gegevens voor het te presenteren plaatje overgezondenj

3. terugmeldsignalen.

Het programma dat bepaalde gegevens heeft ontvangen, bevestigt deze

ontvangst aan de zender. De zender weet dan dat hij nieuwe gegevens

naar de ontvanger mag zenden:

- van het besturingsprogramma wordt naar SWinterface gemeld dat er

nieuwe gegevens mogen worden overgezonden, nadat de ontvangen

SIP-gegevens in een plaatje zijn gepresenteerdj

- van het besturingsprogramma wordt naar HWinterface gemeld dat er

nieuwe gegevens mogen worden overgezonden, nadat de ontvangen

hardware gegevens in een plaatje zijn gepresenteerd.

! UPdate-Pjrogrammf . 1
HWinterfre klokprogramma STnt rface

---------------~~::::::Jf::::::::::~-----------------
hardware monitor operator Univac

fig. V.I. Overzicht van de structuur van de software van de 3 sub

systemen.

---: Systeemgrens.

~ Verbinding met de omgeving.

---.: Communicatie-pad.
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V.4. De opbouw van de programma's.

In deze paragraaf wordt de interne structuur van de programma's kort

toegelicht. Voor een uitgebreide beschrijving van de opbouw van

programma's wordt men naar de documentatie van de programma's verwezen

(zie aanhangsel 1).

V.4.a. Ret klokprogramma.

De functie van het klokprogramma is het genereren van klokpulsen, dit

gebeurt door slaapperioden van 1 seconde af te wisselen met het

uitsturen van een bericht naar het update-programma (zie V.2.).

Er is gekozen voor een slaapduur van 1 seconde omdat dan het

instellen van het update-interval in stappen van 1 seconde kan

gebeuren; de stapgrootte bij het instellen van het update-interval is

namelijk gelijk aan de slaapduur van het klokprogramma.

V.4.b. Ret update-programma.

De functie van het update-programma is het zorgen dat tijdig de gege

vens voor een plaatje worden opgevraagd, door het aktiveren van SWin

terface of RWinterface.

Ret update-programma houdt de tijdsduur bij sinds de laatste 'akti

vering van een van de interface-programma's, SWinterface of RWinter

face, d.m.v. de klokpulsen van het klokprogramma.

De kode van het te presenteren plaatje en de waarde van het update

interval kunnendoor berichten van het besturingprogramma worden

verandert.

Ret update-programma krijgt ook een bericht van het

besturingsprogramma indien de operator IOTRACE-gegevens gaat opvragen.

Vanaf dat moment gaat het programma wachten totdat er een bericht komt

dat aangeeft dat er weer een plaatje gepresenteerd moet worden (bij

het beeindigen van het opvragen van IOTRACE-gegevens).



46

V.4.c. Ret besturingsprogramma.

Ret besturingsprogramma is een vrij omvangrijk programma met meerdere

functies (zie V.2.), er is dan ook een interne taakverdeling

aangebracht om de overzichtelijkheid te bevorderen en om het testen en

het verbeteren van fouten te vereenvoudigen.

Ret besturingsprogramma kan worden geaktiveerd door een bericht van

SWinterface of RWinterface. Ret programma moet dan de ontvangen gege

vens verwerken tot een plaatje en dit plaatje presenteren. Daarna moet

er nog een terugmelding naar SW- of RWinterface gestuurd worden (zie

V.3.). Dit gebeurt alles in de procedure prent. De procedure prent

bevat voor elk plaatje een afzonderlijke opbouwprocedure.

Ret besturingsprogramma kan ook worden geaktiveerd door een opdracht

van de operator. De opdracht moet worden opgevangen en worden ver

werkt, dit gebeurt door de procedure opdracht. Voor de verwerking van

elk soort opdracht is er een aparte procedure (zie 111.5.):

- de procedure hardware stuurt de nieuwe tijdsduur waarover de hard

ware metingen gemiddeld worden naar RWinterface;

- de procedure intern vraagt de stuurparameters voor de software

meting op aan de operator en stuurt deze naar"SWinterface;

- de procedure updat stuurt de waarde van het update-interval naar het

update-programma;

- de procedure presentatie stuurt de kode van het te presenteren

plaatje naar het update-programma;

- de procedure iotrace verzorgt het opvragen en het presenteren van

IOTRACE-gegevens.

De stuurinformatie voor de software metingen bestaat uit de volgende

parameters:

- een parameter waarmee SIP gestart en gestopt kan worden;

- een parameter waarmee IOTRACE gestart en gestopt kan worden;

- een aanduiding voor de selectiviteit van de SIP-metingen (zie

111.3.);

- de tijdsduur waarover de momentane SIP-waarden worden bepaald (zie

111.3.);

de tijdsduur waarover de SIP-gegevens worden gemiddeld;

- de duur van de IOTRACE-run.



47

De keuze van de stuurparameters is gebaseerd op de stuurmogelijkheden

van SIP en IOTRACE (zie lit. 12).

Om de operator de gelegenheid te geven rustig de gegevens van een

IOTRACE-run te bestuderen zander gestoord te worden door periodiek

opgebouwde plaatjes, gebeurt bet opvragen van IOTRACE-gegevens in 2

stappen:

1. de operator geeft aan het systeem te kennen dat hij IOTRACE

gegevens wil opvragen. Ret update-programma wordt daarvan op de

hoogte gebracht;

2. de operator kan nu door het intypen van de betreffende kode de

IOTRACE-gegevens van een bepaalde I/O-unit opvragen. Er wordt een

bericht naar SWinterface gestuurd en op antwoord gewacht. Andere

binnenkomende berichten worden geIgnoreerd.

Stap 2 kan willekeurig vaak herhaald worden. Door het intypen van

een speciale kode kan de operator het opvragen van IOTRACE-gegevens

beeindigen. Hierbij wprdt automatisch het update-programma geaktiveerd

met het verzoek om het SIP-overzichtsplaatje (zie 111'.4.) te presen-

teren.

V.4.d. SWinterface.

De functie van SWinterface is zorgen voor de communicatie met het Uni

vac systeem. Ret programma wacht op een bericht van het

besturingsprogramma of het update-programma:

het besturingsprogramma kan nieuwe stuurparameters voor de software

metingen sturen, die moeten worden doorgestuurd naar het Univac

systeem. Dit gebeurt in de procedure instu;

het besturingsprogramma kan IOTRACE-gegevens van een I/O-unit

opvragen. Deze opdracht moet worden doorgestuurd naar het Univac

systeem en dan moet het antwoord van het Univac systeem naar het

besturingsprogramma terug worden gestuurd. Dit gebeurt in de proce

dure iopr;

- het update-programma kan SIP-meetgegevens voor een bepaald plaatje

opvragen. Deze opdracht moet naar het Univac systeem worden gestuurd

en dan moet het antwoord van het Univac systeem naar het
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besturingsprogramma worden gestuurd. Daarna wacht het programma op

een terugmelding van het besturingsprogramma. Dit gebeurt in de pro

cedure pres.

Bij bet uitsturen van een opdracht naar het Univac systeem moet er

een vertaling van interne- naar externe representatie plaatsvinden.

Bij bet inlezen van een antwoord van het Univac systeem moet een ver

taling van externe- naar interne representatie plaatsvinden.

V.4.e. HWinterface.

De functie van HWinterface is zorgen voor de communicatie met de hard

ware monitor. Het programma wordt geaktiveerd door een bericht van het

besturingsprogramma of van het update-programma:

- het besturingsprogramma kan een nieuwe tijdsduur voor de middeling

van de hardware gegevens sturen, die moet worden doorgestuurd naar

de hardware monitor. Dit gebeurt in de procedure hwstu;

- het update-programma kan hardware meetgegevens voor een bepaald

plaatje opv:agen. Deze opdracht moet naar de hardware monitor worden

doorgest~urd en dan moet het antwoord van de hardware monitor naar

het besturingsprogramma worden gestuurd. Daarna wacht het programma

op de terugmelding van het besturingsprogramma. Dit gebeurt in de

procedure hwpres.

Bij bet uitsturen van een opdracht naar de hardware monitor moet een

vertaling van interne- naar externe representatie plaatsvinden. Bij

het inlezen van een antwoord van de hardware monitor moet een ver

taling van externe- naar interne representatie plaatsvinden.
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VI. RET GEREALISEERDE SYSTEEM.

VI.1. Inleiding.

Dit hoofdstuk beschrijft de gelmplementeerde 'on line' prestatie moni

tor. De 'on line' prestatie monitor-programma's zijn gelmplementeerd

in pascal op een PDP-11 systeem onder RSTS/E (*).

Ret geimplementeerde systeem is een vereenvoudigde versie van het in

hoofdstuk V besproken systeem:

men kan nog geen IOTRACE-gegevens opvragen;

- de enige stuurparameter voor de software metingen (aIleen SIP) is de

parameter voor het starten en stoppen van SIP;

- de middeling van de SIP-meetgegevens gebeurt per middelingsinterval,

het gemiddelde over het laatste middelingsinterval wordt

gepresenteerd;

de hardware monitor is nog niet gereed. De software in het PDP-11

systeem is al aangepast, m.u.v. de opbouwprocedures van de plaatjes;

Deze vereenvoudigingen zijn aangebracht omdat de eerste doelstelling

het realiseren van een werkende 'on line' prestatie monitor was. Deze

kan daarna stap voor stap worden uitgebreid.

VI.2. De communicatie tussen het PDP-11- en het Univac systeem.

De verbinding van het PDP-11 systeem met het Univac systeem loopt via

een asynchrone seriele interface. De verbinding heeft een capaciteit

van 300 bits per seconde. De capaciteit is zo laag gekozen omdat het

PDP-11 systeem een beperkte I/O-capaciteit heeft.

Indien een programma via een extra I/O-poort, naast de standaard

I/O-poort van elk programma (de terminal), wi1 communiceren met de

omgeving dan gebeurt dat in een PDP-11 systeem via een aparte

terminal-aansluiting (lit. 9,10,11). Deze terminal-aansluiting kan men
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zo definieren dat aIle binnenkomende gegevens als binaire data worden

gelnterpreteerd, hierdoor wordt voorkomen dat het PDP-I! systeem bin

nenkomende karakters naar de terminal terugzendt.

Vanuit het Univac systeem kan men aIleen via een terminal-aansluiting

met de omgeving communiceren m.b.v. een standaard communicatie

protocol, het enige beschikbare protocol voor asynchrone seriele ver

bindingen is het 'teletype'-protocol. Dit betekent dat het PDP-I!

systeem als een 'teletype'-terminal op het Univac systeem aangesloten

moest worden. Bij het opstarten van de 'on line' prestatie monitor

dient men daarom vanuit het PDP-I! systeem eerst de inlog-procedure

(*) van het Univac systeem te doorlopen.

Ret Univac systeem maakt gebruik van 'local echo' (*), we hoeven dus

niet bevreesd te zijn voor het terugzenden van binnenkomende karak

ters. Door het verzenden van '@@CQUE' naar het Univac systeem wordt

ervoor gezorgd dat de input gebufferd wordt, dit gebeurt bij het

PDP-I! systeem automatisch. Daarna wordt vanuit het PDP-I! systeem het

interne programma (zie 111.3.) opgestart.

In OMS! pascal (zie lit. 7), de taal waarin de programma's op het

PDP-I! systeem 'gelmplementeerd zijn, kan men een programma aan een

extra I/O-poort koppelen via 2 file's; een input- en een output file.

Deze file's zijn te vergelijken met de standaardfile's INPUT en OUTPUT

van een programma in pascal (lit. 5).

Opdrachten van het PDP-I! systeem aan het Univac systeem worden

afgesloten door een 'CR'-teken.

Er kunnen niet-relevante gegevens van het Univac systeem naar het

PDP-I! systeem overgezonden worden omdat het PDP-I! systeem als een

terminal op het Univac systeem is aangesloten. Om de antwoorden van

het interne programma te kunnen onderscheiden wordt elk gedeelte van

een antwoord vooraf gegaan door een '!'-teken en afgesloten door een

'CR'-teken. Een antwoord kan dus over meerdere regels verspreid staan.

Ret einde van het antwoord wordt aangegeven door een '%'-teken.
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VI.3. De presentatie.

De presentatie van de gegevens gebeurt m.b.v. een GIGI-terminal (zie

lit. 1,2). Deze terminal verbindt de kleurenmonitor met het PDP-11

systeem. De GIGI-terminal schakelt door het ontvangen van een speciale

reeks tekens om van 'text mode' (normale terminal) naar 'grafic mode'

(presenteren van plaatjes) en terug. De procedures voor het opbouwen

van de plaatjes zetten de GIGI in 'grafic mode', sturen dan een serie

grafische opdrachten naar de GIGI en zetten dan de GIGI terug in 'text

mode'.

De in 11.4. beschreven 7 SIP-plaatjes zijn gerealiseerd. Ret zijn

echter conceptplaatjej zij dienen als uitgangspunt bij het testen van

het systeem. Gedurende de testfase kan de opbouw van de plaatjes met

name ond~r invloed van wensen van de operators nog veranderen.

In de plaatjes staan geen waarden van stuurparameters van de software

metingen omdat aIleen de parameter voor het starten en stoppen van SIP

gelmplementeerd is.

Bijlage 2 bevat kleurenfoto's van de gerealiseerde ~laatjes. Deze

paragraaf beperkt zich tot enkele algemene opmerkingen over de opbouw

van de plaatjes.

In de plaatjes worden 3 kleuren gebruikt:

groen, om achtergrondgegevens te presenterenj

rood, om momentane meetwaarden te presenterenj

geel, om gemiddelde waarden te presenteren.

Er is gekozen voor deze 3 kleuren op grond van ergonomische richtlij

nen (zie lit. 4).

In de plaatjes worden 3 verschillende karaktergroottes gebruikt:

1. de kop van elk plaatje bestaat uit karakters met een hoogte van 8

mm en een breedte van 7,5 mmj

2. de tekst in het overzichtsplaatje bestaat uit karakters met een

hoogte van 6 mm en een breedte van 5 mmj

3. de tekst in de detailplaatjes bestaat uit karakters met een hoogte

van 4 mm en een breedte van 2,5 mm.
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1 2 3

karakterbreedte (in mm.) 8 6 4

karakterbreedte (in mm.) 7,5 5 2,5

1ijndikte (in mm.) 1 1 0,5

karakterafstand (in mm.) 9 6 3,5

woordafstand (in mm.) 7 4

regelafstand (in mm.) 12,5 8

max. leesafstand (in em.) (berekend) 120 90 60

tabel VI.1. De 3 tekstformaten (gemeten).

De tekstformaten voldoen aan de ergonomisehe riehtlijnen uit 111.4.

(zie tabel VI.1.). De tekst in het overziehtsplaatje moet van grotere

afstand leesbaar zijn dan de tekst in de detailplaatjes en is daarom

gr9ter •

VI.4. De bediening.

De operator kan versehillende opdraehten aan het systeem geven. Hier

voor dient hij eerst te waehten totdat het momentane plaatje af is en

er een knipperend reehthoekje onderaan links op het seherm versehijnt,

ten teken dat het systeem gereed is om input te ontvangen.

De input van de operator gesehiedt in 2 stappen:

1. eerst wordt de letter '0' ingetypt, het systeem antwoordt dan met

de tekst 'OPDRACHT:', indien dit niet het geval is dan moet de

operator nogmaals '0' intypen;

2. het intypen van de eigenlijke opdraeht.

Deze splitsing is gemaakt omdat anders de input van de operator kan

worden gebufferd als er een berieht binnenkomt meteen nadat het

besturingsprogramma door input van de operator is geaktiveerd, d.w.z.

dat bij het intypen van een nieuwe opdraeht de vorige ingetypte

opdraeht pas wordt verwerkt (zie aanhangsel 1).
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De input wordt door het besturingsprogramma beschouwd als een reeks

karakters t het eerste karakter bepaalt de soort opdracht.

De opdracht kan beginnen met een van de volgende letters:

- 'P' t indien er een nieuw plaatje gepresenteerd moet worden.

Ret tweede karakter t ook een letter t is de kode van het te pre

senteren plaatje;

- 'U't indien het update-interval veranderd moet worden.

Ret tweede en derde karakter zijn cijfers die samen de nieuwe

waarde van het update-interval in seconden weergeven;

- 'I't indien SIP gestart of gestopt moet worden.

Ret tweede karakter is een 0 indien SIP gestopt moet worden

en een 1 indien SIP gestart moet worden.

Op opdrachten die met een ander karakter beginnen reageert het

besturingsprogramma niet.
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VII. RESULTATEN EN SUGGESTIES VOOR VERDERE ONTWIKKELING.

VII.I. Resultaten.

Ret Univac 1100/62 systeem is geanalyseerd en de relevante meetgege

vens voor de 'on line' prestatie monitor zijn bepaald.

Na een marktonderzoek is gekozen voor een PDP-II systeem met een

GIGI-terminal en een BARCO-mini tor om de 'on-line' prestatie monitor

op te implementeren.

De specificaties van de hardware monitor en van het interne programma

zijn opgesteld.

De specificaties van de overige onderdelen van de 'on line' prestatie

monitor zijn opgesteld. Aan de hand van die specificaties zijn

programma's op het PDP-II systeem geimplementeerd in Pascal. Ret

PDP-II systeem is via een asynchrone seriele verbinding gekopppeld met

het Univac systeem.

Er is een programma voor het presenteren van gegevens op de kleuren-
. .

monitor geimplementeerd op het PDP-II systeem.

Aangezien het interne programma (zie fig. 1.1.) en de hardware moni

tor nog niet gereed waren, is gedurende het testen gebruik gemaakt van

een simulatie-programmaj dit programma draait op het Univac systeem en

reageert hetzelfde als het interne programma op een opdracht. De

opbouw van de antwoorden is ook gelijk, het antwoord bevat echter

willekeurige getallen i.p.v. SIP-meetgegevens.

Bij het testen bleek dat de gerealiseerde delen van de 'on line'

prestatie monitor goed functioneren.
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VII.2. Suggesties voor verdere ontwikkeling.

Door toevoeging van het interne programma en de hardware monitor aan

de momenteel gerealiseerde onderdelen van de 'on line' prestatie moni

tor zal een werkend basissysteem worden gerealiseerd. Dat systeem zal

dan nog verder kunnen worden ontwikkeld, suggesties hiervoor zijn in

deze paragraaf opgenomen:

1. de eerste versie van het interne programma zal de SIP-metingen met

constante stuurparameters verrichten en zal geen IOTRACE-gegeve~s.

kunnen verzamelen. Ret kunnen sturen van de SIP-metingen en het

opvragen van IOTRACE-gegevens zijn 2 zaken die nog moeten worden

gelmplementeerd om het systeem echt bruikbaar te maken;

2. de hardware- en software metingen kunnen in het basissysteem aIleen

maar gescheiden gepresenteerd worden. Door het integreren van de

hardware- en software metingen in een plaatje, 'kan het aantal soft

ware metingen worden gereduceer? en daardoor de'belasting van de.

'on line' prestatie monitor op het Univac systeem worden geredu

ceerd.

3. het opbouwen van plaatjes kan sneller en rustiger gebeuren door de

achtergrondgegevens via MACRO's in de GIGI op te slaan (iit. 2) en

door deze gegevens bij het,vernieuwen van het plaatje te laten

staan en aIleen de meetgegevens te overschrijven. Aangezien er maar

een beperkt aantal MACRO's in de GIGI kunnen worden opgeslagen,

dient men eerst te onderzoeken welke plaatjes vaker gedurende

langere tijdsperioden worden gepresenteerd;

4. een programma dat de operator adviseert om bepaalde handelingen te

verrichten in bepaalde situaties zou van zeer groot nut kunnen

zijn. Hiervoor moet echter eerst een uitgebreide modelvorming van

zowel het Univac systeem als van zijn werklast plaatsvinden.

5. het PDP-II systeem zou in de toekomst vervangen kunnen worden door

een systeem met een aangepaste capaciteit, b.v. door een daarvoor

speciaal ontwikkeld multiprocessor-systeem.
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Begrippenlijst.

ASYNCHRONE SERI~LE INTERFACE: Het raakvlak tussen 2 systemen waarin

communicatie kan plaatsvinden. Asynchroon wil zeggen dat er geen

afspraken gemaakt zijn over het tijdstip waarop zenden en ont

vangen plaatsvindt. Begin en einde van een bericht worden in het

bericht zelf aangegeven. Serieel betekent dat de informatie

eenheden na elkaar over 1 lijn worden gezonden.

BACKLOGTIJD: De tijd dat een batch run moet wachten voordat zijn uit

voering begint.

BATCH RUN: Een run die gedurende zijn uitvoering geen interaktie

pleegt met een gebruikersterminal.

CACHE-GEHEUGEN: Een klein snel buffergeheugen tussen de processor

en het ho~fdgeheugen. D.m.v. een soort pagineringssysteem pro

beert men met de combinatie snel 'cache'- en langzamer hoofdge

he~gen een groot snel geheugen ~e simuleren.

CBSUPS: Ret produkt van de gemiddeld~ programmagrootte van een

programma en de door het programma verbruikte SUP's.

COMMON BANK: Een programma of datablok, dat slechts eenmaal 'in het

geheugen geladen is en dat door meerdere gebruikers gelijktijdig

gebruikt kan worden. Deze 'common banks' hebben een hogere 'in

core'-prioriteit dan de meeste gebruikersprogramma's.

CONSOLE: De terminal via welke de operator en het Univac systeem met

elkaar communiceren.

CYCLE TIME: De tijdsduur die nodig is voor de meest elementaire

aktie. De duur van elke andere aktie is een veelvoud van deze

tijdsduur.

DEMAND RUN: Een run die gedurende zijn uitvoering interaktie kan ple

gen met een gebruikersterminal.

EXTERNE RESPONSTIJD: De tijdsduur tussen het verzenden van het laatste

karakter van een opdracht naar het systeem en de ontvangst van

het eerste karakter van het antwoord.

GEOPENDE RUN: Een run die door de 'coarse scheduler' is vrijgegeven om

door het systeem verwerkt te worden.
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HARDWARE METING: Een meting m.b.v. de hardware monitor.

HARDWARE MONITOR: Een systeem dat door het meten van e1ectronische

signa1en gegevens over het computergebruik verzame1t.

INLOG PROCEDURE: De reeks opdrachten die men op een terminal moet

ingeven om toegang tot het computersysteem te krijgen.

INTERNE RESPONSTIJD: De tijdsduur tussen het moment waarop het 1aatste

karakter van de input door het computersysteem wordt ontvangen en

het moment waarop het eerste karakter van het antwoord wordt

uitgestuurd naar de betreffende terminal.

I/O-DEADLOCK: De toestand waarin beide CPU's 1eeg staan en er nog

randapparaten bezig zijn in het systeem.

I/O-KONTROLLER: Een systeem dat een serie randapparaten samenvoegt tot

een I/O-subsysteem, dat met de IOU's kan communiceren.

I/O-POORT: Een fysieke verbinding tuss~n het computersysteem en de

omgeving.

I/O-UNIT: Een randapparaat.

KONTROLE-KAARTEN (of-SIGNALEN): Deze bevatten informatie over een run

die bij het starten van een run aan het systeem bekend gemaakt

moet worden.

LOCAL ECHO: Bij 'local echo' worden de karakters, die op een ter

minal worden ingetypt, door de terminal ze1f a1 naar het scherm

(of de printer) terug gestuurd.

MATRIX: Een rechthoek, opgedee1d in kleinere rechthoekjes, waarmee men

karakters kan presenteren door bepaa1de rechthoekjes anders te

k1euren.

OSllOO-REQUEST: Een aanvraag van een gebruikersprogramma voor een

OSllOO-funktie.

OVERHEAD: Het werk dat door een systeem verricht moet worden en dat

niet direkt kan worden gere1ateerd aan een gebruikersprogramma.

PAIRED LEAST RECENT-ALGORITHME: Een SIU-b10k van 4*4 woorden wordt

opgedee1d in 2 paren, elk bestaande uit 2 groepen van 4 woorden.

Binnen het paar dat het 1angste niet gebruikt is wordt de groep

die het 1angste niet meer gebruikt is, overschreven.

PLAATJE: Een hoevee1heid informatie die met een bepaa1de lay-out op

een gehee1 bee1dscherm wordt gepresenteerd.
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PROGRAMMA: Een reeks instructies, die begint met een start- en eindigt

met een stop-instructie.

PROGRAMMABLOK: Een reeks instructies, die samen een logisch geheel

vormen.

Q-FACTOR: Dit is het quotient van de totale tijd die een run voor zijn

verwerking nodig heeft indien hij samen met andere runs verwerkt

wordt en indien hij aileen in het systeem aanwezig is. De vrij

willige wachttijden tellen hierbij niet mee.

REAL TIME PROGRAMMA: Een programma met een erg hoge prioriteit, nog

hoger dan minder urgente OSllOO-functies. Het mag niet uit het

hoofdgeheugen worden geswapped en heeft een onbegrensd CPU

quantum tot zijn beschikking.

REMOTE BATCH GEBRUIKER: Een batch gebruiker op afstand; de com

municatie met de computer gebeurt via een telefoonlijn.

RSTS/E: Een time-sharing operating systeem voor PDP-ii systemen.

RUN: De verzameling opdrachten, die tussen een '@RUN'-opdracht en een. .
'@FIN'-opdracht w9rden uitgevoerd. Een run kan uit meerdere

programma's bestaan.

SERVO: Een apparaat waarmee men gegevens van een tape kan lezen en

gegevens op een tape kan schrijven •.
SOFTWARE METING: Een meting m.b.v. de software monitor.

SOFTWARE MONITOR: Een speciaal programma, ingebouwd in de systeemsoft

ware, dat gegevens verzamelt over het systeemgebruik.

SYNCHRONE I/O-OPERATIE: Een I/O-operatie waarbij het programma wacht

totdat deze voltooid is.

SYSTEM IDLE: De tijd dat beide CPU's leeg staan, bestaat uit 'true

system idle time' en I/O-deadlock-tijd.

THROUGHPUT: De hoeveelheid voltooid werk gedurende een bepaalde tijds

duur, b.v. gemeten in runs per seconde.

UPDATE-INTERVAL: De tijdsduur waarna de gegevens op het scherm automa

tisch vernieuwd worden.

USER BANK: Een programma of een datablok dat in het gebruikers

gedeelte van het hoofdgeheugen staat.

WOORD: De meest gebruikte verwerkingseenheid (36 bits) in het Univac

systeem.
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BIJLAGE 1: Resultaten van het marktonderzoek.

APPLE 2 ITT2020 GIGI VTl25

grafische presentatie:

- aantal beeldpunten hor. 280 360 768 768

- aantal beeldpunten vert. 192 192 240 240

- eenheid adresseren 1 dot 1 dot 1 dot 1 dot

- aantal kleuren 6 uit 16 6 uit 16 8 4 uit 64

knipperen nee nee ja ja

alfanumerieke presentatie:

- aantal regels 24 24 24 24

- aantal kolommen 40 40 80 80

- matrixgrootte 5*7 5*7 8*10 8*10

- aantal karakters 64 64 4*95 128

excl. excl.

monitor monitor

software:

- compilers

- grafische software

levertijd

prijs

pascal

fortran

DOS

SHAPES

geen

10.000

pascal

fortran

DOS

geen

10.000

host

ReGIS

8 weken

8.000

excl.

monitor

host

ReGIS

8 weken

8.000

inc!.

Z/W-

monitor
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BIJLAGE 2: Foto's van de gerealiseerde plaatjes.
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AANHANGSEL: Documentatie van de programma's.
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1. Inleidins.

Deze documentatie behoort biJ de 'On line' Prestatie
Anal~se prosramma's, zoals die ontwikkeld ziJn biJ
het CCN.
Het doel van-deze documentatie is tweelediS:

1: Het ~~ven van een functionele beschriJvins van de
prosramma's van de 'on-line' performance monitor.

2: Het beschriJven van de implementatie van die pro
Sramma's in pascal OP een PDP computer onder RSTS.

Deze documentatie is als volst opsezet. Vanuit een
slobale taakomschriJvins (tunctioneel ontwerp) worden
stap voor stap de specificaties vande proSramma's
(technisch ontwerp) afSeleid.
Daarna wordt de implementatie van de proSramma's be
sproken.

De biJla~en bevatten de listinss van d~ OPA-pro
~ramma's, foto's van de serealiseerde plaatJes, een
handleidins voor het sebruik van het s~steem en een
handleidins voor het starten en stoppen van het s~s

teem.



2. TaakoffischriJvins.

De taak van de 'on-line' prestatie monitor is het
op een beeldscherffi presenteren van de prestatie
Sesevens van een Univac 051100 multiprocessor-s~s

teeffi. Deze Sesevens worden verkresen d.m.v. HW- en
SW-nlorti torirls.

De SW-monitorins sebeurd met behulp van de in het
051100 inSebouwde SW-monitoren SIP en rOTRACE: SIP le
vert 'on-line' alsemene SeSevens over de s~steem

componenten zoals bezettinssSraad en servicetiJd.
IOTRACE levert Sedetaillee~de I/O-seSevens op aanvraaS,
hiermee kan men de I/O-aktiviteit van een bepaalde run
bepaler,.

..... PRe.5entPltie I-IW- morilt~ ... UnhJAc.

I ..

- - -
.... ~dienir:9 kOORdinAhe ~ inteRne

pl<O:9RFlmrnfll

fist 2.1: Globale opbouw van de 'on-line' prestatie
mor.i tor.

Bovensta~nde taak bestaat uit de volSende onderdelen:
1: Het· IJIE't vaste tussenpozerl verza-llielen var, ZOWE'l HW

als SW- SeSevens (sesevens varl de hardware- monitor
rE'SP. van de SIP-monitor).

2: Het verwerken van de verzamelde meetsesevens:
a: Het uitvoeren van een middelins zowel momentane

waarde als Semiddelde dienen te worden Sepresen
teerd.

b: Het verdeler. varl de SeSevens over dE' ve'rschil
lende Sroepen, een Sroep voor elk beeldscMerm
plaatJe.

3: Het tiJdis opbouwen en presenteren van een plaatJe.
In een plaatJe moete~ de volsende Sesevens staan:
a: Momentane- en semiddelde waarde voor elk meet

punt in Met plaatJe.
b: De kode van Met plaatJe.
c: Eventueel een meldins dat er nieuwe IOTRACE-se-

yens ziJrl.
Er moet een plaatJe opsebouwd en Sepresenteerd wor
dE'rl indier.:
a: Het uPdate-interval verstreken is.
b: Een ander plaatJe wordt opSevraasd.
c: Het uPdate-interval wordt veranderd.



4: Het verwerken van opdrachten van de operator.
De operator kan de vol~ende opdrachten aan het s~s

teeffi Seven:
a: Het insteIIen van de tiJdsduur waarover seffiiddeld

wordt voor zowel de SIP- als de HW-ruetinsen.
b: Het insteIIen van de tiJdsduur waarover de 'ruo

ruentane' SIP rueetwaarden bepaald worden.
c: Het selecteren van de SIP-ffietinsen: de SIP-ruetinsen

ziJn in Sroepen verdeeld die aan- of uitsezet
kunnen worden.

d: Het instellen van het ·update-inte~val.

e: Het opvrasen van een bepaald plaatJe.
f: Het opvrasen van de IOTRACE-sesevens van

een bepsalde I/O-unit.
s: Het opstarten van een IOTRACE-~~n.

Het rue ten en het verwerken van de ~eSevens vindt in de
univac (voor de SW-seSevens) en in de HW-ruonitor (voor
de HW-sesevens) plaats.

De IOTRACE-sesevans worden als tekst Sepresenteerd,
ze kunnen per I/O-unit worden opsev~aasd.



3. Strukturerins van de proSrammatuur.

Deze beschriJvins behandelt de proSrammatuur in het
centrale s~steem. De taken van deze prosramma's
ziJrl:
1: Het tiJdis opbouwen en presenteren van plastJes.

Dit kan worden onderverdeeld in:
S: Het Senereren van klokpulsen (klokproSramma).
b: ZorSen dat tiJdis met de opbouw van een nieuw

plaatJe wordt beSorlrlen (IJPdate-proSranlnls).
c: Het opbouwen en presenteren van een plaatJe

(besturinssprosramma).
2: Het verwerken van opdrachten van operators (be

sturinssprosramma).
3: Het zorSen voor de communicatie met de Univac

OSl100 computer (SWinterface).
4:Het zorSen voor de communicatie met de HW-monitor

(HWinterface).
Achter elke task staat tussen haakJes de naam van
het prosramma dat deze taak verricht. In het bestu
rinssproSramms ziJn 2 taken samensevoesd omdat ze
alle twee betrekkinS hebben op de communicatie met
de operator. Dit sebeurt via een 1/0-poort en dient
daardoor in een prOSramma te seschieden.

We kunnen 3 soorten communicatie tussen de prosram
ma's onderscheiden:
1: Het wekken van een proSramma door een ander pro

sramma. Alle prosramma's ziJn c~clisch opSebouwd,
ze wachten steeds op een bepsalde Sebeurtenis,
wasrna ze een reeks handelinsen verrichten. Vaak
is die sebeur~enis een aktie van een ander pro-
Srarrlnla. .
- Het klokprosramma aktiveert het updateprosramma

e 1ke secorlde.
Het besturinSSPToSramma aktiveert het updatepro
Sramma indien de operator een ander plaatJe op
vraaSd of het update-interval verandert.
Het besturinssprosramma aktiveert SWinterface
indien de operator nieuwe stuurinformatie
voor de SW-metinsen heeft inseseven o~ de ~OTRACE

SeSevens van een I/O-unit heeft oPSevraasd.
- Het besturinssproSramma aktiveert HWinterface

indien de operator de besturinssparameter van
de HW-metinsen verandert d.w.z de tiJd waarover
semiddeld wordt, verandert.
Het updateproSramma aktiveert SWinterface indien
er SW-Sesevens opsehaald moeten worden om een
plaatJe OP ~e bouwen.
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~.

- Het updateprosramma aktiveert HWinterface indien
er HW-sesevens opsehaald moeten worden om een
plaatJe op te bouwen.
SWinterface aktiveert het besturinssprosramma in
dien de oPSevraasde SIP-SeSevens voor een plaatJe
klaar staan voor verdere verwerkinS of indien de
opSevraaSde IOTRACE-SeSevens klaar staan.
HWinterface aktiveert het besturinssproSramma
indien de opsevraasde HW-sesevens voor een plaatJe
klaar staan voor verdere verwerkinS.

Het besturinssproSramma kan ook Seaktiveerdworden
door input van de operator.
Het uitwisselen van seSevens. Deze vorm van commu
nicatie saat altiJd samen met de eerste vorm.
- Van het besturinSsproSramma naar het updateprosramm*

wordt of het nummer van het te presenteren pla~tJe

of de Srootte van het nieuwe updateinterval
sestuurd
Van het bestu~inSsproSramma naar 3Winterface wo~dt

of de nieuwe stuurparameters voor de SW-metinsen of
het nummer van het IO-unit waarvan de IOTRACE-Se
Sevens ziJn opSevraaSd Sestuurd.
Van het besturinSsproSramma naar HWinterface wordt'
de nieuwe tiJdsduur waarover Semiddeld wordt se
stuurd.
Van het updateprosramma naar SWinterface wordt het
nummer van het plaatJe ~at sepresenteerd moet worden
sestuurd.
Van het updateprQSramma naar HWinterface wo~dt het
nummer van het pl~atJe dat sepresanteerd moet worden
Sestuurd.
Van SWinterface naar het besturinssproSramm~wor
den of de SW-Sesevens ~oor het te presenteren plaat
Je of de 10TRACE-sesevens van een I/O-unit sestuurd.
Van HWinterface naar het besturinssprosramma word
den de HW-SeSevens voor het te presenteren pl~atJe

sestuurd.
3: TeruSmeldsisnalen. Het prosramma dat bepaalde

SeSevens heeft ontvansen, bevestist deze ont
vanSst aan de zender. ~e zender weet dan dat hiJ
nieuwe s~sevens naar de ontvanser maS zenden.

Van het besturinssproSramma naar SWinterface n~dat

de oversezonden meetsesevens in een plaatJe ziJn
Sepresenteerd.
Van het besturinSsproSramma naar HWinterface nadat
de oversezonden meetsesevens in een plaatJe ziJn
sepresenteerd.



1iS 3.1: Overzicht van de struktuur van de prosr~mma's.

- ---: S~steemsrens.

• ~: Verbindins met de omsevins.
---...: COI'fIDII.micatie-pad.



4. Specificaties van de prosramma's en hun
communicatie datastruktuur.

4.1 Inleidins.

De communicatie tussen de prosramma's sebeurt m.b.v
het 'send/recieve' mechanisme van het RSTS-operatins
s~steem:

Men kan vanuit een prosramma data naar een ander pro
sramma sturen.
De oversezonden data bestaat minimaal uit een kode
aan de hand waarvan het ontvanSende proSramma kan
bepal~n welk prosramma het bericht heeft verstuurd.

- Men kan een prosramma berichten van andere prosram
ma's aan dat prosrammalaten lezen. Indiener seen
bericht aanwezis is kan men het proSramma of laten
wachten OP een bericht of een meldinS laten Senereren
waarna het prosramma verder ~aat. Het prOSramma ka~

aan de hand van de kode van het bericht bepalen welk
prosramma het bericht verzonden heeft en dus welke
structuur de boodschap heeft.

4.2 Specificaties van de programma's.

Deze specificaties vormen het technisch ontwerp van
de OPA-prosramma's.

A: Klokprosramma.
Functie: Het Senereren van klokpulsen, dit Sebeurt

door 1 keer per ~econde een bericht naar
het uPdate-proSramma te sturen.

Communicatie:
Receive:

- Send : 1. NAAR Update-prosramma.
DOEL Het update-proSramma wekken als

een tiJdsperiode verstreken is.
KODE 1.
INHOUD -

Gebru~k:
Opbouw:

REPEAT
Slaap(l seconde).
Zend een bericht naar het uPdate-prosramma.

FOREVER
Opmerkins:

De procedure slaap laat het aanroepende prosramma
een aantal seconden slapen.

B: UpdateproSramma.
Funktie: Zorsen dat tiJdis met de opbouw van een

plaatJe wordt Sestart, door het aktiveren
van SW- of HWinterface zorst h~t uPdate
prosramma ervoor dat d~ benodisde SeSevens
voor een plaatJe worden oPSehaald.

Communicatie:



.- Receive: 1. VAN Klokprosramma.
DOEL Periodieke aktiverin$ om de ver

streken tiJd biJ te houden.
KODE1.
INHOUD -

2. VAN BesturinssproSramma.
DOEL Doorseven van de kode van het te

presenteren nieuwe plaatJe.
KODE 2.
INHOUD Kode van het nieuwe plaatJe.

3. VAN BesturinSsproSramma.
DOEL DoorSeven van een nieuw update

interval.
KODE 3.
INHOUD -

4. VAN BesturinSsproSramma.
DOEL Update-proSramma laten slapen Se

durende het opvraSen van IOTRACE
sesevens.

KODE 4.
INHOUD Nieuwe waarde uPdate-interval.

- Send : 1. NAAR HWinterface.
DOEL HWinterface aktiveren om HW-meet

sesevens voar het te presenteren
plaatJe OP te halen.

KODE 2.
INHOUD Kode van het te presenteren

plaatJe.
2. NAAR SWinterface.

IIOEL SWint'erface aktivererl ORI SIF'-meet
sesevens voor het te presenteren
plaatJe op te halen.

KODE 2.
INHOUD Kode van het te presenteren

plaatJe.
GebruH.:
QpbolJw:

REPEAT
Wacht OP een bericht.
Anal~seer het b~richt.

IF van klok
THEN Pas verstreken tiJd aan.

IF Nieuw kodenummer
THEN Pas kodenummer aan.

IF Nieuw update interval
THEN Pas update-interval aan.

IF Opvrasen IOTRACE
THEN WHILE Geen nieuw kodenummer

DO Wacht OP nieuw bericht.
Anal~seer bericht.

IF Nieuwe kodenummer of nieuw UPdate-interval
of Verstreken tiJd >= Update-interval

THEN IF Kodenummer van HW-plaatJe
THEN Zend een bericht aan HWinterfac&.

IF KOdenummer van SW-plaatJe
THEN Zend een bericht aan SWinterface.

Verstreken tiJd wordt O.
FOREVER



. .

I

VAN HWinterface.
DOEl Het ontvanSen van HW-meetSeSevens

die sepresenteerd moeten worden.
KODE 3.-
INHOUD Kode van het plaatJe.

HW-stuurparameter-waarde: De tiJd
waarover semiddeld wordt.
Paren SeSevens: Momentane waarde
en Met Semiddelde.

2. VAN SWinterface.
DOEl Het ontvanSen van SW-meetseSevens

die sepresenteerd moetenworden.
KODE 1.

C: Besturinssprosramma.
Besturins is een vriJ omvansriJk prosramma, er is

dan ook een interne taakverdelinS in aansebracht, om
de overzichteliJkheid te bevorderen.

Het prosramma heeft 2 belansriJke taken:
1. Het verwerken van opdrachten van de operators

(procedure opdr).
Deze opdrachten kunnen ziJn:
a. De tiJdsduur waarover de HW-metinsen ~emiddeld wor

den verandert (procedure hardware).
b. Het veranderen vande stuurparameters voor de.

SW-metinSen (procedure intern).
Deze stuurparameters ziJn:

Het aan/uit zetten van SIP (SIPaan).
- De tiJdsduur waarover de SIP-metinsen semiddeld

worden (SIPduur).
De tiJdsduurwaa~over de 'momentane' SIP-waar
den ~orden bepaald (SIPinterval).

- De sroepen meetpunten die SIP meet (SIPselec~ie).

- Het aan/uit zetten van IOTRACE (IOTaan).
- De duur van de IOTRACE-run (IOTduur).

c. Het veranderen van het uPdate-interval (pro
cedure uPdate).

d. Het opvrasen van nieuwe plaatJes (procedure
presentatie).

e. Het opvrasen van IOTRACE-sesevens (procedure
iotrace, deze is inSebed in procedure presen
tatie).

2. Het opbouwen en presenteren van plaatJes (procie-
dure prent).

Hoofdprosramma.
Funkties: -Het verwerken van opdrachten van de ope

rators.
-Het opbouwen en presenteren vanpl.atJes.

Communicatie:
- Receive: 1.



- Send

11

INHoun Kode van het ~laatJe.

SW-stuur~arameter-waarden:

- SIPduur.
- SIPinterval.
- SIPselectie.
Een fla~ die aan~eeft of er een
nieuwe IOTRACE-run klaar is:
Boolean IOTRACE-klaar.
Paren ~e~evens: Momentane waarde
en het semiddelde.

~. VAN SWinterface.
nOEL Het ontvanSen van de Sevraasde

IOTRACE-sesevens.
KOIJE 2.
INHOUn ~iJdsti~ IOTRACE-run.

IllJUr van lOTRACE-l'url.
Paren ~esevens: Runnaamenwoor
den.

1. NAAR HWinterface.
nOEL IJoorseven van nieuwe HW-stuur~a

rameter.
KOIJE 1.
INHOUIJ Nieuwe waarde HW-stuur~arameter:

IJe tiJd waarover de HW-metinsen ~e

middeld worder••
2. NAAR SWinterface.

nOEL IJoorseven van nieuwe SW-stuur~a

l'ameter.
KOIJE 1.
INHOUIJ Nieuwe waarden SW-stuur~arametel's:

-SIP aan/uit..
-SIPduur.
-·SIPintel'val.
-SIPselectie.
-IOTRACE aan/uit.
-IOTRACEduur.
Zi~ ook inl.idins biJ het bestu
rinss~rosramn.a•

3. NAAR SWinterface.
IJOEL Het o~vraSen van IOTRACE-sesevens

van een be~aalde IO-unit.
KOIJE 4.
INHOUD Kode voor de IO-unit.

4. NAAR SWinterface.
IJOEL TeruSmeldins naar SWinterface.
KOItE 3.
INHOUIt -

5. NAAR HWinterface.
nOEL terusmeldins naar HWinterface.
KODE 3.
INHOUIJ -
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6. NAAR Update-prosramma.
DOEl doorseven verzoek voor een ander

plaatJe.
KOnE 2.
INHOUD kode van het nieuwe plaatJe.

7. NAAR Update-prosr~mma.

DOEl Doorseven nieuwe waarde van het
IJPdate-interval.

KODE 3.
INHOUD Nieuwe waarde uPdate-interval.

S. NAAR Update-prosramma.
DOEL Update-proSramma laten slapen Se

~edurende opvrasen IOTRACE-sesevens.
Gebruik: -Procedure opdracht.

-Procedure prent.
Opbouwt

REPEAT
Wacht op een bericht of input van de operator.
IF Input THEN· Procedure OpnR.
IF Bericht THEN Procedure PRENT.

FOREVER.
Procedure opdracht.
Funktie: Het verwerken van opdrachten van de operator.
CORlmlJni catie:
- Receive: 3.
- Send : 1,2,3,6,7,S.
Paranleters: -
Gebruikt -Procedure p~esentatie.

-Procedure hardwar~.

-Procedure intern.
-Procedure uPdate. -
-.ProcedIJre iotrace.

presentatie.
hardware.
irlterrl.
uPdate.
iotrace.

procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure

THEN
THEN
THEN
THEN
THEN

OpbOIJwt
Lees inset~pte opdracht.
IF Eerste karakter = 'P'
IF Eerste karakter 'H'
IF Eerste karakter = 'I'
IF Eerste karakter = 'U'
IF Eerste karakter = 'T'

Procedure presentatie.
Funktie: Het doorSeven van een aanvraaS voor een

rdeuw plaatJe.
COmnllJrlicatie:
- Receive: -
- Send: 6.
Parameters: in~et~pte informatie.
GebrlJik: -
Qpbouw:

Bepaal uit de verder inset~pte informatie het kode
nummer van het te presenteren plaatJe.
Zend deze kode naar het uPdate-proSramma.



Procedure hardware.
Funktie: Het doorseven van een nieuwe HW-stuurpara-

meter.
CommlJrli cati e:
- Receive: -
- Send: 1.
Parameters: inset~pte informatie.
GebrlJilr..: -
Opbouw:

Bepaal uit de verder inset~pte informatie de nieuwe
waarde van de HW-stuu~parameter.

Zend deze waarde naar HWinterface.
Procedure inte~n.

Funktie: Het doorseven van nieuwe SW-stuurparameters.
Comlliun i cat i e:
- Recieve: -
- Serld: 2.
Parameters: 
GebruiJd 
Opbouw:

VraaS de SW-stuurparameters een voor een op aan de
operator.
Zend ze dan naar SWinterface

Qpmerlr..irls:
Het inseven van de SW-stuurparameters sebeurt stap
voor stap omdat hun aantal vriJ sroot is:
-SIPaarl.
-SIPduur.
-SIPirlterval.
-SIF'selectie.
- I OTRACEaarl.
-IOTRACEduur.

Procedure uPdate.
Functie: Het doo~seven van het niuwe uPdate-interval.
Commurli cati e:
- Receive: -
.- Send: 7.
Parameters: Inset~pte informatie.
GebruiJd -
QpbolJw:

Bepaal uit de verder inset~pte informatie de
Zend dezewaa rde naar het IJpdate pro.sralllllia.

Procedure iotrace.
Functie: Het op aanvraaspresenteren van de 10TRACE-

sesevens van een I/O-unit.
COlllmun i cat i e:
- Receive: 3.
-'Send: 3,8,6.
Parallieters:
GebruiJd -



Opbouw:
Geef aan update-prosramma door dat er IOTRACE-se
sevens sepresenteerd worden (laten slapen).
Vraas aan de operator van welke I/O-unit hiJ
IOTRACE-sesevens wil hebben.
WHILE ni~t einde

DO Zend een opdracht naar SWinterface.
Wacht op het antwoord van SWinterface,
andere berichten (SeSevens voor een plaatJe)
worden seisnoreerd.
PresenteeT de ontvanSen sesevens.
VraaS aan de operator van welke I/O-unit hiJ
nu IOTRACE-sesevens wil hebben.

Geef aan het update-prosramma door dat er andere
SeSevens sepresenteerd kunnen worden.

OpmerkinS:
Als de procedure vraaSt welke 10TRACE-Sesevens men
wil hebben dan kan men door een speciale kode aan
Seven dat men Seen 10TRACE-sesevens meer'wil heb- ..
ben.

Procedure prent.
Functie: Het presenteren van een plaatJe.
Communicatie:
- Receive: -
- Send: 4.
Parameters: OntvanSen bericht (receive 1 of 2).
Gebruikt: -
Qpbouw:

Bepaal het kodenummer van het ~laatJe.

Bouw'het plaatJe OPt

Geef een ~erusmeldins aan SW- of HWinterface.
Qpmerkins:

Het opbouwen van de plaatJes is erS implemen~atie

afhankeliJk en wordt daarom hier niet verder be
sproken.

n: SWinterface.
Dit prosramma heeft als taak het verzorSen van de
communicatie met de Univac. Het prosramma wacht OP

een opdracht van een ander prosramma.
Deze opdracht kan ziJn:

Het doorseven van nieuwe stuurparameters voor de
SW-metinsen (procedure instu).

- Het opvrase~ van de 10TRACE-sesevens van een 1/0
unit door het besturinssprosramma (procedure iopr).
Het opvraSen van SIP-sesevens voor een plaatJe
door het update-proSramma (procedure pres).

Hoofdprosramma:
Functie: Het verzorSen van de communicatie met de

Univac.
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Communica~ie:

- Receive: 1. VAN Bes~urinssproSramIDa.

DOEL He~ doorseven van nieuwe SW-s~uur

parame~ers.

KODE 1.
INHOUD Nieuwe SW-s~uurparame~er-waarden.

_ SIPaan. r

- SIPduur.
SIPin~erval~

- SIPselec~ie.

IOTRACEaan.
IOTRACEduur.

2. VAN Upda~e-prosramma.

DOEL He~ ophalen van SIP-sesevens voor .
een ~e presen~eren plaa~Je.

KODE 2.
INHOUD Kode van he~ plaa~Je.

3. VAN Bes~urinssprosramma.

DOEL Terusmeldins.
KODE 3.
INHOUD -

4. VAN Bes~urinssproSramma.

nOEL He~ opvrasen van IOTRACE-sese
yens van een I/O-uni~.

KODE 4.
INHOUD Kode van de I/O-uni~.

- Send: 1. VAN Bes~urinssprosramma.

DOEl Doorseven SIP-sesevens die moe~en

worden ~e~resen~eerd.

" KODE 1.
INHOUD Kode van he~ ~laa~Je.

·S~uurparame~er-waarden:

- SIPduur.
- ·SIPin~erval.

- SIPselec~ie.

Boolean IOTRACEklaar.
Paren sesevens: Momentane waarde
en semiddelde.

2. NAAR Besturinss~ros~amma.

DOEl DoorSeven van de o~SevraaSde

IOTRACE-sesevens van een I/O-uni~.

KODE 2.
INHOUD TiJdstip IOTRACE-run.

IOTRACEduur.
Aan~al ~esevensparen.

Gesevensparen: Runnaam en Kwoor
den.

Gebruik: - Procedure instu.
Procedure iopr.
Procedure pres.
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Opbouw:
REPEAT

Wacht op een bericht.
Anal~seer het bericht.
IF Nieuwe stuurparameters THEN Procedure instu.
IF Opvra~en IOTRACE-~e~evens THEN Procedure iopr.
IF Opvra~en SIP-~e~evens

THEN IF Vorise teru~meldins van besturins
al ontvan~en

THEN Procedure ·pres.
FOREVER

OpmerkinS:
De boolean IOTRACEklaar wordt seset als er een
IOTRACE-run klaar is waarvan nos seen ~esevens

ziJn op~evraa~d. Door middel hiervan kan men de
operator laten weten dat een eerder sestarte
IOTRACE-run klaar is.

Procedure instu.
Funktie: Het door~even van nieuwe stuurparameters

voor de SW-metin~en.

Communicatie:
- Receive: -
- Send: -
Parameters: Ontvansen bericht (receive 1):

SIPaan.
- SIPduur.

SIPinterval.
SIPselectie.
IOTRACEaan.
IOTRACEduur.

Gebruik:
Opbouw:

let de nieuwe SW-stuurparameters om in de
externe representatie.
Stuur ze naar de Univac.

Procedure iopr.
Funktie: Het ophalen ~an de IOTRACE-~esevens van een

I/O-unit.
Communicatie:
- Receive: -
- Send: 2.
Parameters: Ontvan~en bericht (receive 4): Kodenum-

mer van I/O-unit.
Gebruik: 
Qpbouw:

let het kodenummer van de I/O-unit om in de externe
representatie.
Zend hem naar de Univac.
Wacht op antwoord en lees het in.
let het antwoord om in de interne representatie.
lend het antwoord naar het besturin~sprosramma.



F'rocedlJre f'res.
Funktie: Het of'halen van SIP-~e~evens voor een te

f'resenteren f'laatJe.
Commurdcatie:
- Receive: -
- Serld: 1.
Parameters: Ontvansen bericht (receive 2): Kodenummer

van het te presenteren f'laatJe.
GebrlJild - .
O?bouw:

Zet het kodenummer van het te f'resenteren f'laatJe

E: HWinterface.
Dit proSramma heeft als taak het verzor~en van de com
municatie met de HW-monitor. Het prosramma wacht Of'
een opdracht van een ander pro~ramma. Deze opdracht
kan afkomstis ziJn van:

Het besturin~spro~ramma: Het aantal HW-meetwaarden
per middelin~ moet worden ~ewiJzi~d.

Het updatepro~ramma. er moeten HW-~esevens uit de
HW-monitor worden op~ehaald en naar het besturin~s

pro~ramma worden ~estuurd.

Hoofdpro~ranlnla•
Functie: Het verzor~en van de communicatie met de HW

nlonitor.
Comnluni catie:
- Receive: 1. VAN Besturin~spro~ramma.

DOEL Het doorseven van de nieuwe HW
stuurparanleter.

KODE .1.
INHOUD HW-stuurparameter: De tiJd waar-

over ~emiddeld wordt.
2. VAN Updatepro~ramma.

nOEL Het oPhalen van HW-se~evens voor
een te presenteren plaatJe.

KODE 2 •.
INHOUD Kodenummer van het plaatJe.

3. VAN Besturin~spro~ramma.

DOEL Teru~meldin~ van b~sturin~ na verwer
kin~ van de HW-meet~esevens.

KOrlE 3.
INHOUD -

Send : 1. NAAR Besturinsspro~ramma.

DOEL Het door~even van de HW-meet-~e

vens die ~epresenteerd moetenwor
den in een plaatJe.

KOrlE 3.
INHOUD ~W-meetse~evens voor een plaatJe

en nummer van het plaatJe.
Gebruik: -Procedure hwstu.

-Procedure hwpres.
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OF'boIJw:
REPEAT

Wacht OF' een bericht.
BeF'aal wat de oF'dracht is.
IF Nieuwe stuUrF'araffieter

THEN Procedure HWSTU.
IF Aanvraas meetseseven~

THEN IF VoriSe terusmeldins van besturins
al orltvanSerl

THEN Procedure hWF'res.
·FOREVER.

Procedure hwstu
Functie: Het doorseven van de nieuwe stUUrF'Sraffieter
Conln,unicatie:
- Receive: -
- Send: -
Paraffieters: OntvanSen bericht (receive 1): De ~iJd

waarover de HW-metinsen semiddeld worden.
Gebruiid
OF'bouw:

let de nieuwe HW-stuUrF'araffieter om in de externe
reF'reserltatie.
Stuur heffi naar de HW-monito~.

Procedure hWF'res
Functie: Het oF'halen van HW~sesevens voor een te F're-

senteren F'laatJe.
Conlmurdcatie:
- Receive: -
- Send: 1.
Parameters: Ontvansen bericht (receive 2): Kodenum

ffier van het te F'resenteren F'laa~Je•
. Gebruik:

OF'bouw:
Zet het kodenuffiffier van he~ te F'resenteren F'laatJe
om in de externe presentatie.
Zend he~ naar de HW~monitor.

Wacht OF' an~woord en lees het in.
let het antwoord om in de interne reF'resentatie.
lend het antwoord naar het besturinSsF'rOSraffima.
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4.3 De ~e~evenspresentatie.

De ~e~evens worden met behulp van een kleurenbeeld
scherm aan de operator ~epresenteerd. In deze para
~raaf wordt een beschriJvin~ ~e~even van de ~e~evens

die ~epresenteerd worden.
De IOTRACE-~e~evens worden in te~enstellin~ tot de
overi~e ~e~evens niet in plaatJes ~epresenteerd. Als
men deIOTRACE-~e~evens van een bepaalde I/O-unit aan
vraa~t dan verschiJnt een tekst bestaande uit de
IOTRACE-parameters IOTRACEduuren IOTRACEti~d (het
tiJdstip waarop de IOTRACE-run beeindi~d is) en een
aantal paren ~e~evens be~taande uit een runnaam en
het aantal Kwoorden dat deze run naar of van ~eze

I/O-unit ~eschreven resp. ~elezen heeft.
De HW-meet~e~evens worden in ~roepen van Bin een

plaatJe ~epresenteerd. Van elk meetpunt wordt de
momentane waarde en het ~emiddelde~epresenteerd.

Tevens wordt in elk plaatJe de waarde van de HW
stuurparameter (de tiJd waarover semiddeld wordt)
af~ebeeld.

1: Een overzichtsplaatJe met daarin:
- De kumulatieve verdelin~ van 1e responstiJd.

De bezettin~s~raad van het ~eneu~en.

- de bezettin~s~raden van beide CPU's.
- het percenta~e I/O-deadlock.
- het percenta~e s~stem idle.

de service tiJden van de2 disk-subs~stemen van
het s~steenl.·

2: Een plaatJe nlet ~eheu~en ~eSevens met daarin:
- De hoeveelheid beschikbaar hoofd~eheusen.

- De hoeveelheid seh~~sendat 'down' is.
- 'De ~eheuSenbezettins op~espiltst naar de soor-

terl sebrlJikers.
- Het aantal missers van de ~A t.~.v. fra~mentatie.

- Het aantal swaps.per seconde.
Het aantal woorden die per seconde worden ge
swapped.

3: Een plaatJe met CPU-~e~evens met daarin voor beide
CF'U' s:
- De bezettin~s~raad op~esplitst naar de verschil

lende soorten ~ebruikers.

- Het aantal interrupts per seconde per CPU.
4: Een plaatJe over her aantal interrupts per seconde

met daarin het aantal interrupts per seconde per
CPU opgesplitst in 5 hoofd~roepen.

5: Een plaatJe over I/O-deadlock met daarin:
- Het percentage I/O-deadlock.

Het percenta~e s~stem idle.
- Een liJst van de 10 I/O-units met de ~rootste

bezettin~s~raad tiJdens perioden waarin beide
CPU's lees ziJrl.



6+7: Twee plaatJes over de disk-subs~stemen met d~arin:

- De service-tiJd van het sehele subs~steem.

De service-tiJden van de I/O-units die tot het
subs~steem behoren.

Ook biJ" de SIP-plaatJes worden per meetpunt de mo
mentane waa~de en het semiddelde Sepresenteerd,
indien dit zinvol is.
In elk SIP-plaatJe worden de waarden van de volsende
stuurparamete~s sepresenteerd:

SIPduur.
- SIPinte~val.

- SIPselectie. I

Ook wordt er aanseSeven of er een IOTRACE-~un ~ereed

sekomen is waarvan noS seen ~esevens opsevraaSd ziJn.



5. De geimplementeerde pro9ramma's en hun
communlcatie~datastruktuur.

5.1 Inleidin9.

Dit hoofdstuk beschriJft de geimplementeerde pro
9ramma's. De pro9ramma's ziJn geimplementeerd in
Pascal OP een PDP computer onder RSTS.

In deze para9raaf wordenenkele a1gemene zaken
behandeld. Para9raaf 5.2 bevat een gedetailleerde
toelichtin9 voor elk pro9ramma afzonderliJk. In
para9raaf 5.3 wordt de implementatie van de commu
nicatie-datastruktuur besproken. Para9raaf 5~4 be
schriJft de gerealiseerde plaatJes. In para9raaf 5.5
staat een overzicht van de benodi~de hulpp~o9ramma's.

De listin9s van de geimplementeerde pr09ramma's
vindt men in biJlage 1.

Het geimplementeerde s~steem is een vereenvoudi~de'

versie van het in hoofdstuk 4 besproken s~steem:

- Men kan n09 geen IOTRACE-~egevens opvraSen.
De enise SW-stuurparameter is SIPaan/uit. Het
veranderen van de SW-stuurparameter gebeurt dan
ook in een stap.
De middelins van SIP- en HW-meetgegevens Sebeurt
niet continu maar per middelin9sinterval. Dat wil
zeSsen dat het Sepresenteerde ~emiddelde per
middelinssinterval wordt vernieuwd.
De hardware monitor is n09 niet ~ereed. De soft
ware is aanweziS in het PDP-s~steem m.u.v. de
opbouwprocedures voor de HW-plaatJes HWPLl en
HWPL2. De ~oftware wordt in deze documentatie voor
zover als mOSeliJk is, besproken.

Door deze vereenvoudiSinS ziJn de pro9ramma's een
voud±~er van opbouw.
Het OP de PDP 11 compute~ aanwezise 'send/receive'

-mechanisme kan maar een bepe~kt aantal parameters per
bericht overzenden (ca. 10 inteserwaarden). Indien
men meer gegevens wil overzenden dan moet men het be
~icht uitbreiden door een deel van de gegevens in een
file te plaatsen. De gegevensin die file moeten word
en beschermd; ze mogen niet overschreven worden voor
dat de ontvanger ze heeft gelezen. Dit wordt bereikt
door de zender na het uitzenden van het bericht te
laten wachten OP een teru9meldin9 van de ontvanger.
De ontvanger zendt die te~usmeldin9 nadat de ~esevens

uit de file verwerkt ziJn.
De naam van een ontvanger best~at uit 6 sisnificante

karakters. De ontvansers hebben de volgende namen:
- Het update-pr09ramma, SDUPDA.

HWinterface, SDHWIN.
SWinterface, SDSWIN.
Het besturinssprosramma, SDBEST.
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Het verzenden van een bericht ~ebeurd met behulp
van de procedure SZEND(NA:ARRAYC1 •• 6J OF CHAR;
KODE,B,C,D,E,G:INTEGER).
NA bevat de naam van de ontvanSer.

Het ontvan~en van een bericht sebeurt met behulp
van de procedure ONVANGCVAR KODE,A,B,C,D,E,F,G,H:
INTEGER) indien men het prosramma -wil laten wachten
OP een bericht. De parameter H is 0 indien er een
bericht aanwezis is en is 5 indien het programma OP
een bericht moest wachten. In het tweede ~eval moet
no~ eens de procedure ONVANG aanSeroeF-en wol"den OR.

de soede parameterwaarden binnen te kriJ~en, in eerste
instantie wordt het ~ro~ramma, n.l. alleen ~ewekt, het
bericht wordt no~ niet binnen~ehaald. Dus het ont
vanSen van een bericht ~ebeurt als vol~t:

ONVANGCKODE,B,C,D,E,F,G,H)
IF H=5 THEN ONVANGCKODE,B,C,D,E,F,G,H)

Indien men een pro~ramma alleen wil laten kiJken
of er een bericht is dan ~ebeurt dat met behulp
van de procedure ONTVANCVAR KODE,B,C,D,E,F,G,H:
Externe file's kunnen ~eko~~eld worden aan interne

file-variabelen om ze zo ~oe~ankeliJk te ~aken voor
eeil F-ro~ranlRla.

Hiervoor bestaan de vol~ende o~drachten:

- REWRITECF,'FILENAAM').
Hierdoor wordt een externe file met de naam FILE
NAAM ~ecreeerd die Seko~~eld is aan de interne
file-variabele F.
RESETCF,'FILENAAM').
Hierdoo~ wordt de interne fil~-variabele F ~ekop

peld aan de reeds bestaarlde e>:terne file FILENAAM.
F wordt dan sereset CFILENAAM dus ook).

- BREAKCF).
De sesevens dienaa~ een externe file word~n ~e

schreven worden ~ebuffe~d, hierdoor ontstaat ~r

een vertrasin~ in Met sesevenstrans~ort. Door mid
del van een BREAK-opdracht kan men de bufferin
Moud o~enblikkeliJk naar de externe file sturen.
CLOSECF).
De koppelinS tussen de file-variabele F en de biJ

- behorende externe file wordt verbroken.
lndien een proSramma via een extra as~nchrone ver

binding wil communice~en met ziJn omsevin~ dan se
beurt dat door middel van 2 externe file's: Een
input- en een output-file. Deze file's ziJn ~e ver
~eliJken met de file's input en output van de ter
minal, men kan ze echter wel zelf specificeren en
heeft daardoor een srotere vriJheid.
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In de prosramma's moeten vaak karakterstrinss in
setallen worden omsezet en omsekeerd. We maken hier
voor sebruik van 2 procedures:
- KARCY(AANTAL:INTEGER; VAR CYFER:INTEGER;

F:ARRAYC1 •• 4J OF CHAR).
Dez~ procedure zet de eerste 'AANTAL' karakters uit
F om in een Setal en plaatst dit in CYFER. Het eer
ste karakters van F is het meest sisnificante.
CYKAR(AANTAL,CYFER:INTEGER;

VAR F:ARRAYC1 •• 4J OF CHAR).
Deze procedure zet dewaarde van CYFER om in
AANTAL karakters en plaatst deze in de eerste
AANTAL plaatsen van F, F[lJ bevat het meest
siSnificante ka~akter.

De procedures SZEND,ONTVAN,ONVANG,ONTKOPPEL en
SLAAP vormen in feite een omhulsel om eenaanroep
van een MACRO-routine. De opbouw van deze procedures
in deze documentatie niet verder behandeld (zie lit.3).

De procedures ONTKOPPEL en SLAAP kunnen apart wor-
den secompileerd, de overise procedures moeten te
samen met het hoofdprosramma worden Secompileerd
omdat niet alle parameters toteen varl de basis
t~pen behoren.

5.2 Toelichtins biJ de prosramma's.

Deze parasraaf bevat per ~rosramma een toelichtins
biJ d~ listins. De prosramma-li~tinss vindt men in
biJlase 1.

A. Klokprosramma.
Het klokprosramma maakt sebruik van de procedure

SLAAP(TYD:TNTEGER). Deze procedure laat het aan~oe

pende prosramma een bepaalde tiJdsduur slapen. Deze
tiJdsduur is seliJk aan de waarde van de parameter
TYD in sekonden.

B. Het uPdate-prosramma.
BiJ het besin van het uPdate-prosramma wordt het

uPdate-interval 1000 sekonden Semaakt zodat men
tiJd Senoes heeft om het s~steem OP te sta~ten

(zie biJlase 4).
Initieel besint het prosramma met het presenteren

van het SIP-overzichtsplaatJe (zie 4.4).
De kode van een plaatJe bestaat uit een letter.

Het besturinssprosramma stuurt biJ een verzoek voor
een nieuw plaatJe de ASClI-waarde van de plaatJes
kode naar het uPdate-prosramma. Voorlopis ziJn er
7 plaatJes seimplementeerd met SIP-sesevens (A-G).

De letters H en I ziJn al sereserveerd voor de
HW-plaatJes HWPLl en HWPL2.

\
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C. Het besturinsproSramma.
Het besturinSsproSramma moet berichten van andere

OPA-prosramma's en input van de operator kun-
nen verwerken. Nadat het besturinssprosramma seakti
veerd is moet eerst sekeken worden of er een bericht
aanwezis is (m.b.v. de procedure ONTVAN). Indien er
seen bericht aanwezis is dan is het prosramma door
input seaktiveerd.

De' input van de operator Seschiedt in 2 stappen:
Eerst wordt de letter '0' inseseven. Het s~steem

antwoordt dan met de tekst 'OPDRACHT:', indien dit
niet het ~eval is dan moet hiJ opnieuw '0' in
t~pen.

- Het int~perl vem de eiSerll iJke opdracht.
Deze splitsins is Semaakt om te voorkomen dat OP

drachten van de operator sebufferd worden als er
een bericht binnenkomt meteen nadat het prosramma
door input is seaktiveerd.

De input wordt door het besturinssproSramma be
schouwd sIs een reeks kara~ters.

De o~erator kan de volsende opdrachten aan het
s~steem Severl:

P<k> , het aanvraSen van een nieuw plaa~Je.

H<n><n><n> , het veranderen van de HW-s~uurparameter.

U<n><n> , het veranderen van het UPdate-interval.
I<b> ,het veranderen van de SW-s~uurparameter.

<Ir~>: := ' A' ••• ' I ' •
·(rl)· : : = \ 0 \ ••• \ 1 \ •
·:"~b:::.: : = '0 \ : ' 1 ' •
·De k-waarden H en I behbren biJ de nos.niet serea
liseerde HW-plaatJes HWPLl en HWPL2.

waarde van de SW-

het te presenteren, kode van
,:.laatJe.

Het doorSeven van een nieuwe
stuurparameter SIPaan.
<SIPAAN><CR).
SIPAAN: :='0': '1'.

b.

D. SWinterface.
Het prosramma SWinterface is sekoppeld aan een apar

te I/O-poort (KB22) via 2 file's, beide van het t~pe

file of char.
- Een inputfile KB22:IN/MODE:l.
- Een outputfile KB22:UIT/MODE:1.

Beide files ziJn van het predikaat MODE:1 voorzien
om san ~e Seven dat de binnenkomende- en uitsaande
seSevens niet'door het s~steem ~orden Seinterpreteerd.
Dit is o.a. noodzakeliJk om het teruSzenden van 'CR'
en 'LF'-karakters door de PDP te voorkomen.

Er kunnen 2 soorten opdrachten in de outputfile
worden Seze~:

a. Een aanvraaS voor SIP-meetSesevens die in een
plaatJe Sepresen~eerd moeten worden.
De opbouw van deze opdrachten is als volst:
<KODE><CR).
KOrIE: : =' A' ••• 'G'



De o~drachten kunnen in de UNIVAC worden ~ebufferd,

zodat het niet nodis is Offi te wachten totdat de
UNIVAC weer Sereed is Offi input te ontvanSen.

Na het uitsturen van een o~dracht van het t~pe a
wacht SWinterface OP het antwoord van de UNIVAC.
Dit antwoord is al~ volst o~Sebouwd.

<AANTAL>«MOM.WAARDE><GEMIDDELDE».
<AANTAL>::=<m><m><m>.
<MOM.WAARDE>::=<m><m><m>.
<GEMIDDELDE>::=<m><m><m>.
(m>::='O' ••• '9':' '.
Een s~atie wordt omSezet in o.
AANTAL is het aantal sesevensparen.

ORI de boodscha~ te kurlrlerl orlders'cheiderl varl rdet
relevante SeSevens wordt elk stukJe van de bood
schap voorafSesaan door een '!'-teken en afsesloten
door een 'CR'-teken.

Het '%'-teken duidt het einde van de boodscha~ aan.
De ~rocedure INLEES zorst voor dit uitfilteren van
de relevante ~eSevens.

De ~eSevens~aren worden o~seslasen in de file
SWBE1.DAT (zie 5.3).

E. HWinterface.
Het prosramma HWinterface is ook aan een aparte

I/O-poort (KB23) Seko~~eld via de file's KB23:IN/MODE:l
en KB23:UIT/MODE:1 (zie ook beschriJvins SWinterface).

Er kunnen 2 soorten o~drachten in de outputfile
worden sezet. .
a. Een a~nvraaS vocir HW-meetgeS~vens die in plaatJe

Sepresenteerd moeten worden.
De o~bouw van deze o~drachten is a1s volst:
<KODE><CR>.
KODE::='H'I'I' ,kode van het te ~resent~ren

plaatJe.
b. Het doorseven van "een nieuwe waarde van de HW

stlJIJr~araRleter •
De o~bouw van deze o~drachten is als volst.
<HW-STUUR><CR>.
<HW-STUUR>::=<n><n><n>.
<~rl~:': :='0' ••• '9'.

De o~drachten voor de HW-monitor kunnen worden se
bufferd, zodat het nodis is te wachten totdat de
HW-monitor weer sereed is om input te ontvansen.

Na het uitsturen van een opdracht van het t~pe a
wacht HWinterface op antwoord van de HW-monitor.
Dit antwoord is als volst opsebouwd:
<HW-STUUR><p><p><p><~><p><p><p><p>.

<HW-STUUR>::=<n><n><n>.
<p>: : =<MOM. WAARDE><GEMIDDELDE> ,SeSeverlspaar.
<MOM.WAARDE>::=<n><n><n>.
<GEMIDDELDE>::=<n><n><n>.
<rl>: :='0' ••• '9'.



5.3 Gerealiseerde ~laatJes.

Er ziJn 7 SIP-plaatJes ~erealiseerd (zie 4.4). Het
ziJn echter concept-plaatJes dat wil ze~~en dat er
~edurende de test~ase in samenwerkinS met de opera
tors no~ verbeterin~en aa)~ebracht zullen kunnen
worden. In biJla~e 2 vindt men de ~oto's van de
serealiseerde plaatJes.

Deze para~raa~ beperkt zich tot enkele al~emene

opmerkin~en over de opbouw van de plaatJes.
De precie%e oP%et van de procedures die de plaat

Jes opbouwen vindt men in biJlase 1 in de listin~

van het besturinssp~o~ramma.

De GIGI-terminal kan door het ontvansen vaneen
speciale reeks tekens omsezet worden van tekst
mode (normale te~minal) naar ~rafische mode (pre
senteren van plaatJes) en ter~~. De procedures
voor het oPbouwen van de plaatJes zetten de GIGI
in ~ra~ische mode, sturen dan een serie sra~ische

opdrachten naar de GIGI en zetten da GIGI dan teru~

in tekst-mode. Een uitsebreidere beschriJvins van
de GIGI vindt men in lit.2.

De SIP-pllatJes maken sebruik van 3 kleu~en:

Groen, om achtersrond Sesevens te presenteren.
- Rood, om momentane waarden te ~resenteren.

- Geel, om Semiddelden te presenteren.
Er is sekozen voor de%e 3 kleuren OP srond van er

·sonomische richtliJnen (%ie lit.!).
In de SIP-plaatJes worden 3 verschillende karakter

sroottes sebruikt:
a. De kop van elk plaatJe bestaat uit karakters met

een hooste vanB ~n een breedte van 7 mm.
b. De tekst in het overzichtsplaatJe bestaat uit

karakters met een hoo~te van -6 en een bre~dte van
5 ~m.

c. De tekst in de overiSe plaatJes bestaat uit
karakters met een hooste van ~ en een breedte van
3 mm.

De tekstformaten voldoen aan de erSonomische richt
liJnen (zie lit.1). Hiervoor moest de karaktera~

stand tussen de karakters van het t~pe c expliciet
worden verSroot (zie lit.2).

Een uitsebreidere beschriJvinS van de serealiseerde
plaatJes vindt men in lit.l.



5.4 Hulpprogramma's.

Het OPA-s~steem maakt biJ het opstarten en stop
pen gebruik van ~ hulpprogramma's:
a. He~ programma DECLAR.

Dit programma definieert een untvanser die Sekop
peld is aan de Job die nlet de ternlinal is v-erbor,
den. De naam van de ontvanSer <6 letters) wordt
door het proSramma opgevraagd.

Het proSramma antwoord met het presenteren van
van een ciJfer. Als dit ciJofer orlgeliJk aan 0 is
dan is er iets mis SeSaan. De oorzaak kan men
bepalen door het ciJfer OP te 20eken in de
'ERROR LIST' van het RSTS-s~steem <zie lit.3).

b. Het proSramma REMOV. .
Dit prog~amma vernietiSt de ontvanger die behoo~t

biJ de Job die met de terminal verbonden is. Het
programma presenteert een 0 om aan te ~even dat
het verwiJderen succesvol is verlopen.

c. Het programma KOPPEL.
Dit programma zorgt voor een koppeling van de
terminal en de UNIVAC via I/O-poort KB22, 20dat
men vanaf een teTminal opdrachten naar de UNIVAC
kan zenden. Het programma schriJft 'INPUT:' en
Saat dan OP input wachten. Het '!'-teken is het
afsluit$~mbool van de input. Nadat het program-
ma de boodschap naar de UNIVAC gezonden heeftf
gaat het wachten OP inpu~ van de UNIV~C. Elk
binnenkomend teken wordt UP hetscherm sep~es~n
tee~d. Indien men 'weer ·een opdracht naar het UNIVAC
s~steem wil sturen dan ~oet het programma onder
broken worderl.
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BIJLAGE 3: GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN HEr OPA-SYSTEEM.

Men kan het OPA-s~steeffi verschillende o~drachten

Seven. Hiervoor dient men eerst te wachten totdat
het momentane ~laatJe af is en er een kni~~eren

rechthoekJe onderaan links o~ het scherm verschiJnt.
Dan moet men O<CR> int~~en en wachten t~tdat de ter
minal de tekst 'OPDRACHT:' onderaan o~ het scherm
presenteert. Indien in ~laats daarvan een nieuw
plaatJe wordt o~sebouwd dan moet men ~eer o~nieuw

besinnen.
Nu kan men de eisenliJke o~dracht int~pen. Dit kan

ziJn:
a. Het o~vraSen van een be~aald ~laatJe.

P<letter><CR>.
AfhankeliJk van de inset~pte letter wordt een be
paald plaatJe Sepresenteerd.
A: Overzichts~laatJe.

B: Geheusen~laatJe.

C: CPU-plaatJe.
D: IO-deadlock-plaatJe.
E: DISK-kanaal plaatJe.
F: DISK-kanaal-plaatJe.
G: Interrupt-plaatJe.
H: Hardware-plaatJe 1.
I: Hardware-plaatJe 2.

b. Het veranderen van het uPdate-interval.
U<setal><CR>.
Het nieuwe uPdate-interval is de waarde van ~e

tal in sekonden.
Het setal bestaat wit 2 ciJfers en moettussen
05 en 99 liSsen.

c. Het verandereri van de 5W-stuurparameter.
I<stuur><CR>.
Als stuur 0 is dan worden de SIP-metinsen ~estopt,

Als stuur 1 is dan worden de SIP-metinsen sestart.
d. Het veranderen van -de HW-middeltiJd.

H<HW-stuur><CR>.
De nieuwe HW-middeltiJd is de waarde van HW-stuur
in sekonden.
HW-stuur is een setal bestaande uit 3 ciJfers en
moet tussen 005 en 999 lissen.



BIJLAGE 4: OPSTARTEN EN STOPPEN VAN HET OPA
SYSTEEM.

Om het s~steem OP te starten moet men de volsende
handelinSen verrichten.
a. InloSSen OP PDP.

- HELLO.
- 100,100.
- DELNOY.

b. PDP en UNIVAC koppelen.
Moden. aanzetten.

- Telefonisch verbindinS maken <tel.718244).
- InloS-procedure van UNIVAC vanaf een PDP-ter-

minal doorlopen m.b.v. het prosramma KOPPEL.
- Site-id: UTOTTO.
- User-id/pasword:6NDEL/SD.

- Bufferen van input: @@CQUE.
- Opstar~en van UNIVAC-prosramma.

- @XGT PLO.TEST.
b. OPA-proS~amma's opstarten.

- RUN DECLAR ,SDSWIN.
- RUN SWINt
- inlossf;m.
- RUN DECLAR ,SDHWIN. +
- RUN HWIN. +
- inlossen. +
- RUN DECLAR ,SDUPDA.
- RUN UPDATE.
- inlosser,.
- RUN KLOK.
- inloSSen'.
- ~UN DECLAR ,SDBEST.
- RUN BEST.
- uPdate-interval ins~ellen.



BiJ het sto~~en van het DPA-s~steeID moeten de
yolsende handelinSen worden yerricht.
a. OPA-~rosramma's afbreken.

- -C (afbreken van besturinss~rosramma).

- ATTACH ,Jobnummer. +
- -C (afbreken van een van de oyeriSe 4 ~ro- +

Sramma's, afhankeliJk van Jobnummer). +
-ATTACH ,~obnummer. .
- -C (afbreken van een van de oyeriSe 3 ~ro-

Sramma's, afhankeliJk van Jobnummer).
- ATTACH ,Jobnummer.
- -C (afbreken van een van de 2 oyerSebleyen

~rosramma's, afhankeliJk van Jobnummer).
- ATTACH ,Jobnummer.
- -C (afb~eken laatste ·~roSramma).

RUN REHOV.
b. PDP en UNIVAC ontko~~elen.

Uitlos-~rocedure van de UNIVAC via een PDP-ter
minal m.b.v. ~roSramma KOPPEL.
- (!FIN.
- @@TERM.

- Modem afzetten.
c. Uitlossen o~ de PDP.

- BYE F.

O~m.: Indien de HW-monitor niet aan het s~steem se
ko~~eld is clan hoeft HWinterface niet o~Sestart

te worder, er, biJ hetsto~~erl is een Job minder
.in het s~steem aanweziS. De handelinsendie dan.
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