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Samenvatting.

Dit verslag van een afstudeeronderzoek beschrijft eenstel
variabelen, die als basis kunnen dienen voor de performance
metingen van een computersysteem en de presentatie van
meetgegevens.

Bij de presentatie van meetgegevens is gekozen voor een
flexibele aanpak. Door middel van een inquiry-taal kan
men variabelen kombineren en uit de bestaande variabelen
funkties samenstellen. De funkties hebben betrekking op

tijdsintervallen die eveneens te kiezen zijn.
De funkties worden weergegeven in grafieken of tabellen.
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I. Inleiding
Het Rekencentrum THE beschikt over een Burroughs B7700
computersysteem. In het verleden is gebleken dat meetgegevens
van het computersysteem, te gebruiken bij performanceverbeter
ingen en planning op langere termijn, moeizaam te verkrijgen
waren.
De behoefte bestaat om tot een kontinue registratie te komen
van meetvariabelen die bepalend zijn voor het systeemgedrag o
Welke variabelen zijn dat? En hoe kunnen we deze verkrijgen?

In hoofdstuk 2 worden performancevariabelen besproken die een
rol kunnen spelen in de analyse van het computersysteem.
De bestaande meet- en analyse- pakketten komen daar ook aan
de orde, waaruit zal blijken dat ze minder geschikt zijn om
gegevens op lange termijn te presentereno

We kiezen voor een flexibele presentatie van gegevens.
Dit realiseren we door een PERFORMANCE BANK te creeren
met voor iedere daarin aanwezige variabele, een waarde per
30 minuten te registreren.
De PERFORMANCE BANK gebruiken we als bron voor aIle gegevens
die we willen presenteren. Bij de presentatie maken we gebruik
van tijdreeksen (hoofdstuk 3).

Met behulp van tijdreeksen kunnen we variabelen uit de
PERFORMANCE BANK kombineren tot een nieuwe variabele (trans
formeren) en we kunnen meetwaarden presenteren die betrekking
hebben op veelvouden van 30 minuten (dag,week,maand etc.).

Met behulp van de inquiry-taal in hoofdstuk 4 kunnen we zowel
interactief als met behulp van kaarten, het verloop van
performancevariabelen presenteren als functie van de tijd
(typisch dagprofiel, maandprofiel etc.).

Het accent is gelegd op presentatie via een grafisch beeld
scherm met Hard Copy mogelijkheid, presentatie in tabelvorm
is ook mogelijk.
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In hoofdstuk 5 wordt de implementatie beschreven van het

presentatie-programma.

Dit verslag wordt besloten met enige slotopmerkingen

(hoofdstuk 6) en een overzicht van de geraadpleegde

literatuur.
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2. Meten van de performancevariabelen van een computer-
systeem(Burroughs B 7700)

2.1. Performance van een computersysteem
Om de performance van een computersysteem te kunnen beoordelen
en eventueel te verbeteren, willen wij deze met en.
We kunnen de performance van een computessysteem op twee
manieren beschouwen, te weten de effectiviteit (effectiveness)
waarmee een opdracht door het computersysteem wordt uitgevoerd,
(dit is hoe een systeemgebruiker de performance van het computer
systeem ervaart) en de efficiency waarmee het computersysteem
gebruik maakt van zijn resources, om de betreffende werklast
uit te voeren.

De performance van een computersysteem is afhankelijk van de
werklast. Onder werklast verstaan we de verzameling van taken
dat het systeem op een bepaald moment verwacht.

2.2. Performancevariabelen en variabelen die het systeem
karakteriseren

We kunnen de performancevariabelen in de volgende drie groepen
onderscheiden:

-variabelen die de werklast weergeven

-variabelen die de effectiviteit van het computersysteem
weergeven

-variabelen die de efficiency van het computersysteem weergeven

De variabelen die het computersysteem karakteriseren kunnen
we verdelen in:

-variabelen die de stuurgrootheden weergeven

-variabelen die de configuratie van het systeem weergeven
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2,,2. Io Werklastvariaheles:,,'
De werklast van het Burroughs B 7700 computersysteem

bestaat uit jobs en sessies.
Het systeem kent de jobklassen QO - Q6. De jobklassen
worden gebruikt om de beschikbare kapasiteit te verdelen
over de aanwezige jobs. De gebruiker kiest een jobklasse
afhankelijk van wat hij van het systeem vraagt(hoeveelheid
in en output, processtijd etco).
Hoe meer hij vraagt hoe langer hij bereid zal moeten zijn
te wachten.
Bij de Burroughs B 7700 is de job de hoeveelheid werk die
door een gebruiker aan het systeem wordt aangeboden.
De job bevat een aantal taken die uitgevoerd moeten worden,
en instructies voor het operatinsystem hoe dit uitgevoerd
mo et worden.
Voorbeelden van taken zijn sen programma compileren of
een programma uitvoeren.
Een sessie is de hoeveelheid werk dat interactief aan het
systeem wordt aangeboden. Tijdens een sessie kan men taken
opstarten, uitvoeren en programma's editeren.
Bij een sessie kan men onderscheid maken tU8sen interactieve
taken en niet- interactieve taken.
Voorbeelden vaL interactieve taken resp. niet interactieve
taken zijn gegevens opvragen uit een databank een compiletie
een funktie berekenen.
Naast de job-taken kent het B 7700 - systeem systeemtaken
die nodig zijn om jobs uit te voeren.
Het model van de Burroughs B 7700 in fig.2.I laat de componenten
zien waarvan het gedrag invloed heeft op de performance
van het systeem.
Het verloop van een job door het systeem kunnen wij ons als
voIgt voorstellen:
Een job wordt ingelezen in de opgegeven jobklasse(Q2, Q3,
Q4, Q5 of Q6). De job wordt toegelaten wanneer het systeem
dat toelaat.

Is de job toegelaten dan begint het systeem aan de eerste
taak van de job.
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Mocht er te welnlg geheugen ruimte beschikbaar zijn, dan

wordt de taak tijdelijk in de SHEETQUEUE gezet.
De job(taak) vraagt de processor aan en wordt in de

READYQUEUE gezet.
Nadat de job(taak) processortijd ontvangen heeft, kan de
job(taak) om een i/o - transfer vragen naar een device
(bijv. disk).
Is de transfer voltooid dan wordt de job(taak) weer in
de READYQUEUE gezet.
Na beeindiging van de laatste taat van de job verlaat de
job het systeem.
Het operatingsystem regelt nu de output van de job naar

de PRrnTER 0 f PLOTTER.
De werklast karakteriseren we door voor elke jobklasse per
tijdsinterval te meten bijv:
- het gemiddeld processorgebruik

het gemiddeld i/o gebruik
het gemiddeld geheugengebruik voor data
het gemiddeld geheugengebruik voor code
het gemiddeld aantal taken in een job
het gemiddeld aantal regels output
het gemiddeld aantal kaarten input
het gemiddeld aankomst interval tussen twee jobs bij
een kaartlezer

- het gemiddeld aankomstinterval tussen twee jobs of
taken in het computersysteem
het gemiddeld aantal actieve jobs of taken in het systeem

en voor de sessies per tijdsinterval:
- het gemiddeld i /0 gebruik
- het gemiddeld geheugengebruik vocr data
- het gemiddeld geheugengebruik voor code

het gemiddeld aankomst interval van twee taken in het
computersysteem

het gemiddeld aantal taken van een sessie

- het gemiddeld aantal aangeboden sessie taken van het
systeem
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- het gemiddeld aantal actieve sessie gebruikers
- het gemiddeld aankomst interval tussen twee LOG ON's
- het gemiddeld aankomst interval van twee verzonden commando's

2.2.2.Variabelen die de effectiviteit van het computer

systeem weergeven.
De turnaroundtijd van een job kunnen we definieren als de

r

tijd die verloopt tussen het aanbieden van een job en het
beschikbaar komen van het resultaat.
Onder de elapsedtijd van een job of taak verstaan wij ie
tijd die verloopt tussen het moment dat de job of taak wordt
toegelaten tot het systeem(segin of Job resp. Begin of Task),
tot het moment dat de job of taak voltooid is(snd of Job
resp. Bnd of Task ). Het operating system zorgt daarna
voor de eventuele output bij een End of Job of End of
Sessio:1..
Voorbeelden van variabelen zijn per tijisinterval:
- het aantal voltooide jobs per jobklasse sn sessie

het aantal voltooide taken per jobklasse en sessie
de gemiddelde turnaroundtijd per jobklasse
de gemiddelde elapsedtijd per jobklasse en sessie

- de responstijd vanediting commands in CANDE
- de tijd dat het systeem niet beschikbaar is voor de

gebruikers

?3~~.yariab~1endt~ de eff~ci~ncy van het cOEputersysteem
weergeven

De turnaroundtijd van een job wordt o.a. bepaald door:
- Tc - Ta de tijd die verloopt tussen het aanbieden en het

toelaten tot het sYsteem(begin of job)
- de wachttijd in de SHEETQUEUE, als er onvoldoende

geheugenruimte beschibaar is
de wachttijd in de READYQUEUE is de tijd dat sen job op
een processor wacht

- de wachttijd in een i/o QUEUE is de tijd dat een job
wacht om op dat device een transfer te kunnen plegen

- de wachttijd in de PRINTQUEUE is de tijd dat een job na
voltooiing (end of Job) moet wachten tot de printer
beschikbaar is
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Voorbeelden van te meten variabelen per tijdsinterval zijn:
- het processorgebruik per jobklasse of sessie
- het processorgebruik door het operating system
- het minlmaal beschikbare geheugen gemeten in dat interval

- het gemiddeld beschikbare geheugen
- het aantal dis~acessen per disk
- het gemiddeld aantal wachtenden per QUEUE (READYQUEUE,

SHEETQUEUE, I/O QUEUE etc.),
- het aantal uitgevoerde editing commando's

2.2.4. Variabelen die de stullrgrootheden weergeven
De stuurgrootheden zijn systeem parameters, die gebruikt
worden bij de besturing van het computersysteem. Een job
klasse parameter is een stuurgrootheid, die voor de gebruikers
bekend is. De gebruiker kiest voor zijn job de passende
jobklasseo
Voorbeelden van jobklasse parameters zijn:
- maximaal to'3gestane processortijd
- maximaal toegestane geheugen aanvraag
- maximaal toegestane i/o transfertijd
- maximaal toegestane rege~ output
Met andere variabelen(Mix-limieten) regelt men de werklast.
De Mix-limiet van een jobklasse bepaaldhet maximum aantal
jobs van die jobklasse die tegelijkertijd actief mogen zijn.

2.2.5 Variabelen die de configuratie weergeven
AIle componenten van het systeem hebben een variabele
voor hun identiteit.

De aanwezige systeem componenten kunnen per tijdsinterval
worden geregistreerd. De software wordt bepaald door het
release nummer van het operating systemo



~Performance variabelen selecteren voor de B 7700
Op de vraag: "In welke variabelen zijn we geinteresseerd
en in welke niet?", was in eerste instantie geen bevredigend

antwoord te vinden.
Om dit probleem op te lossen werd een initiele keus van
variabelen samengesteld in een lijst. Deze lijst is verwerkt
in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Het voorgestelde meet
interval is 30 minuten.
De lijst werd uitgereikt aan enkele medewerkers van het
rekencentrum. De momentele realiseerbaarheid van de
variabelen werd buiten beschouwing gelaten. Uit de reacties
op de lijst met variabelen zijn de volgende conclusies
gemaakt:
- de lijst lijkt voldoende compleet
- de uiteindelijke verzameling gemeten grootheden moet goed

omschreven zijn
de verzameling moet uitbreidbaar zlJn zonder al te
ingrijpende wijzigingen in de opzet

- een snelle implementatie van een verzameling gemeten
grootheden maakt een selectie nodigo We kiezen uit de
momenteel beschikbare meetgrootheden.

2.3.I Het kiezen van het kleinste meetinterval
De intervallengte van 30 minuten is gekozen als kleinste
meetinterval om de fluctuaties van een variabele over een
dag te kunnen weergeven zie fig.2.2

'0: n: ,~: ,~: '''l: ~~ J~

--... t: (Hou~S)

fig.2.2 geN\. tw-t\o..round t.'yd Q:L

18:
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Fig.2.2. geeft de fluctuatie weer van de gemiddelde
turnaroundtijd van jobklasse Q2 gemeten op dinsdag

I8 september I979.
Registreren we aIle variabelen per 30 minuten, dan zijn
waarden per veelvouden van 30 minuten mogelijk.
Het aantal voltooide jobs van jobklasse Q2 per dag, per
week etc. is door sommatie van de waarden per 30 minuten te
verkrijgen.
Mede bepalend voor de keuze van het kleinste meetinterval
is dat we de duur van het meetinterval groter willen hebben
dan de meeste gebeurtenissen die we meten. Voor bijv. de
kortere jobs die men overdag verwerkt, namelijk jobklasse Q2
en Q6, is de turnaroundtijd zelden groter dan 20 minuten.
Fig.2.3 laat een frekwentieverdeling zien van de turnaround
tijden van jobklasse Q2:

JO B DUR AT ION FI'(QUENCY

TI ME SCALE: ONE STAn = 5 J08S
IN CUM

MI~ Tor AL AMT: 268 PCT AMT
40+ 100
3B.O 100
36.0 lOu
34.0 100 1
32.0 100
30.0 100
28.0 100
20.0 100
24.0 100
22.0 100 1
20.0 09)1 1
Ib .0 099 2
16.0 098 2
14.0 * 097 5
12.0 • 09& I)

10.0 Ir 093 7
t C8.0'*Ir**1r 091 25
1 Ob.OIIr*** OBl 23

•1 04.01········· 073 48
,I 02.011r****1r*1r1r*1r**1r* 055 79
t CO.OI************* 025 68
1 00= 1
1 1----1----1----1----1----1----1----1
\ 25 50 75 100 125 150 115

aantal jobs
fig.2.3 de frekwentieverdeling van de turnaroundtijden van
Q2 jobs op dinsdag I8 september I979
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2.3.2 Het toekennen van °metingen aan intervallen
Heeft een meting betrekking op meer intervallen, of als
de meetwaarde groter is dan het meetinterval, dan spreken
we af dat de metng de bijdrage levert in de interval waar

de meting werd begonnen. Bijv. bij het berekenen van de
gemiddelde turnaroundtijd van Q2 jobs wordt de meetwaarde
van een job toegevoegd aan de interval waarin de gebruiker
de job aanbood. Zie fig.2.4

~-1 I~....ti... t ..ro..L
.

I
~+1""

• 'oa, I I
4 •

I 3 I •4
~ I s I• .,

II 4 to •
I • .,.

I •
I .4

914 •I ~I

Fig.2.4
Turnaroundtijden van Q2 jobs verdeelt over 3 meetinter
vallen. Bijdrage aan interval i leveren job 6, 7, 8, 9 en IO.
Het resource gebruik o.a. processortijd, i/O tijd en
geheugengebruik wordt gemeten per job, taak of sessie.
Indien een job, taak of sessie langer duurt dan een meet
interval verdelen we evenredig over de betrokken meetinter
vall en.

2.3.3 Realiseerbaarheid van de metingen
De realiseerbaarheid van de metingen wordt eerst gezocht
in de bestaande meet- en analyseprogramma's.
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2.4 De aanwezige meet- en analyseprogramma's
SPARK(System Performance Analisis Review Kit) bestaat uit
de programma's LOGSTATISTICS, SAMPLER en SAMPLERANALYZER,
die gegevens produceren betreffende de performance van
de B 7700.

O'P£RATIN6 SYSTE.M

fig o2.5o analyse schema



-1B-

De SUMLOG is een disk~file die gecreerd wordt door het

operatiesystem.
In de SUMLOG worden chronologisch belangrijke gebeurtenissen
van het systeem zoals het begin en eind van jobs, taken en
sessies geregistreerd. In de SUMLOG wordt ook het gedeelte
van het resource gebruikt, dat voor de rekening van de
gebruiker komt geregistreerd. Een nadeel is dat informatie
over overheadgebruik en idle-tijd ontbreekt. Een ander
nadeel is dat het operatingsystem aIleen de geaccumuleerde
gegevens van het resourcegebruik van een job, taak of

sessie doorgeeft aan de SUMLOG.
M.b.v. SUMLOG is LOGSTATISTICS in staat de voortgang van jobs
en taken in het systeem te reconstrueren en allerlei
grootheden te bepalen. LOGSTATISTICS presenteerd per
ingesteld meetinterval de grootheden in een aantal rapport en.
LOGSTATISTICS beschouwd aIleen gebeurtenissen die volledig
binnen het meetinterval vallen(zie fig.2.4.).

SAMPLER is een programma dat op Bquidistante tijdstippen
(minimum afstand 5 sec.)meet o Omdat dit programma continue
over een tape moet beschikken, is dit programma niet
geschikt om permanent aanwezig te zijn in het systeemo
Het programma SAMPLEANALYZER voorziet evenals LOGSTATISTICS
in een aantal performance gegevens o SAMPLEANALYZER gebruikt
een sampletape gecreerd door het programma SAMPLER als
basis voor de te berekenen grootheden. Een onderscheid
tussen de twee programma's is gelegen in het feit dat
SAMPLEANALYZER zich niet beperkt tot de gebruikersactiviteiten
doch ook het operatingsysteem- en SAMPLER activiteiten
registreerd.

Burroughs levert ook het programma BARS. Dit programma
probeert m.b.v. een staafdiagram de waarden van variabelen
als processorbezetting, geheugen verdeling de toestand van
het systeem zichtbaar te maken op een beeldscherm.
Geen van de programma's levert gegevens over de turnaround
tijd van een job
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en responstijd van.CANDE timesharing system.
Daarvoor werd bij het analyseren van de turnaroundtijd
van een job een programma geschreven dat d~gelijks.uitgaande

van de SUMLOG de figuren 2.2. en 2.3. presenteerde.
Over de analyseprogramma's kan worden opgemerkt dat deze
door hun eenmalige structuur niet erg geschikt zullen zijn
om gegevens te leveren zoals wij die wensen.
Te verwachten is dat de SUMLOG als bron van informatie
kan dienen. Voor de meetvariabelen die niet of onvoldoende
nauwkeurig uit de SUMLOG te berekenen zijn zal een apart
programma voor gemaakt moeten worden.

2.5 De Performane Bank
De PERFORMANCE BANK is een diskfile met gegevens over de
performance van het B 7700- systeem. AIle grootheden die
betrekking hebben op een meetinterval worden opgeslagen
in een record. Voor aIle intervallen met equividistante
begintijdstippen van 30 minuten is er een record aanwezig
in de PERFORMANCE BANK.
In het volgende schema, zie fig.2.6, geven we het B 7700
systeem weer door de stuurgrootheden en door de hardware-en
software configuratie. Het systeem heeft een werklast, hoe
het systeem zich gedraagd onder onder die werklast hangt
af van de effectiviteit en de efficiency waarmee het
computersyteem de werklast verwerkt.
Het meetschema is geillustraard in fig.2.6

De SUMLOG voorziet in een gedeelte van onze informatie
behoefte de rest, o.a. overheadgegeven, zal door het
programma PERFORMFILL gemeten worden. PERFORMFILL reduceerd
aIle metingen en gegevens uit de SUMLOG zo dat deze
betrekking hebben op het interval van 30 minuten en voegd
een record met de gereduceerde gegevens toe aan de
PERFORMANCE BANK. Met het programma PERFORMVIEW kunnen de
gegevens uit de PERFORMANCE BANK verder gereduceerd worden
tot dag-,week- en maand waarden.
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In eerste instantie zal de PERFORMANCE BANK bestaan uit
va~iabelen waarvan de waarden te verkrijgen zijn uit de

SUMLOG.
Door te experimenteren met deze waardenwillen we uitzoeken
welke variabelen het systeem het best beschrijven.
Het moet mogelijk zijn om de variabelen die we willen zien
te kunnen specificeren. Doordat we per record een waarde
vaniedere variabele hebben kunnen we iedere gewenste
variabele en combinatie van variabelen uit de PERFORMANCE
BANK uitzetten in een grafiek als funktie van de tijd
(profielen).

Door de toegepaste interface met de PERFORMANCE BANK wordt
de werking van PERFORMVIEW niet gestoord als we een ander
kleinste meetinterval kiezen voor de PERFORMANCE BANK
(bijv. 20 minuten, I uur, I dag etc.)
PERFORMVIEW blijft ongewijzigd wanneer we nieuwe variabelen
toevoegen aan de PERFORMANCE BANK.

Daarom is het programma PERFORMVIEW flexibel gemaakt.
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3. Tijdreeksen
~.I Definities
Onder een frame verstaan we een aantal functiewaarden
gedefinieerd op equidistante punten van de tijdas.

n,h A ( )
~ T = xT' xT+h, • • • • • 0 0 • • • • • ,xT+ (n- I )h (3-I)

n is het aantal tijdstippen, h de onderlinge afstand en
T het begintijdstip.
xT is een waarde toegevoegd aan het interval rr, T + h).
Het product n • h noemen we de framelengte

Onder een tijdreeks verstaan we een aantal frames waarvan
de begintijdstippen onderling op gelijke afstand p(periode)
liggen.
Het aantal frames noemen we m.
De verzameling tijdstippen gerepresenteerd door de tijdreeks
noemen we de tijdbasis.
Het product m *p noemen we de span.
Een tijdreeks is volledig gedefinieerd door:

T beginpunt
h afstand tussen punten binnen een frame
n aantal punten van een frame
p periode van een tijdreeks
m aantal frames

Een tijdreeks waarvan de periode groter of gelijk is aan
de framelengte noemen we een profiel. Een tijdreeks waarvan
de onderlinge afstand tussen twee punten van een frame(h)
groter of gelijk is aan de span noemen we een dwarsprofiel.
Ter illustratie zijn de x waarden voor een profiel en
voor een dwarsprofiel uitgezet op de tijdas. Als voorbeeld
van een profiel nemen we de gemiddelde turnaroundtijd
van jobklasse Q2 van een week beginnend op,12 mei 1980
met een waarde per dag berekend tussen 8 - i8 uur:
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'- .:.:rn:.:..:::*.::p..:==--~.:....:*~1.:...:.:d...;.a..:g=__ ,

I
P = 1dap t~------~~~--+---------------t ~ ·····~t----------------------0,

I
I
I
I
I
I

,

e t:·~,;~·~..r
)(T~'(....-J}l'
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Xr-tf-to-l

..

fig.3o t profiel

Hierin is:

T = 12 mei 1980 om 8.00 uur
20 * 30 minuten de framelengte
7 * 't dag het span
x = Q2.AVG.TURNAROUNDTIME

Als voorbeeld van een dwarsprofiel nemen we een typisch
maandag profiel van de gemiddelde turnaroundtijd van Q2
over de maand mei van de uren 8.00 tot 18 uur.
Alle maandagen van mei beelden we af op een maandag.
De eerste maandag is 5 mei, de laatste is 26 mei.

n*h= ?-*1dag

fig.3.2 dwarsprofiel
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Hierin is:
T = I2 mei I980 om 8.00 uur
7* I dag de framelengte
20 * 30 minuten het span

3.2 Transformatie van tijdreeksen
Uitgaande van twee of meer tijdreeksen met dezelfde
tijdbasis kunnen we een nieuwe tijdreeks creeren door aan
de frames met overeenkomende punten op de tijdas een nieuw
frame toe te voegen.
Gegeven de tijdreeksen~

xn,h xn,h
-T '-T + p,
en
vnT,h v:.:,h
IL ''''-'1' + p,

n,h
··············'~T+ (m - I)p

n,h
• • • • • • •••• • •• • 'Y..T + ( m- I )p

Hieruit kunnen we construeren de tijdreeks:
zn,h zn,h n,h
-T '-T + p, •••••••••••••• , ~T + (m- I) p

}
n - 1

1•••••••••• , m

.......... ,k = O,I,

i = O,I,

Door achtereenvolgens voor iedere tijdstip van de tijdbasis
~ transformatie uit te voeren.

~~'~ iP) k = f {~~'~ iP)k J(~'~ iP) k

bij het (k + !)- de

+ f (Y..~' h ) k + K

Gn,h)k + r

H" " "(, n,h )
~er~n ~s\~T + ip k de waarde horende

tijdstip van de (i + 1)- de frame.
Voorbeelden:

G-~,h)k=~ (~,h ) k
~.h)k =c(C!~,h) k•
o'.rUlK zijn constanten.
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3.3.Reductie van tijdreeksen
Door aan elk frame van een tijdreeks een waarde toe te
voegen met een reductiefunktie F zijn we in staat om nieuwe

tijdreeksen te definieren.
Gaan we uit van de tijdreeks:

n,h
!T + p'

Dan definieerd

n,h
· · .. · .. · · · · ·!T + (M - 1) p

(yT, yT + p, •••••••••• ,yT + (m -~) p )m,p
;'LT =

__ (F(xn,h) F(xn,h +) F(xn,h p) )-T ' -T P '0 •••• 0 -T +(m-l)

~en nieuw frame. YT = F(!~,h)
is de waarde die dom.v. reductie toevoegen aan het interval
[T, T + p). Hoewel de functiewaarde in feite berekend is

over het interval [ T, T + nh) beschouwen we di t als toe
gevoegd aan het interval [T, T + p).

Beschouwen we de tijdreeks:

In, p
;'LT + p" ••••••••••••••• ,

t

v:: '+P
"-'1' (m'- 1) p'

dan kunnen we die weer reduceren tot de functie ~;,p

d.m.v.de reductie:
t " •

~~'P = (G(~~'p), G(~~'f p' ), ••••••• G(~~'f(mr_ 1) p') )

Is de tweede reductie een gewone

de span da t m * p = mt * p' en ~ =p
" .geldt m* p = h"* n en p -= p

reductie dan geldt voor
en voor een dwarsreductie

In fig.3.3. is een voorbeeld van een tweestaps reductie
uitgetekerl. Als voorbeeld nemen we het typisch weekprofiel
van de eerste 4 weken van mei 1980 van het aantal voltooide

jobs in Q2. (aIle weken van mei afbeelden op 1 week)
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Yr.llt",,- &')tp

~.. R'(t\I~i) 1
'tr..~'(~-Jrf(rrt ..i)

Fig.3.3 reductie in twee stappen J) e" ~)
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Hierin is voor de eerste reductie:

T = 1 mei 1980 om 0:00 uur
48 *30 minuten de frame1engte
28 * 1 dag het span
x: het aanta1 vo1tooide jobs per 30 minuten
y: net aanta1 vo1tooide jobs per 1 dag

Voor de tweede reductie:
T = 1 mei 1980 om 0:00 uur
4 * 1 week de frame1engte
7 * 1 dag het span
y: het aanta1 vo1tooide jobs per 1 dag
z: het gemidde1d aanta1 vo1tooide jobs per weekdag
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4. Ing"lriry taal

Met de introductie van de PERFORMANCE BANK in hoofdstuk
2 & 5 is de keuze gemaakt hoe de waarden van de performance
variabelen worden opgeslagen.Het programma PERFORMVIEW
verwerkt en presenteerd de gegevens \lit de PERFORMANCE
BANK. Door te kiezen voor een flexibele opzet van
PERFORMVIEW kunnen we performance variabelen naar behoefte
presenteren. Werken met PERFORMVIEW is mogelijk zowel
interactief als m.b.v. kaarten. Om PERFORMVIEW flexibel
te maken is er een inquiry-taal gemaakt die door PERFORM
VIEW wordt verwerkt.

Het accent is gelegd op de grafische presentatie, presentatie
in tavelvorm is ook mogelijk.
De grafische presentatie gebruikt het reeds aanwezige
utility programma PREVIEWER. De grafische presentatie
kan geschieden op zowel een grafisch beeldscherm met
hard-copy mogelijkheid als op een plotter.

(in<:l-Vit",Y taa.L)

•

3" i.sc.h.e- f ~4U'\to..tie.

~. Lt1. .l:)c.hQmo... 'PE.~~O~MYI EW
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De gebruiker heeft de beschikking over de cattegorie~n

(specification) en (command), voor de syntax zie appendix AI.
Met behulp van (timespecification) en·(functiondefinition)
kunnen gegevens uit de PERFORMANCE BANK geselecteerd
worden. De opdracht tot grafische presentatie van de
geselecteerde gegevens wordt uitgevoerd m.b.v.(drawcorr~and)

en de presentatie in tabelvorm m.b.v.(printcommand).

Voor elke variabele uit de PERFORMANCE BANK geldt dat de
waarde wordt bepaald door het begintijdstip van het interval
waarop de waarde betrekking heeft. Dan bezit de PERFORMANCE
BANK de basis van aIle door ons te construeren tijdreeksen

. . ~

Xoro ::CTo ~~ XTe ~ N~

Fig. 4.2. tijdreeks van een variabele uit de
PERFORMANCE BANK

hierin is:

X een variabele uit de PERFORMANCE BANK
To het initiele tijdstip van de variabele X

in de PERFORMANCE BANK
h 30 minuten, afstand tussen twee opeen

volgende waarnemingen
N het aantal waarnemingen sinds To

In de laatste paragraaf(9) zullen de meest voorkomende
profielen worden toegelicht met behulp van voorbeelden.



m.p;
in hoofdstuk 3 § I geldt:
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4.I. De tijdspecificatie
Door (timespecification) in te voeren ligt de tijdbasis
vast:

from T for n" h during
waar volgens de definities
T beginpunt
h afstand tussen de punten binnen een frame
n aantal punten van een frame
p periode van een tijdreeks.
m aantal frames

4.I.I. Voorbeelden.
Demonstratie van het verschil in het specificeren van een
profiel en een dwarsprofiel.
Profiel.

Wij wensen een profiel van de week beginnend op
I2 mei I980 per dag van 8 - I8 uur en uitsluitend
op werkdagen.

De tijdspecificatie luidt:
from 80/5/I2@ 8:00 for 20* 30 minutes during
57'f days;

T = 80/5/I2@ 8:00
n = 20
h = 30 minutes
p = I day
m = 5

fig. 4.3 span van het gespecificeerde profiel
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Dwarspro fi el.
We wensen het typische dagprofiel van dezelfde
week beginnend op I2 mei I980, van 8 tot I8 uur

en uitsluitend op werkdageno
De tijdspecificatie luidt:

from 80/5/I2 @> 8: 00 for 5~ days duri~

20~ 30 minutes;

T = 80/5/I2 @ 8: 00
n = 5
h = I day

m = 20

P = 30 minutes

1~+-1~....L.-......1-~--&..---£-~'--'"'--'"'---,"'---'--~I,---,--I
an 9: ~: -----..... t \0.."5 ~: l8:

fig.4.3
span van het dwarsprofiel

Opmerking:
Door bij een gewoon profiel de framelengte te verwisselen
met het span in de tijdspecificatie ontstaat er een dwars
profiel met een span gelijk aan de framelengte van het
gewone profiel.

4.2. De functiedefinitie
Een functie definieerd men met (function - definition).
De tijdbasis van de tijdreeks wordt bepaald door de laatst
gespecificeerde tijdbasis.

In de functiedefinitie is de getransformeerde tijdreeks
een (expression).
Voorbeefd tijdreekstransformatie:
Gegeven 3 jobklassen QI, Q2 en Q3.
Het aantal voltooide jobs per interval van 30 minuten
noemen we jobcompletions. Het aantal voltooide jobs van
QI is dan te schrijven als QI. jobcompletions.
Idem voor Q2 en Q3.
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Wij willen het totale aantal jobcompletions per interval
hebben.
De functiedefinitie luidt:

Y: = QI. jobcompletions + Q2. jobcompletions +

Q3. jobcompletions;
opm. Y en de variabelen van de expressie moeten dezelfde

tijdbasis hebben.

In de functiedefinitie z~Jn SUM, AVG, MAX, MIN en WAVG de
reducties die kunnen optreden:

o < . <-,;.J

u-oof'

be.pa.oL ~
VQ", Z I'\J 'l

-T+jp

n- I

~ ZT..- ~R.... jp
UtO

( n.R.)
SUM Z-. =

~I-"JP

AV G C7.";.~ )=
- I +Jf

GnA. )-MAX zT' -, - +JP

MIN
'1

L>OOI'

O~j<""-
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Voorbeeld:
We willen de gemiddelde elapsedtime van de jobklasse Q5
van een dag. Per 30 minuten beschikken we over de gepaarde
waarnemingen de gemiddelde elapsedtijd van Q5 en het
aantal voltooide jobs van Q5. In plaats van het gemiddelde
van een gemiddelde te berekenen berekenen we het gewogen
gemiddelde.
De functiedefinitie luidt:

Y: = WAVG(Q5.AVG.ELAPSEDTIME, Q5.JOBCOMPLETIONS)

~Het tekencommando
M.b.v. {drawcommand} presenteerd men een of twee profielen
van performancevariabelen in een figuur. Zie fig.4.4.
Het teken commando luidt

draw x;
of draw x, y;

x en y zijn gedefinieerde tijdreeksen.
In de figuur is ruimte gemaakt bij de assen voor:
- de gemeenschappelijke tijdschaal

de linker verticale as is voor de eerste variabele in het
tekencommando. Er is ruimte voor de schaalcijfers,
dimensie, variabelen naam en framelengte.

- de rechter verticale as is gereserveerd voor de tweede
variabele. De toegevoegde informatie bestaat uit dezelfde
componenten als die aan de linker as.

- bij de bovenste horizon tale as is ruimte gereserveerd
voor begintijdstip en span van de eerste variabele(links)
en begintijdstip en span van de tweede variabele(rechts).

Het volgende voorbeeld laat de grafieken zien van de
gemiddelde turnaroundtijd van Q2 op maanda~ 12 mei 80
(var x) en de typische maandag(var y):



X~l'\oNI~ MAY 80 y, M01\l14 ,.0 ""''''180
~" . 1.0 ••••.,.

'S,~:J! t
~~ t~

#- .$ o~

E .~ 10
m.~

i{s
JOlf

stl
• r ..,..

e;, 10 1J 11- J! )It 15' J' 11- 18

• i::: ~ \"OI.\lS

fig.4.4 dagprofiel en typischprofiel van Q2.AVG.TURNAROUND
TIME

Een voorwaarde voor het presenteren van twee grafieken in
een figuur is dat de profielen een gemeenschappelijke
tijdschaal hebben.

4.4. Het printcommando
M.b.v.(printeommand) presenteerd men tijdreeksen in een
tabel. De voorwaarde voor het presenteren van meer tijd
reeksen in een tabel is een gemeenschappelijke tijdschaal
zie fig.4.4.
Het printcommando luidt:

print x;
of print x,y, •.•• 000. 0 •• _, z;

fig.4.5. print lay-out
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De tabel herhaalt zich voor iedere veelvoud van 4 variabelen.

~ De schaalspecificatie
M.b.v.(scalespecification) kunnen we voor iedere tijdreeks
afzonderlijk, de default instelling van de boven-en
ondergrens van het tekenvenster overrulen. Bij de default
instelling vallen aIle waarden van de tijdreeks binnen het
tekenvenster afgerond op mooie getallen.

x

~~-----------~~ boue~~\'tS.7

T T1
~; ~~ ~~~ve"'s y
-~)~~oa.L

fig.4.6. tekenvenster
Bij het voorbeeld weergegeven in fig.4.4 is de schaal van x
en de schaal van y gekozen tussen 0 en 20 minuten om het
vergelijken te vergemakkelijken.

x bovengrens = y ondergrens = 20
x on~ergrens = y ondergrens = 0

x max = I4.2 , y max = 9.3
x min = I.9, y min = 2.2

Zonder gebruikmaking van de schaalspecificatie is het
tekenvenster:

IS

I~ii I
0

) 1¥~\-c.o.L
0

fig.4.7 max schaling x en y

x bovengrens = I5 , y bovengrens = IO
x ondergrens = 0, y ondergrens = 0
Dit komt omdat het programma als default de maximale waarde
van een variabele zoekt en deze afrond naar boven. Als
minimale waarde is 0 gekozen.
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Een tweede functie van de schaalspecificatie is een dimensie
van de variabele in de grafiek toe te kunnen voegen.
Deze mogelijkheid is aan de schaalspecificatie toegevoegd
omdat de momentele implementatie van de PERFORMANCE BANK
geen expliciete vermelding geeft van de 4imensie van de
variabelen.
Ook mogelijk is een conversie van een dimensie naar een
andere. Alle waarden van de tijdreeks worden bij de presentatie
aangepast, ook bij het printcommando.
Voorbeeld:
Van de gemiddelde turnaroundtijd van Q2 is gegeven dat de
dimensie in de PERFORMANCE BANK is in secondenCtijdreeks x).
De schaalspecificatie luidt:

scale x 0 to 1200 seconds;
Blijkt de schaal in minuten Czie fig.4.4.) een betere keuze
dan luidt de schaalspecificatie:

scale x 0 to 20 minutes from seconds- --
Bij de presentatie moeten alle waarden van de tijdreeks
door 60 gedeeld worden.

4.6. Het hulpcommando
(helpcommand) presenteerd een beknopte gebruiksaanwijzing.
Het hulpcommando luidt:

help;

4.7.Het showcommando
(showcommand) presenteerd chronologisch de specificaties
ingevoerd tijdens de lopende run van PERFORMV1EW.
Het showcommando luidt:

show;

4.8. Het exit commando
(exitcommand) beeindigt de lopende run van PERFORMV1EW.
Het exitcommando luidt:

exit;
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~Voorbeelden

4.9.1. Dagprofiel
Wij willen de grafische presentatie van de gemiddelde
turnaroundtijd van Q2 op 18 september 1979 tijdens de
werkuren 8 - 18 uur

)<.:1,-,£ 1&~ 9

8: ~~ Ie: \\: \'2.: 11:( \'4\ )\'$:
---~) 'l hoAts

fig.4.8 dagprofiel

\E.:

De presentatie realiseren we door:
from 79/9/18@ 8:00 for 1~ 30 minute§. during 20* 30 minutes
x: = Q2.AVG. TURNAROUNDT1ME;
draw x;
Hierin is;
- Q2.AVGoTURNAROUNDT1ME de gemiddelde turnaroundtijd van

Q2 per 30 minuten uit de PERFORMANCE BANK
- x de te presenteren tijdreeks
- 79/9/18~ 8:00 het begintijdstip
- 1~ 30 minuten de framelengte
- 20 het aantal intervallen in het profiel
- 20~ 30 minutes de span van het profiel

4.9.2.Maandprofiel
Wij willen de grafische presentatie van de gemiddelde
turnaroundtijd van Q2 over de werkuren 8 - 18 uur van
mei 1980.
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l'2.

)

~ \8 n
\ ~e~)

fig.4.9. maand profiel

De presentatie realiseren we door
from 80/5/I @ 8: 00 for 20.30 minutes during 3I~ I day;
y: = AVG (Q2.AVG.TURNAROUND);
draw y;
Hierin is:
- Q2.AVGoTURNAROUNDTIME de gemiddelde turnaroundtijd van

Q2 per 30 minuten uit de PERFORMANCE BANK

- AVG de reductiefunctie
- y de te presenteren tijdreeks
- 80/5/I~ 8:00 het begintijdstip
- 20*30 minutes de framelengte (8 uur - I8 uur)
- 3I het aantal intervallen in het profiel
- 3I ~ I dag de span van het pro fiel

4.9.3. Jaarprofiel met een en twee reducties
Wij willen de grafische presentatie van het totaal aantal
voltooide jobs van Q2 van een week over de eerste 20 weken
van I980.

2
V

\ 2. 't 6 (} Ie \2. I~ " 19 ~

-------......) ~ ll.aJel<9..V\)
fig.4.IO jaarprofiel
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De presentatie realiseren we door:
from 79/I2/3I~ 0: 00 for 336 ~ 30 minutes during 20* I weeks;

z; = SUM (Q2. JOBCOI1PLETIONS);
draw z ;
Hierin is:
Q2. JOBCOMPLETIONS het aantal voltooide jobs van Q2 per

30 min1ol.ten uit de PEHFORMANCE BANK
SUM de red1ol.ctiefunctie
z de te presenteren tijdreeks
79/I2/3I~ 0:00 het begintijdstip van week I
336*30 minutes = I week de framiengte
20het aantal intervallen in het profiel
Wij willen de grafische presentatie van het totaal aantal
voltooide jobs tijdens de uren 8 - I8 op de werkdagen van
een week over de eerste 20 weken van I980.
De presentatie realiseren we door:
from 79/I2/3I @ 8: 00 for 20-t 30 minutes during I40~ I ~;

u: = SUM (Q2.JOBCOMPLETIONS)
from 79/I2/3I @ 8: 00 for 5* I days durinei 20;\, I week;

v: = SUM (u);
draw vi
voor de presentatie zie fig.4.IO
hierin is:
- Q2 JOB COMPLETIONS het aantal voltooide jobs van Q2 per

30 minuten uit de PERFORMANCE BANK
- SUM de reductie functie bij de eerste en tweede reductie
- u het aantal voltooide jobs van Q2 tussen 8 en I8 uur
- 79/I2/3I@ 8:00 het begin tijdstip
- 20* 30 minutes de framelengte van de eerste reductie
- I40-¥c I dag = 20~ I week de span van het profiel
- v de te presenteren tijdreeks
- 5~ I day de framelengte van de tweede reductie
- '20 het aantal intervallen in het profiel
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4.9.4.Dwarsprofiel van een maand
Wij willen de grafische presentatie van een typische
maandag in mei van de gemiddelde turnaroundtijd van Q2
tijdens de uren 8 - 18 uur meten

W:~ 2.8~ 80 \0 t10Yl 2.b \\A~ 80

../"-,

&: ~: l"~ 1\: 12: \l~ lit. 1St \6: l11 \11:

-----+} ~ (\»"e.V'\)
fig.4.11 dwarsprofiel

De presentatie realiseren we door:
from 80/4/28@ 8:00 for 5~1 weeks during 20*30 minutes;
w: = AVG (Q2.AVGoTURNAROUNDT1ME);
Draw w;
Hierin is:
Q2.AVG.TURNAROUNDT1ME de gemiddelde turnaroundtijd van Q2
per 30 rninuten uit de PERFORMANCE BANK
AVG de reductie functie
w de te presenteren tijdreeks
80/4/28~ 8:00 het begin tijdstip
5", I week de framelengte
20 hetaantal intervallen in het dwarsprofiel
20* 30 minuten de span van het dwarsprdi'iel

4.9.5 Dwarsprofiel van een maand met twee reducties
Wij willen de grafische presentatie van een typische week
in mei van het aantal voltooide jobs van Q2 en Q6

s
I I I

1 2.
.

3 lot s 6 J r,
fig4.12 dwarsprefiel ' ~~da~~\



-39-

De presentatie realiseren we door:
from 80/4)28@ 0:00 for 48 * 30 minutes during 35* 1 days
r: = SUM (Q2.JOBCOMPLETIONS + Q6.JOBCOMPLETIONS);
from 80/4/28@ 0: 00 for 5 * 1 week during 7 * 1 days

s: = AVG(r);
draw s;
Hierin is:
- Q2.JOBCOMPLETIONS en Q6 JOBCOMPLETIONS het aantal

voltooide jobs van Q2 resp.Q6 per 30 minuten uit de

PERFORMANCE BA~

- SUM en AVG de reductiefuncties voor de eerste resp.

tweede reductie
Q2.JOBCOMPLETIONS + Q6.JOBCOMPLETIONS is de transformatie

- r het aantal voltooide jobs van Q2 e~ Q6 tussen 0 en 24 uur
- 80/4/28@ 0:00 het begintijdstip
- 48 * 30 minutes de framelengte van de eerste reductie
- 35 het aantal waarden van de gereduceerde tijdreeks:r
- 35 * 1 dag = 5 * 1 week de span van de eerste reductie

en de framelengte van de dwarsreductie
- s de te presenteren tijdreeks
- 7 het aantal intervallen in het profiel

5.De implementatie van PERFORMVIEW
5.1 Werken met PERFORMVIEH
Met behulp van de in hoofdstuk 4 besproken inquiry-taal

;

kunnen we zowel interactief als m.b.v.kaarten performance
variabelen presenteren. Voor de grafische presentatie maakt
PERFORMVIEW gebruik van het utility programma PREVIEWER.
Met PREVIEWER kunnenVIEWFILES(fig.4.1)aangemaakt worden.
De aangemaakte VIEWFILES kan men naar believen zichtbaar
maken op een grafisch beeldscherm met hard copy mogelijkheid
of plotten.
5.2 Interfacemet de PERFORMANCE BANK
De recordstructuur van de PERFORMANCE BAWl kunnen we met
een recorddefinitie taal vastleggen.De recordstructuur
kunnen we beschouwen als een boom waarbij op alle knopen
(uitgezonderd van de stam)en bladeren informatie opgeslagen
kan worden.



Record PB

I IDENTIFICATION

DATE

TIME

I Q2, Q.3, Q4, Q5

2 QU~JEDEFINITION

PRIORITY

MAXPROCTIME

MAXIOTIME

2 JOB CHARACTERISTICS

3 AVG, MAX

PROCTIME

JOBTIME

2 PERFORNANCE DA TA

3 AVG, MAX

WAITTIME

ELAPSEDTIME

TURNAROU!'l1)TIME

end
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waarde bereik

(field, 5)

(field, 4 )

(field, 2)

(field, 6)

(field, 6)

( field,8-2)

(field, 8-2)

(field, 8-2)

(field, 8-2)

(field, 8-2)

fig.5.I voorbeeld van een recordstructuur voor de

PREFORMANCE BANK
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Met de fielddefinition: field, w, s definieren we een
aantal decimalen(w) en de schaalfactor(iO-~) voor elke
waarde. Knopen onderscheiden zich van bladeren doordat de
naam van de knoop voorafgegaan wordt door een levelaanduiding.
Referentie aan bladeren gaat via hun unieke naam. Zo kunnen

we refereren naar "DATE", "Q2.PRIORITY" en "Q2DAVG.TURN
AROUNDTIME". Deze expliciete recorddefinitie is gekozen
om uitbreidingen toe te staan zonder dat hiervoor het
programma PERFORMVIEW aangepast hoeft te worden.
Voor het ophalen van waarden uit de PERFORMANCE BANK is voor
dit doel de volgende routine(interface) gemaakt:
bookan procedure GETITEM(date, time, item name, item value);

integer value date, time;
string value item name;
real item value;

GETITEM haalt de waarde op voor een naam(itemname) uit
het record bepaald door de datum(date) en de tijd(time).
Indien het resultaat van GETITEM fe~e is, bevat itemvalue
de gevraagde waarde.
In andere gevallen bevat het bo~n resultaat een omschrijving
van de reden waarom de waarde niet afgeleverd is.

De records in de PERFORMANCE BANK ZlJn geordend op ti,jd
(date, time). Hierdoor kan GETITEM via de interpolerende
zoekmethode[71 op vrij efficiente wijze de data ophalen.

5.3Data structuur

PERFORMVIEW maakt voor de interne opslag van functie
definities, tijdspecificaties en s~alspecificaties

gebruik van de volgende arrays;

string array NAMETABLE (0:1023) herbergt namen van de
gefinieerde functies(tijdreeksen).De funktie
horende bij NAMETABLE(k) wordt intern
gepresenteerd door k.

integer array MEMORY(0:63999) herbergt functiedefinities
en tijdspecificaties ingevoerd tijdens de
lopende programma run.

- , c...
--~ - -
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integer array REFNA.METABLE(O:I023] , REFNA.METABLE(kJ is de
beginlocatie van de functiecode horende bij

NA.HETABLE[kJ in MEMORY.
integer array SCALETABLE(0:I023), in SCA.LETABLE(k] kan da

integer represematie van de oude en nieuwe
dimensie van de functie horerle bij NA.HETABLE
(k) opgenomen worden.

real array TEMPVALS(0:I023), in TEMPVALS(k] wordt de
tussentijdse waarde vande functie horende bij
NAMETABLE[k) geplaatst. Zodra een tussen
tijdse berekening voltooid is wordt deze
overgeplaatst naar VALTABLE(k, p).
p is de momentele periode.

real arraJ VALTABLE(0:I023, 0:0] De rij van VA.LTABLE
beginnend bij tk, oJ en, eindigend bij
(k, MAXPER -I), bevat de berekende tijdreeks
horende bij NAHETABLE[k1. MAXPER is ill, het
aantal periodes p van de tijdreeks.
Voor terekening van de tijdreeks wordt de rij
verlengt van 0 tot ~~PER-I.

string arraJ PBNAMES [0: I023J herbergt namen van de in de
functiedefinitie gespecificeerde variabelen
uit de PERFORMANCE BANK. De variabelen horende
bij PBNA.MES[l] wordt in de functiecode
gepresenteerd door 1 voorafgegaan door de
prefi:{ I.

real :~rraJ NUMBERS[O:I023] hebergt constanten die in de
fUl1ctiedefinitie voorkomen. De constante
horende bij NUMBERS(j1 wordt in de functiecode
gerepresenteerd door j voorafgegaan door de
prefix 2.

integer arraJ TSLIST(0:255J, TSLIST (i] is de begin locatie
van de tijdspecificatiecode in memory horende
bij de tijdspecificatie genummerd i.
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Fig.F.2. laat de inhoud van de array's zien nadat de volgende
functiedefinities en tijdspecificaties zijn opgenomen en
uitgevoerd;

from 80/5/12 ~ 8: 00 for I *30 minutes during

20 * 30 minutes
x: = Q2.AVG.ELAPSEDT1ME;
draw x;

fro:n 80/5/1@. 8: 00 .!£!:. 20 * 30 minutes during

31 * days
y: = SUM (Q2.JOBCO}WLET10NS + Q6.JOBCOMPLETIONS);
draw y;

fig.5.2 voorbeeld van arraybezet
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503.I Interne representatie van functiedefinitie.
De code van de gedefinieerde functie(tijdreeks) wordt
opgeslagen in MEMORY. De functie is bepaald door:
- de benodigde lengte in memory
- de index van de corresponderende tijdspecificatie
- de inter~e representatie van de reductiefunctie
- de lengte van de expressie
- de expressie in postfixnotatie
De interne representatie van de reductiefuncties SUM, AVG,
WAVG, MAX, MIN, is resp. I, 2, 3, 4 en 5. Bij geen reductie
krijgt de reductiefunctie de waarde 0.
De expressie(fQ~ctietransformatie) wordt vertaald van
infix- naar postfixnotatie(Reverser Polish Notation).
Voor de in de expressie voorkomende variabelen, variabelen
uit de PERFORMANCE BAl~ en constanten worden de interne
representaties gebruikt, te weten k voor de variabelen in
NAMETABLE(k)" prefix 1, t. voor de variabele in PBNAMES(tJ
en prefix 2, j voor de constante NUMBERS(j).
De interne represematie van de in de expressie voorkomende
operatoren +, -,* en / is resp. -I, -2, -3 en -4.
De variabelen die in een expressie voorkomen, zijn al

eerder gedefinieerdefuncties(tijdreeksen) met dezeIde
tijdbasis.

Alle variabelen uit de PREFORMANCE BANK die in de expressie
voorkomen, worden tijdens het vertalen van de expressie
m. b-.v. GETITEM gecon trolleerd op aanwezigheid in de
PERFORMANCE BANK.
Fig. 5.3 alb laatzien hoe de functiecodes zijn voor de
functies x en y uit fig.5.2;

x: = Q2.AVG.ELAPSEDTIME

s
1
0
1

11 0

~
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y: SUM(Q2.JOBCOMPLETIONS + Q6.JOBCOMPLETIONS);

'1

fig.5.3a/b functiecodes van 2 functies

5.3.2.Interne representatie van de ttjdspecificatie
De code van de tijdspecificatie wordt opgeslagen in MEMORY.

I

De tijdspecificatie wordt bepaald door: .

- de benodigde lengte in memory
- de begintijd(jaar * I07 + tijdstip in minuten)

het aantal tijdstippen-binnen een frame genormeerd in
minuten

- het aantal periodes van de tijdreeks
de periode van de tijdreeks genormeerd in minuten

Fig o 504 alb laat zien hoe de codes van de tijdspecificaties
zijn ui t fig.5.2

from 80/5/I2e 8:00 for I * 30 minutes during 20 * 30 minutes

o
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from 80/5/1 @ 8: 00 for 20 * 30 minutes during 3I*~

fig. 5.4"b
fig.5.4.a/b code van 2 tijdspecificaties i

5.3.3. Interne represen tatie van schaalspecificat::te
In SCALETABLE [k) is voor de functie in NAMETABLE(k) ruimte

gereserveerd voor:
- bit die aangeeft dat de functie is geschaald
- lowerbound van de schaal(integer)
- upperbound van de schaal(integer)
- de oude dimensie
- de nieuwe dimensie
De interne representatie van de dimensies SECONDS, MINUTES,
HOURS en %zijn resp. I, 2, 3 en 4. Fig.5.5. laat de
representatie van x zien indien we x schalen van seconden
naar minuten, en het tekenvenster kiezen tussen 0 en 10
minuten:
scale x 0 to 10 minutes from seconds;

fig.5.5 inhoud SCALETABLE voor x

5.4.Evaluatie van functies (tijdreeksen)
De berekeningen van tijdreeksen vinden plaats bij de
commano's draw en print. Bij de berekeningen worden alleen
de waarden toegekend aan de tijdstippen van de tijdbaars
geevalueerd.



Het volgende voorbeeld geeft de volgorde en selectie van
tijdstippen (recevals):
from 80/5/12~ 8:00 for 20 * 30 minutes during 2 *days
z: = AVG(Q2.AVG.ELAPSEDTlME);
w: = SUM(Q2.JOBCOMPLETIONS + Q6.JOBCOMPLETIONS);
draw z, w;

I
I

.1.

~I....,..::l0UDll"'-----IW \8 ~ 0 C>

I I

~~-------'
8~oo

................................................. _ _., ...•............
I I I I
I I I I,
IF-~~=-----'!l18 ~OO

1

I
I..

8o/S/lt@.t:oo

80 '5/12@0:00

fig.5.6 selectie framewaarden
De waarde van frame I wordt volledig bepaald voor dat het
programma aan frame 2 begint. Zijn er meer functies
(tijdreeksen) met dezelfde tijdbasis in een print of draw
commando, dan worden ze simultaan berekend met de in fig.5
aangegeven berekeningsvolgorde.
Dit is van toepassing op iedere reductiesl~g.

Om de tijdreeksen waarbij een of meer reductieslagen nodig
zijn te kunnen presenteren, worden er bij iedere reductieslag
een viertal tijdelijke array's gehanteerd.
De array's zijn:
integer array LVARS[0:255) , array voor de linkerlid
variabelen(functies), die moeten worden geevalueerd.
De variabelen die voorkomen in de functiecodes van de
linkervariabelen, worden gesorteerd in:
- variabelen uit de PREFORMANCE BANK, deze variabelen

worden opgenomen in PBSTOGET.
- variabelen die subvariabelen zijn. De functiecode van

een linkerlidvariabele geeft aan dat er reductie plaatsvindt.
Dat houdt in da t de subvariabelen die dan een andere
tijdbasis hebben, eerst moeten worden bepaald. De sub
variabelen worden opgenomen inSUBVARS
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variabelen die hulpvariabelen zlJn.
Hulpvariabelen zijn functies(tijdreeksen) die dezelfde
tijdbasis hebben als de linkerlidvariabele. Ze zijn
ingevoerd om transformaties van functies toe te kunnen
staan met andere variabelen dan die ui t de PERFORMANCE
BANK.
vb:

x: =
y: =
z: =

SUM(Q2.AVG.CPUTlME);
SUM(Q2.AVG.ELAPSEDTlME);
x/y;

fig.5.? toepassing van hulpvariabelen

integer array PBSTOGET[O:255J, array voor de variabelen
uit de PERFORMANCE BANK die in de functiecode voorkomen van
de linkervariabelen. Variabelen uit de PERFORMANCE BANK
komen bij reducties aIleen bij de eerste reductie voor.
integer arr~~ AUXVARS [0:255), array voor hulpvariabelen,
te weten functies(yijdreeksen) met dezelfde tijdbasis als
de linkerlidvariabelen. De variabelen die voorkomen in de
functiecodes van de hulpvariabelen worden gesorteerd in
variabelen uit de PERFORMANCE BANK en subvariabelen zoals
vermeldt bij LVARS.
integ~r array SUBVARS(O:255), array voor functies die voor
komen in functiecodes van linkerlid- of hulpvariabelen.
De subvariabelen behoren tot het onderliggend niveau.

Ter illustratie wordt voorbeeld 4.9.6, een voorbeeld met
dubbele reductie, met enkele functiedefinities uitgebreid:

Van jobklasse Q2 en van de jobklassen QO, QI en Q2 samen
willen wij de typische week van mei 1980 zien in een grafiek.

from 80/5/i@ 0:00 i2L 48 *30 minutes during 28:, days
a: = SUM (QO.JOBCOMPLETIONS);
b: = SUM (QI.JOBCOMPLETIONS);
c: = SUM (Q2.JOBCOMPLETIONS);
d: = a + b + c;



from 80/5/a 0:00 for 4 * week.§. durin~ 7~
x: = AVG (a);
w: = AVG (d);
draw x, w;
De array's op het hoogste niveau bevatten:

LVARS x, w
AUXVARS geen
SUBVARS a, d t?.......---,
PBSTOGET geen

fig.5.8a
en de array's op het onderliggend niveau bevatten:

LVARS a, d
AUXVARS a, b, c
SUBVARS geen
PBSTOGET QO.JOBCOMPLETIONS

QI.JOBCOMPLETIONS
Q2.JOBCOMPLETIONS

fig.5.8b
fig.5.8 inhoud tijdelijke array's

De eval~atie gaat uit van het hoogste niveau(TOP-DOWN)

5.5. Afhandeling van fouten
Bij het optreden van een fout bij het vertalen van specificaties
en commando's of bij het uitvoeren van een commando verschijnt
er een foutmelding. De vertaling of uitvoering wordt af
gebroken en het programma springt naar de hoofdloop(invoeren
van commando's en specificaties)
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6.Slotopmerkingen
Maatregelen tegen het bewaren van te detetailleerde gegevens
op lange termijn zijn uitgesteld. Een voorzichtige schatting
is dat het ~ 2 jaar zal duren voordat de PERORMANCE BANK
een disk(pack) heeft gevuld. Voor de meest relevante
gegevens kunnen we later een tweede PERFORMANCE BANK creeren
met kleinste meetinterval'van bijv. een dag(een reductie
van 1 : 48).

Bij de eerste implementatie van PERFORMVIDV is er van uit
gegaan dat we van iedere interval van 30 minuten een
record aanwezig is in de PERFORMANCE BANK, uit de praktijk
blijkt dit niet altijd het geval te zijno

Te verNachten is dat het bestaan vancde PERFORl1ANCE BANK
en het gebruik ervan nieuwe vragen zullen oproepen die met
een aangepaste verzameling beantwoord kunnen worden.



-51-

Literatuurlijst

1. Saul Rosen,"Lectures on the Measurement and Evaluation
of the Performance of Computing Systems".
uitgever: Society for industrial and applied
mathematics 1976 VIII l38p Regional conference series
applied mathematics

2. Saul Stimler, "Data Processing Systems: their performance,
evalua tionmeasurment and im:provement".
Motivational learning Program 1974

3. Liba Svobodova, "Computer Performance Measurment and
Evaluation Methods: Analysis and Applications".
Elsevier computer science librery computer design and
architecture series vol 2 1976

4. Herbert D.Schwetman,"Workload Characterization: Why?
What? How?". Computer Performance Evaluation pp 457-471.

5. Waldron & Sen, "Aspects of Performance Management".
Performance Modelling and Prediction pp 417-432 vol 2
Inflotech state of the art report 1977.

6. David Gries,"Compiler Construction for Digital Computers".
Uitgever Wiley 1971

7. H.S.M. Krei~er4"De methode van het interpolerend zoeken".
Informatie 97 nr.ll pp 612-615.

8. B 7700/B 6700 user's manual SPARK LOGSTATISTICS.
9. B 7700/B 6700 user's manual SPARK SAMPLER and SPARK

SAMPLEANALYZER.
10.B 7000/B 6000 Algol Reference Manual
11.Donald J.Gregor~," Algol on the B6700, A complete Primer.

Uitgever: A.C.Ridlon sales represation 6090 So sterne
PKWY Littleton co 80120



-152-

APPENDIX Al Syntax

specificatio

--..fd::f:.:.1ll~.w.- ~,_I,-c_o_mm_a_nd__I--..,..G)'""'------

comm,gnn drawcommand J
r"' r

I'.
exitcommand ../

I\.
helpcommand ./

" showcommand ../
.

specification Jfunctiondefinition I'I

I\. timespecification ./

scale specification ~

-8-
draw cOTIl.."Il.and (DRAW )-----1

_ _ identifier
....._-----

print
J'-oooc.---i identifier

symbols: -{TERMINAL )- -!nonterminal
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)eX; t command (EXIT 4

help IJommand (HELP )
show command

( SHOW )
time specification

C )-[,......,---l~FOR ,nr of frame- J~O
-- FROMbtime ~i points_

1-1 distance fram"points KDUR~G ) Inr of :rame. ~ period ~

btjm e [Yr f-0-1mnth
> [mints

~ dy ro-trs st-Q >
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[dy funsign?d
lnteger

1
hrs IunSign?d

lnteger

f
mints funsign?d

lnteger

time demension MINUTES

HOUR

HOURS

'---4 WEEK

....f....:.:u=-n~c:..;t~i...o'-=-n:.....;d_e_f;;.;;i_n=i__t=i__o_n.....__1identifier Ir---@~-------->'"

transformationfunction
reduction
function

-+~-------------~transformationfunction
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reductionfunction AVG

MAX

MIN

SUM

WAVG

_...:.t:.:.e~r...llm""" __1primary

term

term

transformation
func~tJ.=·~o~-__'"?1

primary

primar unsigned number

variable

functiontransformatio



unsigned numb er

unsigned integer

_56-

unsigned integer

unsigned integer

unsigned integer ,
I' digit I

"- ~

variabele pb variabele

\ f
1

- identifier

identifier
LETTER

DIGIT

LETTER

pb variabele
. dentifier

identifier
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scale
specification

SCALE identifier

'
lowerbound

dimension

FROM dimension

di co, ion
SECONDS

MINUTES

HOURS

PERCENT
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-dl:£O!.::lWLSe~r:!:b~o~unw::.d:!r...... [· unsigned integer 1----------

_...2u~p~p~e~r~b~o~u;.::n~d:.._ 1 unsigned integer [---------
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Appendix A2 Semantiek

De dram commando presenteerd maximaal 2 tijdreeksen in een
grafiek. Voor deZe tijdreeksen geldt dat ze identieke
tijdbases hebben of identieke afbeeldingsruimtes. Twee
afbeeldingsruimtes zijn identiek indien er voor twee tijd

reeksen met tijdspecificaties

from T1for n,* ~ during m,* P1 i

en

from Tl. for ~* ~ during ~* P:ti
gelden dat T ~ -e.t\. p.,= P2. en da t ze in de grafiek dezelfde
tijdas hebben bijv. 2 dagprofielen, 2 weekprofielen.
- Reductiefuncties mogen niet in een functietransformatie

voorkomen
- Bij een funktietransformatie(tijdreekstransformatie)

moeten aIle funkties(tijdreeksen) dezelfde tijdbasis
hebben.

- Een funktie (tijdreeks) krijgt de tijdbasis horende bij
de laatste tijdspecificatie.
Herdefinieerd men een functie dan verliest deze zijn eerste
betekenis

AIle variabelen in expressies moeten gedefinieerd zijn
of variabelen zijn uit de PERFORMANCE BANK

- Een dwarsreductie mag aIleen als laats~e reductie worden
gebruikt

Variabelen uit de PERFORMANCE BANK mogen niet in latere
reducties voorkomen(reserved words)
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