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SAMENVATTING

Eind 1974 is project ER-10 van de vakgroep Meten en Regelen
van start gegasn. Het project richt zich op Ferformance
analyse in het algemeen.
Een deel-project van ER-10 is een performance-onderzoek
van de B6700-computer van het Rekencentrum van de THE.
Een van de middelen die behulpzaam kunnen zijn bij een
dergelijk onderzoek is simulatie.
In dit verslag wordt een model van het B6700-Master-Control
Program beschreven en de manier waarop dit model op een
computer gesimuleerd wordt.
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I. INLErDING

Als een grote computer-installatiG voortdurend met zijn
lichtjes knippert en regelmatig mGt grote snelheid papier
vol met cyfertjes uitspuit, wil dat nog niet zeggen dat de
machine optimaal '.','3rkt. De tegenwoordige grote systemen zijn
dermate ingewikkeld, dat het aan de buitenk:mt bijna onmogelijk
te zien is ergens bottlenecks of andere vertragend werkende
onvolkomenheden aanwezig zijn.

1.1 Performance van een computer-systeem

Het onderzoek nanr do prestuties vnn een computer-systeem
in al zijn facetten zou men in het begrip performunce-unalyse
kunnen samenvatten.
Vele verhundelingen over perform8nce beginnen met een llitgebrei
de beschrijving van het begrip performance. Om niet in herha
lingen te vervallen verW1JS ik voor wat de begripsvorming
betreft naar de literatuur. Zie lit.(2).

Een computer-systeem kun in het algemeen voorgesteld worden
als een netwerk van verschillende faciliteiten, zoals
CPU's, geheugen, I/O-kanalen, peripherals enzovoort.
De input van dit netwerk best3.at uiteen aantal programma's,
die elk bestaan uit zeer vele opdrachten voor de verschillende
faciliteiten. Men kan zich voorstellen dat voor de verwerkings
eenheden, zoals 'n CPU, Wachtrijen van uit te voeren opdro.ch
ten ontstaan. Een dergelijk systeem k3.n men reduceren tot een
zeer simpel model met slechts er:.k~le facili teiten en eenvoudige
service-tijd-distributies. Met behulp van cimulatie of met een
analytische methode kan men enkele kar8.kteristieken van het
model berekenen, zoals w3chttijden, queue-lengte enzovoort.
Bij het aanbrengen van meer detsils wordt het 0.1 snel gecom
pliceerd eL is niet of nsuwelijks meer analytisch op te los
sen, terwijl aan de andere kr:mt bij simulatie de runs erg
Idng en dus duur kunnen worden.

Voordat men tot een model van een bestaand systeem kan komen
zijn metingen aan het systeem nodig. In vele grotere systemen
kan men gegevens verkrijgen via de in de software ingebouwde
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registr~tie- en administr3tie-procedures, die normaliter
gebruikt worden voor de afrekeni:;g met de gebruiker.
Er zijn soms speciale software-meetprogr~mm''s in het systeem
in te bouVlen, bijvoorbeeld het SPARK- pakket van Burroughs.
Zie lit.(7). Naast de software-mcetprogrammc~'s zijn er de
hardware-monitors, die gebruikt kunnen worden 818 een soft
w~re-monitor te veel invloed heeft op het normale verloop
in het systeem.

Alvorens in te gaan op de simulatie zelf wordt dit qfstudeer
onderzoek in een groter geheel gepla~tst.

In eerste instantie voelde men de behoefte Jan een wetenschap
pelijk gefundeerde ontwerpmethode van computer-systemen.
r~et het project over performo.nce-enalyse denkt de computer
groep V2.n de vakgroep ER een bijdro.ge tot 63n dergelijke
methode te kunnen geven.
De belangstelling van de ER-computer-groep voor een project
op het gebied van de performance-analyse komt verder voort
uit de volgende aspecten:

een werkende computer is op te vatten als een proces, zij
het van heel andere aard dan een industrieel proces.
Performance-Rnalyse geeft inzicht in 'de werking van het
systeem 818 geheel

- de ook in de regeltechniek hekende systeem-technische
bena.derings,:ijze kunnen op <'tit proces toetjepast worden,
zoals systeem-analyse. modelvorming, simulatie enzovoort

- de beschikbaarheid van onderzoek-objecten, zoals de B6700
en de kleinere computers von de v·lkgroep~R. Hierbij is de
kans aanwezig dat een onderzoek V0n de B6700 in de naaste
toekomst rendabele verbeteringen en adviezen oplevert.
De B6700 is een op produktie gericht sysb~em en een onder
zoek van een dergelijk systeem 201 op problemen stuiten,
die zich ook in het bedrijfslevcn voordoen.

Het project heeft zich tot nu toe gericht op twee installQties,

een procescomputer-syDteem op het Koninklijke Shell Laborato

rium in Amsterdam (K.S.L.A) en de Burroughs B6700 van het
Rekencentrum van de Technische Hogeschool in Eindhoven.
Het eerste deelproject is intussen beeindigd en uitgemond in
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een afstudeer-verslag. Zie lit. (6). Dit deelproject h:.\d tot
doel het verkrijgen van inzicht in de werking V;lIl het systeeln
met behulp van zoveel mogelijk verschillende methoden.
Het tweede deelproject, het onderzoek van de B6700, heeft een
langere looptijd. In september 1975 heeft Mr. Watts, een
expert op het gebied van B6700-performance, enkele voordrach
ten over performance gehouden in Eindhoven. Men is toen tot
de konklusie gekomen dat er op de TH voldoende kennis en
mankracht aanwezig is om het tweede deelproject te kunnen
realiseren.
De eerste activiteit v~n dit deelproject betrof het ontwerpen
v~n een empirisch model v~n het BG700-systeem op basis van
een V:1ste \'lerklast en dit model to simuleren op een computer.
In eerste instantie \'lerd daarbij aan BOSS (3urroughs Operatio
n~l Systems Simulator) gedacht, omdat Mr. Watts ook met dit
pe.kket werkte. In dit verslag zal blijken d'lt BOSS als simula
tie-systeem verworpen is. Hiervoor in de p13ats is ASP
(Algemeen Simulatie Pakket) gekozen, een pakket op b8Sis van
Algol, dGt op de TIm ontwikkeld is door de afdeling der
Bedrijfskunde.
Deze eerste activiteiten hebben geleid tot een oper8tioneel
simulatiemodel van de B6700 op basis van een vaste werklast.
De verdere ontwikkeling van dit deelproject omvat de volgende
activiteiten:
- orienterend onderzoek n83r het mogelijk gebruik 3ls hardware

monitor van de aan de B7700 gekoppelde MDU (Maintenance 2nd
Diagnostic Unit)

- werklast analyse en verdere metinge~ aan Qe B7700
- statistische analyse van het systeem
- verdere experimenten met het model van de B7700.
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1.2 Simulatie als hulpmiddel bij performonce-analyse

Waarom heeft het project tot performance-analyse van het
B6700-systeem zich tot nu toe toegespitst op simulatie ?

Voor een deel moet dit gezien worden in het licht van het
basis-doel van he~ hele project n.l. het ontwikkelen van sen
ontwerpmethodologie v~n procescomputer-systJmen.
Om tot een dergelijke methode te kunnen kOIDan moet men in
staat zijn tot kwantitatieve analyse en wiskundige model
vorming v~n een computer-systeem. Performance-analyse is hier
als middel aangewend om een en ander wut v2stere vorm te geven.
Er zijn vele manieren om de porform2.Dce van een computer
systeem te onderzoeken. Zie met nume lit.(3). In voornoemde
literatuur komt simulatie als meest flexibele methode tot
performance analyse naar voren. Simulatie heeft daarbij het
voor dit project zo helangrijke voordeel dat het van de model
ontwerper een bepaalde kennis en inzicht betreffende het
systeem vereist en zodoende leidt tot oen boter begrip van
de werking v~n het systeem. Verder blijkt ult het 3rtikel
d~t simulatie een betroultJb<:ar stuk 13ereedschap kJ.TI zijn als
analytische methoden geen oplossing moer kunnen bieden.

De werkwijze, die bij het ontwerpen van het model gevolsd
wordt, is de volgende: er wordt eerst een ruw model ontworpen
en gelmplementeerd. Na evaluatie zal dit ruwe model waarschijn
lijk onvolkomenheden vertonen. Door iteratief te werle te gaan,
kan men die onderdelen,die deze onvolkomenh8den waarschijnlijk
veroorzaken en die de moeite waard zijn,verder detaillercn en
daardoor het model verbeteren. Teveel detaillering heeft ook
weer nadelen: ten eerste kost het extra simulatie-tijd en
het geheel '.vordt daardoor dus duurncr en het kost tijd en
inspanning om de detuils V:1.n het systeom te bestuderen en
in het model te implementaren, hoowel men uiter~~rd het
systeem minstens 66n niveau diepar moet on~erzoeken dnn het
niveau wGarop men wenst to modellcren.
\Jelke onderdelen van het model verdere det~illering vereisen
hangt van verschillende f8ctoren ~f: de grootte en belangrijk
heid v?n de afwijking die de te grote simplificatie veroorza3.kt,
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verder is het doel waarvoor het model gebruikt wordt zeer
belangrijk. Het heeft weinig zin om het disk-gebruik uitvoe
rig te simuleren als we geinteresseerd zijn in het nuttig ge
bruik van de CPU. Hiermee komen we op het doel waarvoor het
huidige model in 3erste instantie is opgezet. We moeten in
het oog houden dat het verkrijgen van inzicht in het hoe en
waerom van de werking van een computer-systeem het middelpunt
is Waar dit project om draait. Het is dus niet meer dan logisch
dat we geinteresseerd zijn in de activiteiten van het Master
Control-Program en de tijden dat het MCP de CPU's bezet houden
We zijn dus met name geinteresseerd in de 'overhead'.
Overhead is de tijd dut de CPU's niet bezig zijn met gebrui~

ker-programma's, maar met eigen programma's, bijvoorbeeld
MCP-procedures voor de interne organisatie.

De problemen t die bij simulatie om de hoek komen kijken, zijn
velerlei. Een van de moeilijkste is weI de vraag naar de mate
van detailleri~.Zie lit.(8).
De keuze van de simulatie-taal is ook van wezenlijk belang.
In de volgende paragraaf wordt hierop ingegaan.
Validatie is het vestigen van vertrouwen dat het model resul
taten oplevert, die voldoende de belangrijkste kenmerken
van het systeem weerspiegelen. Wanneer kan men zeggen dat een
model betrouwbaar is ? Een van de methoden is dat men gelijk
soortige input voor zowel model als werkelijke systeem neemt
om daarna de output van beide statistisch te analyseren.
Hier is de keuze van de input-karakteristieken het probleem.

Het gevaar bestaat dat de modelbouwer zijn eigen ontwerp te
veel ziet als de enig juiste afspiegeling van de werkelijk
heid. Door discussie met anderen over het onderwerp kan deze
zijn onjuiste gedachten corrigeren.
Een tweede gevaar is dat men het model, als het eenmaal be
touwbaar is gebleken, gaat gebruiken voor experimenten waar
het niet voor ontworpen is. Het zou kunnen gebeuren dat men
extreme situaties gaat simuleren waar bepaalde zaken in het
werkelijke systeem opeens weI een grote rol spelen t terwijl
deze in het model niet ingebouwd zijn.
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1.3 Simulatie-talen

Nad9t we een model van een computer-systeem ontworpen hebben,
moeten we dit model op de een of andere wijze in cen program
ma vangen, dat door een computer gelezen en be"Jerkt }tan
worden. We moeten als eerste een beschrijving van het te
simuleren model hebben. Er zijn drie soorten beschrijvingen
mogelijk:
- event-beschrijving
- activiteiten-beschrijving
- proces-beschrijving

Er voIgt nu cen korte uiteenzetting vnn deze beschrijvings
wijzen.
1'e event-beschrijving is cen be8chrijving V:ln de toestands
veranderingen die bij een bepa~lde gebeurtenis, een event,
behoran. Er moet dan een lijst zijn met de tijdstippen waar
op bepaalde gebeurtenissen, events, plaats vinden. Deze lijst

moet minimagl een event bevatten. Het eerste event van deze
lijst bepae.lt de aard van de eerstvolgende gebeurtenis.
De gong van zaken is als voIgt:
- selecteer het eerstvolgende event
- voer de toestandsverandering uit die bij dit event behoort
- bekijk of er door de toestandsverandering bepaalde situaties

in het model ontstaan zijn die niet mogen voorkomen.
Zo ju, verander deze situaties, zodat de toestand weer
veilig is. Voeg eventueel nieuwe events aun do event-lijst
toe

- selecteer weer het eerstvolgende event

Bij een activiteiten-beschrijving wordt elke mogelijke actie
die k~n voorkomen beschreven. Om een actie te kunnen uitvoeren
moet er aan een of mcerdere voorwaarden, di8 bij de betreffende
3ctiviteit behoren, vold~2n zijn. Het simulatie-systeem zal
respectievelijk aIle voorwaarden V2n de activiteiten afzoeken.
;:ordt aan aIle voorw~crden veor het starten van een activiteit
veldaan, dan wordt die activiteit uitgevoerd. Kan geen actie
meer worden uitgevoerd, dan zal de systeem-tijd worden ver
hoogd tot het eerstvolgerlc}",; event-tijdstip.
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Bij een proces-beschrijving ,,,,ordt het gedragspatroon vn.n cen
component in het model beschreven. Het verloop v~\n een job
in een computer-systeem ksn als cen proces beschreven worden.
Een dergelijk gedragspatroon kan in speciale code £lan een
computer-programma oJ..::>gegeven worclen. Het computer-programma,
een soort event-processor, houdt zelf een lijst bij van gebeur
tenissen, die op bepanlde rnomenten moeten optrec.en. De gebrui
ker hoaft daar niet voor te zorgen. Deze simulatie-systemen,
zoals GPSS en BOSS, mc..ken dus niet gebruik van cen algemene
computer-t~'.0.1.

rb.ast simulatie-systemen t die Diet VJ.n een o.lgemene computer
t303.1 gebruik maken, zijn er simul<ltie-pakke:tten t die zich \Vel
ven een 0.1 of niet bekende progrc.mmeer-taal be(lienen.
We kunnen d'J.J.rbij nog t\'lce soorten ondersc'heiden:
- speciale simulatie-talen, zoals Simula en Simscript
- ~lgemene programmeer-talen, zoals Algol en Fortran.
Ret grote voordeel bij gebrui}: v:.m de laatste wijze van model
implementatie is de grote vrijheid die men heeft. r1en kan aIle
faciliteiten van de algemene progremmeer-tJal u.itbuiten.

Er best33n pakketten, ~eschreven in 8?n alcemene programmeer
t'J.:;.l, die 0PG";bow:v'd zijn uiteen :;.:mt',.'.l procedures, speciaol
ont\;,orpen voor simulc1tie, bijvoorbcclCl GI\f,f II on ASP (lit.5).
De procedures zijn d:m een hulpmiddel bij (lc simul~tie. Bij
het laatst gcnoemde pakket, ASP, zijn bijvoorbeeld lijst
verwerkende procedures voorhDnden en proced.ures die histogram
men opbouwen en uitprinten. Ui tern.arC!. blijven dae.rnaast aIle
mogelijkheden van de algemene proggrammeer-t:J.al bestaan.
Ook is het programma nu begrijpelijk voor iemand die aIleen
\lgol of Fortran kent. Het gebruik v;:m de laatste methode
impliceert weI dat m(;n tot een cvcnt- of activiteiten-beschrij
ving van het model moet overgaan.

~oals in psragraGf 1 ~l canoQ~~ ~erd is het model in eerste
instcmtie c;eimplementec.:)rd in BOSS (Burroughs Cperc:,tional
System Simulator). Zie lit.(10). Bose is een "genero.l purpose
discrete events simul~tor progr&m ll

• Het is een simulatie
systeem gebaseerd op een proces-beschrijving van het te simu-



- 12 -

leren systeem. Ret gedragspatroon vn.n een component VD.l1 het
model 'lJorJt \'I'eergegeven in een blok-diagram. reder blok beys. t
een bepaalde opdracht. Na voltooiing van daze opdracht kunnen
eventueel andere blokken als 'uit te voeren' worden aangewezen.
Men k~.n voor de vers~hillende facili teiten bepaalde service
tijd-distributie8 en wachtrijdisciplines opgevon. Vi~ enkele
input-files wordt mindels een speciale code het gedrQgspatroon
van de component ine;01ezen. Ook de bepa&ldE:: distributies en
wachtrij-disciplines worden via speci~le codering a8n het
sirnulatie-systeem op::.~egeven. Enitje voorbeelden van (113 input
van een BOSS-simulatie vindt U in de appendix. Zie ook
lit.(9) en lit.(11).
De redenen, dat BOSS als .simuL~tie-tJ.::-l gekozen is in eerste
inst2ntie, zijn de volgende:
- tijdens een lazing v,em een Burroughs c~utoL'iteit, die zelf

BOSS gebruikte voor zijn onderzooken, werden hoge verwach
tingen gewekt van BOSS als simul8.tie-systeem van operating-
systems

- het tvc..s op het Hexencentrum VS'.D de THE operationeel
- het is eenvoudig to leren.

rID. enige tijd is toch besloten om BOSf., in c1 it onderzoek niet
P.lcer te gebruiken en \vel om de volgende redenen:
- het ~l·'.nt';1 mogelijl;:e servicetijd-distri'buties en \'VJ.chtrij

\lisciplines in het p::l:ke l; is zeer bcperkt
- hot Rekencentrum 'z,:".l niet to t officiele :.. ,lnko0l' Viln het

BOS~~-f:'.J:l:~;t van Burrough::; ovcr(jC:la:D., vwarcl oor e;ecn [;upport
geleverd kan worden

- bij gebruik van het pakket bleek dat er foutmeldingen
optre.d:en, die met de 8.anwezige mankr'1cht en m1.'..nuo.ls niet
te verklaren W8.ren
de interne organis2tie, het 'onder-w~ter-Bebeuren', is niet
duio.elijk in de m;-;.p-uals te vinden
de output 1Terzorgd. cloor het p,;l~l~et j_3 zeer moeilijk bruik

baur voor de door ODS beoogde doelen en histogr0mmen worden
niet door het pGkket geproQuceerd.
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II. Het B6700-SYSTEEM

11.1 Inleiding

In ait hoofdstuk \\Tordt enige informatie over het B6700-sys
teem gegeven, die voor de modelvormine van bel2ng is.
Bij veel V:::tn de c,;;u:1ndelde onder\Verpen zal nas.r de literatuur
verwezen worden waar de betreffende informntie uitvceriger
beschreven is. Het heeft ~'leinig zin OJ'!' een en c.nder nogrmJ.3.ls
in dit verslag weer te geven. De lezer zal ~isschien oek mer
ken d~t sommige zaken slechts globaal aan ao erde komen.
De redon dao.rva.n is d~~ t het huidige simulati.emodel nog geen
gedetuilleerde kennio V3n het systeem vereist.
Veel v~n de informatie in dit hoofdstuk is voor de lezer in
zoverre niet meer interressant omdat het B6700-systeem niet
illeer op de Trill aanwezig is. Momenteel is er een B7700-computer
systeem in het Rekencentrum gelnstalleerd.
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II.2 De informatiebronnen

Een groot deel van de hier weergegeven informatie over het
B6700-systeem is fragmentarisch uit RC-mededelingen en
Burroughs-manuals verkregen en daarn9 in discussies met
medevlerkers V3.n het Rekencentrum geordend en aangevuld.
Zonder deze discussie was het onmogelijk om de zaak te over
zien, d~ar de benodigde informatie meestal over vele hoofd
stuklcen verspreid is. De inhoud is ook vaak te uitgcbreid om
op redelijke manier in het model toe te kunnen passen.
In de meeste '1rtikelen VJorclt ook veel voorkGnnis van het
systeem vereist. Het is echter n8delig dat er soms kleine
wijzigingen in het Master-Control-Program 8~ngebracht worden,
die nog niet in de literatuur verwerkt zijn. Discussie met
specialisten en metingen aan het systeem zijn de snelste en
eenvoudigste methoden om te onder~oeken of een wijziging een
grote invloed heeft op het verloop binnen het systeem.
Een zeer uitgebreide bron van informatie over het MCP is
uiteraard de listing ven het MCP zelie Het is echter zonder
hulp V3.n het Rekencentrum onmogelijk om hieruit de noodz2.ke
lijke informatie te kunnen disteleren. Het kost .namelijk erg
veel tijd om enigszins in de listing thuis te r:J.ken. Van enkale
belangrijke stukken v::Jn het f.1CP zij n. uittreksels gemao.kt en in
de vorm V,'lD RC-medec1elingen verkrijgbaar.
Ook door uitvoerige bestudering van bepa~lde meetprogramma's,
zoals SF.~RK ,ken men betrouwbare konklusies trekken betreffen
de het systeem.



- 15 -

11.3 liet vereenvoudigde DG700-systeem

Om een model Vt,n het B6700-syoteolll to kunnon m::lcc'n moet ml'n
uitern~rd enig idee hebben hoe de m~chine als geheel we~kt.

De B6700-installc,tie V~:U1 het Rekencentrum ir, een dernnte uit
gebreid systeem, dRt het bijn2 onmogelijk is om het hale
systeem in dit stadium van het project in een model to kunnen
vangen. Da2.rom zullen He enkele f-"ciliteitcl1 van de installa
tie schrappen, zodat s.lleen de belangrijkstr.3 en onontbeerlijke
systeem-onderdelen overblijven.
De instc..llntie, zO'3l:: die ten tija.e v::m di t onderzoek in het
Rekencentrum aamvezig vlaS en die duoS voor het huidige ontwerp
model heeft gestaan, bestond uit do volgende onderdelen:
- 2 processoren ( CPU )
- ~56 k-woorden geheugcn
- -1 (later 2) I/O-processoren of nultiplexors

100 M-bytes HPT-disk
- 1 d3.t8communicatie-processor ( ncp )
en verder nog de gebruikelijke randapp~ratuur zoals tape- en
diskp3.ck-units, plotte~s, punchers, readers, printers enzovoort.
Zie ook lit.(12).
Ret blijkt ui t motingen aan het systeerr.. dr1.t de I/O-fiultiplexor
en -kanalen, waar aIle data-transport tussen geheugen en disk
over plaats vindt, bijna nooit oen bottleneck vormen. Zij zijn
d8arom (nog) niet in het model opgenomen. Er is dsn weI sprake
van een norm~le bedrijfssitu2tie. Dat van ~lle peripherals
8lleen de lineprintcrs in het model opgenomen zijn haeft de
Yolgende redon: het blijkt uit mctingen dQt de lineprinter
procedures een grote invloed hebben or de cedragingen V,ll hot

s~Tsteem. Ondermeer v2,m:lege het gr,')to 3.antal interrupts.

Voor het model is zodoende de V'013ende configurcltie gekozen:
- CPU(s)
- geheugen
- disk(s)
- lineprinter(s)
l'dn een dergelijk Syst881.'.! i-Jerden de metingen Ycrricht, waarover
in dit rapport gesproken wordt.
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1I.4 De user-programma-verwerking

Op welke wij ze \'1ordt een user-prosri-'.mm~ door he t systeem
verl'lerkt ?

Het feit(~lijke programma vlordt voors_f gego.s.n door enkele
stuurke.arten, zodat ete m.s-.chine Vleet l'l?,t er met het programme.
gebeuren moet. Het progr~mma wordt, n2a~t bet door een kaart
lezer ingelezen is, eerst op disk gezet. Dit gebeurd onder
controle van enkele procedures van het Mast8r-Control-Progr~m.

De ID2tchine zal eerst het p3.kk<~tje stuurkaarten in bewerking

nemen, zodat de eerGte opdracht, ~8 corste task, opgestart
kan worden. Een task kan bijvoorbceld zijn: co~pileer het
progr:'mm:J.. Nadat een t:J.sk klaar is, ~10.rdt het pakketje stuur
kaJrtcn, job cenaumd, weer even in bowcrkinG eenomon, %od~t

Gvontl1.oo1 do volc;enc1c tc..~sl'. v~' n hct use('-pr0-3riJmm:.l opc;est'.lrt
k':"'~l '.'Jorden. 20 zijn or mco:e(lcr(~ t:lsks per job mogelijk.
l=en job kun men dus Opv:':lttcn r:.~ls een omhull'ande V'em ;:.1 de
tGsks die bij een job horon.
Uit meti1}gen aan het systeem is gebleken dct de jobver\verking,
zoals die hierboven omschreven is, in verhouding erg weinig
CPU-tijd en geheugen vergt en het systeem due nauwelijks
belasten. In het model wordt de jobverwerking dan ook niet
gesimuleerd.
Als aIle tasks van een job klaar zlJn, wordt er een proces,
Autobackup gen~amd, opgcstart, dc~t er voor zorgt elect eventuele
output V~lD de job naar de lineprinters wordt gestuurd.
Hoe \'lOrdt nu een task door de machine verwerkt ?

Als een task voor bewerking in aanmerking is gekomen, dan heeft
de t~sk in principe twee zaken nodig, namelijk een CPU en
geheugen. Eet is duidclij;c d::-.t er dus tv/ee basis-wachtrijen
in het systeem te vinden zijn. Er is een w~chtrij voor een
pla2ts in het geheugen, sheet-~le~e cenaamd, en er zal een
wachtrij ontstaan van tazks die door een CPU in bewerking
genomen kunnen worden. Deze 1,-, ['.tstc vlc::..chtrij wordt de ready
queue senoemd. Aangezien er (mees-cal) voldoende geheugen
ruimte is en het ~ant~l CPU's bcporkt, zal de task eerst in
de wacbtrij voor het scheu30n vcr~chijnen. Als de t~sk geheuGsn
toegE~',ll:>zen c;okresen heeft, is de:;e trlsk voor bewe-::-}:ing door
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'n CPU gorc8d en komt da-armee in de ready-queue terecht.
Het oper~ting-systemV2n de B6700, hot MCP, is een multi
processor/multiprogr~immerings-3~Tsteem.Het is dus mogelijk
dat meerdere programm~.'8 in het cysteem tegelijkertijd actief
zijn. Uiternard kan per processor maar aan een task tegelijk
C8\verkt worden. Actiof zijn vJil in dit gev.!.l d:,m ook zec;gen:
voar veri'.'erkince.::mc,,:)wczen zijn. :\18 or door 'n cn~ onie;e tij(~.

~~n cen bep~~lde t~ck 3ewerkt is, d~~ zal de betreffende task
uitgestotcp wor~en en zal de C~U doorsa~n met een andere t~sk,

die in de ready-queue ste.';,t to u::Lchtcn. Het moment \13.'.'.rop en
de reden \'J3.9.rom de CPU vindt c't:-,t er gc\'dsncld moet \Vorden,
k9.n door vele factoren bepaald zijn, bijvoorbeeld door een
interrupt V2.n buiten de CPU of door de task zelf.
Een t::-.sk is in feito d'3 be\verkinG v:,n een f-cogrs.mma en een
progremma bestaat meestal uit zeer vele stEi~;ements. TIoar de
compiler wordt deze verz~melins 8t~tements opgedceld in een
aant':l.l segmentcn van verschillende e;rootte. Een segment is
dus een stuk samenh~ngende procr~mmatckst, dat k~nt en kl~~r

voor 'n Ci?U leesbaar in. 7.ie lit.(1).
Door de compiler worden deze segmenteD or disk gezet.
De disks zijn dus te beschouwen a.ls s.chtergrond-geheugen.
Voer het MCP is een segment een ondeelbaar stuk .d~ta en se~men

ten worden dus in hun geheel V,qn en n:.iar geheugen getranspor
teerd. Vaa]c zijn niet ~lle segmenten van een task in het geheu
gen aanwezig. Di t is oak niet nodig, Vlant de CPU k:!ll maar in
een segment van een t~sk actief zijn. Als 'n CPU met een be
paald segment van een task kla~r is en met een ander segment
van dezelfde task wil beginnen, kctn het voorkomen dat het
gevr'.i2gde segment niet in het geheugen aanwezig is. De CPU
k~n dEn de st~nd van een bepaalde bit in de lijst van aIle
::egmenten van eenzelfde task zieYI of cen bep:J.ald segment in
het geheugen aanwezig (present) is. Indien het gevraagde
segment niet in het c;eheugen u::\nwezig is, n1'J.akt de CPU di t
duidelijk door een interrupt, genJ.amd presence-bit-interrupt,
te generen. Deze presence-bit-interrupt wordt door een be
paalde MCP-procedure opgcv~ngen en deze procedure zorgt· ervoor
dat het gevraagde segment in hat geheugen komt. De task kan
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nu door een CPU verder bewerkt "Jorden en de t2,sk komt weer
in de ready-queue te sta~j!l. Het ka.n voorkomen dat in het
progr~mm~ een groot array gedefinieerd wordt door de gebruiker.
Een dergelijk array wordt door het systeem opgevat als een
apart segment en moet als zodanig een plaats in he~ g8heugen
krijgen. Dit lege segment staat uitere.ard niet op disk.
Ook in een dergelijk gev~l treedt cen presence-bit-interrupt
op. De MCP-procedure hoert nu echter geen disk-access te plegen
en de task wacht totd~t de MCP-procedure het nieuw te cre~ren

segment in het geheucen geplaatst heeft om laarna naar de
re~dy-queue terug te keren.
Nadat de CPU een presence-bit-interrupt gegeneree:":'d heeft en
<.le betreffende task uit de CPU (jestoten is, zal d.e CPU een
andere task uit de ready-queue in beverking nemen. Dit wis
selen van task door In ern kost enige tijd en wordt movestack
tijd genoemd.
Voor het ononJerbroken verblijven van een task in In CPU is
een muximum tijd. vastgesteld. De tijd, dat een task In CPU
zonder onderbreking bezet houdt, wordt door een hardware
timer bijgehouden. ',Jordt cen mnximole verblijfstijd Qverschre
oen dun treedt een hardware-timer-interrupt op en wordt de
t~lsk n:3:1r de ready-queue terug verwezen.
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11.5 Het Master-Control-Program

Het f'1aster-Control-I'rogram, kortwee; r'1Cp gen~tc;.md, is eigenlijk
cen grote verzameling procedures. Deze procedures zorgen er
voor d:'lt :illes in het systeem nJ.:"r behoren verloopt. Als een
P1CF-lJrocedure opc;et:!t~,rt wordt, door \'lelke oorZc.l::>Jc don ook,
dc:m heaft de MCP-pro'-.edur·--: In CPU nodig. De MCr-rro(~'~d.ure

kornt dus even3.ls denders GJ.sks in de ready-queue torecht.
De prioritei t van de HCP-proceauJ'Gs z: 1 uiteraard relatief
hoog zijn ten opzichte V?0 de prioriteit van tasks v~n ge
bruikers.
Vele v~n de MOr-procedures worden door tasks van de gebrui
kers of door andere MC~-r~ocedurcs aangeroepen. Voorbeelden
z~Jn procedures die de k~2rtlezs~3 bedienen of procedures
die op een presence-bit-interrupt reageren. Andere MCP-pro
cedures \'1oro.en regelrnatig door een klokroutine opgestart of
lopen continu in het systeem. Voorbeelden vn (1eze la8.tste
catagorieen zijn procedures voor het ceheue;en-1i(;heer en
proce~urcs die regelmJ.tig do status van de peripherals
controleren.
r,ven~ls user-progr~mma'8 bestaan ook MCP-procedures uit vele
segmenten. TIet totaal auntal segmenten van het MCP is zo
groot d~t zich zelden alle segmenten in het geheucen zullen
bevinden. Het kornt dus relatief vaak voor d~t een bepaald
segment v.:m een MCP-procedure niet aamvezic is en van het
achtergrondgeheugen, de disks, geh~J.ld moet worden. We kunnen
d~n spreken van een MCP-presence-bit-interrupt. Deze worden
op dezelfde wijze behJndeld als een prese:1c8-bit-interrupt
v~n een user-task.
Het geheugen zou snel overvol raken als niet op bepaalde mo
menten cen ~CP-prOCedlITC sest~rt werd, die ae situatie in het
gehc".lcen in de gs.ten houd.t. Doze bel:-.ngrijkc procedure heeft
de na~m Workingsetsherriff ge~re=en. De workincset van een
tC.sk is, simpel uitgeclrukt, de verzameling "lan segmenten,
die op een gegeven moment van een bepaalde task in het geheu
gen aanwezig zijn. De ~orkingsetsherriff, afgekort tot
Wssherriff, houdt de grootte van de workingset van alle
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actiev8 tasks in het OO~ en heeft c.e bevocgdhcic'l. om segmenten
van t~sks uit het geheugen te verwijderen.

De vela MCr-procedures zijn uiter~~rd niet allem~al in het
model te simuleren. Voor bepaulde acties van het MCP, zoals
het opst~rten v;~ een user-task, is vaak een hole verzame
ling ImP-procedures actiof. In hot model is een derp;elijke
verzameling f-mp-prOCedU:'l:'3S gesimuleerd in eel". r·mp-procedure.

Het e;rote probleem doet zich voor d",t vele van de I,rCP-pro
cedures bijna onmerkba3.r in het systeem h'ln work doen.
Het is zodoe~de nauwelijks mogolijk om direct informatie
betreffende verblijftijden in de CEU en dcrgolijke te ver
krijgen. Via metingen met het SPAHK-pakket, zie paragraaf 7
van dit hoofdstuk, en n:.:.. discussie mat specialisten van het
Rekencentrum werden de tijden,dJ.t In CPU een bcp..J.8.lde r-1CP
procedure in bewerking neemt, vust[jcsteld•.

\
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11.6 Het geheugenbeheer

In het huidige model is het geheugenbeheer nog maar zeer
gesimplificeerd opgenomen. Zie lit.(12).
Zoals in de vorige paragraaf al genoemd ward, is de Wssher
rif-MCr-procedure actief in het geheugen.
In het kort komt de werking van de ~ssherriff hierop near:
Vaor elke a.ctieve t'askwordt vi:.:. cen formule berekencL hoe
veel geheugenruimte deze task vrij moet goven, hetgeen
ondermeer afhankelijk is van de grootte v~n de workingset
van de task. De Wssherriff zorgt er verder ook voor dat
de vereiste geheugenruimte vrijgem~akt wordt door het vcr
wijderen v~n segment8n van de betreffcnde task uit het ~eheu

r;en. De \'Jssherriff zorGt er 001<: voor dat flo grootte V<ln het
geheugon, d:lt door de MCP-procedures bezet is, binnen d.e
perken blijft. De grenswaarde i8 cen geto.l, d2t t de toege
stane grootte v~n het MCP-in het geheugen usngceft. Mocht
het Q.J.ntal segmenten v'::'.n de I'-iCI'-procedurcs in het geheugen
cen groter godeelte v~n het geheu~cn bezetten dan is UJn

gC:j0Ven door de grem..:w':"":lrde, d..:J..n \vordt cloor de 1/1ssherriff
:-:'5 ~~ v::n het gedeelte boven deze [';;'l.~I:::;\".,;,:..(rde ui t het gchcu
[jen verwijderd.

In het \'/erkelijke syste.-:m is er een duidelijk onderscheid
tussen 'code '- en 'datJ.' -sogmenten. Code-scgmcnten zijn
stukken :programm~-tekst en hoeven niet bcwu,ctrd te woro.en
als deze door de Wssherriff ter verwijdering aangewezen
zijn. Bij d~ta-segmonten, die de inhoud v~n de lopende
v~riabelen van een prog~~w~~ Im_nnen bev~tten, is wel een
transport v~n het segment n~ar disk, een overl~y, vereist.
Zowel user-tasks ~ls MCP-proceduros besta3n uit code- en
d"" t:1-S egmenten.
Uit metingen met hst SP'.RK-p:.:::.kket s..a.n het dr.:..s.iende systeem
is gebleken dat het cedeelte, d2t voor user-tasks verwijderd
wordt, verwaarloosb~ur klein is in verhouding tot de activi
teiten die de Wssherriff uitvoert voor het MCP-geheugen
gebruik. In het model is deze procedure dJ.n ook .:..lleen
;;,;.ctief voer het c.;eheugengobruik VD.n het I'-1CP.
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Een andere taak van de Wssherriff is ervoor te zorgen, dat
ten aIle tijden een bepa81de minimale hoeveelheid geheugen
ruimte ter beschikking van het MOP blijft. Daarvoor is er
een systeem-parameter aanwezig, Availmin, die daze minimale
hoeveelheid bepaalt. Mocht op een gegeven moment blijken
dat er te weinig vrij geheugen is, dan wordt er een task
geschorst en worden aIle segmenten van deze task uit het
geheugen verwijderd. De Wssherriff zorgt er verder voor, dat
de geschorste tasks op een later tijdstip weer hervat worden,
als de geheugen-situatie het weer toelaat.
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11.7 De benchm~rk

De hier gebruikte benchmark best_~3-t nit C;Jn verz:..:.meling
jobs, die represcntatief zijn voor hetgec~ het 36700-sys
teem ter verwerkinc :.:..anseboden krijet. De benchmark is
vrij willekeuric; s..;.mcne:~steld cloor het Rekencentrnm met
een J.n.der doel dan vluar'Toor do benchmD.rk in dit onclerzoek
gebruikt wordt. Bij geb:-:-ek .J.&n betere kriteric.. voor eeYl
benchmark en vanweee het feit dat van de ko.r~kteristieken

ul een en ~nder b8kend was, i~ toch deze benchmark als belo.s
ting voor het werkelijke systeem tijdens (Ie metingon ge
bruikt. Doordat men het systeem tijdens de verschillende
metingen steeds met (18 zelfde bol:.1..sting l:.iat werken, kc..n
men de invloed V'3n bep"::'llde systeomp.J.rameter-wij zie;ingen
observeren.
De benchmark bestond uit de volgende jobs:
Er zijn 107 kleine jobs, elk best;wndc uit een compilatie
met in de meeste gevallen een daaropvolgende exocutie van
het gecompileerde I'lrogrlmma. De gcmiddelde tijc., d2,t 'n CPU

8.cl.l1 deze ts.sks vlerkte, \laS voor zowel compilatie a18 exe
cutie ongeveer 3 seconden.
Verder zijn or 17 rriddelgrote jobs m:)t e0::1. zuivere reken
tijd varierend v::.J.n 60 tot 700 s8cond:3n.
Het Rekencentrum wilde ook de .::ctiviteit van de D'-l. tacommu
nicatie-processor in haar benchmark betrekken. De belasting
op het systeem v~n de Datacommunicatie-processor, die de
communicatie met de terminc.ls en andere buiten het Reken
centrum st<J..o.nde appJ.rutuur onderhoudt, is in tegenstelling
tot de belasting die de jobs van de benchmark op het systeem
hebben, in het geheel niet const~nt. Br is nu om deze acti
viteiten van de Datacommunic~tie-processorte simuleren een
speci~le job in de benchmark opgenomen. Deze speciale job
heeft ongeveer dezelfde k~rakteristieken ~ls de activiteiten
van de DOP. Er wordt in deze job relatief veel een disk
access gepleegd, \lJ9.-.:.rdoor de ge\1enste e:xtC'a belasting van
de I/O-multiplexors en -kan~len optreedt.
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11.8 SPARK

SPARK ( Systems Performance Analysis Review Kit ) is een
dataverzamelend programma, dat naast de normale programma's
in de benchmark in het systeem meedraait. SPARK wordt op
regelmatige tijdptippen actief en neemt een snapshot van
vele gespecificeerde systeem-grootheden. Verder wordt bij
bepaalde gebeurtenissen, een task is klaar bijvoorbeeld,
enkele toestandsvariabelen genoteerd.
Al deze gegevens woraen tijdens het draaien van de benchmark
op magnetische band gezet, welke later geanalyseerd wordt
door een speciaal analyse-programma.
Het nadeel van een dergelijke software-monitor is vaak de
extra belasting die deze heeft op het systeem. In dit geval
neemt het SPARK-programma ongeveer 1.5 %van de CPU-tijd
in beslag en ongeveer 6 %van het beschikbare kerngeheugen.
Zie lit.(7).

Er blijven waarschijnlijk altijd nog vragen bestaan, die
zelfs met SPARK niet opgelost worden.
Men kan dan zelf in het MCP bepaalde programma's bouwen
die de gewenste systeem-grootheden in de gaten houden.
Dergelijke programma's vereisen weI enige kenneis betref
fende de harde software van het systeem.
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III. ~mr.r il0DEL

111.1 Inleiding

In dit hoofdstuk \v'ordt het huidige model -.;epresenteerd.
Dit model is tot st::"':ld gekomen n:;. bcstudering en structurc
rins v~n de in het vorige hoofdstuk beschreven informatio.
Het model heeft reeds een ontwikkeling doorgem~akt, waarbij
het bdsis-principe V).l1 het model eEm beli:mgrijke wijziging
heaft onderg",an.

Eet basis-principe v~n het huidige model is, in tegenstel
linS tot een voris antwerp, d~t zcv~al moselijk getracht
is ~lleen die cysteem-p~rQmctc~s in het model v~st te lOGgen
die oak in het vlerl:clij'J\:c sys teem een bekende 7J.ste vJa.arde
hebben, zo~lG disk-ac~ess-tijden en tijden V~n bepcaldc
~-18::?-rrocedures•
V'J.n cif: gE;;...;imuleerde v.ser-tJ.sl:s \':orc1.t enkel en aIleen bep:;.:::ld
hoe groot het geheuscn 2[...1 zijn d~-(t dr, t;":Jk nodig heeft on
hoeveel zuivere rekentijd de task nodig hjoft, voordat de
betreffende task kli2r is.
'lerder liggen uiter-; '.re! d.e ::;chc(lulir:- 0:- prioriteits-regel::.:
V3.st.
Vele systaemvariabelen v~n hat ~odel en ~-n bet t~~kelijke

s;ystcOlTI z ijn nu onclerli:1~ met elk:::. o.r verEalijkbaar.
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1II.2 De s~menstclling v~n het model

De h'Jrd.\l:3.re-conficur::.tie i::: momentceJ. als voIgt:

Gesimule:rd worden 2 CPU's
3 T)IGK~:;

2 liIieprint~r:J

Ret systeem h~d tijdens de metinccn meb r~ARK 19G.G k-woorden

tor ~eschikking, zo~~t dezG ~choTI~on~rootte in hot huidico

!T1oc!el i::.: overgeno';;!.:n. Het to cchter gOffi.;;l.k'colijJ':" t8 uijjd,gon.

::~(;,t ..:,~,nt..J.l r.;cU':J ~~_s bij O(~ initi:llis'.tie i,n to stollen on

l: ..n ;11'xinL~.'..1 :: be(l.r,.~["cn. Het J...:;.r,t·~l rnogc<~_"; jk ..:..,-",n\';c7,i~e line-

li~.,t i":1 Ol',t :11 ..... ·-'1·"1 "T~,-.,t n,.."l· t ..,.. "~oo',.'" hct (~:i;.;1.r··~8brrdk~ .1.J.V·. I., \"",J, v,.~t.. .L~ V _

n.,:> Al' ('·1---·'r.ceQ~-tl'·i('1 ..;,.. :1"" t; J'c" ,.l·i (', -~,""""l(' TIt t":-:r:::c- ' h,,.,t 11.it
. - ...... "-'-~ .... ../ 1o.J_ u ...... ~IO..J -- ..J.. -, ....._~_ . --- -'.~.J.:' ,'u.___ --- "'-

een disk-queue h3.1en V.l>1 een di:;k-[';'c0ess-,.o..m.;T'3.:"!.~ '.,n he::~

gegC:'.2.2rcc::':l v:or~t. "iczo tijQ 1;,; momc1teel 30 :51li...:;o~or.rien.

De line)ri~tcr-~cccss-tijd i:::: 00k v_st i~38stcla 0~ bedr--c~

-tb..:.r.s 70 'j':'lliscco;~(len. ~v8r~lD (1..::" dicl<:-:.._ccesD-tij,].. moet oak

~ n -!-' ". d +' " ,.
~crQon. leze ~lJQ l8 C ~lJQ, QlO vorloor-t tnsson 1:1E:t mome,·,t

C.;<t de ~~C~-procedure-::::'1}.toprint ds lin,epri~ter .J. "nstuurt en.
het moment dc,.t (] e lineprinter GeE interrll.l)t gCEG'!'eert.

Ren derde belangrij1ce systecmtijd is de tijd, die cen CPU

~lodig heeft om een t·:'.sk uit (10 eru to staten 0::-' cen nie'Ll.'::::

te".sl: uit de ree.dY-1ueue te selecteren. 1JG ::-;0 tijf.l, de

f1ovest~.cl_r_·-ti:1d l'~ ,T'OO+- ';nr:rc;~'+-c'l':i eO] b<o.r'!..,...· ·,,-..t .r'\ 5 rn;-'ll'''''''cor-- __ _ • ... It..Jv -L. .;,,:) ~""''''; 1. t t:_' ....... _....~ I.... ...*-'- .... ..... - .

den.

,1..; OU5j)Cllded-quc~lc, de i,rint-qucue en de dric ~ueue5 voar

etc <lisle. Deze '}UGll.·:::S vIor,len in de ·'Ilo1[end.2 p_,r ':~rj,,"Iren

n.J1er be.keken.
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111.3 De users en Je dcp-si~ul~to~

~lkc user-opclr..lcbt bestJ.at uit t';18':; +'':Jsks, e6n compil;;;.tie
en een executie of run. Als de co~rilatie kl~ar is, wordt
meteen (]e run opgest.J.rt. De 1~:.:'C'r-opdracht -1-3 ~\.L).ar als de
run kl~.l.r is.

De k~r~kteristieken van cen user-t~s'- zijn de volC2nd8:
3ij het gel~ereren V...ln aen con~~,iL:;.tie-ta8k .:ordcn. +:otale

CPU-:i.jd, J.u.ntnl segmonten v:n het pT'ogr ..Ut'l:.i en het numme:r
""11 rl" dl' sl-- W8."·T'l'"\l"~:> sAgmenterl S·1-" 11 he ')" 'lld B'l' -i h ",-!-"1_1. .. '.... v ~.~, a_v" IL'" _ . ~I....A""" .i.u" ... , • -, .. u .''''''/

Genereren V3.n een rnn-ts.sk vlOrdt nJ..:..lst dez,': drie oak nOG
"1et 8.antal te p."into'l regels OfGegeven. De tot:;.le r:rU-tijd
is de tot~le tijd. dat 'n CPtJ de t~3k in b~werkinc heaft ga

nomen, voordat de tJ..sk klaar is.

Er zijn vier typen user-tasks met iTerschillende k:::"!'3.kteT'is-
-!-" • h .:J i •• " n +- ,.. ""leKen In et mou·:; .... t·:; J ,:;flnleren. .-,eze c, Y;)Cfi ZlJn gen? :-;.n~'}

werkelijke systeem ond0rHcheiden kun~cn w~rden. Riurbij
omVi_. t 11.-:; t ~,~-type de klc;~Lrle, ~~31 l:.n ,,~l~~ de l'1io.c1 el.srotc 8 Yl

(o'en r:ol'lpiLJ.tie-t3.Dl;: ]1.\:;eft s,cn ~Q1'\i'< L~r no:'l.ic;. r.i.j het 0;::'-'

st~rten vsn een cOGpil~tie-t~sk wor0'; S0c~ntroleerd of d~

conpiler i.n het gcheugen ~anwc~is is. Is ~it niet het cev~l,

d~n wordt een MeP-procedure opgcst~rt, dis do compiler in het
gehcugen Iualt. De compiler Hord.t opgcbOlJ-'Jd cloot' oen v; st
.J.antJ..l segmenten vi' dick-s.ccesses in het boheugen te plaat
sen. Zolang er compilatie-t.J.sks in het sy~teem~cttef zijn
blijft de compiler in het ceheugen. De grootto vs.n het ~oor

de compiler bezette gehGugen vlijzict zic}~ niet 0.1:::; er rti.eer
dere compilatie-task actie! wo~den. Als 0) een gegeven moment
geen compil:;.,tie-t 3.sk me\3~L' c:'.ctiuf zijn, d:_~ 1 verwijCJ crt de
compiler zich uit het geheugcn. Mocht d~2~n~ weer cen comri
l~tic task opgestRrt wo~den, d.~n wordt d2 compiler or dezelf
de m3nier, vi~ Qisk-accessas, weer ill het geheucen gch~ald.

In het model is de co~pil0r, in tegenstellinc met de werke
lij::b0id Geen actief element. De cornpilcti.e-task self h2.c'J.l t
via disk-~ccesses hot voor deze task opgsgeven ~antal
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segmsnten in het seheugen. VerdeI' wor~t er door de cornpila
tie-t~sk niet gecontroleerd of de h61e compiler ~l in het

geheu~en o~nwezig is.

Er is weinig verschil in godr::.g ttl.sson e{~m compils.tie- en
een run-t~s~: bij sen compil~tie-t~sk wor1t bij het opstar
ten gecontroleerd of de compi.ler e.l binnc1 geh:.u.lc. is
(of wordt) en bij een run-t~sk wordt uan ~et eind van de
t-'sk een r'lCT-proc8'Jure opgestart, (lie; het 0PSGSOV8::l. a:;nt:..:.l
regels vitprint. Voer het ovcrigc h.::bben b::3id.8 t;r')on t:".sl:s

ne wec, ~i2 Gen usc~-t~s~ in hct 8ysts8m ~oorloopt, is
. , ':.' \1 0 1gt: :

~ordt genomen, dan ~ordt socontrolcerd of er i~ het syctecm
nag pl~w.ts ~s voor een nieuvJo t:-'3k. LT.... generiJ.tie v;;.n de

nieuwe compil~tie-t-sk pl~~tst Controller de t~sk in de

sheet-r.J.ucue. r'1C.P-proeedure Controller bep ).'11 t c'ok de over-

Vu.nuit d~~ I'cady-qu rJl' (~ -/lord en I]:" l1_se~('-tJ.sl",; doo:c.' 'r (;I'U in

l:''::'.JE.'-rkiYlS e;.:;nomcn. :Sen user-t::sk lc:__ l' or \.'ier :Iu:d.cT'cn

door sen T/'()-l·n·t ..... rT'1'r't-. - -....., ........ LJ::'"

B. c.ocr 8'2n h"rd\;T.;;.re-timGr-intcrru:.:;.t

C. doer cen presence-bit-interrurt
D. omd::.t de betreffsnde t~sk kl~~r

.<3. .1\ door een I/C-intorruI,t

Old. B clo or cen h ~.rrl \'::.r9 -ti~~- '--l'--2-:>1t ·~~rrurt

In beide bovenst~2n~~ G~v~llen wordt ae u3er-t~sk direct

terug C'2pl~tst in OJ"

v"n do di~ks of v:n ~3 line~ri~t~rs. Een 'l~rjw~re-timer

intErrUI~t cc~ft :3.'-:n d"t d.8 1.~ctrC'ffcncl:.: t·, 3k l~.nger ct· n
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'" seconde zonder onderc-I''"'ldnc; c.oer ''1 Cl.:JU in bC'.lerking is

geweest.

- ~d.C deor cen presence-bit-interru)t

Een presence-bit-interrupt ;'lil zcggen d::.t een bepo.ald segment

vc,n het proc;r:.iJl17·- ni,:;t in hot [;O'J3'l1[011 s..: l',/e ZJ.C 1.::;.

Er WOI'C;t door cle C:J:'U een r·mr-proceiJ.ure or ':;est_rt, d.ie er

voor zorct d'=\t hot c;evr:~:'bclc sec:;ment in 1.::t Cel"oueen i"lord.t

~eplj~tst. De user-t~sk zelf worat in de prGGencc-~it-

wei t-J:'oom ccplaatst. J',L' vi". (;cn. dicl:-::'ccsss het ccvrJ..:.li:de

GeG;n:~n t V:>11 d·c~ user-tc'>.iL binneD i~;, d~.n \.'oI',lt cen ':':dltl.CrC

ccclt~rc in bewerkinc necnrt, \'.'01"'\1 t; (L~ bctrc ffcncl c: user-task

uit de prcsence-bit ..-wai t-rocm D:ohaal<l en in de re.ldy-queue

gezet. Tevens worJt op dit moment hot ~~nt~l segmenten

d:::>t v:.!.ll de~e t:J.sk in het geheugG"lJ.<:~nljJezi::; is met f;6:n ver

heogd. De g~ootte v~rr het binnengeh~Qldc segment, het

:~3.nt:".l k-T.loorc.en, ',:ordt door de disk-:;:.cce;Js-procedure be

p.l3.1d. Het 3.ant:i.l cegmenten vcm e~'n user- tusk ligt v.s st,

m~:J.r d.e p:'-E:ciesc grootte v:.:.n c:.E: SC[';''i:':Hltc:,- niet.

direct d.e

rup-t·:.sk ope;esb',rt 8fl in rle S11CCt- tJ.lJ.8F·3 G'2plo..:3.tGt.

Betrof b3t een run-t~sk, ds.TI \ilord.t (1.2 r;-C.i.--proeedurc-.3-l.'to

b:J.cl:up opsest&rt, die cr vorde~ voc~ zorct d?t het juiste

o..Gnt~l regels v~n ~2ze run-t2sk ceprint ~0rden op de

lihe':;YI':.nters. De user-t:'1sk is hic'~:,m8C J..fcclopen.

De segmenten van een user-to..s~' ~ord2n Gtu~ voor stak vi~

disk-~ccesses in het geheugen geh~~ld. Dit gec-curd n~d2t

een ?resence-bit-interru~tgege~8r~erd is.

ne tob'.le zuivcre r'~:kentijct ( of CFU-tijd) tussen tv,ee

presonc0-bit-interrupt V:::",l e::~n -:;01,,,;,:'1de l.l.::er-t·Jsk \·loro.t bij

de stJ.rt v~n 81k nieuw interv~l tussen t~JJe prc3cnce-bit

interrupts ale volet v~stcc~tcld: ~ls noe niet ~llc segmen

ten v&n dn task in het ceheussn ~~l~;~zig ~ijn d~n ~oet de

t:.,~~L eer;~ t in tot,:'l 3 r::ts,]conde lloo::.' In r~T in beucrking
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ZlJn
rer::rd \10rdt. Als '~:cl -.:..110 secmenten v::,n cen bep,;::,c.~l(le 1..1S0r

t:::..sk binnen zijn, d-:;.l1 is 00 tllsselJt:"jcl <J.fhJ.nkelijk van het

t:vpc user-t:::{sk. Voor ~2-t:~E};: is de: tnssentijd 200 mseconClon

en voor d2 overig~ ~-t7ren is 0c tussentijd tUGsen twee

prGsence-bit-in~_Eruptsvastgesteld op 1510 rnseconden.

Deze presence-bit-interrupts 'Tortegenwoorrlig,-'}) het a[lnvr'_~

cen ven ruimte in h~t geheucen voor een croat ~rray.

Us er-t'l oks kunncn o~; elL: rromcnt uit dc' CrT] C8:3totsn wor<1.en

doo.:~ een interrupt.fT is gCGn r'linimc.l.: Y3rblijf:::;tijd voar

1"'8 _d;)T_::Uc.'u..e gehJ.j.1d. is en beVlcrkt \';erd ho?ft goen i:J.vloed

op :h ct optrede;:t V'~1'l l'resenc o-bit-interruI' ts. Een presenc: e

bit-int?rrupt wordt pqS gcconnr~erd als do tot~l~ 3uiverc
r,rU-tijd de 'tl:i3..rC1 '2 :;-""x,ft bercikt die ber~· ,1<1 is op de hier-

boven omGchreven wijze.

Een user-task kan o~ e0~ gs:ovcn moment g_dwongen ~orden

;;;,1 het op cL,t nomeDt bezette g(1~::::1J.L2n ;J.f~;e ::.;ta:..'n. Dit lc..:.n

t~crt (ll. t er +- ,
\.' ......

dr se~me~tGn vun

,. 1,' l" 1', .., 1,',~:'··'r_t.·1 ''''1 -, 0, " l- mom .... 'l ..I' -".'~ .t. U U • _. _ '-- ,,' ", ,I ,v l' U ,..;. '..! \, L" { 1

L:il in de reudy-\j'J8'18 h.;cft, WOI'clt J-l:J

\'187,en en lle user-L;::;1--: '[erc1wijnt n~' .r '58

I'e r~Cl\-proced,l~.rc T'IssherriL: 1, :::C:.ft nu ;.:;.1

1 .. cste priori-

de geschorste tJ.sk uit het scheugen verwijde~d. Als na

verloop V2.n tijd. de f'TCT-proced:'l.r;; -,:3s}lerriff vi-ndt cL,;.t er

\'leer yolc,oende vrij gehouge"!1 beschikb', -'.I" 'Ls, dall Vlordt de

user-t:..:..sk va.nui t r:':.; suspended-Ij,1..lt>ll C weer '.uu.r cle rCiJ.d;y

queue overgepl~~tst, do tusk wo~Qt herv~t. De user-t~s~

:noat nu opnielHI c,c:innen. met hct 1~innc:n } _len v':oLll.-.l zij!l

segrnenten. De tot :11J. toe volbr<....c.:'c,t,,;; Z11.i\it, re C:PU-tijcl

blijft echter weI b2ho~den.

in de efTT, . "l.n (18

:'Y'':': er:.ce-bit-'\'i'c i.. t-rr:)cm en in d:...; :.::nJpC:j 1de r1 -ql.leue.

:tUcY' 011t:----r::;skt de Cl.i2k-Cl'1,21.1C; 81J de; ,J.isk L31f.
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tcrecht. Dc c.isI<::-:,.~eess-c.9.nvrc.g<.:; v n cen ~'ser-t:.\sk v;ordt
3<:h r '01 verzorgd door nCl'-proee r'.l1.rc's, clie
bit-interrupts door user-task~ opge~tart

, - .
~c~ Vl~ rresence-
·.lorden.

Ir~ h,.:t vorige ho"'\:.stuk is in fJ.T:':_~cri.l[~f (, genocmd, d:..::.t in
Qe 5Ghruikte bonchm~~k 80n simul~tio v~n ~u ~ctiviteiten

v~n de n~t~com@lnic~tia-prCccD~a~is opcenomcn.

gebr~ikt is bij hot ontwerrcn vJn hat mod~l, is het v~n

wezenlijk bel~ns d~t or in het ~odal ook cen derGelijkc
si~ul~tic opgenomen wordt.
In het model heeft Qcze simul~tie de vorm gekrcsen v~n een
speei:..le t:.~sk. De cl.cpsim ( cl·,t',,:.communicatie-E,rocessor-simule..
tie) gedr<:;.:J.gt zicn in principe 20::;ls een '1.ser-t3.sk.
Het geheugengebruik van de dcpsim is vast ingeGtel~ op
maximanl 38.0 k-woQrden. Dit geh8uge~gebr'lik tlordt op do
zelfde m~nicr opgcbouwd als bij USG~-t~s~s. N~ icdare 5 milli
ceeonden senereert de dc)sim c~n presence-bit-interrupt en
verd~ijnt d~arn~ in de p~esencc-~it-~~it-~oom.Dc ~oor deZ2
interrupt opgestJ.rtc rJfCi'-procedurc; -.'crzorr~~t de feitelijVo
liGk-:..::.ccer:3-3.::mvr.J.ge en -_.fh~n.d.81illr;. F.chter oak :.:..ls hot
m:.:xim:~le c;eheugcnS'2bruik Tin 3[3 :\-\',':Jor~Jen bereikt is hlijft
de tUGsen-tijd tussen tVl8e presence-bit-interrupts selijk J..3.TI

5 nilliseconden. Er wordt ook d~n or de norm~le m~nier een
disk-~ccess uitgevocrcl VOOI' (10 \1cpsim. 118t gchr)uEcnc;e bruik
wordt eehter niet moer opgchoogd. Het effset is dat er
re1n t iA f v~el -1~~eq0n.lce-bl·t-;n~e~run~q gerr~n~T'C0r~ "Jo~,ien....... - -. ...... - - .' . .... "'-' '-' ,~ • ~ _ v J~ ~ .L" ...... (: -' _ '-'._....,., . ....... • .J- , ..1-_

en dientengevolce oak veel disk-~ecesGes o~trcJen.
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USER-TASK GENERATOR

SHJSET
(~:U~UE

1

3
P-BIT
WAI~

ROOM

"klaar

READY
QUEUE
2 4

5
SUSPENDED
QUEUE

A. Interrupt (bv~I/O)

B. Interrupt tgv hardware-timer
C. Interrupt tgv presence-bit
D. De task is klaar

Het verlaten van de respectievelijke queues:
1. bij voldoende geheugen

wachtrij-discipline: prioriteit
actie door Controller

2. er is f n idle CPU
wachtrij-discipline: prioriteit

3. actie door de betreffende MCP-procedure
4. bij te weinig vrij geheugen

laagste prioriteit uit de re2dy-queue
actie door Wssherriff

5. bij voldoende vrij geheuGen
wachtrij-discipline: FIFO
actie door Wssherriff

fig. 1 : de flow van de user-tasks.
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III.4 De MCP-procedures

Een MCP-procedure moet om een actie te kunnen uitvoeren
uiteraard door een CPU in bewerking genomen worden. We
kunnen dus een MCP-procedure, als deze opgestart is en in
de ready-queue 8~~at, beschouwen als een task, een MCP-task.
Omdat echter de naam MCP-procedure in het Rekencentrum gebrui
kelijker is, zal deze naam in het vervolg gebruikt worden.
De MCP-procedures komen op een uitzondering na rechtstreeks
in de ready-queue terecht. Deze uitzondering is de MCP-pro
cedure gencwmd Autobackup.
De basis-flow van een MCP-procedure is in figuur 2 weergege
ven.
In het model worden MCP-procedures opgest~rt door user-tasks
of treden op vastgestelde tijdstippen in de simulatie Ope
\ve kunnen dus twee soorten MCP-procedures onderscheiden:
A. de zelfstandige MCP-procedures
B. de afhankelijke l-1CP-procedures

Onder A vallen in dit model de Vorkingset-sherriff,
Controller en de procedure die de variabele schedcore
regelmatig aflaagt.
Onder B vallen de presence-bit-interrupt-procedures,
Autobackup, Autoprint en Controller.

Uit de figuur blijkt dat de verblijftijd van de MCP-proce
dures in de CPU ondeelbaar is De CPU wordt in de control
mode gezet zodra een MCP-procedure door de CPU in bewer
king genomen wordt. Een interrupt kan de CPU, die een MCP
procedure in bewerking heeft, niet onderbreken.

Als er een CPU idle komt te staan terwijl de ready-queue
niet leeg is, dan wordt de task met de hoogste prioriteit
in de ready-queue door de CPU in bewerking genomen. In de
ready-queue staan dus zowel user-task als MCP-procedures
te wachten op de CPU.

Achtereenvolgens zullen nu de verschillende MCP-procedures
besproken worden.
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MCP-PROCEDURE GENER~TOR

A

SHEET
QUblJE

1

C B

PRINT
r.tUt'UE

2

I------~ klaar

A. Autobackup, in geval er weI In vr1Je lineprinter is
B. Autobackup, in geval er geen vrije lineprinter is
C. AIle andere MCP-procedures.
Het verlaten van de respectievelijke queues:
1. bij voldoende vrij geheugen

wachtrij-discipline: prioriteit
actie door Controller

2. er komt In lineprinter vrij
wachtrij-discipline: FIFO

3. er is In idle CPU
wachtrij-discipline: prioriteit

N.B. de verblijftijd in de CPU is onopsplitsbaar

fig. 2 de flow van In MCP-procedure
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Controller.

De drie zaken,waar Controller voor verantwoordelijk is, zijn:
A. de mix, zijnde de verzameling actieve user-tasks in het

model
B. de mogelijke overgang van sheet-queue naar ready-queue

van user-tasks en MCP-procedures
C. het eventueel opstarten van de compiler-aanvraag-proce

dure.

Ad.A het onderzoek van de mix.
Bij het onderzoek van de mix laat Controller z1Jn strategie
ondermeer afhangen van twee model-parameters:
1. de mixlimit, zijnde het maximaal aantal user-tasks,

dat in het systeem actief mag zijn
2. de mixlimit per Q-type, zijnde het maximaal aantal

user-tasks dat van een bepaald Q-type actief mag zijn.
Als bij het onderzoek van een bepaald Q-type de mixlimit en
ook de mixlimit van dat Q-type nag niet bereikt zijn, d&n
wordt een compilatie-task gegenereerd, uiteraard alleen in
het geval dat er nog user-opdrachten van dat Q-type ver
werkt moeten worden.
Van belang is ook de volgorde waarin Controller de Q's
onderzoekt.
Ad.B de mogelijke overgang van sheet- naar ready-queue.
De task met de hoogste prioriteit in de sheet-queue wordt
bekeken, terwijl ook de algemene geheugensituatie in ogen
schouw genomen wordt. Voor de gemiddelde segment-grootte
wordt een waarde van 200 woorden aangenomen. De schatting
van het geheugengebruik is daarna eenvoudig te berekenen.
Zoals we gezien hebben, wordt het bezette geheugen van user
tasks per segment opgebouwd. Als een user-task uit de sheet
queue naar de ready-queue overgaat, dan hceft het feitelijk
nog geen geheugen bezet. Om nu te voorkomen dat achter
elkaar tasks uit de sheet-queue naar de ready-queue verhui
zen, met als mogelijk gevolg dat er op een gegeven moment
geen geheugen meer vrij is voor segmenten van deze tasks,
is de variabele schedcore ingevoerd.
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Indien een user-task tot de ready-queue toegelaten is,
wordt de variabele schedcore met de schatting van het ge
heugengebruik verhoogd. Schedcore geeft a~n hoeveel geheu
gen waarschijnlijk bezet gaat worden door de tasks die in
de ready-queue zijn toegelaten.
De variabele scnedcore wordt regelmatig verlaagd, zonder
rekening te houden met het feitelijk geheugengebruik van
de user-tasks.
De uiteindelijke beslissing of een task n'l.ar de ready-queue
kan ga~n wordt ~ls volgt genomen:
Van de t~sk met de hoogste prioriteit in de sheet-queue
wordt een schatting gemaakt van het geheugengebruik.
Als er, nadat van het momenteel vrije geheugen de variabele
schedcore is afgetrokken, nog voldoende geheugenruimte
voor de nieuwe task over is, dan wordt de task uit de
sheet-queue naar de ready-queue overgeplaJ.tst. Tevens
wordt de variabele schedcore met de schatting van het geheu
gengebruik van de toegelaten task verhoogd.
Mocht Controller aldus een task uit de sheet-queue gehaald
hebben en in de ready-queue gepla 0 tst, dan wordt meteen
bekeken of deze nieuwe task door In CPU in bewerking geno
men kan worden. Dit kan gebeuren als er een CPU idle is
of als er In CPU met een user-task bezig is, die een lagere
prioriteit heeft dan de nieuwe task in de ready-queue.
Is dit la~tste het geval, dan wordt de task met de lagere
prioriteit uit de CPU gestoten en in de ready-queue terug
geplaatst. De CPU komt nu automatisch in de movestack
toestand. De nieuwe task wordt nu met een hogere prioriteit
dan elke andere user-task in de ready-queue geplaatst.
Na afloop van de movestack-toestand van de CPU wordt deze
user-task door de CPU in bewerking genomen, mits er uiter
aard niet een MCP-procedure met een nog hogere prioriteit
ook in de ready-queue op In CPU staat te vmchten.
Ad.C het mogelijk opstarten van de compiler-aanvraag
procedure.
Mocht de nieuwe task, die zojuist uit de sheet-queue gehaald
is, meteen door een CPU bewerkt kunnen worden en mocht deze
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task ook nog een compilatie-task z1Jn, dan wordt door
Controller bekeken of er nog meer compilatie-tnsks actief
zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de MCP-procedure,
die de compiler moet binnen halen, opgest'lrt.

In de sheet-queue komen niet aIleen user-tasks te staan.
In het huidige ~odel komt slechts een MCP-procedure mogelijk
in de sheet-queue terecht. Het betreft hier dan de MCP-pro
cedure Autobackup. Autob~ckup is een MCP-procedure, die
zelf 1.8 k-woorden geheugen nodig heeft. Aangezien Controller
de geheugentoewijzing beheert is het logisch dot Autoback-
up in de Sheet-queue verschijnt. Controller bekijkt of de
aanvraag van Autobackup gehonorreerdkanworden. Is dat het
geval, dan wordt de Autobackup-procedure in de ready-~ueue

geplaatst, terwijl tevens een interrupt gegenereerd wordt.

Controller neemt vervolgens andere tasks in de sheet-queue
in ogenschouw, totdat Controller tot de konklusie komt
dat de task, die nu de hoogste prioriteit in de Sheet-queue
heeft niet naar de ready-queue kan verhuizen vanwege het
feit d~t de schatting van het geheugengebruik van de betref
fende task te groot is voor de geheugensituatie van dat
moment.
Controller wordt als onafhankelijke ~lCP-procedure elke
seconde opgestart, terwijl Controller ook wordt opgestart
als er een user-task klaar is, zowel bij een compilatie
als bij een run-task.
De tijd dat Controller door 'n CPU in bewerking wordt geno
men is vast ingesteld en bedraagt 10 milliseconden.

Workingset-sherriff.

De t~ken van de Workingset-sherriff, afgekort tot Wssherriff
zijn de volgende:
A. het zorgt dat het deel van het geheugen, dut bezet is

door het MCP, niet al te groot is
B. het houdt de vrije geheugenruimte boven een bepaald

minimum.
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Ad.A het geheugengebruik vun het MOP.
De grenswanrde is een systeemparameter welke a8nge2ft
hoeveel het MOP aan geheugen mag bezetten. Als de Wssherriff
constateert dat het MOP-geheugengebruik groter is dan de in
gestelde grenswaarde, dan moet 1/4 van het gedeelte boven
de grenswaarde vrijgemaakt worden. Er moet dan een aantal
segmenten van het 110P weggeschreven worden. In het vorige
hoofdstuk is vermeld, dat data-segmenten, in tegenstelling
met code-segmenten, wel bewaard moeten blijven, omdat deze
segmenten variabelen van het bijbehorende programma of
procedure kunnen bevatten. Uit metingen aan het systeem bij
verwerking van de benchmark is gebleken dat ongeveer 1/3
van het aantal te verwijderen segmenten van het MOP een
overlay naar disk nodig heeft. De gemiddelde segment-grootte
wordt op 200 wooro.en gesteld. Ret totaal aantal segmenten
dat de Wssherriff van het MOP moet verwijderen bedra2gt:

N = 1/4 ( I10P-geheugengrootte minus grenswaarde ) / 0.2

Ret totaal aantal malen dat door de Wssherriff een disk
access gepleegd moet worden bedraagt dus 1/3 maal N.
In het model bestaat de Wssherriff-procedure in feite uit
twee MOP-procedures.
De eerste, Wssh-one genaamd, wordt elke drie seconden op
gestart en houdt zich bezig met de twee hierboven beschre
ven taken. De tweede MOP-procedure, Wssh-two genaamd,
verzorgt de feitelijke disk-accesses.
Hoe gaat een en ander nu in zijn werk:
Tijdens de bewerking van vlssh-one door 'n OPU wordt uitge
rekend hoeveel maal een segment van het MCP naar disk ge
schreven moet worden. Dit aantal is gelijk aan het aantal
malen dat \vssh-two in actie moet komen. Nog tijdens de
verwerking van Wssh-one wordt de eerste Wssh-two-procedure
gegenereerd en in de ready-queue geplaatst. Wssh-one mani
pUleert zelf niet met het geheugen, het neemt het geheugen
alleen in ogenschouw. Na enige tijd, in dit geval 10 milli
~econden, is de OPU kla2r met de verwerking van Wssh-one.
Als de Wssh-two door 'n OPU in bewerking wordt genomen,
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dan wordt een disk-access-procedure gegenereerd. Deze laatste
procedure komt in de disk-queue terecht. De Wssh-two-proce
dure houdt 3 milliseconden de CPU bezet.
Na verloop van enige tijd is de disk-access kla:j.r. Op dat
moment wordt een deel ter grote van drie maal de grootte van
het getransportd~rde segment asn het geheugen,bezet door het
NCP ,onttrokken en dus vrijgemaakt. Tevens \'1ordt eventueel
een volgende Wssh-two-procedure opgestart en in de ready
queue geplaatst. Ook.vindt er nu een actie plaats, genaamd
Heyou. De naam is afgeleid van de procedure die in het werke
lijke systeem ongeveer hetzelfde doet. Bij het verwijderen
v~n segmenten uit het geheugen moeten uiteraard de segment
lijsten, waarin aangegeven staat of bepaalde segmenten zich
in het geheugen bevinden, bijgewerkt worden. Hiervoor worden
aIle CPU's in het systeem, indien niet bezet door een HCP
procedure, onderbroken. De betreffende user-task wordt nu
uit de CPU gestoten en naar de ready-queue terug verwezen.
De CPU zelf komt in de movestack-toestand terecht.
Pas daarna wordt een interrupt gegenereerd.
Het is duidelijk dat op deze manier het MCP-geheugengebruik
niet in een keer met 1/4 deel,zoals hierboven omschreven,
wordt verminderd. De verlaging van het geheugengebruik
van het BCP vindt op deze wijze over een zekere tijd verspreidt
pla8ts, afhankelijk van de grootte van het MCP-geheugen en
de drukte bij de disks.
Ad.B het vrijhouden van een minimale hoeveelheid geheugen-

ruimte.
De systeemparameter availmin geeft het gedeelte van het
totale beschikbare geheugen aan dat in principe altijd vrij
moet blijven voor het MCP. Als Wssh-one in bewerking genomen
wordt, dan wordt gecontroleerd of nog aan de bovenstaande
voorwaarde voldaan is. Mocht dit niet meer het geval zijn,
dan wordt de user-task met de laagste prioriteit in de ready
queue geschorst. Geschorst wil in dit model het volgende
zeggen: Het geheugen, dat de task tot nu toe bezet heeft,
wordt in zijn geheel vrijgemaakt. Er wordt dus geen rekening
gehouden met het feit dat ook user-task-segmenten data-seg
menten kunnen zijn. De betreffende user-t~sk wordt van de
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rec,dy-queue gehaald en achteraan in de suspended-queue
geplaatst. De Wssh-one-procedure blijft doorgann met het
achorsen van tasks, totdat er voldoende vrij geheugen ont
staan is. De zuivere rekentijd, die de respectievelijke
user-task al gedraaid hebben, blijft behouden.
Wanneer wordt een user-task uit de suspended-queue gehaald ?

Zoals al vermeld wordt Wssh-one elke drie seconden opgestart.
Pas bij een volgend optreden van Wssh-one, na drie seconden,
wordt bekeken of de user-tasks in de suspended-queue hervat
kunnen worden. Kriterium daarbij is de geheugensituatie.
Op dezelfde wijze ala waarop Controller de overgan~ van sheet
naar ready-queue behandeld, wordt door Wssh-one bekeken of
de eerste task in de suspended-queue naar de ready-queue
verhuizen kane ~1ocht dit het geval zijn, dan wordt, net als
bij Controller, de variabele schedcore verhoogd met de schat
ting van het geheugengebruik van de betreffende user-task.
Bovenbeschreven actie van Wssh-one gaat door, totdat de
suspended-queue leeg is of totdat er niet voldoende vrije
geheugenruimte is om de task te kunnen herbergen. De wacht
rij-discipline in de suspended-queue is FIFO (first-in
first-out).

Autobackup en Autoprint.

Als een executie- of run-task van een user klaar is, dan
wordt de MCP-procedure Autobackup opgestart. Als er nog
vrije lineprinters zijn, dan komt Autobackup in de sheet
queue terecht, anders komt Autobackup achteraan in de
print-queue te staan. Onder supervisie van Controller wordt
Autobackup van de Sheet-queue naar de ready-queue overge
plaatst, waarbij het geheugengebruik van het MCP met 1.8
k-woorden wordt verhoogd. Als Autobackup door In CPU in
bewerking wordt genomen, wordt er een andere MCP-procedure,
Autoprint genaamd, in de readyequeue geplaatst. Autoback
up zelf· houdt gedurende 10 milliseconden de CPU bezet.
Als Autoprint in bewerking wordt genomen, gedurende 3 milli
seconden, dan wordt er een lineprinter-access gegenereerd.
Als een lineprinter klaar is met het printen van een rege~,
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dan genereert deze een interrupt en start een volgende
Autoprint-procedure OPt als er nog regele te printen zijn.
Mochten aIle regels voor een user-t~sk geprint zijn, d~n

wordt op het moment dat de laatsteregelgeprint is gecon
troleerd of de print-queue leeg is of niet. Was de print
queue niet leeg, dan wordt de voorste Autobackup-procedure
van de print-queue naar de ready-queue overgeplaatst, zon
der dat het MCP-geheugengebruik verhoogd wordt.
Was de print-queue weI leeg, dan wordt de lineprinter vr~J

gemaakt en wordt het MCP-geheugengebruik weer verlaagd met
1.8 k-woorden.

Presence-bit-interrupts

Ontstaan en afhandeling van presence-bit-interrupts van het
MOP worden in het volgende deel van deze paragraaf behandeld.
Zoals in paragraaf 3 van dit hoofdstuk beschreven staat,
zijn er vor wat de user-tasks betreft twee soorten presence
bit-interrupts:

presence-bit-interrupts bij het niet aanwezig zijn van een
gewenst segment in het geheugen

- presence-bit-interrupts voor het plaatsen van een groot
array in het geheugen

Bij de eerste soort horen ook de presence-bit-interrupts van
de dcpsim.
De afhandeling van de tweede soort is eenvoudig en verloopt
aldus: als de CPU, die een user-task in bewerking heeft, een
presence-bit-interrupt genereert voor plaatsing van een array
in het geheugen, dan wordt er een MOP-procedure opgestart en
in de ready-queue geplaatst. De user-task wordt uit de betref
fende CPU gestoten en komt in de presence-bit-wait-room
terecht. Als laatstgenoemde MCP-procedure, gedurende 5 milli
seconden, door In CPU bewerkt is, dan wordt de bijbehoren-
de user-task uit de presence-bit-wait-room naar de ready
queue overgeplaatst. De zaak is hiermee afgehandeld.
Bij de presence-bit-interrupts, die een disk-access nodig
hebben, ligt de zaak iets ingewikkelder.Ook hier wordt, als
er een presence-bit-interrupt optreedt, een MCP-procedure
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opgestart en in de ready-queue gepla~tst. Op het moment,
d~~t deze MCP-procedure gedurende ) milliseconden door In CPU
in bewerking wordt genomen, wordt er een disk-access-procedu
re in de disk-queue geplaatst. Op een gegeven ogenblik is
de disk-access door de disk afgewerkt en wordt er een MCP
procedure opgestctrt en in de ready-queue geplaGtst. Daarna
wordt er door de disk een I/O-interrupt gegenereerd. Als
laatstgenoemde MCF-procedure door In CPU in bewerking geno
men wordt, dan verplaatst deze procedure de bij deze disk
access betrokken user-task of de dcpsim van de presence-bit
wait-room naar de ready-queue. Ook wordt nu eventueel meer
geheugenruimte aan de user-task of dcpsim toegewezen.
De presence-bit-interrupt afhandeling is hiermee afgelopen.

MCP-presence-bit-interrupts.

In het huidige model is er nog geen afhankelijkheid in
gebouwd tussen enerzijds de grootte van het geheugen bezet
door het MCP en anderzijds het aantal actieve tasks in het
systeem. Het aantal malen per seconde, dat een segment van
een MCP-procedure gemist wordt en er dus een rlCP-presence
bit-interrupt gegenereerd wordt is kunstmatig bepaald en
afhankelijk van de grootte van het MCP-geheugen.
Dit geheugengebruik van het MCP kan echter niet meer worden
dan 90 k-woorden.
Als er een MCP-presence-bit-interrupt optreedt, dan wordt er
een MCP-procedure opgestart en in de ready-queue geplaatst.
Bij verwerking van de procedure door In CPU, gedurende 5 milli
seconden, wordt er in de disk-queue een disk-access aanvraag
geplaatst. Als dit disk-access klaar is wordthetMCP-geheu
gengebruik verhoogd. Daarna wordt een I/O-interrupt gegene
reerd.

Compiler-presence-bit-interrupts

Op welke momenten de opdracht tot het binnenhalen van de
compiler gegeven wordt staat in paragraaf 3 van dit hoofd
stuk vermeld.
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Als de opdracht gegeven is, impliceert dat, dat er een
rmp-procedure opgestart is en in de ready-queue geplar.tst
werd. Bij verwerking van deze procedure door In CPU, gedu
rende 5 milliseconden, wordt er een disk-access aanvraag
in de disk-queue ~eplaatst. Als na enige tijd de disk de
disk-access aanvraag afgewerkt heeft, wordt het door de
compiler bezette geheugen verhoogd. Als het aantal aldus
binnen gehaalde segmenten van de compiler de zestig nog
niet bereikt heeft, dan wordt er opnieuw een compiler
presence-bit-interrupt gegenereerd met hetzelfde afwer
kings-patroon als hierboven beschreven is.
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111.5 De prioriteiten-regeling

De basis-prioriteit van de verschillende MCP-procedures
en user-tasks is als voIgt:
- Controller en de presence-bit-interrupt-procedures: 100
- Wssherriff-procedures, Autobackup en Autoprint 80
- de user-tasks, afhankelijk van het Q-type : rond de 50

In het werkelijke systeem wordt de prioriteit van een user
task of MCP-procedure niet aIleen bepaald door de basis
prioriteit, maar ook door een bepaalde factor, die afhan
kelijk is van het type MCP-procedure of user-task.
In het model worden dientengevolge 4 prioriteits-klassen
onderscheiden.
In volgorde van afnemende prioriteit worden de verschillende
MCP-procedures in het model opgesplitst in de volgende
klassen:
1. de presence-bit-interrupt-procedures
2. Controller
3. de Wssherriff-procedures
4. AutobDCkup, Autoprint en aIle user-tasks

In een prioriteits-klasse geldt de meegegeven basis-prio
riteit.

Omdat in de sheet-queue aIleen tasks verschijnen van de
4e klasse (Autobackup en de user-tasks) wordt de volgorde
in de sheet-queue aIleen bepaald door de basis-prioriteit.
Bij gelijke basis-prioriteit geldt de FIFO-(first-in-first
out)-regel.
In de ready-queue komen weI aIle prioriteits-klassen voor.
De volgorde van de verschillende rlcP-procedures en user
tasks wordt eerst bepaald door de prioriteits-klasse en
binnen de klasse op volgorde van basis-prioriteit.

In de overige queues van het model is de volgorde van de
tasks op basis van FIFO.

De presence-bit-wait-room neemt in het model een uitzonde
ringspositie in. In deze 'w&chtkamer 1 wachten user-tasks
totdat een MCP-procedure de tasks naar de ready-queue stuurt.
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111.6 De disks en de lineprinters

In paragraaf 4 is al het nodige vermeld met betrekking
tot de disks en de lineprinters. Daarom nog slechts enkele
opmerkingen.

Wat betreft de Q~Bks:

- AIleen MOP-procedures kunnen een disk-access plegen.
Disk-accesses kunnen echter weI indirect door user-tasks,
via presence-bit-interrupts opgestart worden.
De verwerkingstijd van een disk-access is vast ingesteld
en bedraagt 30 milli-seconden.
De w8.chtrij-discipline in een disk-queue is FIFO.
Voordat een I/O-interrupt gegenereerd wordt, worden eerst
de bij de betreffende disk-access behorende acties uitge
voerd als een disk-access klaar is.
De verdeling van de verschillende segmenten is als voIgt:
disk 1: de MOP- en compiler-segmenten, zodat aIle disk-

accesses van de Wssherriff, voor de compiler en
voor het MOP op deze disk plaats vinden.

disk 2: de segmenten van de dcpsim, zodat aIle disk
accesses aangevrangd voor de dcpsim op deze disk
plaRts vinden.

De segmenten van de user-tasks zijn over disk 1, 2 en 3 ver
deeld waarbij elke disk gelijke kansen heeft.

Wat betreft de lineprinters:
- AIleen Autoprint kan een lineprinter-access plegen.

Er treedt nooit een wachtrij op voor de lineprinters zelf.
Er worden slecnts zoveel Autobackup-procedures in de ready
queue toegelaten als er lineprinters in het systeem zijn.
Als een lineprinter-access klaar is,wordt eerst eventueel
.een volgende Autoprint-procedure opgestart, alvorens een
I/O-interrupt gegenereerd wordt.
De verwerkingstijd van een lineprinter-access is vast
ingesteld en bedraagt 70 milli-seconden.
De wachtrij-discipline van de print-queue is FIFO.
Het maximaal aantal aanwezige lineprinters in het model
is onbeperkt.
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III.7 De interrupts

Op de volgende momenten wordt in het model een interrupt
gegenereerd:
- Als er eendisk-access klaar is

Als er een lin~printer-accessklaar is
- Bij een MCP-presence-bit-interrupt
- Als l'lCP-procedure Autobackup van sheet-queue naar ready-

queue verplaatst wordt.

Zoals we in paragraaf ~ gezien hebben worden eerst de acties,
die bij een bepaalde interrupt behoren, uitgevoerd. Pas daar
na wordt de interrupt gegenereerd.
De presence-bit-interrupts veroorzaakt door user-tasmstaan
niet apart vermeld, omdat hier reeds automatisch de CPU on
derbroken wordt.
Wat gebeurd er als een interrupt gegenereerd is ?
Er wordt een willekeurige CPU beschouwd.
Nu zijn er drie gevallen mogelijk:

de CPU is idle. De interrupt-afhandeling is afgelopen.
- de CPU is bezet door een user-task. Nu wordt de betref

fende user-task uit de CPU gestoten en naar de ready
queue verplaatst. De CPU komt in de gebruikelijke
movestack-toestnnd. De interrupt-afhandeling is klaar.

- de CPU is in een movestack-toestand of een IICP-procedure
is juist door de CPU in bewerking. In dit geval wordt een
andere CPU bekeken. Mochten aIle CPU's aldus bekeken zijn,
dan is, als geen van de CPU's op de interrupt kan reage
ren, toch de interrupt-afhandeling hiermee klaar.

Dit laatste is mogelijk, omdat v66r het genereren van een
interrupt aIle acties behorende bij de interrupt al gepleegd
zijn.
Er is in de simulatie geen tijd nodig voor een interrupt
afhandeling. De interrupt-afhandelingstijd kan beschouwd
worden als opgenomen in de verwerkingstijd van de betref
fende MCP-procedure.
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111.8 Aanwijsbare tekortkomingen van het model

Wat betreft het geheugen:
- De segmenten van een user-task worden stuk voor stuk in

het geheugen gehaald, waardoor het in beslag genomen geheu
gen trapsgewijs vergroot wordt. Als aIle segmenten binnen
zijn, dan wijzigt zich de grootte van het bezette geheugen
niet meer, tenzij de user-task door de Wssherriff geschorst
wordt. In dit geval wordt al het door de task in beslag
genomen geheugen vrijgemaakt, waarbij geen onderscheid
gemaakt wordt tussen code- en data-segmenten.
Bij afhandeling van een presence-bit-interrupt voor plaat
sing van een groot array, wordt het geheugengebruik van
de user-tasks niet verhoogd.
Ook de dcpsim bouwt trapsgewijs zijn geheugengebruik op
tot 38 k-woorden en dit gebruik verandert daarna niet meer.
Het geheugengebruik van de compiler wordt ook via disk
accesses trapsgewijs opgebouwd en blijft als aIle segmen
ten van de compiler eenmaal binnen zijn konstant, totdat
er geen compilatie- tasks meer actief zijn.
De Hssherriff heeft geen invloed oj) het geheugenGebruik
van user-task, tenzij bij het schorsen van tasks.
De grootte van het door het MC? in beslag genomen geheugen
is kunstmatig ingesteld
AIleen de MCP-procedure Autobackup heeft een eigen geheu
gengebruik van 1.8 k-woorden. De andere MCP-procedure
segmenten vallen onder het algemene geheugengebruik van
het MCP en worden niet als zodanig onderscheiden.

Wat betreft de MCP-procedures:
In de werkelijkheid zijn er zeer vele MCP-procedures, die zo
weI continu actief zijn als aIleen in bepaaldc situaties
optreden. Deze procedures hebben elk een bepaalde geheugen
bezetting en zijn gedurende variabele tijden door 'n CPU
in bewerking.
In het model zijn slechts enkele van de belangrijkste MCP
procedures gesimuleerd. Controller is de vervanger van een
grote groep procedures, die onder-andere het opstarten van
een job verzorgen.
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De tijd, dat een HCP-procedure door In CPU in be1Jlerking
genomen wordt,is vast ingesteld. en is ook ondeelbaar.

Wat betreft de disks en de linaprinters:
De verdeling van de verschillende soorten segmenten over
de disks is gedc~ltelijk onbekend in het werkelijke systeem.
AIle I/O tussen enerzijds het geheugen en anderzijds de
disks en de lineprinters worden verzorgd door twee multi
plexors met meerdere kanalen. De multiplexors en kanalen
zijn niet in het model opgenomen, maar kunnen zich zeker
bij extreme situaties in het systeem doen gelden.

Wat betreft de users:
De job-verwerking zoals die staat beschreven in paragraaf
11.4 is niet gesimuleerd. Na de (verplichte) compilatie,
wordt meteen de (verplichte) executie van het programma
opgestart.
Een compilatie-task wil in het model aIleen zeggen dat bij
het opstarten van de task gecontroleerd wordt of de compiler
in het geheugen is of opgebouwd wordt
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IV. DE WERKING VAN HET MODEL

IV.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de werking van de simulatie.
In de appendix i~ de hele programma-tekst opgenomen.
De in dit hoofdstuk gebruikte verwijzingen met behulp van
regel-nummers refereren naar deze tekst.
Het bier gepresenteerde model is geschreven in Algol op
basis van een event-beschrijving van het model.
Voor het begrijpen van de volgende paragraven is het wen
selijk dat de inhoud van de hoofdstukken 6 en 7 van het boek:
"Discrete simulatie mbv Algol, Fortran en PL/1"" van
J.A.G.M.Kerbosch en R.\~.Sierenberg bekend zijn.
In de appendix is een flowchart van de basis-werking van
de simulator opgenomen.



- 50 -

IV.2 Het principe

Het gebruik van het ASP-pakket vereist een event-beschrij
ving van het model. Een event-beschrijving houdt in, dat
bij iedere mogelijk voorkomende gebeurtenis de bij deze
gebeurtenis behorende acties beschreven is. Als nu ook nog
bekend is op welke tijdstippen de verschillende gebeurte
nissen, events, pla3ts vinden, dan is de volledige werking
van het systeem beschreven.
Er wordt een lijst met eventnotities aangelegd en deze lijst
zal door de simulator in chronologische volgorde afgewerkt
worden. We zijn echter aIleen geinteresseerd in de eerst
volgende gebeurtenis. Het is dus niet noodzakelijk, dat aIle
in de loop van de simulatie voorkomende gebeurtenissen al
in de eventlijst staan. Het is echter weI belangrijk, dat
de eventlijst tenminste een eventnotitie bevat.
De werking is nu als voIgt:
- selecteer uit de eventlijst het eerstvolgende event
- werk het geselecteerde event af; bekijk of de situatie

in het model door deze actie niet zodanig gewijzigd is,
dut er nog andere acties uitgevoerd moeten worden en voeg
eventueel nieuwe events aan de eventlijst toe

- selecteer weer het eerstvolgende event uit de eventlijst.

In het onderhavige model kan bijvoorbeeld het verlaten van
de CPU door een MCP-procedure of user-task als een gebeurte
nis beschouwd worden. Het event 'MCP-procedure is klaar '
wordt in de eventlijst geplaatst op het moment dat door
een of andere actie de MCP-procedure door In CPU in bewer
king wordt genomen en nu bekend is op welk tijdstip de
MCP-procedure klaar is.
AIle events in de eventlijst worden in chronologische volg
orde afgewerkt, zodat ook bovenstaand event eens aan de
beurt komt. Als het zover is en dit event wordt uit de
eventlijst geselecteerd, dan worden de bij dit event beho
rende acties uitgevoerd. Om te onderscheiden welke acties
door de verschillende events uitgevoerd moeten worden
heeft ieder mogelijk event een code bestaande uit een
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aantal cyfers. Deze code wordt genoteerd in een stukje van
een groot array. Sen dergelijk gebiedje van dat grote array
noemen we een schakel. Naast de code staan er in de schakel
een twee-tal wijzers naar andere schakels in het grote array.
Er is een wijzer naar de voorganger en een naar de opvolger.
Via deze wijzers is het mogelijk een bepaalde volgorde van
schakels te kiezen. We kunnen dus een bepaalde volgorde van
codes, dus van events, samenstellen. We hebben nu een
eventlijst gecreeerd.
In de eventlijst is de volgorde van de schakels bepaald door
het tijdstip waarop het event, dat in de code gerepresen
teerd wordt, plaats vindt. Dit tijdstip van optreden wordt
als sorteerparameter gebruikt bij het. bepalen van de volgorde
van de events in de eventlijst. De eerste schakeI in de event
lijst zal dus de aard van de eerstvolgende gebeurtenis bepa
len.
We kunnen dus schakels via de wijzers met elkaar in verbin
ding brengen, waarbij de geografische pla~ts van de schakels
in het grote array niet van belang is. Naast de eventlijst
zijn er uiteraard ook andere lijsten van schakels te creeren,
die we kettingen zullen noemen.
We kunnen ons indenken dat bijvoorbeeld de ready-queue van
het model voorgesteld wordt door een dergelijke ketting.
De schakels in de ketting representeren dan MCP-procedures
of user-tasks, waarbij de volgorde van de schakels in de
ketting bepaald kan zijn door bijvoorbeeld de prioriteit
van de voorstellende MCP-procedure of user-task. De code
van de schakel in een dergelijke ketting bevat dan infor
matie betreffende het type HCP-procedure of task dat in de
schakel gerepresenteerd wordt. Naost de code kan er in het
gedeelte van het grote array dat we schakel genoem~ hebben
ook nog andere informatie van de betreffende schakel staan,
zoals bijvoorbeeld de basis-prioriteit en het momentane ge
heugengebruik van de task.
Wordt nu door een of andere actie in de simulator een MCP
procedure uit de ready-queue gehaald en door In CPU in be
werking genomen, dan wordt de schakel, die de betreffende
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NCP-procedure voorstelt, door wijziging van de wijzers uit
de ketting, die de ready-queue voorstelt, vrij gemaakt.
Vervolgens wordt bepa~ld op welk tijdstip de MCP-procedure
de CPU zal verlaten, het eventtijdstip wordt bepaald.
De schakel wordt nu door verandering van de wijzers in de
eventlijst geplaatst, waarbij het berekende tijdstip de
plants van de schakel in de eventlijst bepaslt.
Als het event aan de beurt is, wordt weer via wijzer-veran
dering de schakel van de eventlijst losgemaakt en aan de
hand van de code van de schakel worden de nodige acties uit
gevoerd, waarbij de betreffende schakel eventueel via wijzer
verandering in een andere ketting gehangen kan worden.
De geografische ligging van de schakel met aIle informatie
van de schakeI verandert hierbij niet. Het is ook mogelijk
dat de schakel vrij hangt en dus niet in een ketting geplaatst
is.

In het model heeft een schakel een vaste lengte van 28
plaatsen, naast de plaatsen voor de wijzers en de sorteer
parameter. De eerste vier plaatsen van de schakel bevatten
de code van de schakel. In de simulatie zijn drie hoofd
typen schakels te onderscheiden:
- schakels, die een representatie zijn van de tasks en de

MCP-procedures, terwijl ook de disk- en lineprinter
accesses hier toe gerekend worden. De eerste plaats van de
code bevat In 1.

- schakels, die een opdracht aan de simulator bevatten,
orders genaamd. Deze orders zorgen ervoor,dat bepaalde
MCP-procedures op tijd gestart worden. Deze schakels
geven geen aanleiding tot een directe toestandsverande
ring van het model. Zij claimen geen CPU of geheugen van
het model. De eerste plaats van de code bevat In 2.

- schakels, die een deel van de administratie verzorgen.
Ook dit type claimt geen CPU of geheugen. De eerste plaats
van de code bevat In 3.

In tabel 1 is een lijst met aIle in het huidige model voor
komende schakel-codes te vinden.
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de dcpsim-schakel
disk-access tgv MCP-p-bit-interrupt

" voor Wssh-two
" tgv user-segment-p-bit-interrupt
" tgv compiler-p-bit-interrupt
II voor de dcpsim

lineprinter-access
Wssh-one-MCP-procedure
Wssh-two-MCP-procedure
Controller
Autobackup
Autoprint
MCP-p-bit-interrupt-procedure
dcpsim-p-bit-int-MCP-procedure
array-p-bit-int-MCP-procedure
segment-p-bit-int-MCP-procedure
user-disk-access-afwerkings-MCP-procedure
dcpsim-disk-access-afwerkings-MCP-procedure
compiler-p-bit-int-MCP-procedure
MCP-segment-request-generator
Wssh-one-generator
Controller-generator
schedcore-verlager
Sampler
Histogrammen afdrukker

(1'0°0°0), , ,
(1'1°1°-), , ,
( 1 0 1 0 2 0 1), , ,
( 1 0 1 0 2 0 2), , ,
(1;1;3;1)

(1;1;3;2)

(1°1°4°-), , ,
(1 0 2 0 1 0 1), , ,
(1'2°1°2), , ,
(1 ;2;1 ;3)

( 1 0 2 0 1 0 4), , ,
(1 ;2;1 ;5)

( 1 0 2 0 2 0 0), , ,
(1 ;3;1 ;0)

(1 ;3;2;0)

(1;3;3;0)

(1;3;4;0)

(1 ;3;5;0)

(1 ;3;6;0)

(1;3;7;0)

(1;3;7;1)

(1 ;3;7;2)

(1;3;7;3)

(1 ;3;7;4)

(1 ;3;8;0)

(2;1;0;0)

( 2'2'0°0), , ,
(2;3;0;0)

( 2 0 4 0 0 0 0), , ,
(3;1;0;0)

(3;3;0;0)

movestack-schakel
user-task, die een

II

"
"
II

hardware-timer interrupt nadert
segment-p-bit-interrupt nadert
array-p-bit-interrupt nadert
compilatie-finish nadert
run-finish nadert

tabel 1 : de code van alle in het huidige model voorkomende
schakels.
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bewerking

nummer van de disk
de momentane hoeveelheid bezet geheugen
het nummer van de CPU, die deze task in
heeft; bij niet in bewerking zijn:IO'

tim la4 : de code van de schakel
jobnummer
compilatie: 11 1, run:' 2 I
Q-type
basis-prioritiet
de te volbrengen CPU-tijd
aantal segmenten
aantal regels (aIleen bij In run-task)
totale tijd in sheet-queue

ready-queue
p-bit-wait-room

totale movesrack-tijd
totaal a?ntal presence-bit-interrupts
tota1e I/O-tijd
totale tijd in suspended-queue
tot nu toe volbrachte CPU-tijd
momentane 90antal segmenten in het geheugen
tijdstip, waarop de task gegenereerd is
tijdstip, waarop de meest recente toestands-wijzi
ging van de task p1aats vond
de te volbrengen CPU-tijd alvorens een p-bit-inter
rupt pla3ts vindt
ongebrui1.~
ongebruikt

la23

la24
la25
la26
la27
la28

la1
la5
la6
la7
la8
la9
19010
la11
la12
la13
1a14
la15
la16
la17
la18
la19
la20
la21
la22

tabel 2 de opbouw van de user-task-schakels.
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waarop de meest recente toestands
de schakel plaats vond

, eventueel segment-grootte

, eventueel nummer van de disk
"

"

11

"

"
"
"

"

II

"

"

"
"

"
"

het IDlmmer van de CPU, die deze procedure in bewerking
heeft, bij niet in bewerking zijn:'O'

het tijdstip,
wijziging van
ongebruikt

tim la4 : de code van de schakel
gebruikt voor informatie
'0', het betreft een MCP-procedure
'0', Q-type
basis-prioriteit
de te volbrengen CPU-tijd, eventueel disk- en line-
ongebruikt printer-access-tijd

la23
la24
la25
la26
12,27

la28

la1
la,5
la6
la7
la8
la9
la10
la11
la12
la13
la14
la15
la16
la17
la18
la19
la20
la21
la22

tabel 3 : de opbouw van de schakels: MCP-procedure
disk-access
lineprinter-access
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ketting no.O event-queue
ketting no.1 sheet-queue
ketting no.2 ready-queue
ketting no., suspended-queue
ketting no.4 print-queue
ketting no.5 disk-1-queue
ketting no.6 disk-2-queue
ketting no.7 disk-3-queue

t~bel 4 : de kettingen in de simulator

Enkele opmerkingen:
- met 'sim-procedure' worden de algol-procedures bedoeld,

die in het programma aanwezig zijn.

- met 'la4' wordt bedoeld: de vierde plaats van de schakel.
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IV.3 De users

De user-tasks worden, zoals in de vorige paragraaf duide
lijk gemaakt is, gerepresenteerd in een schakel. In tabel 2
is de opbouw van een user-schakel te vinden.
De user-schakels worden gecreeerd en opgebouwd in de sim
procedure Compgen, als het een compilatie-task betreften in
de sim-procedure Rnngen als het een run-task moet voorstellen.
De eerste, Compgen, wordt aangeroepen als de MCP-procedure
Controller constateert dat het model nog een actieve task
kan bevatten. Zie hiervoor ook bij Controller in paragraaf 4.
De tweede, Rungen, wordt aangeroepen als een compilatie-
task klaar is. Het ligt in het model vast dat er maar twee
tasks per user-opdracht zijn, namalijk eerst een compilatie
en daarna een run of executie.
Bij aanroepen van de sim-procedure Compgen wordt enkel het
Q-type van de nieuw te creeren task opgegeven. ladera
schakel, die een user-task simuleert krijgt een uniek num
mer, het jobnummer. Dit nummer wordt op plaats 5 van de
nieuwe schakel genoteerd. Een schakel, die een compilatie
task voorstelt, krijgt een oneven nummer. Bij iedere aan
roep van Compgen wordt de variabele Inr' met twee verhoogd,
waardoor een volgende compilatie-task altijd een uniek en
oneven nummer krijgt, mits we met een oneven getal beginnen.
De bij een compilatie behorende run krijgt als jobnummer
het even nummer opvolgend op het jobnummer van de compila
tie. Zo behoren compilatie-jobnummer 11 en run-jobnummer 12
bij elkaar. De bij de aanroep van Rungen op te geven para
meter is het schakelnummer van de bijbehorende compilatie
schakel.
N.B. Men verwarre niet het jobnummer met het schakelnummer.

Het schakelnummer wordt bepaald door de ASP-procedures
en is afhankelijk van de plaats van de schakel in het
grote array. Dit nummer wordt ook gebruikt voor de
interne administratie van de schakels door de ASP
procedures.
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Beide sim-procedures hangen de schakel in de sheet-queue,
ketting no.1, via de sim-procedure Putsheetq. Onder controle
van de MCP-procedure Controller worden de schakels uit de
sheet-queue gelicht en in de ready-queue gehangen. Zie onder
Controller.
Als een CPU idle is, ICPU(nr)I=1, terwijl de ready-queue,
ketting no.2, niet leeg is, dan wordt de task of MCP-pro
cedure met de hoogste prioriteit, de eerste schakel in
ketting no.2, van ketting no.2 gehaald en door In CPU in
bewerking genomen. Als de in bewerking genomen schakel een
user-task voorstelt, dan wordt de CPU in de normal-state
gezet, ICPU(nr), :=2, en wordt op plaats 28 van de schakel
het nummer van de CPU genoteerd. Het moment, dat de user
task de CPU weer zal verlaten, is een gebeurtenis, een event,
die de toestand van het model zal wijzigen. De schakel wordt
daarom in de event-queue geplaatst. In de code wordt de reden
waarom de task de CPU verlaat opgegeven. Als sorteerparameter
wordt het tijdstip gebruikt waarop genoemde gebeurtenis
waarschijnlijk plaats zal vinden. Het is namelijk mogelijk,
dat de user-task door bijvoorbeeld een I/O-interrupt
voortijdig uit de CPU gestoten wordt.
Het tijdstip waarop de user-task de CPU waarschijnlijk zal
verlaten wordt als voIgt bepaald:
Op plaats 23 van de schakel is de te volbrengen CPU-tijd
genoteerd alvorens een presence-bit-interrupt van de betref
fen4e task optreedt. Op plaats 19 staat de tot nu toe vol
brachte CPU-tijd. Als de task door een interrupt voortijdig
uit de CPU gestoten was, dan moet de task nog enige tijd,
la23 - la19, door In CPU in bewerking genomen worden, voor
dat een presence-bit-interrupt pla8ts vindt. Een user-task
kan maximaal 1 seconde ononderbroken door In CPU in bewerking
zijn en is het tijdverschil, la23 - la19, groter dan 1 secon
de, dan is het tijdstip 1 seconde na nu , het tijdstip
waarop de task door een hardware-timer-interrupt gedwongen
wordt de CPU te verlaten. Als dit tijdverschil niet groter
is dan 1 seconde, dan is ook het tijdstip bekend, waarop de
task de CPU door een presence-bit-interrupt zal verlaten.
Als de task niet voortijdig uit de CPU gestoten is, maar door
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een presence-bit-interrupt van de task zelf de CPU verlaten
heeft, dan is uiteraard de volbrachte CPU-tijd, la19, ge
lijk aan detevolbrengen CPU-tijd alvorens een p-bit-inter
rupt optreedt, la23. Voor laatstgenoemde moet dus een nieuwe
tijd bepaald wor~~n. Als alle segmenten al binnen zijn,
la20 gelijk aan la10, dan isdeze tijd afhankelijk van het
Q-type van de user-task: bij Q2-tasks is deze tussentijd
de opgegeven 'arraybittime' en bij de overige Q-typen is
deze tijd 1.5 seconde • Als nog niet alle segmenten binnen
zijn, dan is de tussentijd ingesteld op 8 milli~econde.

Op plaats 9 van de schakel sta8t de te volbrengen CPU-tijd
alvorens de task klaar is. Uiteraard speelt bij het bereke
nen van het tijdstip,waarop de task de CPU zal verlaten,ook
deze waarde een rol.
Als de in bewerking genomen task nog niet eerder door In CPU
in bewerking genomen is als deze task ook nog een compilatie
task is, dan wordt de compiler-aanvraag-MCP-procedure-schakel
met code (1;3;8;0) gecreeerd en in de ready-queue geplaatst,
mits de compiler niet door een andere compilatie-task al
binnen gehaald is.
Betreft de in bewerking genomen task de dcpsim, dan wordt
de hierbovenbeschreven werkwijze gevolgd met dien verstande,
dat de tussentijd tussen twee presence-bit-interrupts altijd
5 milliseconde is.
Een en ander is in het programma te vinden van regel 538 tot
574. De programma-listing is in de appendix opgenomen.
De extra factor 0.001 in regel 538 is ingevoerd om een
berekende verblijfstijd kleiner dan 1 milliseconde te voor
komen. Het kan echter zijn, dat de verblijfstijd van een
task in de CPU toch kleiner is door bijvoorbeeld een 1/0
interrupt.
Stel,dat de task niet door een interrupt voortijdig uit de
CPU gestoten wordt. In dat geval tFeedt op een gegeven ogen
blik het event 'user-task verlaat de CPU' op. Regel 386.
Het eventtijdstip wordt in de variabele 'NOW' overgenomen.
Het nummer van de CPU, die nu in de movestack-toestand
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komt, sta2t op plants 28 van de usor-task-schakel.
Afhankelijk van de code van de schakel vinden nu de verschil
lende acties plaats, die betrekking hebben op het feit dat
een user de CPU verlaat:
- (1;1;1;-) : h~r~ware-timer-interrupt. Regel 401.

De betreffende schake1 heeft 1·seconde de CPU bezet gehou
den. De schakel wordt via de sim-procedure Putrq in de
ready-queue, ketting no.2, gehangen.

- (1;1;2;1) : presence-bit-interrupt voor plantsing van een
array. Regel 391.
De schakel wordt niet in een ketting gehangen, m~pr vrij
gelaten. In het model heet het dan ~at de task zich in de
presence-bit-wait-room bevindt. Het schakelnummer moet
uiteraard bewaard worden. Op plaats 5 van een nieuw te
creeren schakel, een MCP-procedure-schakel met code
(1;3;7;1), wordt het schakelnummer van deze vrijhangende
schakel genoteerd. De MCP-procedure-schakel wordt in de
ready-queue gehangen.

- (1;1;2;2) : presence-bit-interrupt voor plaatsing van een
segment. Regel 393.
hvenalsin het voorgaande geval wordt de schakel niet in
een ketting gehangen, maar vrij gelaten. Er wordt een
MCP-procedure-schakel met code (1;3;7;2) gemaakt en op
pla2ts 5 van deze schakel wordt het schakelnummer van de
user-task-schakel genoteerd. De MCP-schakel wordt in de
ready-queue gehangen.

(1;1;3;1) : compilatie-task van een user is klaar. Regel 406.
Het totale geheugengebruik van de users,'USERHEt1', wordt
met het op dat moment door de task bezette geheugen, la27,
verlaagd. Regel 405. De sim-procedure Rungen wordt aan
geroepen. Het aantal compilatie-task in het model wordt met
een verlaagd, 'COMP' :='COMP'-1. Als er nu geen compilatie
task meer actief is, 'CO~~'=O, dan wordt het door de com
piler bezette geheugen gelijk ar,n nul gemaakt.
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- (1;1;3;2) : de run-task van een user is klaar. Regel 410.
Op dezelfde wijze als dat gebeurde bij 'compilatie-task
is klaar' wordt ook hier het geheugengebruik van de users
verlaagd. Het aantal in het model aanwezige user-tasks
wordt nu met een verlaagd. De MCP-schakel met code (1;3;4;0)
wordt gecreeerd en in de ready-queue geplaa.tst. Op plaats
5 van deze schakel komt het aantal te printen regels te
staan. In de run-task-schakel sta2t dat aantal op plaats
11 genoteerd. Als er een lineprinter vrij is, 'LP' groter
dan nul, dan wordt de schakel in de sheet-queue gehangen.
Als er geen lineprinter meer vrij is dan wordt de schakel
achteraen in ketting no.4, de print-queue, gehangen.
Zowel in dit geval, run-task is klaar, als in het geval
compilatie-task is kla3r, worden de sim-procedures
Controller en Printout aangeroepen. De laatste procedure
verzorgd de output van alle gegevens van de task.
De schakel zelf wordt in de ASP-procedure Tof vernietigd.

- (1;1;4;-) : presence-bit-interrupt van de dcpsim. Regel 396.
Het gedragspatroon van de dcpsim is in zoverre verschil
lend van dat van de user-tasks, dat er altijd een presence
bit-interrupt voor plaatsing van een segment gegenereerd
wordt. Een MCP-schakel met code (1;3;7;0) wordt gemaakt
en in de ready-queue gehangen. Op plaats 5 van deze schakel
wordt het schakelnummer van de dcpsim-schakel genoteerd.
De dcpsim-schakel blijft vrijhangen. Deze bevindt zich in
de presence-bit-wait-room.

Als de user-task door bijvoorbeeld een I/O-interrupt gedwon
gen wordt om voortijdig de CPU te verlaten, dan wordt de
betreffende schakel uit de event-queue gehaald en in de
ready-queue geplaatst. Het schakelnummer is te bepalen via
het array 'CPUOCC(nr)', waarbij nr het nummer van de CPU is,
die de interrupt verwerkte. De tot dat moment volbrachte
CPU-tijd wordt uiteraard bijgewerkt in la19.
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IV.4 De NCP-procedures

In tabel 3 is de opbouw van de schakels van de MCP-proce
dures te vinden. Deze schakels worden gecreeerd bij aanroe
pen van de sim-procedure Makemcpla.
N.B. Een aantal plaatsen van de schakels krijgt in de sim

procedure Makemcpla geen bepaalde waarde, hetgeen niet
wil zeggen dat de waarde dan initieel nul is. Uitera~rd

zijn deze plaatsen weI bruikbaar voor eventuele opslag
van informatie.

De MCP-schakels worden op een na, de Autobackup-schakel,
direct in de ready-queue gehangen.
In de vorige paragraaf is beschreven hoe een user-task door
'n CPU in bewerking genomen wordt. Als een MCP-procedure
door 'n CPU in bewerking wordt genomen, krijgen we de vol
gende acties: op plaats 9 van de MCP-schakel staat de tijd
genoteerd dat de CPU door de HCP-procedure bezet wordt ge
houden. Het tijdstip, waarop de gebeurtenis 'MCP-procedure
is klaar en verlaat de CPU' plw~ts vindt, ligt zodoende vast.
De schakel wordt met dit tijdstip als sorteerparameter in
de event-queue gehangen. De CPU wordt in de control-mode,
'CPU(nr), :=3, gezet.

Als in het model een NCP-procedure door 'n CPU in bewerking
wordt genomeD4 moeten er, in tegenstelling tot user-tasks,
bepaalde acties in het model ondernomen worden.
Aan de hand van de code in de schakel is het type nCP-pro
cedure bepaalt. De acties,die bij de verschillende typen
MCP-procedures behoren,zijn achtereenvolgens:

- Wssh-one (1;3;1;0). Regel 579-608.
Voor de beschrijving van de activiteiten van de Wssherriff
zie de betreffende paragraaf in het vorige hoofdstuk.
AIleen als het geheugengebruik van het MCP, genoteerd in
'HCPfJIEM', groter is dan 'GRENSiI/1V\.RDE', gebeurt het volgende:
'OLAYGOAL', een varaibele, die a2ngecft hoeveel k-woorden
van het geheugen vrij gemaakt moeten worden, wordt berekend.
, OLA. YGOAL ' is 1/4 van het verschil tussen 'HCPMEN' en 'GRENS
WAi~DEI. Regel 581. Het aantal keren dat Wssh-two opgestart
moet worden is 'OLAYGOAL ' /0.6. Er wordt een NCP-schakel, voor-
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stellende een Wssh-two-procedure gemaakt en in de ready
queue gehangen. Op pla2ts 5 van deze schakel komt het aantal
keren te staan dat de Wssh-two opgestart moet worden.
Tot zover de acties als het geheugengebruik van het MCP
groter is dan 'GRENSWAARDE'.
De tweede taak van de Wssh-one betrof het vrijhmuden van
een bepaald percentage van het totaal beschikbare geheugen.
Zolang er niet genoeg vrij geheugen is en zolang er nog
user-tasks in de ready-queue wachten op de CPU, gebeurt
het volgende:het vrije geheugen wordt berekend en is het
totale beschikbare geheugen,'TOTr1EM', minus het MCP-geheu
gengebruik, 'MCpr1EM', minus het door de compiler bezette ge
heugen,'CO~WMEM'.Als het aldus berekende vrije geheugen
kleiner is dan het gewenste percentage, 'AVAILMIN' maal
'TOTMEM', dan wordt de user-task met de laagste prioriteit
in de ready-queue geschorst. 'AVAILMIN' is de systeem-parameter
die het gewenste percentage voorstelt. De achterste schakel
van ketting no.2, de ready-queue, heeft de laagste priori
teit en wordt dus van ketting no.2 vrijgemaakt en achteraan
in ketting no.3, de suspended-queue, geplaatst. Het user
geheugengebruik,'USERMEM', wordt verlaagd met het door de
betreffende user-task bezette geheugen, hetgeen in de user
task-schake I op plaats 27 genoteerd staat. Daarna wordt er
uiteraard op plaats 27 en op plaats 20, voorstellende het
aantal binnen gehaalde segmenten, een nul genoteerd.
MCP-procedures worden nooit geschorst.
Om te voorkomen, dat binnen dezelfde Wssh-one-bewerking
weer task hervat worden, is de boolean 'SUSPENDED' ingevoerd.
Als er een task geschorst is, dan wordt de boolean 'false'
gemaakt, zodat de hierna beschreven acties om een task te
hervatten niet uitgevoerd worden. Aan het begin van iedere
vlssh-one-bewerking wordt de boolean 'true' gemaakt.
Ook het hervatten van task in de suspended-queue is een taak
van de Wssh-one. Als er door de lopende Wssh-one-bewerking
geen tasks geschorst zijn, is de boolean 'SUSPENDED' 'true'
en gebeurt er het volgende: zolang er nog tasks in de
suspended-queue zijn en zolang er nog voldoende geheugen
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vrij zal blijven, dan wordt de eerste task in de suspended-.
queue, ketting no.3, naar de ready-queue overgeplaatst.
De beslissing, die van de geheugensituatie a~hangtt wordt
als volgt genomen: naast het vrije geheugen,zoa1s dat hier
voor omschreven is, zijn er nog twee variabelen in het spel,
n.l. de schattiu~ van het geheugengebruik van de task en
schedcore. De schatting wordt berekend met de ~ormule:

schatting = 0.2 maal aantal segmenten (plaats 10 van de scha
kel), waarbij de gemiddelde grootte van een secment op 200
woorden wordt gesteld.De variabele schedcore is een maat
van de voor de user-tasks gereserveerde geheugenruimte.
Zie ook de beschrijving van schedcore in paragraaf III.4.
Schedcore en de berekende schatting worden van het bereken
de vrije geheugen afgetrokken. Als nu nog de minimaal ver
eiste vrije geheugenruimte overblijft, dan wordt de task
uit de suspended-queue naar de ready-queue overgeplaatst.
Regel 598-607. De te volbrengen CPU-tijd alvorens een pre
sence-bit optreedt, 1a23, wordt gelijk gemaakt aan de reeds
volbrachte CPU-tijd, la19, omdat er geen segment van de task
meer in het geheugen aanwezig is. De task moet alle segmen
ten weer binnen halen en start op deze wijze meteen met
een presence-bit-interrupt. Zie ook paragraa~ 3 van dit hoofd
stuk. De variabele schedcore wordt met de schatting van het
geheugengebruik van de hervatte task verhoogd.

- Wssh-two (1;3;2;0). Regel 609-612.
De te ondernemen acties zijn de volgende: er wordt een disk
access-schakel gecreeerd met code (1;2;1;2). Op plaats 5
van deze nieuwe schakel wordt het aantal malen dat l,Issh-two
(nog) moet optreden genoteerd, hetgeen te vinden is op plaats
5 van de Wssh-two-schakel zel~. Op plaats 26 komt het disk
nummer te staan. In dit geval '1'. De schakel wordt in ketting
no.5, de ketting, die de wachtrij voor disk 1 voorstelt,
gehangen. De sim-procedure Occdisk wordt aangeroepen.
Zie verder in de paragraaf Peripherals van dit hoofdstuk.
Tevens wordt de sim-procedure Heyou aangeroepen. Zie hier
voor in de paragraaf Sim-procedures, paragraaf 8.
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- Controller (1;3;3;0). Regel 613-668.
Controller begint zijn drie taken met het onderzoek van de
mix. Regel 614-621. Hier zijn de drie volgende parameters
in het spel: 'MIXLIMIT', zijnde het maximaal aantal tasks
in het systeem, 'qMIX(q)',zijnde het maximaal aantal tasks
van een bepaald Q-type in de mix, en het totaal aantal af
te werken user-tasks van een bepacld Q-type,'QMAX(q)'.
De volgorde waarin de Q's onderzocht worden staat in array
'WAY(q)'. De gegevens van de Q's staan in array 'MA(i,j)'.
Zie ook de paragraaf Input en initialisatie.
Als aan aIle drie bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan
wordt met de sim-procedure Compgen met als parameter het
Q-type van de nieuw te creeren compilatie-task een dergelijke
task gemaakt. Zie verder onder de user-behandeling.
De tweede taak van Controller betrof de regeling van de over
gang van tasks van de sheet-queue naar de ready-queue.
Regel 623-667. Als de sheet-queue niet leeg is, dan krijgen
we de volgende acties: als de voorste schakel in ketting
no.1, de sheet-queue, geen MCP-schakel is, dan wordt gekeken
of er voor de task voldoende geheugenruimte aanwezig is.
Nu wordt dezelfde regeling toegepast als beschreven is bij
de behandeling van Wssh-one. In geval er voldoende geheugen
ruimte blijkt te zijn, dan wordt de task van de sheet-queue
genomen. Nagegaan wordt of er een CPU is, die een user-task
in bewerking heeft met een lagere prioriteit dan de zojuist
uit de sheet-queue gehaalde, of dat er 'n CPU is die idle
staat. In het eerste geval wordt de betreffende user-task
uit de CPU gestoten en naar de ready-queue getransporteerd.
De CPU komt in de movestack-toestand. De nieuwe task in de
ready-queue wordtnu met basis-prioriteit 100 in de ready
queue geplaatst, waardoor deze zojuist uit de sheet-queue
gehaalde task v66r elke andere user-task staat.
In het tweede geval, als er dus een CPU idle is, wordt de
nieuwe task meteen door de idle CPU in bewerking genomen.
Als deze task een compilatie is, la6=1, en erzijn nog geen
compilatie-tasks aanwezig, 'CO~~'=O, dan wordt de MCP-proce-
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dure-schakel met code (1;3;8;0), compiler-aanvrager-proce
dure, gemaakt en in de ready-queue geplaatst. Dit eventueel
opstarten van de compiler-aanvraag is de derde taak van
Controller.
Als geen van beide gevallen optreedt en de zojuist uit de
sheet-queue gehaalde task kan niet direct verder geholpen
worden, dan wordt de task op de normale wijze in de ready
queue geplaatst. De variabele schedcore wordt im elk geval
met de schatting van het geheugengebruik van de nieuwe task
verhoogd. Op deze manier wordt voor deze task een stuk ter
grootte van deze schatting als het ware gereserveerd.
Tot zover de beschrijving van de acties als de uit de sheet
queue gehaalde task een user-task betreft. Zoals we in het
vorige hoofdstuk zagen is het ook mogelijk de.t de I-ICP-proce
dure Autobackup in de sheet-queue terecht komt. Regel 657
663. Als er op dat moment meer dan 1.8 k-woorden geheugen
vrij is, zonder rekening te houden met schedcore, dan wordt
de schakel met code (1;3;4;0), Autobackup, in de ready-queue
geplaatst en wordt de sim-procedure Interrupt aangeroepen.
Hierna zijn de acties van Controller afgelopen.

- Autobackup (1;3;4;0). Regel 669-671.
De enige actie, die uitgevoerd wordt, is het plaatsen van
een MCP-procedure-schakel met code (1;3;5;0), Autoprint,
in de ready-queue. Op plaats 5 van de nieuwe schakel wordt
de waarde overgenomen, die op plaats 5 van de Autobackup
schakel zelf staat, hetgeen het aantal te printen lijnen
voorstelde.

- Autoprint (1;3;5;0). Regel 672-675.
Nu wordt een lineprinter-access-schakel gecreeerd met code
(1;2;2;0). Daar aIleen de interrupt, die de lineprinter
veroorzaakt,van belang is, komt deze schakel meteen in de
event-queue te staan. Het tijdstip waarop dit interrupt
plaats vindt is bekend,omdat in de parameter 'LPTI~ffi' de
tijd genoteerd staat, die een lineprinter nodig heeft om
een rege1 te printen.
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- MCP-presence-bit-interrupt-procedure (1;3;6;0).
Regel 676-679.

Hier wordt een disk-access-schakel met code (1;2;1;1) ge
creeerd en achteraan in ketting no.5, de disk-queue voor
disk 1, geplaatst. Tevens wordt de sim-procedure Occdisk
aangeroepen. Zie verder paragraaf 5 van dit hoofdstuk.

- Dcpsim-presence-bit-interrupt-procedure (1;3;7;0).
Regel 703-706.

Een disk-access-schakel met code (1;2;1;5) wordt gemaakt.
Evenals dat het geval is met MCP-schakels met code (1;3;7;2),
voorstellende een segment-p-bit-interrupt-procedure:van een
user-task, wordt op plaats 26 van de nieuwe schakel het num
mer van de gewenste disk genoteerd. Dit disk-nummer staat
op plaats 26 van de schakel zelf. Het schakelnummer van de
bijbehorende user-task of dcpscim komt op plaats 5 van de
disk-access-schakel te staan. De disk-access-schakel wordt
in de betreffende disk-queue geplaatst en sim-procedure
Occdisk wordt aangeroepen.

- Array-presence-bit-interrupt-procedure (1;3;7;1).
Men zon verwachten dat ook hier enige acties uitgevoerd
worden. Er is echter geen disk-access nodig en de noodzake
lijke acties worden pas gepleegd op het moment dat de MCP
procedure klaar is en de CPU verlaat.

- Segment-presence-bit-interrupt-procedure (1;3;7;2).
Regel 701-706.

Dezelfde acties worden uitgevoerd als bij een dcpsim-p-bit
int-proc.,(1;3;7;0). AIleen is de code van de gecreeerde
disk-access-schakel in dit geval (1;2;1;3).

- User-disk-access-afwerkings-procedure (1;3;7;3).
Regel 681~690.

Het schakelnummer van de bij deze disk-access behorende
user-task staat op plaats 5 genoteerd. De aldus gevonden
schakel, die nog steeds vrijhangt en zich in de presence
bit-wait-room bevindt, wordt nu in de ready-queue gehangen
en verlaat daarmee dus de p-bit-wait-room. Uiteraard wordt
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zowel het geheugengebruik van de user-task zelf, la27 en
la20, als het totale geheugengebruik van de users,'USERViliM',
bijgewerkt.

- Dcpsim-disk-access-afwerkings-procedure (1;3;7;4).
Regel 691-699.

Evenals in het voorgaande geval staat ook hier op plaats 5
het schakelnummer van de bijbehorende, in dit geval dcpsim-,
schakel. De aldus gevonden en vrijhangende dcpsim-schakel
wordt in de ready-queue gehangen. Als het op plaats 27 geno
teerde geheugengebruik van de dcpsim kleiner is dan 38 k
woorden, dan wordt het geheugengebruik van de dcpsim ver
hoogd met de op plaats 24 van de MCP-schakel staande grootte
van het segment. Tevens wordt het totale geheugengebruik van
de users,'USERMEM', opgehoogd.
N.B. het dcpsim-geheugengebruik wordt dus bij het geheugen

gebruik van de users gerekend.

- Compiler-presence-bit-interrupt-procedure (1;3;8;0).
Regel 710-712.

~~ wordt een disk-access-schakel met code (1;2;1;4) gecreeerd
en in de wachtrij voor disk 1, ketting no.5, geplaatst.

Wat gebeurd er als het event 'MCP-procedure is klaar'
optreedt ?

De bezette CPU, waarvan het nummer te vinden is op plaats 28
van de schakel, wordt idle gemaakt,'CPU(nr)':=1.
AIleen in geval het een array-presence-bit-interrupt-proce
dure betreft, wordt er enige actie ondernomen: de bijbehoren
de user-task-schakel, waarvan het schakelnummer te vinden is
op plaats 5 van de schakel, wordt in de ready-queue gehangen
en verlaat daarmee de presence-bit-wait-room.
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Apart vermeld zij nog de movestack-schakel.
Iedere keer als een user-task de CPU verlaat,om welke reden
dan ook, wordt een dergelijke schakel met code (1;0;0;0)
gecreeerd en in de event-queue geplaatst. Het tijdstip,
waarop het event 'movestack-toestand afgelopen' plaats vindt,
ligt op 0.0005 seconde na het tijdstip waarop de CPU
door de user-task verlaten wordt. Als de movestack-schakel
in de event-queue geplaatst is, wordt de CPU in de movestack
toestand gezet, 'CPU(nr), :=4.
Als de schakel van de event-queue gehaald wordt, dan wordt
de betreffende CPU in de idle-toestand gebracht,'CPU(nr)' :=1.
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IV.5 De disks

In de volgende tabel worden de MCP-procedures genoemd, die
een disk-access genereren met daarachter de' code van de
disk-access.

Wssh-two
MCP-p-bit-int-proc
dcpsim-p-bit-int-proc
segment-p-bit-int-proc
compiler-p-bit-int-proc

disk-access-schakel-code

"
"
"
"

(1·2·1·2), , ,
(1·2·1·1), , ,
(1;2;1;5)
(1;2;1;3)
(1·2·1·4), , ,

De disk-access-schakel wordt gemaakt op het moment dat de
betreffende MCP-procedure door 'n CPU in bewerking wordt
genomen. Op plaats 26 van de schakel wordt het nummer van
de disk genoteerd. De schakels worden achteraan in de disk
queue van de gewenste disk geplaatst. Daarna wordt de sim
procedure Occdisk aangeroepen.
Deze sim-procedure werkt als voIgt:
Indien de disk vrij is, 'DISKOCC(nr)'='true', en de wacht
rij voor deze disk niet leeg is, dan wordt de eerste schakel
van de disk-queue genomen. Dit tijdstip, de starttijd van
de disk-access, wordt op plaats 22 van de schakel genoteerd.
Het tijdstip waarop de disk-access klaar is wordt bepaald
door de benodigde tijd voor een disk-access. In het model
ligt deze tijdsduur vast en bedraagt 30 mill~seconden.

De schakel wordt nu in de event-queue gehangen.
Op plaats 24 van de schakel wordt de grootte van het te
transporteren segment genoteerd. Voor user-task- en MCP
segmenten is de grootte uniform verdeeld tussen 180 en 220
woorden. Voor compiler-segmenten is de grootte van de seg
menten uniform verdeeld tussen 360 en 440 woorden.

De wachtrij-discipline voor de disk is FIFO (first-in-first
out).

Wat gebeurd er als een disk-access klaar is ?

Als het event 'disk-access is klaar' optreedt hangt de uit
te voeren actie af van de code van de disk-access-schakel.
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- MCP-disk-access (1;2;1;1).
Het geheugengebruik van het fICP, 'MCPI1EM', wordt verhoogd
met de waarde die op plaats 24 van de schake1 staat.
De sim-procedure Interrupt wordt aangeroepen.

- Wssh-two-disk-~ccess (1;2;1;2).
Het geheugengebruik van het MCP, 'MCP~ffiM', wordt verlaagd
met drie maal de waarde die op plaats 24 van de schakel
staet. Zie ook de beschrijving van de activiteiten van de
Wssherriff in het vorige hoofdstuk. Op plaats 5 van de scha
kel staat het aantal nog te plegen disk-accesses door Wssh
two. Dit aantal wordt met e~n verlaagd en indien dit aantal
nog niet gelijk aan nul is, dan wordt opnieuw een MCP-schakel
met code (1;3;2;0), Wssh-two, gecreeerd en in de ready-queue
geplaatst. Op plaots 5 van deze MCP-schakel komt het nieuw
berekende aantal te staan.
De sim-procedure Interrupt wordt aangeroepen.

- User-disk-access (1;2;1;3).
Er wordt een user-disk-access-afwerkings-procedure-schakel
met code (1;3;7;3) gecreeerd en in de ready-queue geplaats.
Op plaats 5 van de nieuwe schake1 wordt het schakelnummer
van de bijbehorende user-task geplaatst, hetgeentevinden
is op plaats 5 van de disk-access-schakel. De grootte van
het segment wordt op plaats 24 genoteerd, terwijl ten be
hoeve van de tijd-administratie de start-tijd van de disk
access op plaats 25 van de nieuwe schakel genoteerd wordt.
De sim-procedure Interrupt wordt aangeroepen.

- Compiler-disk-access (1;2;1;4).
Het compiler-geheugengebruik wordt bijgewerktmet de op plaats
24 staande waarde. Op plaats 5 staat het aantal segmenten
genoteerd, dat de compiler nog nodig heeft. Dit aantal wordt
met ~~n verlaagd en als de waarde dan niet gelijk aan nul
is, dan wordt een MCP-procedure-schakel met code (1;3;8;0)
gecreeerd en in de ready-queue geplaatst. Op plaats 5 van de
nieuwe schakel wordt het nieuw berekende aantal nog binnen
te halen segmenten genoteerd.
De siM-procedure Interrupt wordt aRngeroepen.
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- Dcpsim-disk-access (1;2;1;5).
Er wordt een dcpsim-disk-access-afwerkings-procedure-schakel
met code (1;3;7;4) gecreeerd en in de ready-queue geplactst.
Op pla2ts 5 wordt het schakelnummer van de dcpsim-schakel
genoteerd, hetgeen op plaats 5 van de disk-access-schakel
staat. Op plaats 24 wordt de segment-grootte overgenomen,
terwijl op plaats 25 de start-tijd van de disk-access geno
teerd wordt.
De sim-procedure Interrupt wordt aangeroepen.

Indien aldus de nodige acties gepleegd zijn, dan wordt de
disk vrij gegeven, 'DISK(nr)':='true', en wordt de sim-pro
cedure Occdisk aangeroepen.
De sim-procedure Occdisk wordt dus aangeroepen op het moment
dat een disk-access in de disk-queue geplaatst wordt en op
het moment dat een disk-access klaar komt.
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IV.6 De lineprinters

Bij het genereren van een run-task in de sim-procedure
Rungen wordt het aantal te printen regels op plaats 11 van
de schakel genoteerd. Op het moment dat een run-task klaar is
wordt een MCP-p~~cedure-schakelmet code (1;3;4;9), Auto
backup, gecreeerd. Op plaats 5 van de nieuwe schakel wordt
het aantal te printen regels genoteerd, dat voor deze task
bij de generatie bepaald is. Deze MCP-schakel komt, zoals
bekend, nooit rechtstreeks in de ready-queue terecht.
Als een lineprinter vrij is, 'LP' groter dan nul, dan wordt
de NCP-procedure Autobackup in de sheet-queue geplaatst.
In het geval er geen lineprinter meer beschikbaar is, dan
wordt de schakel in de print-queue, ketting no.4, gehangen en
weI achteraan. De wachtrij-discipline in de print-queue is
dientengevolge FIFO.
Stel het geval, dat de ~utobackup-schakel in de sheet-queue
staat. Via Controller, waar het gevraagde geheugen toegewe
zen wordt, komt Autobackup in de ready-queue terecht.
Op het moment d~t Autobackup in de ready-queue toegelaten
wordt, wordt er een interrupt gegenereerd,via de sim-procedu
re Interrupt, genaamd autobackup-insert-queue.
Op het moment dat Autobackup door 'n CPU in bewerking wordt
genomen, wordt er een nieuwe MCP-procedure-schakel met code
(1;3;5;0), Autoprint, gecreeerd en in de ready-queue geplaatst.
Op plaats 5 van de nieuwe schakel wordt het aental te printen
regele genoteerd. Pas als deze laatste MCP-procedure in
bewerking wordt genomen door 'n CPU, wordt er een lineprinter
access-schakel met code (1;2;2;0) gecreeerd.
Het tijdstip, waarop de interrupt van de lineprinter komt,
hangt af van de tijd die de lineprinter nodig heeft om een
regel af te drukken. Deze tijd ligt in het model vast en
bedraagt 0.070 seconden. De lineprinter-access-schakel wordt
in de event-queue geplaatst, omdat het event 'lineprinter
is klaar' een gebeurtenis is, die de situatie in het model
doet wijzigen.
Na verloop van enige tijd (0.070 sec) is de schakel met code
(1;2;2;0) de voorste in de event-queue geworden en de schake1
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wordt van de event-queue gehaald.
Het aantal te printen regels, dot op plaats 5 staat,wordt
met een verlaagd en indien dit aontal niet nul is, dan wordt
een nieuwe MCP-procedure-schakel met code (1;3;5;0), Auto
print, gecreeerd en in de ready-queue geplartst. Op plaats
5 komt het nieuwe aantal te printen regels te staan.
De 8im-procedure Interrupt wordt aangroepen.

In het geval dat er geen regels meer te printen zijn en
la5 dus gelijk aan nul is, dan wordt geKeken of de print
queue leeg is, ketting no.4. Indien deze niet leeg is,
dan wordt de eerste Autobach-up-schakel van de print-queue
naar de ready-queue verplaatst. Is de print-queue weI leeg,
dan wordt het aantal vrije lineprinters met een verhoogd
en wordt het MCP-geheugengebruik met 1.8 k-woorden ver
laagd.
Het aantal aanwezige lineprinters in het model bepaalt het
a~ntal malen dat een Autobackup-schakel in de sheet-queue
verschijnt. Voor iedere lineprinter wordt 1.8 k-woorden
gevraagd.
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IV.7 De order-schakels

Zoals in paragraaf twee van dit hoofdstuk is vermeld, zijn
er,behalve de schakeIs die in de vorige paragraven bespro
ken zijn, ook nog schakels die zorgen dat bepaalde MCP
procedures op tijd in het model opgestart worden. Deze
schakeIs , die van het tweede hoofd-type zijn, worden hier
behandeld.
De schakels worden gecreeerd v66rdat de eigenlijke simulatie
begint.Regel 364-371. Deze schakels worden altijd rechtstreeks
in de event-queue gehangen met als sorteerparameter het tijd
stip waarop de schakel zijn opdracht moet uitvoeren.
Evenals aIle andere schakels in de event-queue komen ook deze
schakels eens aan de beurt en afhankelijk van de code van
de schakels worden verschillende opdrachten uitgevoerd.

- (2;1;0;0) MCP-segment-request-generator
De schakel zelf wordt direct weer in de event-queue terug ge
plaatst met het tijdstip waarop de volgende NCP-segment-re-'
quest zal plaats vinden. In het huidige model is dit tijdstip
afhankelijk van de grootte van het door het MCP bezette ge
heugen, 'NCPlJIEr'l'. Bet de formule:
Tussentijd = 0.002 x MCP~lliM - 0.02
is nu het tijdstip bekend waarop de schakel weer een MCP
request moet genereren.
De actie is de volgende: als het MCP-geheugengebruik kleiner
is dan 90.3 k-woorden, dan wordt een MCP-presence-bit-pro
cedure-schakel met code (1;3;6;0) gecreeerd en in de ready
queue geplaatst.
De sim-procedure Interrupt wordt aangeroepen.
De order is hiermee afgelopen.

- (2;2;0;0) Wssherriff-generator
Zoals in het voige hoofdstuk vermeld is, wordt de Wssherriff
elke drie seconden opgestart. De schakel wordt dus weer in
de event-queue met het tijdstip dat drie seconden na nu, 'NOW',
ligt. De eigenlijke actie is het creeren van een MCP-schakel
met code (1;3;1;0), \'lssh-one. De schakel wordt in de ready
queue geplaatst.
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- (2;3;0;0) Controller-generator
Controller wordt elke seconde opgestart. De schakel zelf
wordt in de event-queue geplaatst met het tijdstip dat een
seconde na nu ligt als sorteerparameter.
De actie is enkel het aanroepen van sim-procedure Controller.
Deze sim-procedure creeert een IvlCP-procedure-schakel met code
(1;3;3;0), Controller, en plaatst deze schakel in de ready
queue.

- (2;4;0;0) Schedcore-verlager
Zoals in het vorige hoofdstuk bij de behandeling van de
Wssherriff en Controller. is uitgelegd, wordt de variabele
schedcore elke seconde met een factor 0.707 vermenigvuldigd.
De schakel moet over 1 seconde dus weer optreden en wordt
dienovereenkomstig in de event-queue geplaatst.
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IV.8 De administratie-schakels

De schakels van het derde hoofd-type verzorgen de administra
tie van de simulator.
Momenteel zijn er twee typen:
- (3;1;0;0) Sampier
Bij het optreden van onderhavig event wordt de sim-procedure
Sampler aangeroepen. Deze procedure neemt als het ware een
foto van de situatie van het model en verwerkt de gegevens
in histogrammen. Dit wordt, zoals de naam al aanduidt, op
regelmatige tijdstippen tijdens de simulatie gedaan.
In het model is deze sample-tijd ingesteld op 4.9 seconde.
De schakel wordt 09 het tijdstip dat 4.9 seconde na nu ligt in
de event-queue gesorteerd.

- (3;3;0;0) Histogrammen
Deze schakel roept de sim-procedure Histo Ope
Deze procedure print de histogrammen uit, zoals die tot op
het betreffende moment van optreden van de schakel opge
bouwd zijn.
Het tijdstip van optreden en de herhalingstijd is opgegeven
in de parameter 'HISTOTI~lli'.

Zie ook paragraaf 12 van dit hoofdstuk.
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IV.9 De simulator-procedures

In deze paragraaf worden de sim-procedures besproken.

HEADING
Regel 37-47
Boven iedere nieuwe pagina van de output wordt een nieuw
hoofd gedrukt. Voor de beschrijving van dit hoofd zie para
graaf 12 : Output en histogrammen.

RISTO
Regel 49-132
Deze procedure print de histgrammen, zoals die opgeboewd zijn
tijdens de simulatie. Zie verder paragraaf 12.

PUTSHEETQ(la)
Regel 134-138
Deze procedure hangt de schakel met schakelnummer 'la' in
ketting no.1, de shhet-queue. Aangezien de ketting gesorteerd
is in een niet-dalende volgorde wordt'100 - prioriteit'
als sorteerparameter gebruikt.

PRINTOUT(la)
Regel 140-158
Deze procedure wordt aangeroepen als een user-task klaar is.
'la' is het schakelnummer van de betreffende task. De gegevens
van de task worden afgedrukt.

PUTRQ(la)
Regel 160-172
In deze procedure wordt de schakel met schakelnummer 'la'
in ketting no,2, de ready-queue, geplaatst.
In paragraaf 111.5 is de indeling van de verschillende
~lCP-procedures in prioriteits-klassen gegeven.

SAMPLER

Regel 174- 190
In deze procedures wordt de lengte van een aantal wachtrijen
en de waarde van een aantal variabelen in histogrammen
opgenomen.
Achtereenvolgens zijn dit:
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lengte van de sheet-queue , ketting no.1
II reRdy-queue, " 2
11 suspended-queue, " 3
" print-queue, " 4
" disk-1-queue, " 5
" disk-2-queue, " 6
" disk-3-queue, " 7

- mixcount, het aantal actieve user-tasks (exklusief de dcpsim)
- aantal actieve task van type Q-2

" Q-3
" Q-4
" Q-5

- geheugengebruik van de user-tasks (inklusief de dcpsim)
- geheugengebruik vun het MCP
- aantal tasks in de presence-bit-wait-room
- de grootte van de variabele schedcore

am enig idee over het verloop in de tijd van het geheugen
gebruik van user-tasks plus compiler en MCP te verkrijgen
worden twee histogrammen bijgehouden. Bij de aanroep van
de ASP-procedure Histput (j,x,aantal) wordt histogram no.j
bijgewerkt met 'aantal' waarnemeingen van de waarde 'x'.
Als we 'x' bij iedere aanroep van histput met een verhogen
en voor 'aantal' de betreffende variabele invullen, dan krij
gen we het gevraagde type histogram. De waarde van deze vari
abele moet met 1 verhoogd worden, omdat in geval de variabele
de waarde nul mocht hebben, de ASP-procedure een foutmelding
geeft en de simulatie stopt.

COMPGEN(q)
Regel 192-226
Deze procedure creeert een task-schakel, die een compilatie
representeert. De opbouw vindt U in paragraaf 3 van dit hoofd
stuk.De schakel wordt met de aim-procedure Putsheetq in de
ready-queue geplaatst. Het Q-type van de nieuwe task is 'qt.

RUNGEN(la)
Regel 228-246
Deze procedure creeert een schakel, die een run-task voor-
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stelt. De opbouw vindt U in paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
De schakel wordt in de sheet-queue geplaatst.

MAKEMCP~\(one,two,three,four,prior,time,now,data,r)

Regel 24-8-257
Deze procedure m~akt een schakel opgebouwd volgens tabel
in paragraaf 2.

De code wordt gevormd door:(one;two;three;four).
De basis-prioriteit:prior.
De tijd dat de CPU door deze procedure bezet wordt:time.
Het tijdstip van generatie:now.
Plaats 5 van de schakel:data.
Het schakelnummer van de nieuwe schakel:r.

GOAllvAYUSER (la)
Regel 259-272
Deze procedure wordt aangeroepen als een user-task of. de dcp
sim de CPU verlaat om welke reden dan ook. In deze procedu
re wordt administratie verricht en wordt de movestack
schakel met code (1;0;0;0) gecreeerd en in de event-queue
geplaatst.

INTERRUPT(no,la)
Regel 274--290
'no'geeft het type interrupt aan. Zie hiervoor ook in para
gr~af 10 van dit hoofdstuk.
'la' is het schakelnummer van de MCP-procedure of access
schakel,die de interrupt gegenereerd heeft.
In de procedure wordt 'n CPU gekozen, waarbij elke CPU ge
lijke' kansen heeft. Als de CPU bezet is door 'n user-task
met een lagere prioriteit dan de task, die de interrupt ge
nereerde, schakelnummer 'la', dan wordt de betreffende task
uit de CPU gestoten en naar de ready-queue terug gestuurd.
Als de CPU idle is,dan is de interrupt-afhandeling klaRr.
Komt geen van beide gevallen in aanmerking voor de gekozen
CPU dan wordt de CPU met het opvolgende nummer bekeken.

De procedure gaat op deze wijze cyclisch alle CPU af, tot
dat er 'n CPU gevonden is of totdat alle CPU's bekeken zijn.
De acties zijn hiermee klaar.
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OCCDISK(no)
Regel 292-304
'no' is het nummer van de disk.
Als de disk vrij is, 'DISK(no)'='true' en de'wachtrij voor
de disk is niet leeg, dan wordt de voorste schakel van de
ketting genomen p~ in de event-queue geplantst. Zie ook
paragraaf IV.5. De tijdsduur van de disk-access staet op
plaats 9 van de disk-access-schakel.

CONTROLLER
Regel 306-310
Deze procedure creeert een HCP-schakel met code (1;3;3;0)
en hangt de schakel in de ready-queue.

HEYOU
Regel 312-321
AIle CPU's worden opvolgend bekeken en indien de CPU bezet is
door een user-task, dan wordt de betreffende task uit de
CPU gestoten en inde ready-queue geplaatst. De CPU komt
in de movestack-toestand.

R..\NDOM(frand)
Dit is een procedure uit de procedure-bibliotheek van het
Burroughs computer-systeem, zoals dat op het Rekencentrum
aanwezig is. lfrand'heeft de waa.rde 654321.

NORMAL(frand, mean,sd)
Regel 28-35
Het principe is als voIgt:
12 maal een random getal tussen nul en een optellen = som
met de formule:

waarde = 'sd l maal ( som - 6 ) +'meun l _

is waarde een getal getrokken uit een normale verdeling
met een gemiddelde van 'mean' en een spreiding van 'sd'.
Zie lit.(5) blz.37.
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IV.10 De tijd-, geheugen- en andere administratie

De voor de tijd-administratie gebruikte identifiers hebben
de volgende betekenis:

- NOW : deze identifier geeft het tijdstip ac'n waarop de
lopende gebeurtc~ls plaats vindt. NOW wordt gewijzigd op elk
moment dat een event van de event-queue gehaald wordt.
Regel 379. Ook als het administratie of order-schakels betreft.
In de schakels van hoofd-type 1 wordt het tijdstip waarop
een wijziging in de toestand van de schakel plaats vindt
genoteerd op plaats 22. Bij een volgende wijziging in de
toestand van de task is het verschil, NOW-la22, de tijdsduur
dat een bepaalde situatie van de task bestaan heeft.
la22 wordt daarna op de dan geldende NOW gebracht.

- MCPIOTI : de totale I/O-tijd van de MCP-disk-accesses
en de compiler-disk-accesses. Regel ~26 en ~51.

- WSSHIOTI : de totale I/O-tijd van de Wssh-two procedures.
Regel 431.

- CO~~IOTI de I/O-tijd van de compiler-disk-accesses.
Regel ~50

~ TOTLPTI de totale tijd dat de lineprinters bezig zijn.
Regel 67~.

- USERIOTI : de totale I/O-tijd van de users exklusief
de dcpsim. Regel ~17, 737, 7~8, 755, 768, 780, 789.

- CPUUSERTI : de totale tijd die de CPU's aan de user-tasks
besteed hebben. Regel ~17, 736, 7~7, 755, 768, 780, 789.

- MOVESTTIME : de totale tijd dat de CPU's in de movestack
toestand verkeerden. Regel 265.

- OHTI(1 :7) : per MCP-procedure type wordt de totale CPU
tijd bijgehouden. Regel ~77.

- RQTI(1:7) : per 11CP-procedure type wordt de totale tijd
in de ready-queue bijgehouden. Regel 577.

- CPUIDTI(1:6) : geeft per CPU de totale tijd in de idle
toestand aan. Regel 52~.
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- TOTOVERHTlME : in het huidige model wordt deze identifier
aIleen nog gebruikt om ann het eind van de simulatie de
totale overhead-tijd te berekenen, de tijd die de CPU's
aan de MCP-procedures besteed hebben. Regel 837.

- CPUID(1:6) : geeft per CPU het meest recente tijdstip aan
waarop de CPU idle is komen te staan. Regel 383 en 479.

la14

la18

la13

la19

la15
la17

~e tijd-administratie binnen de user-schakels is als voIgt:
la12 sheet-queu-tijd, bij het verlaten van de sheet-queue

in de ~CP-procedure Controller. Regel 629.
ready-queue-tijd, bij het verlaten van de ready-queue
6f door de Wssh-one, Regel 591
6f als er In CPU idle gevonden is, Regel 535.
p-bit-wait-time, als de betreffende MCP-procedure de
task van de p-bit-wait-room naar de ready-queue ver
plaatst. Regel 483 en 693 en 683.
movestack-tijd, als de task de CPU verlaat. Regel 266.
disk-IjO-tijd, als de na een disk-access optredende
MCP-procedure in bewerking wordt genomen. Regel 689,694.
suspended-tijd, bij verlaten van de suspended-queue
in HCI'-procedure \'lssh-one. Regel 604.
CPU-tijd, als de CPU verlaten wordt. Regel 267.

De voor de geheugen-administratie gebruikte identifiers
hebben de volgende betekenis:

- TOTf-IEM het totale beschikbare geheugen.

- MCPHEM de grootte van het geheugen bezet door het MCP.
Regel 375, 425, 430, 471, 660.

- USERf-ffiM : de grootte van het geheugen bezet door de user
tasks. Regel 405, 592, 686 en 698.

- COMPMEM .: de grootte van het geheugen bezet door de compiler.
Regel 408 en 452.

- SCHEDCORE : het voor user-task gereserveerde geheugen.
Regel 506, 602 en 628.
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- OLAYGOAL : het deel van het MCr-geheugengebruik wat door
de Wssherriff vrijgemaakt moet worden. Regel 581.

De geheugen-administratie binnen de user-task-schakels
is als volgt:
la16 p-bit-ir-~~rrupt-count.Regel 389 en 399.
la20 aantal segmenten dat binnen in het geheugen is.

Regel 593, 688 en 697.
la27 hoeveelheid in beslag genomen geheugen in woorden.

Regel 593, 688 en 697.

Naast de hiervoor behandelde tijd- en geheugen-administra
tie zijn er nog andere identifiers gedeklareerd ten behoe
ve van de administratie met de volgende betekenis:
- PBITCNT : momentane aantal tasks in de presence-bit-wait
room. Regel 390, 398, 481, 684 en 695.

- CO~W : het aantal compilatie-task i~ de mix.
Regel 407, 548, 647.

- MIX : het aantal actieve user-tasks exklusief de dcpsim.
Regel 411 en 618.

- HEYOUTOT : totaal aantal malen dat in de sim-procedure
Heyou een user-task uit de CPU gestoten is. Regel 316.

- CPUIDCNT(1:6) : het aantal malen per CPU, dat de CPU idle
sta8t. Regel 523 en 845.

- CPUOCC(~I :5) : bevat het schakelnummer van de task- of
MCP-schakel, die het meest recent de betreffende CPU bezet
houdt of hield. Regel 533, 576 en 640.

- DISKOCC(1:3) : bevat het schakelnummer van de disk-access
schakel, die betreffende disk het meest recent bezet hield
of nog houdt. Regel 297.

- CPU(1:5) : geeft de toestand aan waarin de betreffende
CPU (genummerd 1 tim 5) zich op dat moment bevindt:

1 = idle ,Regel 383, 478
2 = normal-state , " 533~ 640
3 = control-state , " 576
4 = movestack-state, II 270
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- CNT(1:8) : het aantal malen dat een MCP-procedure van
het type 1 tim 8 door de CPU in bewerking genomen is
Het type-nummer is het derde cyfer van de code.
Regel 578.

- IOCNT(1·:8) :dit array wordt momenteel alleen gebruikt om
het aental malen dat de Wssh-two een disk-access pleegt
en om het aantal malen dat een lineprinter-access gepleegd
wordt bij te houden. Regel 431 en 463.

- INTCNT(1:8) : dit array houdt het aantal interrupts bij
dat van elk van de volgende typen gegenereerd is:

1 = MCP-disk-access is klaar. Regel 427
2 = \'issh-two-disk-access is klaar. II 437
3 = user-disk-access is klaar. II 442
4 = lineprinter-access is klaar. II 472
5 = JvICP-presence-bit-interrupt. II 495
6 = compiler-disk-access is klaar.. II 453
7 = insert-autobackup " 661
8 = dcpsim-disk-access is klaar ,,458

Verder zijn er nog de volgende booleans gedeklareerd:
- FOUND : wordt gebruikt bij het zoeken naar een CPU die
idle is.

- SUSPENDED : wordt door Wssh-one gebruikt, opdat er niet in
dezelfde bewerkingsperiode zowel tasks geschorst als hervat
worden.

- DISK(1:3) : wordt door de sim-procedure Occdisk gebruikt
en geett"aanof de betreffende disk vrij, 'true', is,
dan wel bezet, 'false'.
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IV.11 Input en initialisering

De invoer-gegevens van "STUDENTASP" zijn als voIgt:
Zie ook lit.(5).
- ubcc = upper-bound-chain-case, de grootte van array cc

aantal histogrammen
per histogram: - aantal klassen

- ondergrens
- klasse-breedte

- schakel-Iengte (in het huidige model 28)
- aantal 'echte' wachtrijen (in het huidige model 7)

startwaarde van de random-generator

Vervolgens wordt array MA(2:5,1:13) ingelezen.
In dit array staan de karakteristieken van de vier mogelijke
Q-typen genoteerd.
Per Q-type wordt achtereenvolgens ingelezen:
- CPU-tijd van een compilatie
- 2e parameter ter bepaling van de bovenvermelde CPU-tijd
- aantal segmenten van de compilatie-task
- 2e parameter

CPU-tijd van een run-task
2e parameter

- aantal segmenten van de r~n-ta~k

- 2e parameter
- aantal te printen regels van de task
- 2e parameter
- de prioriteit van de task van dit Q-type

maximaal aantal actieve tasks van dit Q-type in de mix
- totaal aantal af te werken user-opdrachten (compilatie

plus run) van dit Q-type

Vervolgens worden de systeem-parameters ingelezen:
- M : aantal aanwezige CPU's
- LP : aantal aanwezige lineprinters
- AVAILI1IN : de factor, die aangeeft welk deel van het ge-

heugen vrij behoort te blijven
- GRENSWAARDE : het basis-geheugengebruik van het MCP
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- TOT~mM : het totale beschikbare geheugen
- MIXLI~1IT : het maximaal aantal actieve user-tasks in het

model
WAY(1 tim 4) : de volgorde waarin de Q-typen onderzocht
worden door Conr.roller

- DCPCPUTI~lli : de CPU-tijd, die de dcpsim moet volbrengen
alvorens er weer een presence-bit-interrupt optreedt

- ARRAYBITTII1E : de te volbrengen CPU-tijd die een user-task
moet volbrengen alvorens er weer een presence-bit-inter
rupt voor plaatsing van een segment optreedt

- LPTIME : de tijd, die een lineprinter nodig heeft om e~n

regel af te drukken en er een interrupt gegenereerd wordt
- MCl)SEG~ffiEQTI : wordt in het huidige model niet meer gebruikt
- FINISHTI~lli : het tijdstip waarop de simulatie zal stoppen
- HISTOTI~ffi : het tijdstip waarop een histogrammen-rapport

uitgeprint wordt. Het is tevens de herhalings-tijd van het
histogrammen-rapport

INITIALISATIE :
- de order- en administratie-schakels worden gecreeerd en in

de event-queue geplaatst
- Controller moet als eerste MCP-procedure in bewerking ge-

nomen worden
- de dcpsim-schakel wordt gecreeerd en in de ready-queue gezet
- boolean array DISK wordt 'true' gemaakt
- array CPU(1 :5) wordt op 1 (idle) geinitialiseerd
- geheugengrootte MCP wordt op GRENSWAARDE gebracht
- variabele 'NR' wordt op -1 geinitialiseerd, zodat het job-

nummer van de eerste task +1 wordt.
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IV.12 Output en histogrammen

Nog voordat de eigenlijke simulatie een aanvang neemt
worden aIle ingelezen parameters afgedrukt.

Als een user-task klaar is, worden via de sim-procedure
Printout de belangrijke gegevens van de task afgedrukt.
Van links naar rechts verschijnt er op het papier:
- het jobnummer (la5)

het tijdstip waarop de task klaar is gekomen (now)
- de elaps-time, de tijdsduur dat de task in het systeem

actief is geweest. Het verschil van beide bovenstaande
waurde

- het Q-type van de task (la7)
- de basis-prioriteit van de task (la8)
- de totale tijd doorgebracht in de sheet-queue, met daar-

onder de verhouding tussen deze tijd en de totale tijd,
dat de task actief was (la12)

- ready-queue-tijd en de verhouding tOY de elo.ps-time (la13)
- CPU-tijd en de verhouding tOY de elaps-time (10.19)
- movestack-tijd en de verhouding tOY de elaps-time (1315)

N.B. deze tijd is reeds verwerkt in de ready-queue-tijd.
- p-bit-wait-room-tijd en de verhouding tOY elaps-time (10.14)
- suspended-queue-tijd en de verhouding tOY elaps-time (la18)
- aantal p-bit-interrupts met daaronder het aantal p-bit-

interrupts per seconde dat de task actief was (10.16)
- aantal segmenten dat op het moment van klaar zijn in het

geheugen is (10.20)
- het aantal k-woorden dot de task in beslag heeft genomen

op het moment van klo.nr zijn (10.27)
het aantal regels dat er voor deze task geprint is (10.11)

- het nummer van de disk waar de disk-accesses op gericht
,,,aren (la26)

'I.ls er aldus 26 tasks uitgeprint z~Jn wordt op een nieu\Jle
pagina overgegaan. Bovenaan verschijnt de heading.

Als NOW de waarde heeft bereikt aangegeven in FINISHTIME,
dan stopt de simulatie en wordt de situatie van het moment
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onderzocht.
De tasks of MCP-procedures,-'die in de respectievelijke
queues of faciliteiten aanwezig zijn worden alsnog- op
dezelfde wijze als hierboven beschreven is afgedrukt. met
vermelding van de plaats waar de betreffende task of procedu
re zich bevond.
Vervolgens worden van de MCP-procedures en de dcpsim enkele
toestandsvariabelen weergegeven. De output spreekt voor zich.
Enkele Opmerkingen:
- COUNT is het aantal malen dat betreffende MCP-procedure

door 'n CPU in berwerking genomen is
- bij Wssherriff wordt geen onderscheid gemaakt tussen

Wssh-one en Wssh-two
- bij Autoprint wordt geen onderscheid gemaakt tussen

Autobackup en Autoprint
- bij user-p-bits zijn zowel de disk-access-opstart-MCP-pro

cedures geteld als de afwerkings-MCP-procedures inklusief
de procedures voor de dcpsim-disk-accesses. Echter het onder
dit hoofd gegeven aantal disk-accesses zijn uitsluitend
de user-task-disk-accesses. De dcpsim-disk-accesses staan
onder het hoofd dcpsim

De 'CPU-utilization' wordt vervolgens uitgerekend en afgedrukt.
De totale tijd werkzaam geweest voor users, dcpsim, MCP
procedures en de totale tijd in de toestanden movestack en
idle worden afgedrukt. Alsmede de verhouding van de respec
tievelijke tijden met de totale simulatie-tijd.

De presence-bit-activiteit.
Het totaal aantal presence-bit-interrupts dat tijdens de si
mulatie door user-taSks, de dcpsim, het MCP en de compiler
is gegenereerd wordt afgedrukt en de totale tijd dat de CPU's
met de betreffende MCP-procedures bezig zijn geweest.
Ook de verhouding van deze tijden met de totale simulatie
tijd is afgedrukt.

Interrupt-summary.
Het totaal aantal interrupts veroorzaakt door de aangegeven
gebeurtenissen wordt afgedrukt evenals het aantal interrupts
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per seconde per type.

Een overzicht van het disk-gebruik.
In het array 'DKAR(1 :6,1:6)' worden tijdens de sim-proce
dure Occdisk de nodige gegevens over de disks verzameld.
Van achtereenvol~ens de users, de MOP-procedures, de
Wssherriff, de compiler, de dcpsim en van deze tezamen
wordt de totale disk-bezettings-tijd en het totaal aantal
disk-accesses per disk afgedrukt. Daarnaast wordt ook nog
de verhouding van de bezettings-tijd met de totale simulatie
tijd en het aantal disk-accesses per seconde afgedrukt.

Aan het eind van de simulatie wordt de sim-procedure Histo
aangeroepen. Achtereenvolgens worden de volgende histo
grammen afgedrukt:
tussen haakjes staat de procedure of plaats waar betreffende
histogram bijgewerkt wordt.
- 1 lengte van de sheet-queue (sampler)
- 2 lengte van de ready-queue (sampler)
- 3 lengte van de suspended-queue (sampler)
- 4 lengte van de print-queue (sampler)
- 5 lengte van de disk-1-queue (sampler)
- 6 lengte van de disk-2-queue (sampler)
- 7 lengte van de disk-3-queue (sampler)
- 36 gemiddelde wachttijd voor disk-1 (Occdisk)

- 37 " disk-2"
- 38 " disk-3"
- 10 time-slice van de user-tasks (goawayuser)
- 11 gemiddelde tijd in de ready-queue voor user-tasks (534)
- 12 gem. tijd in de p-bit-wait-room voor user-tasks (482,684)
- 39 gem. aantal tasks in de p-bit-wait-room (sampler)
- 13 gem. elaps-time compilatie-tasks Q~2-type (printout)

- 14 " Q-3"
- 15 " Q-4"

- 16 fl Q-5"
- 17 gem. elaps-time run-task Q-2-type (printout)

- 18 II Q-3 11

- 19 "Q-4 II

- 20 II Q-5 II
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"
"

"

user-tasks (sampler)
MOP (sampler)

Q-3
Q-4

Q-5
(sampler)

Q-2-type (sampler)

Q-3 "
Q-4 "
Q-5 "

II

"

"

II

"
II

gem. geheugen-bezetting user-tasks (sampler)
gem. geheugen-bezetting MOP (sampler)
gem. vrije geheugenruimte (sampler)
gem. grootte schedcore (sampler)
tijd-histogram geheugen-bezetting
tijd-histogram geheugen-bezetting
gem. grootte olaygoal (582).

- 31 gem. tijd in ready-queue user-tasks \{-2-type ( 536 )
- 32

- 33
- 34

21 gem.aantal actieve tasks, mix
- 22 gem.aantal actieve tasks van
- 23
- 24

- 25
- 26
- 27
- 28
- 40

- 29
- 30

- 35
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IV.13 Opmerkingen

In deze paragraaf worden enkele kleinigheden betreffende
het programma genoemd.

Bij het tOGwijzen van geheugen na een disk-access-finish
wordt niet geco~~roleerd of er weI genoeg geheugenruimte
vrij is. Er bestaat dus de kans dat er me~r dan het totaal
beschikbare geheugen bezet is. AIleen de r1CP-procedure
Wssherriff, die elke drie seconden opgestart wordt, heeft
invloed op de totale geheugen-bezetting door van het MCP
geheugengebruik geheugen vrij te maken en door user-tasks
te schorsen

De systeemgrootheid HEYOUTOT wordt aIleen opgehoogd als in de
sim-procedure Heyou een user-task uit de CPU gestoten wordt.
Ok de dcpsim kan op deze wijze uit de CPU gestoten worden.

In de tijd-administratie van de user-schakels wordt de move
stack-tijd apart bijgehouden. Deze tijd is echter al mee
genomen in de ready-queue-tijd van de task, omdat op het
moment dat de CPU in de movestack-toestand is, de user-task
al in de ready-queue geplaatst is.

De dcpsim heeft jobnummer '0'.

Bij de twee histogrammen 'time-series-core-usage-users 1 en
'-MCP' staat in de kolom ENTRIES de betreffende geheugen
bezetting. Van deze waarde moet '1' afgetrokken worden, om
dat deze waarde tijdens het bijwerken van de histigrammen
erbij opgeteld is. De in de heading van de histogrammen gege
ven standaard-deviatie en minimum en maximum hebben in dit
verband geen betekenis.

In histogram 34 'ready-queue-time-~-5' is de gemiddelde
ready-queue-tijd vun de dcpsim opgenomen

In het huidige model is Q-5 niet gebruikt, daar er maar drie
typen user-tasks in de benchmark aanwezig waren. Dit Q-type
is ingebouwd met het oog op latere uitbreidingen.

Er bestaat van ASP een bewaakte en een onbewaakte versie.
am er zeker van te zijn dat de simulatie correct afgewik-
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keld wordt is het aan te raden om op bepaalde pla~tsen

in het programma een ASP-procedure op te nemen van de
bewaakte versie.

Het programma is zodanig gestructureerd dat het gemakkelijk
uitgebreid kan w~~den.

Met de sim-procedure Makemcpla kan een schakel met een
gewenste code gecreeerd worden. Men kan de schakel in een
queue plaatsen, eventueel de event-queue.
Via 'IF'-'THEN'-'~~SE'-statementskan de code onderzocht
worden tot deze 'past' en de schakel onderuit valt. Hierna
kan de bijbehorende actie ondernomen worden.
De met Makemcpla te creeren schakels kunnen ook zaken regelen
die niet direct met de sirnulatie te rnaken hebben. Een voor
beeld is de administratie-schakel Sampler. Men kan met behulp
van schakels, die op het juiste tijdstip 'optreden,(in de
event-queue geplaatst,) de configuratie wijzigenenzovoort.
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V. RESULTATEN EN KONKLUSIES

Het zoeken naar informatie, de implementatie en eerste
ontwikkeling van het model hebben relatief veel van
de afstudeer-tijd in beslag genomen, mede door het moeten
overschakelen V~ll BOSS naar ASP, zodat tot op heden slechts,
enkele tests uitgevoerd zijn. De resultate~ zijn echter
niet ongunstig, in aanmerking nemende het wel zeer gesim
plificeerde geheugenbeheer van het huidige model.

De werkl~st van het model is na analyse van de benchmark
als volgt bepaald:
Op blz. A 25 van de appendix staon de karakteristieken van
de verschillende Q-typen.
CPU-tijd compilatie-task: normaal verdeeld met de eerste

betreffende parameter als gemiddelde en de tweede para
meter als standaerd-deviatie.

Aantal segmenten van de compilatie-task: norm2al verdeeld
met de eerste parameter als gemiddelde en de tweede
als standaard-deviatie.

CPU-tijd run-task: exponentieel verdeeld met de eerste para
meter als offset-tijd en de tweede par~meter als de ver
wachtingswaarde van de exponentiele verdeling gesuper
poneerd op de offset-tijd.

Aantal segmenten van de run-task: normael verdeeld met de
eerste parameter als gemiddelde en de tweede als stan
da :~rd-deviatie.

Aantal regels: normael verdeeld met de eerste parameter als
gemiddelde en de tweede als standaard-deviatie.

Ook de overige gegevens van de Q-typen staan op blz. A 25
van de appendix, evenals de instellingen van het systeem.

Een van de problemen is\de samenstelling van de huidige
benchmark. Het karakter van de benchmark is te grillig
en te onbekend voor het huidige ontwikkelingsstadium van
het model. Het ter beschild{ing hebben van benchmarks met
duidelijk bekende karakteristieken is wenselijk gebleken.

/
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2 %
1.6

4.9
0.0
0.8

0.2
0.0

53 k-wrds

model:
11 min.

124 %
57 %

37 min.
130 %

52 %
3 %
1.1
2.9
2.7
1.2
0.3
0.1

20 k-wrds

vergelijkbare systeem-grootheden
en het huidige model:

benchmark:

Hieronder staan enkele
van werkelijke systeem

tijd nodig voor 105 Q-2 jobs:
OPU-tijd voor user-tasks:
OPU-tijd voor MOP-tasks:
Opu-idle-tijd:
gem. aantal tasks in p-bit:
gem. lengte ready-queue:
gem. lengte sheet-queue:
gem. lengte disk-1-queue:
gem. lengte disk-2-queue:
gem. lengte disk-3-queue:
gem. vrije geheugenruimte:

De aanwezigheid van de dcp-simulator in de benchmark is
voor het huidige model niet relevant.

Het model van het B6700-MCP is nog erg simpel. Bij het
geheugenbeheer zijn ingrijpende simplificaties doorgevoerd.
Een onderzoek of de simplificaties van het geheugengebruik
relevante afwijkingen van de werkelijkheid introduceren
is gewenst. Verder is het ook noodzakelijk dat de correla
tie tussen het MOP-geheugengebruik en de 'drukte' in het
systeem onderzocht wordt.

Uiteraard is er in dit eerste stadium van dit deel-project
nog weinig aan performance-analyse gedaan.
Om van de onontbeerlijke steun van het Rekencentrum
verzekerd te blijven moet er naar gestreefd worden om toch
tot enige economisch rendabele aanbevelingen te komen.
Aan de andere kant is het ook belangrijk dat het basis-doel
van het project, inzicht krijgen in het hoe en waarom van
de werking van computer-systemen, niet uit het oog verloren
wordt.
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'~ROCEOURE' H£ADINGJ
'bEGIN

WRITE(OUT,<"JR"'X3,"E~D",X7'"START"'X5,"ELAPS",X3,"Q",X2,"PR",X2,"

SHEETQTI",X2,"REAOYOTI",X2,"CPUTIME",X3,"MOVESTTI",X2,"PBIT~ATI"'

'REAL"PROCEDURE'NORMALCFRANO,MEAN,SD)J
'VAlUE'MEAN'SUJ
'REAL' FRAND, MEAN,SDJ
'8EGIN-'INTEGlR'IJ 'RfAL'SOMJ

'rOR'll-l'STEP'l'UNTIL'12'OO'
SOMI-SOM+RANDOM(rHANO)J
NURMALI-Su*CSOM-6)+MEAN

'ENU'NORMAL'

SLJSPENDEDJ

I
po

f\.)

I

00001000
00002000
00003000
00004000
00005000
00006000
00007000
00008000
00009000
00010000
00011000
00012000
00013000
00014000
00015(lQO
00016000
00011000
00018000
00019000
00020000
00021000
00022000
00023000
00024000
00025000
00026000
00021000
00028000
00029000
00030000
00031000
00032flOO
00033000
00034000
00035000
00036000
00031000
00038000
00039000
000400006

6

1
5
5

TOTMEM'
MCPSF:GMREQTI,
OCPCPUTI",E,
GRENSWAA.ROE,
CPuuSERTI,
MOVESTTI"'~J

QMAXC215],

N, r,
RSAM, ~R,

LINESJ

CPUIOTI[1161,
CPUDCCCllSH

Lfi,
M,
HEYOUTOT,

R,
MCPMEM'
WSSIHOTI,
SCHEOCORE,
AVAILMIN,
HISTOTIME,
DlA,

CPUIOC1IS],
RQTIC1I8l,

WAY[114J,
INTCNT[118H

NOW,
CUMPMEM,
MCPIOTI,
TOTOVERHTIME,
OlAYGOAL,
LPTIME,
USFRIOTI,
PRITCNT,
MIX,

MIXLIMIT'
K. 0,

--
,'SET'THELIBRARY
'~EGIN'

I'INCLUDE'"STUDENTAS~"

'BEGIN'
'REAL'

LI,
USERMEM,
La,
F'INISHTIME,
ARRAYBITTIME,
TOTlPTI ,
COMPIOTI,

'INTEGER'
CaMP,
L,
HISREP,

'REAl"ARRAY'
MA[215,1113J, DKARClI6;1161,

OHTI[118], DISKOCCCl'3],
'INTEGER"ARRAY'CPUIDCNT[116],

QMIX[215], CPUCl'S),
CNT[118], !OCNT[lI8],

'~OOlEAN'

F'OUND,
'ttOOLEAN"ARRAY'

DISKUI3];



X2,"D1SKTUTI",X2,"SUSPENTl",X~,"PBT •• SG._.CORE •• lINE.D"","NA",
X3,"TIME",X7,"TIMf",X5,"TIME",X4,"~",X2,"IO",X4'"SEC.1",

X5,"SEC.I",X5,"SEC.I",X5,"SEC.I",X5,"SEC.I",
X5,"SEC.I",X5,"SEC_I",X3,"NMB",X2,"MT",X2,"USAGE",X4,"S",X2,MK",I,

X26,"SECS",X3,"F",X,,"RI".X4,"PERC",X6,"PERC",X6,"PERC",X6,
"PERC",X6,"PERC",X6,"PERC",X6,"PEHC",X4,"/SC",X3,"S",X2,"K~ROS",'»J

'ENO'HEADINGI

'PROCEDURE' HISTOJ
'BEGIN'

HISREPI-*.lJ
WRITECOUTCSKIP(l»))J
WRITECOUT,<"HISTO~RAM·REPORT.NOI",I3,'>'HISREP)J

WMITE(OUT,<I,t·THE.TIME.IS.NDW.'",f10.3,".S£CS"">,NO~)J

lINES.·26.1
HISTPRINTC"*******************************************************
***************.SHErTQUEUE-lENGTH.***********(SAMPlER).***-",1 )1
HISTPRINTC"*******************************************************
***************.RfAOY·QUEUE·LENGTH***********CSAMPlER).****",2 )1
HISTPRINTC"***********.*******************************.***********
.**************.SlJspENOEO-QUEUE-lENGTH*******CSAMPlER).****",3 )1
HISTPRINTC".*******************************.**********************
***************.AuTOPRINT·gUEuE**************(SAMPlER).****",4 )1
HISTPRINTC"**********************************.*******.************
***************.DISK·l-0UEUE-LENGTH**********CSAMPlER).****",5 )1
HISTPRINTC"************************************************.** ••• *
*.**********.* ••DI5K·2-QUEUE-LE~GTH***•••• **.(SAMPlER) ••***",6 )J
HISTPRINTC"*****·*·.*.·*****·***·**·*··****····*···**·.** ••*•• *.**
.***.***••••*•••DISK·3.QUEUE.LE~GTH.*••••*••• (SAMPlEA) ••*••",7 )1
HISTPRINT("* ••• ***·* •••*.*.·* •• ***·· •• ****·*····*****·*****••• *•••
•••***••• ** ••**.DISK·l-QUEUE·MEAN·~AITING-TIME•••••*••*.*.*",36)1
HISTPRINTC"****** •••• *.****••••••·**.**••*·.***·*···**.**** •• *****
************.**.DISK·2·QUEUE·MEAN·~AITING·TIME••****.******",37)1
HISTPHINTC"***************.***************.***********************
************.**.DISK·3·QUEUE·MEAN·~AITING·TIME.************",38).1

HISTPHINTC"*******************************************************
************.**.TIME-SlICE·USfRS***************************",10)1
HISTPRINTC"*********.*.*******************************************
***************.RfAOY·QUEUE·TIMf·USEAS*********************",11).1
HISTPRINT("***********************·*******************************

6

6

7

.,
7

.,
7

.,

.,
7

7

.,

.,
7

00041000
00042000
000_3000
00044000
00045000
00046000
00047000
ooo.eooo
00049000

,00050000

00051000
00052000
00053000
00054000
00055000
00056000
00057000
00058000
00059000
00060000
00061000
0006:i.'000
00063000
00064000
00065000
00066000
00067000
00068000
00069000
00070000
00071000
00072000
00073000
00074noo
00075000
00076000
00077000
0007AOOO
00079000
00080000
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***************.P.BtT.WAIT.TIME·U~ERS**********************",12)J
HISTPRINTC"*******************************************************
***************.Nll~RER_O'.TASKS.IN.PRESENCEBIT.**********.*",39)J

HISTpRINTC"*******************************************************
***************.ELAPS.TIME-g·2·COMPILATION***CPR·OUT)******",13)1
HISTPRINT("*************************************************.*****
***************.ElAPS.TIME.g-3·COMPILATION***CPR·OUT)*****·",14)J
HISTPRINT("*******************************************************
***************.ElAPS.TtME.Q.4.COMPILATION***CPR.OUT)*.****",15)J
HISTPRINTc tt *******************************************************
.**************.ELAPS-TIME·g·5·COMPILATION***CPH·OUT)******",16)1
HISTPRINTC"*******************************************************
**********.****.ELAPS-TIME.g·2·RUN***********CPR·OUT)******",17)1
HISTPRINT("**********************··******·*·****·*·**·******* ••**.
.*.*.***** •••*••ELAPS·TIME·O·3·RUN*.*.* •• ***.CPR·OUT)* •••**",16)1
HISTPRINTC"**.··***.****.·.**.·*·····**·*··***·*·*·**·**.* ••*.**••
**.*****••••** ••ELAPS.TIME.g·4.RUN***.** •••*.CPR·OUT>*.****",19)J
HISTPRINTC" ••*··.***.***.*.·*.···**·***··*···**···*··*••••*.**** ••
*••••*** ••*.*•••ELAPS.TIME.Q·5.RUN ••*.** ••• *.CPR.OUT) • •••••",20)1
HISTPRINTC".**·*·**.*.* ••*····*······*·****··**·***·***••***** ••*.
•• ** ••*.*** •• *REAUy.gUEuE·TIMr·QUEUE·2*.***.*CPR·OUT)******",31)1
HISTPRINTC"** •• **.*.*.************·***··*****·***·**·****•• **** •••
**••••** ••*•• *REAllY.QUEUE·TIMr·CUEUE·3**.* •• *CPR·OUT).* •••*",32)J
HISTPRINT(tt •• ***•••*** •• ** •• **.**.***.*.*****.*•••*.* ••••*.**** •• *
••• *•• **•••••*REAOy.gUEuE·TIMf·gUEUE·4*** •• *.CPR·OUT)**· ••*",33)J
HISTPRINTC"*.*·* ••*.**••• • •• ·**.*···*·*·····***··**··*.*.****.* •• *
*•• **••**•••• *REAOy.gUEUE.TIMf·QUEUE.5••• *.*.CPR.OUT)*.**.*",34)J
HISTPRINTC·'**.*********.*.***.**·****.···**·*·*·····** •••• *••** •••
•• ** •••**.* •••••MIX.COUNT ••*.***•• **** ••••• **CSAMPLER) •••**",21)J
HISTPRINTC" •••• ·****.***.***.**.····*.*··*·····*··*·*·*••• ***** •••
••**•••• *.**.**.MIX·COUNT.QUEUE·2 •• *•••••• *.*CSA~PLER)••*.*",22)1
HISTPRINTC"*.***** •••• ***.**••••• *.* •• *•••••• ···.··*·.*•••••••••••
•••••••***••••••MIX.COUNT.oUEUE·3 ••• *•••••••• CSAMPLER) •• ***",23)1
HISTPRINTC" ••••••••••*.* ••••**** ••••••••• **********· •••••• **** ••••
.**.* ••• *•••••••MIX.COUNT.gUEuE·4.* ••• *•• *.**CSAMPLER) ••••*",24)J
HISTPRINTC".*.***.**.* •• *.*•• ** •• *•••*.*••*.********.*••••*.*.*•••
**••••••••• *•• *.~IX.COUNT.QUEuE·S*•••••••*••• CSAMPLER)* ••••"'25)J
HISTPRINT(".··*····.·.*.*·.··.···*···.··*····*··.**··· •••*•• *•• ***
•••••••*••••••••CllRr·USAGE·USrRS* •••••*••• *•• CSAMPLER) *••••"'26)1
HISTPRINT(".···*·*· •••**.·.··.·*···*···*·····*·*···*··* •• *.* ••••••
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7 00092000
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00095000
7 00096000

00097000
1 00098000

00099000 I
7 00100000 ~

00101000
~7 00102000

00103000 I

7 00104000
00105000

7 00106000
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1 00108000
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7 00110000
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1 00112000
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••••••••••••• **.CORr.USAGE·MCP•••••• *••• **.*.CSAMPLER) *.*.·".21)1
HISTPRINTC".* ••*.*•• ••• •• • •• • ••• ·····*···········*·*·***.*••••••*.
•••••••••••••••• AVAILABLE·CORr •••• *•••••••••• CSAMPLER) ••••• ",28)1

HISTPRINTC" •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••Sf.MFDCORE •••••••••••••••••••• CSAMPLER) •••••",40)1
HISTPRINTC" ••• •• •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••TIMf·SERIES·CORE·USAGr·USERS.CSAMPLER) •••••",29)1
HISTPRINTC" •• •••••••••••••••• ••• ·················**·*·••••••••••••
.*••••••••• *•••• TIMr.SERIES·CORE·USAGE·MCP ••• eSAMPLER) •••••",30)1
HISTPRINTC" ••• ··.·*••• *••*.··.··*····.················ ••••••••••••
•••••• *•••••• *••WSSH·ACTIVITY.eOLAYGOAL) ••••••••••••••··*··",3~)'

'ENO' MISTO;

'PROCEDURE' PUTSHfETOCLA);
'VALUE' LAI 'REAL' LAJ
'~EGIN'

TOSORTCLA,1,100·CC[LA+81)
'END' PUTSHEETOU[UE;

'PROCEOURE'PRINTnuTCLA);
'VALUE' LAJ
'REAL' LAS
'BEGIN"REAL' ELJ EL.-NOW·CCCLA+21]; LINES'··+1;

'IF' LINES.~1 'TMEN'
'BEGIN' WHITECOUT[SKIP(1)1)J HEADINGI LINES'.OJ 'ENO'I
wRITECOUT,C/,I3,Xl.r8.3,X1,F6.3,X2,Fe.3,X2,I1,X2,I2,X2,F8.3,X2,F8.3,
X2,F8.3'X2,FA.3,X?,r8.3,X2,f6.3,X2,Fe.3,X1'I5,X1,I2,X2,F~.2'X2,I4,Xl

,ll,I,X40,F8.4,X2,r8.4,X2,F8.4,X2,F6.4,X2,f8.4,X2,F8.4,X2,F8.4,X1.
F5.2>, CCtLA+l5l,
NOW, CC[LA+211, El, CC(LA+7], CC[LA+8], CC[LA+121, CC[LA+13],
CC[lA+19], CCrLA+151, CC(LA+141, CC[LA+171, CC[LA+18], CCtLA+161,
CCtLA+20], CC[LA+~7], CC(LA+11]. CC[LA+26], CC[LA+12]/EL,
CC[LA+131/EL, CC[LA+191/EL,CCCLA+151/EL,CC[LA+14]/EL,
CCCLA+171/EL, CC[lA+181/EL, CC[LA+161/EL);
'IF'CCtLA+41.1'THEN'HISTPUTeCC[LA+7]+11,NOW·CCCLA+213,1)J
'IF'CCCLA+4].2'THfN'HISTPUTCCCCLA+7]+15,NOW·CC[LA+211,1)J
TOFelA)

'END' PRINTOUT;

'PROCEDURE' PUTRQ CLA);
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7

7
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1
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6
6
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00121000
00122000
00123000
00124000
00125000
00126000
00121000
00128000
00129000
00130000
00131000
00132000
00133000
00134000
00135000
00136000
00131000
00138000
00139000
00140000
00141000
00142000
00143000
00144000
001413000
00146000
00141000
00148000
00149000
00150000
00151000
00152000
00153000
00154000
00155000
00156000
00151000
00158000
00159000
00160000
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'VALUE' LAJ 'HEAL' LAS
'BEGIN"REAL' PLACEJ

PLACEI.'If'CCCLA.b]-1'OR'CC[L,+6J-2'THEN' I USER
2047*1'A-CCrLA.eJ

'ELSE"IF'CCrLA.3]>5'THEN'1 I P-BIT
'ELSf t 'IF'CC[LA.3J<2'THEN' S ~SSHERRIFr

2044*128-CC[LA+S]
'ELSE"IF'CC[LA+3]-3'THEN' I CONTROLLER

2043*12S-CCtLA.8]
'ELSr' 2047_12S-CC[LA.8]J I AUTOPRI~T

TOSORTCLA.2,PLACE)
'END' PUTRQJ

'~RUCEDURE' SAMPLERJ
'bEGIN"INTEGER'IS

RSAM.· •• U
'FOR'I •• l'STFP'1'UNTIl'1'OO' HISTPUTCI,LENGTHCI).1)J IQUEUE-LE~GTH

HJSTpUTC21.Mlx.l)S IMIXCOUNT
HISTPUTC22.QMIXt2J.1)J IMIxCOUNT Q-2
HISTPUT(23.Q~IX[31.1)J IMIXCOUNT g-3
HISTPUTC2~.Q~IXt4J.l)J IMlxCOUNT w-4
HlSTPUT(25.Q~IXtSl.l); IMIXCOUNT g-S
HIsTpUTC2b.USfRMEM+COMPMEM.1)S I MEMORY OCCUPIED BY USERS
HISTPuT(27.MCPMEM.l)J 'MEMORY OCCUPIED BY MCP
HISTPUTC2~.TOTM£M-USERMEM-MCP~E~-COMPMEM,1)J IAVAILABLE CORE
HISTPUTC29.RSAM.USERMEM+COMPMFM+1)J STIME-SERIES USEROCCUPJEO CORE
HISTPUT(30.RSAM.MCPMEM+l)JITIME-StRIfS MCP -OCCUPIED CORr.
HISTPUT(39.PBITCNT.l)J I PRESENCEeIT ACTIVITY
HISTPUTC40.SCHEDCURE.l)J I SCHEOCORE

'ENO'SAMPLERJ

'PROCEDURE'COMPGEN(~)S

'VALUE' QJ
'INTEGER' QJ
'BEGIN"REAL' LAJ NH.-NR+2J

LA'·F'ROMFi
CC[lA+1]1.1J I STATUS-CHANGE
CC[LA.21.-1J I USER
CCtLA+3J •• 2J I NEXT EVENT wILL BE P-BIT
CC[lA.4) ••2J I P-BIT wITH J/O-ACCtSS

6

6

6

6

6

00161000
00162000
00163000
00164000
00165000
00166000
00167000
00168000
00169000
00170000
00171000
00172000
00173000
00174000
00175000
00176000
00177000
00178000
00179000
00180000
00181000
00182000
00183000
00184000
00185000
00186000
00187000
00Ul8000
00189000
00190000
00191000
00192000
00193000
0019.000
0019~000

00196000
00197000
00198000
00199000
00200000

(j)

I



CCCLA+51'-NRJ I JOBNUMBER
CC[LA+6l.-1 J I TASKNUMBER
CC[LA+11.-g J I QUEUE-NUMBER
CC(LA+81.=MA[Q,111J I PRIORITy
CC[LA+9J'-NORMAL(FRAND'MA[Q,1],~A[Q'2])J I CALC CPUTIME
CC[LA+10] -NDRMALCFRAND,MA[Q,J],MACQ,4])J I NU~BE" OF SEGMENTS
CC[LA.11] -OJ I NUMBER OF LINES TU BE PRINTEO
CCtLA+12) -OJ I CALC SHEETQUEUE-TIME
CCCLA+13] =OJ I CALC HEADYQUEUE-TIME
CCCLA+1~) -OJ I CALC P-SIl-WAIT-TIME
CCClA+151 -OJ I CALC MOVESTACK-TIME
CCCLA+161 -OJ I CALC NUMBER or p-aITS
CCCLA+17] -OJ I CALC DISK-t/O-TIME
CC[LA+18] -OJ I CALC SUSPENOEO-QUEUE-TIME
CC[LA+19] -OJ I cpu-TIME TILL NOW
CC[LA+20] sOJ I NUMRER OF OCCuPIED SEGMENTS TILL NOM
CC[LA+21) -NO~J I GENERATION-TIME
CCCLA+22] -NO~JITIME NOW FOR GE~ERAL USE
CC[LA+23) -0 ; I TIME Of NEXT EVENT
CC[LA+24) =OJ I SfGMENT-SI2E IN K-WORDS
CCCLA+2~] -OJ I DATA FOR GENERAL USE
CCCLA+2b] -ENTIER(1+J*RANOOM(FRANO»J S DIS~-NUMBER

CCCLA+27] -OJ I OCCuPIED CORE TILL NO~ IN K-WOROS
CCCLA+28) =OJ I NUMRER OF OCCUPIED CPu
PuTSHEETg'LA)

tENOt COMPGENi

'PRUCEDUR~' RuNGEN (LA)J
tVALUE t LAJ
tREAL t LAJ

t8EGIN· t RlAL t LIJ 'INTtGERt QJ
LII-FkOMFJ QlsCCCLI+7)'.CCCLA+7lJ
CCtLI+1]'-lJCC[LI+2]1.1JCC[LI+3)'-2JCCCLI+~]'-2J

cctLI+Sl'-CCCLA+SJ+1J
cCCLI+611-2J cctLl+8]'-CCCLA+81J
cctLI+9]I-MA[Q,5]·MA[C,6]*LN(RANDOM(FRANO»J
tlF t CCCLI+9]>100·TMEN·CCCLI+9] •• 700J
CCCLI+10)'-NORMALCFRANO,MACQ,7],MACQ,8])J
CCtLI+l1]'-NO~MALCFRAND,MACQ'9],MACQ,10])J

CCCLI+12]'sCCCLI+13]I-CCCLI+14]'sCCCL1+1SJ'-CCCLI+16".CCCLI+11]1-

6

6

00201000
00202000
00203000
00204000
00205000
00206000
00207000
00208000
00209000
00210000
00211 000
00212000
00213000
00214000
00215000
00216000
00217000
00218000
00219000
00220000
00221000
00222000
00223000
00224000
00225000
00226000
00221000
00228000
00229000
00230000

00231000
00232000
00233000
0023.000
00235000
00236000
00237000
00238000
00239000
00240000



CCCLl+18)'-CCCLl+19].-CC[Ll+20)'-CC[LI+24).aCC[LI+25].-CCCLI+27]'·
CC[LI+28].-oS CCCLI+231'-OS
CC[LI+21)'-CCCLl+22]'.NO~S

CCClt+26]'arNTIER(1+3-RANDO~(FRAND»S

PUTSHEETg(LI)
'ENO'RUNGENJ

'PROCEDURE'MAKE~CPLA(ONr#TwO#THREf#FOUR#PRIOR#TIME,NOW#OATA#R)S

'VALUE'ONE#TW~#THREE,rOUR#PRIOR,TIME,NOW'OATAS

'REAL'TI~[#NOw,OATA,R'

'INTEGER'UNE#TWO,THREE,rOUR,PRIORS
'BEGIN"R[AL'LAS
LA'-FROMFS
CC[LA+l1.-0NEJ CC[LA+21.-TwOS CCCLA+]].-THREES CCtLA+4] •• 'OUAS
CCClA+51,aOATAS CC[LA+7].aOS CC[lA+8].aPRIORS CC[LA+91,aTIMES
CC[LA+22].aNOWS R'aLAS CC[LA+6],aO

'ENO'MAKEMCPLAS

'PROCEDURE' GUAWAYUSEH(LA)S
'VALUE'LA; 'REAL'LAJ
'aEGIN"RlAL'TIMESLICfJ

TIMESLICE.aNow-CCCLA+221J
MAKEM'PLA(1#0.0,0.100#0.0005,NO",CC[lA+281,R)S
TOSORT(R#O#NO~+0.0005)S I PUT MOVESTACK-PROCEDURE IN EVENTQUEuE
MDVESTTIM('a-+O.0005J
CCCLA+15].a.+O.0005S I CALC MOVES TACK fOR TASK
CC[LA+19].a.+TIMESLtCEJ I CALC CpuTIME fOR TASK
HlSTPuT(10#TIMESLIC[#1)S
CC[lA+22]laNOwJ
CPU[CCCLA+28]).a4J I PUT CPU IN MUVESTACK-MODE
CCCLA+28]'aOS

'lNO' GOAWYUSEFU

'PROCEDURE' INTERUpT (NO#LI)J
'VALUE'NO#LIJ
'INTEGER' NOS 'REAL' LI'
'8EGIN"INTEGER'I#RJ 'RFAL'LAJ 'BOOLEAN'YESJ

INTCNTCNOJla.+1J YEs.a'FALSE'S
I.aENTIER(M*RANOOM(FRAND»J
'OO"SEGIN'R.aR+1J

6

6

6

6

6

6

00241000
00242000
002113000
00244000
00245000
00246000
002117000
00248000
002119000
00250000
00251000
00252000 i
00253000 .
00254000
00255000
00256000 I

I.

00257000 !
00258000
00259000 I

00260000
00261000
00262000
00263000
002611000
00265000
00266000
00267000
00268000
00269000
00270000
00271000
00272000
00273000
00274000
00275000
00276000
00277000
00278000
00279000
00280000

•
~

00

I



'lr'cputI+l]-2'ANO'CC[LI+8l>CctCPUOcCtI+I]+8l'THEN'
'~EGIN'YES'-·TRUE'I LA'-CPuOCCtl+l]J FRO~CHCLA,O)J

GOAwAYUSERCLA)1 PUTRQCLA)
'END" ELSf'
'IF' CPU[I+ll-1 'THEN' VES'8'TRUE' 'ELSE'
'lr'R-M'THEN'YEs.-'TRUE-

'ELSE' 1 •• CI+l)'~OO'M
'END'

'uNTIL'YESI
'ENO'INTERUPTI

·PROCEOURE'OCCOISKCNO)J
'VALUE'NO; 'INfEGER'NOJ
'BEGIN"REAL'LAJ

'IF'OISK[NO]'ANO'lfNGTHCNO+4»O'THEN' IOISKQUEUE NOT EMPTY
'BEGIN'OISK[Nnl'.'FALS['1

LA'-LArIRST(NO+4)1 rROMCHCLA,NO+.)1 01SKOCC[NC]'.LAJ
OKAR[NO,CCtLA+4ll.-.+CCtLA+91J DKARtNO+l,CCtLA+4]]'-*+IJIOISKAO~

HlSTPuTCNO+35.NOW·CC[LA+22111)1
TOSORTCLA,O,NOW+CCCLA+9J)JCCCLA+22]18NOWJ
CCCLA+241'-'IF'CC[LA+4]'NEQ'4'THEN'O.le+O.04*RA~OOMCFRAND)

'ELSE'O.36+0.06.kANOOMCFRANO)SCO~PL

'END'
'ENO'OCCDISKI

'PROCEDURE'CONTROLLERS
'8EGIN'

MAKE~CPLA'I,3,3,0,100,0.01,NOW,O,R)J

PUTRQ(R)
'ENO'CONTROLLERJ

'PROCEOURE'HEVOUI
'BEGIN"INTEGlR'JJ 11-1 I

'WHILt'I<M+l'OO'
'8EGIN"If'CPU[ll-2'THEN'

'8EGIN'HEYOUToT.-.+ll 'ROMCH(CPUOCC[IJ,O)J
GOAWAYUSEkCCPUOCCtIl)J PUTRQCCPUOCC[Il)

'ENO'I
1'-1+1

'END'

7 00281000
00282000

8 00283000
00284000

a 00285000
00286000
00287000
00288000

7 00289000
00290000

6 00291000
00292000
00293000
00294000

6 00295000
00296000

7 00297000
00298000
00299000
00300000
00301000
00302000
00303000

7 00304000
6 00305000

00306000
00307000
00308000

6 00309000
00310000

6 00311000
00312000
00313000

6 00314000
00315000

7 00316000
a 00317000

00318000
8 00319000

00320000



'E.NO'HEVOUJ

KI-2J I INLEZEN MATRIX MET GEGEVfNS OVER QUEUES
'OO"BEGIN' RI-1J

'OO"8EGIN' READCIN,I,MACK,R])JRI.R.l 'END'
'UNTIL' R-14J KI-K+l

'END·
'UNTIL' K-6J
REAUCIN,I,M, LP, AVAILMIN, GRENSWAAROE, TOTMEM, MIXLIMIT, wAVC1],

HAYC2J, HAVC]l, WAV[4l, DCPCPuTIMl, ARRAYBITTIME, LPTIME,
MCPSEGMREQTI, FINtSHTIME, HISTOTIME)J

WHITECOUT[SKIP(1)])J
WRITECOUT,<"CONFIGURATIONI",I,"NUMBER_OF.CPU·S",X4,"I",I4,I,"NUM8ER.OF

LINEPRNTRSI",I4","NUMSfR.OF_OISKS"'X4'''I_ •• 3'',I,"TOTAL.CORE",~9,
"1"'F7.2,"_K."ORnS""'''AVAIL~IN·FAClOR"'~4,"I",F1.2'1'"GRENSWAAROE",
X8,"I",F7.2,".K-WOROS",I,"MIXLIMIT",Xll,"I",I4,'I'

"CHARACTERISTICS.ABOUT.THE.QUEUESI",II,X30.
"Q-2",X12,"Q-3",X12,"U-4",X12,"Q·S""II,"CPUTIME-COMPILATIONI",Fl~.3,

F1S,3,F1S,3,F1S.3,I,"SEC, PARAM.", x9 ,"I",F15.3,F15.3,F15.3,F15.3,
1,"NM8.0F.SGMNTS-COMP.I",F15.3,F1S,3,F15.3,F1S,3,I,"SEC.PARAM,",X9 ,
"I"' F15,3,F15,3,r15,3,F1S.],I,"CPU-TIME-RUN",X7,"I",F15,3,F15,3,
F1S.3,F15.3"'"SEC,PAkA~.",X9'"''',F1S.3,F15.3,F15,3,F1S.3,I,"NMB.OG
SGMNTS.RUN •• I",Fl~,3, F1S,3, F15.3, F1S,3,I,"SEC.PARAM.",X9 ,"I",
F1S,3,F15,3,F15,3,F15.3, 1,"LINES.TO.BE_PRINTEDI",F15.3,F15.3,F1S,3,
F1S,3, 1,"SEC,PARAM."-X9 , ".",F15.3,F15.3,F15,3,F1S.3,1, "PRIORITY",
X11'"I",F15.3,F1S.3,F15,3,F15,3,',"~IXLI~IT"#Xl1,".",F15,3,F15.3 ,
F1S,3,F1S.3,1,"MAXIMUM.COUNT",X6,"''', F15.3, F15.3, F15.], F15.3, II,
"SEEK.SEQUENCE_Q'S"'X""I"'I4'14'I4'I4","~CPSEGMENTREQTIME",X2,"I",
F1S,3,".SEC",I,"DCP.CPU-TIMf",X7,"I",F15.3,".SEC"I,"AHRAYBITTIME",x7,
"1",F15.3,".SEC",I,"LINFPR.TIME",XB,"I",F1S.3,".SEC",11,"FINISH·TI~f",

X8,".",F15,3,".SEC",I'"HISTOGRAM-TIME",X5,"I",F15.3,".SEC">,
M, LP, TOTMEM, AVAILMIN, GRENSWAARDE, MIXLIMIT, MA[2,1], MAC!,1],
MAC4,l], MACS,lJ, MAC2,2], MAC),2J, ~A[4,2J, MA[S,2l, MA[2,31,
MAC3,3], MAC4,3J, MA(S,3], MAC2,4l, ~A[3,4l, MAC4,4], MArS,4],
MAC2,Sl, MAC3,SJ, MA[4,~l, MAC5,51, ~A[2,6J, MA[3,6l, MAC4,6]~

MA[S,6], MA[2,7l, MA[3,7], MAC4,11, ~A[5~7], MA[2,6], MA[],61,
MAC4,8], MA[5,8J~ MAC2,9], MA£3,91, MAr4,9J, MA[S,9J, MA[~,10J,

MAC3,10J,MAC4,10l,MA[5,101,MAC2,11],~A[3,111,MA[4,11],MAtS,lll,
MAC2,12],MA[3,12l,MAC~,12l,MAC5,12],~A[2~131,MA[3,131,~A[4,13],

MA[5,13l, WAY[ll, WAVC2], wAVC)1, WAY[4], MCPSEGMREQTI,

7 00321000
6 00322000

00323000
00324000

6 00325000
7 00326000

00327000
6 00326000

00329000
00330000
00331000
00332000
00333000
00334000
00335000
00336000
00337000
00338000
00339000 ~

00340000
~

00341000 0

00342000 I
00343000
00344000
0034S000
00346000
00347000
00346000
00349000
00350000
00351000
00352000
00353000
00354000
00355000
00356000
00357000
00358000
00359000
00360000



OCPCPUTIME, ARRAYBITTI~E# LPTIME# FINIS~TI~E# HISTOTIME),

I OPSTARTEN
MAKEMCPLAC2#1#0.0#0#O,0,0,R)1 TOSORTCR,0,O.002)11 ~CPSEG~ENTREQUEST

MAKEMCPLAC2,2,0,0,0,0,0.0,R)' TOSORTCR,0,3)1 S ~SSHERRIFF

MAKEMCPLAC2,3,0,0,0,0,0,0,R)J TOSORTCR,O,O.OOl)1 I CONTROLLER
MAKtMCPLAC2,4,O,0,0,0,0,0,R)J TOSORTCR,O;1)1 SSCHEDCORE
MAKlMCPLAC3,1,0,0,0,0,0,0,R)' TOSORTCR,O,5)1 S SAMPLER
MAKEMCPLAC3,),0,0,0,0,0,0,R)JTOSORT(R,O,HISTOTIME)J I MISTOGRAM-REPORT
MAKEMCPLAC1,1,4,O,80,9999,O,0,R)1 PUTRQ'R)' CCtA+1]'.5' nLA'.R' IDCPSIM
C, t R+26 J .-21
'FOR'I •• l'STEP'l'UNTIL'M'OO' CPU[ll.a1J
OISK[ll'.OISKC21.-0ISKCJl.a'TRUE'J
NR '··11
MCPMEMI-GRENSwAARO(J
WRIT(COUT [SKIP(1)])1
HEAUINGI
'wHILE' NOW<FINISHTIME 'DO'S CHECK FINISHTIME
'BEuIN' LA'-LAFIRSTCQJI NOw.-GETSPCLA)J FROMCHCLA,O)J
'IF' OATAfROM(LA,1)al 'THEN' I STATLSCHANGE CPU OR PHERIPHAL
'BEuIN'

'IF' CC[lA+,l-O 'THEN' I MOVESTACK-PROCEDURE IS FINISHED
'BEGIN' CPUCCC[LA+Sl)l a ll CPUIO[CC[LA+5]].aNO~' TOFCLA) I MAKECPU Ie
'END'
'lLSE'

'IF' CC[LA+2]al 'THEN' I USERTIMESLICE FINISHED
'BEGIN' GUAWAYUSEwCLA); I ADMINISTR usER AND ENTER ~OVESTACK

'IF' CCCLA+3]a2 'THEN' S FI~ISHED BECAUSE of P-BIT
'~EGIN' CC[LA+16]1-.+1' I CALC NUMBER OF P-BtTs

P~ITCNT.-.+1J I FOR HISTO PREsENCEBIT-ACTIVITY
'IF' CC[LA+4]al 'THE~' I ARRAY-MISSING P-SIT

MAKEMCPLAC1,3,1,1,100,0,OOS,NOh,LA,R)
'ELSE' I SEGMENT-MISSING P-BIT

MAKEMCPLAC1,3,1,2.100,0.005,NO~,LA,R)1PUTRQCR)
'ENO' 'ELSE'
tIr' CCClA+3l a 4 'THfN' I OCPSI~
'BEGIN' ~AKEMCPLAC1,3,1,0,100,0.005,NO",LA,R)'PUTRQCR)J

PBITCNTI:_+11 S FOR HISTO PRESENCEBIT-ACTIVITY
CC[LA+16]11I*+1

tEND' '£LSE'

00361000
00362000
00363000
00364000
00365000
00366000
00367000
00368000
00369000
00310000
00371000
00312000
00313000
00314000
00315000
00316000
00317000
00318000
00319000 ?-

6 00380000 ~

00381000 ~

1 0038'000
00383000

8 00384000
8 00385000

00386000
00387000

e 00388000
00389000

9 00390000
00391000
0039'000
00393000
00394000
00395000

9 00396000
00397000

9 00398000
00399000
00400000



'IF' CCClA+3]-1 'THEN' I FINISHED BY HARD~ARE-TIMER

'BEGIN' PIJTRQ(LA) I PUT BACK IN READY-QUEUE
'END' 'ELSE'
'Ir' CC[lA+))-) 'THEN' I TASK IS FINISHED
'SEGIN' USERM£M.-.·CC(LA+271J I AD~INISTR USEHMEMOR1

'IF' CC[lA+4).1 'THEN' I COMPILATION IS rINISHED
'BEGIN' CUMpa-.-1J RUNGENCLA)J

'IF' COMPaO 'THEN' COMPMn,d-OJ
'[NO' 'ELSE'
'IF' CC[LA+4]-2 'THEN'S RUN IS FINISHED
'BEGIN' QMIXCCCCLA+11] •••·lJ ~Ix.a*-1J I ADMINISTR OF MIX

MAKEMCPLAC1.3,4,0.80,O.01,NOW,CCCLA+111,R)J I AuTOBACKUP
'IF' LP>O 'THEN'S A LINEPRINTER IS AVAILABLE
'BEGIN' lP'.LP-1J PUTSHEETQCR) 'END'
'ELSE' TOTAILCR,4)J

'ENO'} I ENO or RUN-FINISHED
CPUUSfRTI ••• +CCCLA+191J USERIOTI'-·+CCCLA+11]J

CONTROLLERJ PRINTOUTCLA)J
'END' I END OF TAS~ IS fINISHED

'END' I END OF USERTIMESlICE rlNIsHEO
'ELSE'
'IF' CC[LA+2].2 'THEN' I PHERIPHERAL IS fI~ISHEO

'BEGIN"IF' CC[lA+]]-1 'THEN' I OISK·ACCES IS FINISHED
'BEGIN"IF' CC[LA+41-1 'THE~' I ~CPP-BIT-ACCES FINISHED

'BEGIN' MCPMEM' •• +CCllA+24]J I CALC MCPMEMORY
MCPIOTI'·.+NOW-CCCLA+22]J

INTERlJPTC1,lAH
't:No' 'ELSE'
'IF' CClLA+4].2 'THEN' I WSSHF.RRIfF-DISKACCES fINISHED
'~EGtN' MCPME~'=*-3*CCllA+24]J J CALC ~CPME~ORY

wSSHIOTI' •• +NOW-CCCLA+22JJ IOCNT[2]'.*+lJ
CC[LA+5] ••• ·1J I CALC NUMBER Of TIMES Of WSSH-TwO
'IF' CCCLA+Sl>O 'THEN' I wSSH·T~O NOT FINISHfO
'HEGIN' MA~EMCPlA(1,3,2,0.80,O.008,NO",CC[LA+5],R)J

PLJTRQCR)
'END'J
INTERIJPTC2,LA)

'ENO' 'ELSE'
'IF' CC[LA+4].3 'THEN' I USERP-BIT OISKACCES FINISHED
'BEGIN' MA~EMCPLAC1,3.7,3,100.0.005,NOW.CCCLA+5l,R)J

9 00401000
00402000

9 00403000
9 00404000

00405000
9 00406000

00407000
10 00408000

00409000
10 00410000

00411000
1( 00412000

00413000
00414000

11 00415000
00416000

10 00417000
00418000
00419000 >-

9 00420000 ~

e 00421000 I\)

00422000
00423000

e 00424000
9 00425000

10 00426000
00421000
00428000

10 00429000
00430000

10 00431000
00432000
00433000
00434000

11 00435000
00436000

11 00437000
00438000

10 00439000
00440000



CC[H+24llaCC[LA+2~1' CCCR+2511-CC[LA+221'
PllTRQ'RH INTERtJPTC 3,LA)

'ENO"ELSE'
'Ir' CC[LA+4]-4 'THEN' I COMPILER P-BIT OISKACCES FI~ISMED

'~EGIN' CC[LA+S]I-.-1J
'IF' CCCLA+5]>0 'THEN' I COMPILER NOr CO~PLEET

'REGIN' MAKEMCPLA(I,3,8,O,100,0.OO~'NOW'CC[LA+5]'R)J

PuTRQCR)
'END'J
COMPIUTlla·+Now·CC[LA+22]J

MCPIOTlla*+NOW·CC[LA+22]JI CALC IO·OVERHEAOTIME
CnMPMfMI-·+CC[LA+~41'

INTERLJPTC6,LA)
'END' 'ELSF'
'IF' CC[LA+4]-S 'THEN' 1 DCPSI~ DISK-ACCES IS FINISHEO
'~EGIN' MAKEMCPLACl,3,7,4,100,O,005,NOW,CC[LA+51,H)1

CC[R+~4]I-CC[LA+2~J' CC[R+2511-CCCLA+221'
PllTRQeR); INTERUPTC8,LAH

'ENO'J
01SK[CC[LA+26)]I-'TRUE'J OCCDISKCCC[LA+26])' TOFClA)

'END' I fNO nr OISK-ACCES FINISHED
'ELSE' 'If' CCCLA+31-2 'THEN' I LINEPRINTER IS FINISHED
'~EGIN' CC[LA+Sll-*-lJ IOCNT[51Ia·+lJ

'IF' CC[LA+~]>O 'THEN'S AUTOPRINT IS Nor FINISHED
'eEGIN' MAKEMCPLAC1,3,5,0,eO,0.003,NO~,CC[LA+5],R)1

PIlTRQeR)
'END' 'ELSE'
'IF' lENGTH(4»O 'THEN' I AUTOPRINTQUEUE NOT EMPTY
'BEGIN' LII-LAFIRST(4)J FROMCHCLI,4)J PUTRQCLI) 'END'
'ELSr'
'~EGIN' LPI-LP+l' MCPME~I-.-l.8 'END"
INTERupTC~'LA)' TOFCLA)

'END' I END OF LINEPRINTER IS FINISHEO
'END' I END or PHlRYPHERAL FINISHED
'ELSE'
'Ir' CC[LA+2]-3 'THEN' I MCPPROCEOURE IS FINISHED
'BEGIN' OHTI[CC[LA+31JI**+NOW-CC[LA+221J TOFCLA)J

CPU[CC[LA+2blllal' , MAKE CPU IDDLE
CPUIO[CC[lA+28]ll-NO~' I FOH CALC IDDLE-TIMl
'IF' CC[LA+J]-7 'ANn' CC[LA.4]-1 'THEN' I USER P-RIT wITMOtJT 10

10 00441000
00442000
00443000

10 00444nOO
00445000

10 00446nOO
00441000

11 00448000
00449000

11 00450000
00451000
00452000
00453000
00454000

10 00455000
00456000

10 00451000
00458000
00459000

10 00460000
00461000

9 00462nOO
00463000

9 00464000
00465000

10 00466000
00467000

10 00468000
00469000

10 00470000
00411000

10 00412000
00413000

9 00414000
8 004715000

00416000
00411000

e 00418000
00419000
00480000

I
;.-.



'~EGIN' LI'·CCCLA+5JJ PBITCNT'··-1J
HlSTPuT(126NO~·CC[LI+'2],1)J

CC[LI+14]'.*+NO~·CC[LI+22JJ I CALC P-SITWAITTIME
CC[lI+22]'-NOwJ PUTRQ'LI)

'END'
'END' I END or MC~PROCEDURE Is FINISMED

'lNO' I END Of sTATUSCHANGE Of CPU OR PHERIPHERALS
'ELSE'
'IF' OATAfROMCLA,1)~2 'THEN'S ORDERS
'BEGIN"IF' CC[LA+2J-l 'THEN'S GENERATE MCPSEGMENT REQUEST

'BEGIN' TusnRTC~A,0,NOW+O.002*MCPMEM-0.02)1

'IF'MCPMEM<90.3'THEN·
'~EGIN'

MAKEMCPLA(1,3,6,0,100,O.005,NOW,O,R)J
PUTRQCR)J INTERUPT(5,R)1

'END'
'END' 'ELSE'
'IF' CC[LA+,1-2 'THEN' , GENERATE WSSMERRIfF
'BEGIN' MAKEMCPLAC1,3,1,O,80,0.01,NOW,0,R)1

PUTRQCR)I TOSURTClA,O,NOW+3.0)
'END' 'ELSE'
'IF' CC[LA+2]-3 'THEN' I GENERATE CONTROLLER
'BEGIN' CONTROLLEkJ TOSORTCLA,O,NOW+l)
'END' 'ELSE'
'IF' CC[lA+2J-4 'THEN' I SCHEOCORE CALCULATION
'BEGIN' SCMEDCORf.' ••*0.101J TOSORTCLA,O,NOW+l)
'END'

'lNO' S END Of ORDERS
'ELSE'
'IF' OATAfROMClA,l)-) 'THEN' I ADMINISTRATION
'HEbIN"If' CC[lA+2J-l 'THEN'S SAMPLER

'BEGIN' SAMPLER I TOsORTCLA,0'NO~+4.9)

'END' 'ELSE'
'Ir' CC[lA.2]-) 'THEN' I HISTOGRAM
'BEGIN' HISTOJ TOSORTCLA,O,NOW+HISTOTIME) 'END'

'END 'J
'DO'
'IF' LENGTH(2»0 'THEN' I READV-QUEUE NOT EMPTv
'bEGIN' La.OJ fOUND •• 'FALSE'J I lOOK fOR AN IDDlE CPU.

'OO"BEGIN' L.-L+1J

00481000
9 00"'82000

00483000
00",e4000
00485000

9 00486000
8 00487000
'7 00488000

00489000
00490000

., 00491000
e 00492000

00493000
9 00494000

00495000
00496000

9 00497000
8 00"'98000

00499000
e 00500000

00501000
8 00502000

00503000
8 00504000
e 00505000

00506000
e 00507000
e 00508000
7 00509000

00510000
00511000

1 00512000
e 00513000
8 00514000

00515000
8 00516000
., 00511000

00518000
00519000

1 00520000



'IF' CPU[ll-1 'TMEN'
'~EGIN' FOUNO'-'TRUE'J

'IF'NUW>CPUrD[Ll'T~EN"BEGIN'CPUIOCNTCLJ.-.+1J
CPUIOTICLl'-.+NDW-CPUIOCLl

'END'
'ENO'
'ELSE"IF' L.~ 'THEN"BEGIN' L'-1+MJ FDUNO'.'TRUE' 'ENO'

'[NO'
'UNTIL' FOUND J I ENO OF LOD~ FOR AN IODLE CPU.

'IF' L 'NEQ' M+1 'THEN' I THERE IS AN IODlE CPU
'BEGIN' lA'-LAFIRST(2)J FROMCHCLA,2)J I'.LJ

'IF' CCCLA+2J-1 'THEN' I USER OR DCPSrM wILL OCCUpy CPu
'BEGIN' CPU[IJ'-2JCC[LA+26l, c IJ CPUOCC[IJ'-LAJ I CPU-ADMINISTRATION

HISTPUT(11,NOw-CCCLA+22J,1)S
CC[LA+13l,c*+NOW-CC[LA+22JS I READY-QUEUE-TIME CALCULATION.
HISTPuTCCCCLA+1]+29,NOW-CC[LA+221,1)J I ADM RQ-TIME
CCCLA+22].-NOwJ
'IF'CC[LA+19l>(CC[LA+23]-O.OOl)'THEN' IFIRST TI~E OR NEXT [Vi
'~EGIN' 'If' CC[LA+3]-4 'THEN' I DCPSI~

CCCLA+231a-.+OCPCPUTIME
'ELSE' I NORMAL RUN OR COMPILATION
'BEGIN' 'IF' CCrLA+20l<CC[LA+I0l 'THEN' I TASK NEED SEGMENTS

'HEGIN"If' CCCLA+6l-1 'AND' CC[LA+19l-0 'THEN' I COMP
'HF.GIN"IF' COMP.O 'THEN'

'BEGIN' MAKEMCPLA(1,3,e,0,100,0.005,NOW,60,R)J
PUTRQCR)

'ENO'J
COMpa-COMP.1

'END'SI END Of START COMPILATION
CC[LA+23].=*+O.008 I CPuTIME TAS~ TILL NEXT EVENT

'fNO' 'ELSE' I TASK HAS ENOUGH SEGMENTS
CCCLA+23l'.'If'CCCLA+7]-2'THEN'CCCLA+231+ARRAYBITTIME

'ELSE'CC[LA+23l+1.5
'END'

'END'II END OF FIRSTTIME OR NEXT EVENT
'IF' CC[LA+)] 'NEg' 4 'THEN' , TASK IS NOT OCPSIM
'8EGIN"IF'CC[LA+191+1<CC[LA+9]'AND'CCCLA+19]+1<CC[LA+23]'THEN'

'BEGIN' Ce[LA.3l.-1J TOSORT(lA,O,NO~+1)

'END' 'ELSE's NEXT E~EhT WITHIN 1 SEC FROM NO~

'IF·r.CCLA+91>ccrLA+23J'THlN'

8' 00521000
00522000

.9 00523000
10 00524000

00525000
10 00526000

9 00527000
9 00528000
8 00529000

00530000
00531000

8 00532000
00533000

9 00534000
0053'5000
00536000
00537000
00538000 I

00539000 ;J::.

10 00540000 ~

00541000 \Jl

00542000
11 00543000
12 0054.000
13 00545000
111 00546000

00541000
111 00548000

00549000
13 00550000

00551000
12 00552000

0055]000
00554000

11 00555000
10 00556000

00557000
10 0055BOOO
11 00559000
11 00560000



1
i

-.. ~

'8EGIN' CCCLA+31t-2;
CCCLA+41t-'IF' CC[LA+20J<CCtLA+l0l

'THEN' 2 INEXT rVENT IS SEGM-P-SIT
'ELSE' 1JINEXT EVENT IS ARRAY-~ISSING-P·BIT

TnSORT(lA,0,NO~+CC[LA+231-CCtLA.191)

'END' 'ELSE'
'~EGIN' ce[LA.3"a3'

CCtlA.~l'-'IF' CCtLA.6]-1 'THEN' 1 I COMPILATION rINISH
'ELSE' 2J I RUN FINISH

TOSORTCLA,0,NOW+CCtLA+91-CC[LA+19l)
'END' I END Of NEXT EVENT Is TASK-FINISH
'END' I END or TASK IS NOT OCPSI~

'ELSE' TOSOkTCLA,O,NOW.CC[LA+23J-CC[LA+191) I TASK IS DCPSI~

'END' I END Of USER WILL OCCUpy CPU
'ELSE"lF' CCCLA+2]a3 'THEN'S MCP-PROCEOURE wILL OCCUpy CPu
'BEGIN' CPu[Il,a3J CCCLA.26]taIJ CPUOCC[Il'-LAJ S CPUADMINISTRe

RQTl tCC[LA+31]1-.+NOW·CCtLA+22]J I CALC READY-QUEUE TI~E

CCCLA.22],aNOw' TOSORTCLA,0,NOW+CCtLA+9J)J CNTtCC[LA+311,a.+1J
'IF' CC[LA.3]a1 'THEN' I WSSHERRIFF-ONE
'BEGIN"If' MCPMEM>GRENSWAAROE 'THEN'

'BEGIN' OLAYGOAL'-0.25.(MCPME~-GRENS"AARDE)J

HISTPUTC35,OlAYGOAl,1)J
NlaENTIlR{OlAYGOAL/O.6)J I CALC NUMBER OF WSSH-TwOS
~AKEMCPLA'1,3,2,0,80,O.00~,NOW'N,R)J PUTRQCR)J
'ENO'J
LllaLALAST(2)J SuSPENoEDta'TRuE'J
'WHIlf'TOTMFM-USERMEM-MCPMEM-COMPMEM<

TOTME~.AVAIlMIN 'AND' LI>O '00'
'BEGIN"IF' CC[LI.2l-1 'THEN'S IS USER

'8EGIN' LOlaLAPREOCLI)J FROMCHClI,2)'
ccrLI.13ll_.+NO"-CC[LI+22lJ I CALC REAOy-g TIME
CCClI+221 1-NOwJ USERMEMla.-CC[LI+271J
CCClI+20ll-CC[LI+27JI-OJ TOTAIL(LI,3)J
SUSPENOEDI.'FALSE'J LI'-LO

'END'
'ELSE' lIlaLAPREOCLI)

'END'; I END or CHECK ~INIMUM AVAILABLE CORE
'WHILf' suSPENDfD 'ANO' LENGTHC)>O '00'
'BEGIN' LllaLArIRST(3);

'IF' TOTMEM-MCPMEM-WSERMEM-SCHEDCORE-O.2.CC[LI+101-COMP

11

11
11

11
10

9

9

10
11

11

11
12

12

11

11

00561000
00562000
00563000
00564000
00565000
00566000
00567000
00568000
00569000
00570000
00571000
00572000
00573000
00574000 I

00575000
00576000
00577000
00578000
00579000
00580000
00561000
00582000
00563000
00584000
00585000
00586000
00587000
00568000
00569000
00590000
00591000
00592000
00593000
00594000
00595000
00596000
00597000
00598000
00599000
00600000

I
:;:..



MEM> AVAILMIN*TOTMEM 'THEN' I GET USER FROM SUSPENDEDQ
'REGIN' FRO~CH(LI.3)1 SCHECCORE.· •• O.2*CCelI.I0ll

CCClI.23l,.CCCLI.19lJ I NEXT EVENT PLEASE
CCCLI+18] •••• NOW·CC[Lr.2211 I CALC SUSPENOfO·Tt~E

PuTRQ(lJ)J CClLI+22JI-NOW
'rNO' 'ELSE' SUSPFNDEOt-'FALSE'

'END'
'END' 'ELSE' i FND OF wSSMERRIFF·ONE
'IF' 'CClA+3l-2 'THEN' I wssMERRIFF-TWQ
'BEGIN' MAKEMCPlAC1.2,1,2.eO,0.03,NOW,CC{LA+5l,R)J

C'CR+26lla1J TOTAIl(R.5)1 OCCDISK(1)J HEYOU
tEND' 'ELSE' I rND OF WSSM-2
'IF' CCClA+3]-) 'THEN' S CO~THOllER

'aEGIN' I.-1J 'DO'
'BEGIN' Q.-wAyeI]J
'WHtl£'MIX<MIXlIMIT'ANO'QMIX[Ql<MA[Q,12l'AND'C~A~eQl<

MA[Q,131 '00'
'REGIN' Q~IX[Q]la*+1JQMAXCQl'-.+1IMlx'.*+lJCOMPGENCQ)

'rNO'1 11-1+1
'END'
'UNTIL' I-51
ll'alAFIRST(1)J
'wHllf' lI>O '00' I SMEETQUEUE NOT EMPTY
'dEGIN"IF'CCClI+7l 'NEQ' 0 'THEN' 'TASK IS NoT MCPPROCEOURE
'~EGIN'
'IF' 0.2*ccrll+l0]<TOTMEM·MCPMEM-USERMEM-

SCMf.OCORE·caM~~EM 'THEN'
'dEGIN' FROMCHClI.1)J SCHEOCORE'-.+o.2-ccell+l0]J l'-1J
CC[LI+12]'.*+NO~-CC[lI+22lJ I CALC SHEETQUEUE-TI-r
CC[LI.22]'·NO~J

'00' I lOOK FOR CPU THAT IS IODlE OR USEHOCCUPIED
'REGIN"Ir' CPU[Il-2'ANO'CCClI+8]>CCCCPUOCC[Il+81'TMEN'

'HEGIN' Lo.aCPUCCCCI1J S FOUNDED USER LOwER PRIOR
FRO~CHCLO.O)I GOAWAYUSERClO)J I ADM AND ~OVEST

PUTRQClOH
CCClI+24].-CCClI.elJ CCClI+8]'-1COJ
PuTRQ(lI)J CCClI+8]'-CCClI+24lJ 1.-0

'END' 'END OF INSERT QUEUE
'ELSE' 'IF' CPuCI)-1 'THEN' I FOUNDED CPU IS IDDlE
'HEGIN' CPUOccCI1'-lIJ CPUCI1'-2J CCCLI+28]'-IJ
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12
11
10

10

10

10
11

12
12
11

11
12

13

14
15

15

00601000
00602000
00603000
00604000
00605000
00606000
00607000
00608000
00609000
00610000
00611000
00612000
00613000
00614000
0061500Cl
00616000
00617000
00618000
00619000
00620000
00~21000

00622000
00623000
00624000
00625000
00626000
00627000
00628000
00629000
00630000
00631000
00632000
00633000
00634000
00635000
00636000
00637000
00638000
00639000
00640000



TOSORTCLI,0,NOW+O.008)J
'IF' CCCLI+6]-1 'THEN'S TASK IS COMPILATION
'BEGIN"lr' COMPaO 'THEN'

'BEGIN' MAKE~CPLA(1,3,8,O;100.0.005,

NO~'60,R)J PUTRQ(R)
'ENO'J
COMPla·+l

'ENO'J IhOJ
'£NO' I IOOLE CPU NOw OCCUPIED
'ELSE' 11=1+11
'IF' I-~+l 'THEN'S NO CPU FOUND AVAILABLE
'REGIN' puTROCLI)J 1.-0
'f NO'

'END'
'uNTIL' 1-0 S END OF C~ECK-MEMORY FOR TASK

'[NO' 'ELSE' LllaO
'END' 'ELSE'S TASK IN SHEETQUEUE Is MCPPROCEDUAf
'IF' CCCLI+~]a4 fTHEN' t TASK IS AuTOBACKUP
'BEGIN' 'IF' 1.8<TOTMEM-USERME~-MCPMEM-COMPMEM'THEN'IOKAY

'REGIN' MCP~EM'-.+1.8J FROMCHCLI,l)J CCCLI.22]I.NO~J

PuTRQCLT)J INTERUPT(7,LI)
'END' 'ELSE' LI,aO

'lNO'l1 END OF TASK IS AUTO BACKUP
'IF' LI 'NEo' 0 'THEN'
'dEGIN' LII-LAFIRST(1)J 11-1
'ENO'
'ENO' I END OF CHECK SHEETQUFUE

'END' 'ELSE's (NO OF CONTROLLER
'IF'CCCLA+31a~'THEN' S AUtOBACKUP
'BEGIN' MAKEMCPLA(1,3,5,0.80,O.003,NOW,CCCLA+51,A)J PuTRQ(R)
'[NO' 'ELSE'
'IF'CCCLA.31-~'THEN' S AUTOPRINT
'BEGIN'MAKEMCPLA(1,2,2,0,100,0.OQ3,NOW,CCCLA+S],R)J

TOSOR1CR,O,NOW+LPTIME)J TOTLPTI I-.+LPT!ME
't:NO' 'ELSE'
'1F' CCCLA+3]-6 'THfN' S MCP-P-BIT-REQUEST
'BEGIN' MAKEMCPLAC1,2,1,1.lCO,0.03'NOW,0~R)JCCCR+26) •• lJ

TOTAILCR,S)JOCCOISKC1)
'END' 'ELSE'
'IF' (CCLA+3].7 'THEN' I USER-P-BIT-REQUEST
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16
17

17

16
15

i5
15
14

13
12

12
13

13
12

12
12
1 1
10

10
10

10

10

10

10

00641000
00642000
00643000
006411000
00645000
00646000
00647000
0064eOOO
00649000
00650000

00651000
00652000
00653000
00654000
00655000
00656000
00657000
0065eOOO
00659000
00660000
00661000
00662000
00663000
00664000
00665000
00666000
00667000
00668000
00669000
00670000
00671000
00672000
00673000
00674000
00675000
00676000
00677000
00618000
00679000
00680000
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'BEGIN' 'IF'CCCLA+4].3'THEN' I USER SEGM REQUEST-fINISH
'~EGIN' LII.CCCLA+5lJ I FINO LA FROM TASK

CCCLI+14)1-.+NOW·CCCLI+22'J I CALC P-BIT·NAITTI~[

HISTPUTCI2,NOW·CCCLI+22],1)1 P8ITCNT.-.-l;
CCCLI+22'I-NOWJ PUTRQCLI)J
USERMEMI-*+CCCLA+~4]1 S CALC USERMEMORY
CCCLI+~1)1 •• +CC[LA+241J 1 CALC OCCUPIEO CORE fOR TASK
CCCLI+20]1-.+1J I CALC NUM8ER OF SEGMENTS IN CORE
CCCLI+11lla.+NOW-CCCLA+25l 1 CALC TASK-IOTIME

'ENO' 'ELSE'
'If'CCCLA+4]-4'THEN' I OCP OISK·ACCESS-fINIS~

'BEGIN' LI._CCCLA+5lJ S FIND LA rROM OCPSIM
CCCLI+14]1-.+NOW·CCCLI+22,J I CALC P-BIT~AITTIME

CCCLI+11'la.+NOW-CCtLA+25]J S CALC IOTI~F.

CCCLI+22]I-NOWJ PUTRQCLI)J PBITCNTI_.-1J
'IF' CCrLI+21]<38 'THEN' 1 OCPSIM NOT ENOUGH MEMORY
'REGIN' CCCLI+21]' •• +CCCLA+24lJ CCCLt+20]1-.+1J

USERMEMI-.+CCCLA+24J
'ENO'J

'ENO"ELSE' 'IF' CCCLA+4] 'NEg' 1 'THEN'
'BEGIN' 'IF' CCrLA+4]-2 'THEN' I SEG~ENT-P·BIT USER

MAKEMCPLAC1.2.1,3.100.0.03.NOW.CCCLA+51.Rl 'ELSE'
tIF' CCrLA+4l-0 'THEN' I OCPSIM
MAKEMCPLAC1.2.1.S.100.0.03.NOW,CCCLA+5],R)J

CCCR+2611-cctCCCLA+5l+26]; TOTAILCR.CCCH+26l+a)J
OCCOISK(CCCR+261)

'END'
'END' 'ELSE'
tIFt CCCLA+3]-8 iTHEN' I COMPILER P-BIT
'Bf~IN' MAK[MCPLA(1.2.1.4.100.0.03.NOW.CCCLA+S].R)J CCCR+26]1-1J

TUTAILCR.5)J OCCOISK(1)
'lNO'

'END' I END Of MCP·PROCEOURE wILL OCCUpy CPu
'ENO' I END Of THERE IS AN TOOLE CPU
'ENO' I END OF REAOY-QUEUE IS NOT EMPTY
'UNTIL' L-M+1 'OR' LENGTH(2)dOJ
'ENo'JI END Of FINISHTIwE NOT YET REACHED
HRITECOUTCSKIP(1l])J LINESI.OJ
WRITECOUT.<"SITUATION.AT.FINISH·TIMEI",II."THE.TIME.IS.NOW.I".F10.3.
".SEC".II>.NOw);

00681000
10 00682000
11 00683000

00684000
00685000
00686000
00687000
00688000
00689000
00690000

11 00691000
00692000

1 1 00693000
00694000
00695000
00696000
00697000

12 00698000
•00699000

12 00100000 ?

11 00701000 ~

11 00702000
'-.0

00703000 I

00104000
00705000
00106000
00701000

11 00708000
10 00709000

00710000

10 00711000
00712000

10 00713000
9 00714000
8 00715000
1 00116000

00711000
6 00718000

00719000
00720000



HEADINGJ
'IF'LENGTH(1)-0'THEN'wRITECOUT,<1 ,"SHEETQUEUE.IS.EMPTY~»
'ELSE"BEGIN'~RITECOUT,<I,"TASKCS).IN.SHEETQUEUE'"»J

'WHILE' LENGTH(1»0 '00'
'BEGIN'LAI.LAfIRST(1)J FROMCHCLA,l)J CC[LA.12]1.*.NO~·CC[LA.22]J

'IF'CCCLA+1]'NEQ'O'THEN' PRINTOUTCLA)
'ELSE'WRITECOUT,C/,"AUTOBACKUP.IN.SHEETQUEUE"»

'END'
'ENO'J

'IF' LENGTH(2).0 'THEN'wRITECOUT,cll,"REAOY·QUEUE.IS.EMPTy"»
'ElSE"SEGIN'WRITECOUT,<II,"TASKCS).IN.REAOy-gUEUE."» J

'wHILE' LENGTH(2»0 'DO'
'BEGI~'LAI.LAFIRST(2)J FROMCHCLA,2)J

'IF' CCCLA+2J.l 'THEN'·BEGI~'CC[LA.13]'••• NOW·CC[LA+22]J
'IF'CC[LA.3l-4'THEN"BEGIN'WRITECOUT,C/,"FOLLOWING.TASK.IS.
OCPSIM'"»JPRINTOUTCLA)'ENO·'ELSE"BEGIN'CPUUSERTIt.
*+CC[LA+t9)JUSERIOTI' •• +CC[LA.171JPRINTOUTCLA)'ENO' 'END'

'ELSE"IF' CCtLA+2]-3 'THEN'
'~EGIN"IF'CCtLA+31.1'OR'CC[LA+31.2'THEN'WRITECOUr,<I,"

RtADY-QUEUE.CUNTAIN~.WSSHERRIFF"»'ELSE"IF'CC[LA+3]-3'THE~'
WRITECOUT,c/,"READY-QUEUE.CONTAINS.CONTROLLER"»'ELSE''IF'
CC[LA+3].~'OR'CC[LA+3].5·THEN'WRITECOUT,C/,"REAOY·QUEUE.CONT

AINS.AUTOPRINT"»'ELSE"IF'CC[LA+3].7'OR'CC[LA+3l.e'THEN'
WRITECOUT,<I,"REAOY·QUEUE.CONTAINS.MCp·P-BIT-PROCEDURE"»'ELSE'
'ZF'CC[LA+3]-6'THEN"dEGIN·WRITECOUT,<"READY·QU[UE.CONTAINS
.USER·P.RIT.FHOM.FOLLOWING.TASK."»JLO'.CCCLA+51JCCCLO+14)'.
.+NUW·CCCLO+221J CPUUSERTI.·.+CCCLO.19lJ
USERIUTI •• *+CC[LO.17]J PRINTOuTCLO) 'ENO"END'

'ENO'
'ENO';

'IF' LENGTH(3).0 'THEN'wRITECOUT,cll,"SUSPENDEO.QUEUE.IS.EMPTY"»
'ELSr."8EGIN'wRITF.COUT,<I,"TASKCS).IN.SUSPENDEO·QUEUE' "»J

'WHILE' LENGTH(3»0 'DO'
'REGIN' LA'.lAFIRST(3)J FROMCHCLA,3)J CCCLA.181 •••• NOw·CCCLA.221J

CPUUSERTI ••••CCCLA.19lJ USERloTI ••••CC[LA.17)J
PRINTOUTCLA)

'END·
'END'J

'IF' LENGTH(4)aO 'THEN'WRITFCOUT,<II,"AUTOPRINT·QUEUE.IS_E~PTY"»

'ELSE'WRITECOuT.<II'"LENGTH.AUTOPRI~T·QUEUE.IS.NOW'",l3>,LENGTH(4»J

00121000
00722000
00723000

6 00724000
00125000

1 00726000
00727000
00728000

7 00729000
6 00730000

00731000
6 00732000

00733000
7 00734000
8 0073'5000
9 00736000
9 00737000
8 00738000 ;p

00739000 f\)

8 00740000 0

00741000 I
00742000
00743000
007 .. 4000
00745000

9 00746000
00747000
00748000

8 00749000., 00750000
6 00751000

00752000
6 00753000

00754000
7 C0755000

00756000
00757000

7 00758000
6 00759000

00760000



'FOH'II-1'STEP'1'UNTIL'M'OO'
'Ir'CPU[IJ-1'THEN'HRITECOUT,cll'"CP~·",I1,".IS.IDOLE"),I)'ELSE"IF'

CPuCIla2'THEN"REGIN'LA ••CPUOCCCI]'
'tF'CCCLA+31-4'THEN"SEGIN'WRITECOUT,cll,"CPU.",

Il,".OCCUPIED.By.nCPSIMI">,I)ICCClA+1911 •• +NOw·CCCLA+221JrRO~CMCLAjO)'
PRINTOUTCLA)'ENO' '[LSE"SEGIN'WRITECOUT,cll,"CPU.",t1,".OCCUPIEO.8V.
FOLLOwING.USERI"),I)1 CCCLA+19]1 •• +NOW·CCCLA+22JI rHOMCHCLA,O)1

CPUUSERTII-*+CCCLA+1911 USERIOTII •• +CCCLA+17]'
PRINTOUTCLA)'ENO' 'ENO"ELSE"Ir'CPuCI1.3'TMEN'WRITECOUT,<II,"CPU·",
Il,".OCCUPIEO.BY.MCP·PROCEOURE.NOI",I2>,t,CCCCPUOCCCIJ+31)'ELSE'
'If'CPUCll.4'THEN'WRITECOUT,<II,"CPU-",I1,".IS.NOW.IN.MOVESTACK.PRCCE
OURE">,I);
·rOR'II.1'STEP'1'UNTIL·3·OO'
'IF'LENGTHCl+4).O'THEN'wRITECUUT,cll,"OISK·",I1,"·QUEUE.IS.EMPTY">,I)
'ELSF."SEGIN'HRITf.CuUT,cll,"TASKCS).IN.OlSK·",I1,"·gUEUEI"),I)I

'WHILE' LENGTHCI+4»O'OO'
'BEGIN' LAI-LALASTCI+4)1 rROMCH(LA,I+4)1

'IF'CCCLA+41-3'THEN"SEGIN'WRITECOUT,c/,"USER-P·BIT.FOR.FOLlO
WING.TASKI"»' LOI*CCCLA+511 CCCLO+14]1·.+NOW·CC[LO+2211
CPUUS£RTII.*.CCCLO+19]' USERIOTII ••• CC[LO+17]1
PkINTUUTClO) 'ENO"ELSE"IF·CCtLA.~J·5'THEN"BEGIN'
WRITE(OUT,<I'"OCPSI~I"»;LOI-CCCLA+51ICCCLO+14ll •• +NOW-CC[LO+
221;PRINTOUTClO)'END"ELSE'~RITECOUT,C/,"OISK.ACCESS.FOR.MCP"»

'END'
'ENU'I

'fOR'II-1'STE~'1'UNTIL'3'OO'
'IF' ~OISKCll 'THfN·'Hf.GIN' LAI-OISKOCC[I]J

'IF'CC[LA+4)_3'THfN"~EGIN'LOI-CC[LA+S1ICC[LO.14)1•• +NO~·CC[lO+'2JI
CPUUSERTII •• +CCtLO+19JJ USERIOTIC··+CCCLO+17]1
WRITECOUT,cll,"DISK-",Il,".OCCUPIEO.8Y.OISK·ACCESS.FAOM.rOLLOwI~G

.uSERI "),1)1 PRINT
OUTCLu)'ENO"ElSE"IF'CC[LA+4l-5'THEN"8EGIN'WRITECOUT ,<II, "DISK."
,11,".OCCUPIEn.BYaOCPSI~C"),I)ILOI.CC[LA.5]ICCCLO.1411•• +NO~·CCCL
O+221} PRINTOUTCLO)'ENO"ELSE·~RITECOUT,cll,"OISK·",Il,"_OCCUPIEO

.BY.~CP-DISK-ACCES"),I)I'ENO"ELSE'WRtTE(OUT,<II,"OISK·",11,".15_

IDOLE"), 1)1
wRITECOUT,<II,"NUNBERaOF.fRfE.LINr-PRINTERSI",I2),LP)1
WRITECOUTCSKIP(l)])1
WRITE(OUT,<"ENO.REPORTtt,II,"THE.TIME.IS.NO~I",FI0.3,".SEC",II,X25,

"DCPSIMI",X3,"WSSHERRIFFI",X3,"CONTROLLERI",X4,"AUTOPRINTC",X5,
"MC~-P9ITI",X4'"USER·P8JTI"'X4,"COMP-PBITI",II'"CaUNT",XI4,"I",

00761000
00762000
00763000

6 00764000
1 007615000

00766000
7 00767000

00768000
00769000

6 00710000
00771000
00772000
00773000
00174000
00775000

6 00776000
00777000

7 00778000
8 00779000 ?

00780000
I\)

00781000 ~

8 00782000
00783000

8 00784000
1 00785000
6 00786000

00781000
6 00188000
1 00189000

00790000
00790100
00791000

7 00792000
00793000

1 00794000
6 00795000

00796000
00797000
00798000
00799000
00800000



Xl0_I14_I1A_I14_I14_I14_I14_III,"TOTAL.REAOY·Q-TIME"-X1,"1",'10,3,
'14.3,Fla.3,r14.3_F14.3_f14.3_F1A.3","CSEC)",II,"MEAN.ReQ·TI~E",X6;

"1",Xl0'F1A.3_F14.3_f14.3,F14.3,F14,3,F14.3,I,"CSEC)",1I,"READyeO
.PERC",X7'"I"_Fl0.4,F14,4,F14.4,F14.4_f14.4,F14.A,f14.A","RQTI~E

ITOT.TIME)",II_"TuTAL.CPU·TIMf",XS,"I",Fl0.3,F14.3-F14.3,F14.3,
F14.3,F14.3,r14.3_I,"(SEC)",II,"MEAN.CPU·TIME",l6,"I"_Xl0.f14,3,
F14.3,F14.3.F14.3-F14.3,F1413-',"CSEC)"'II,"CPU·PERC"-Xll."I",'10 •• ,
F14.4,F14.A_r14.4_F14.4_F14.4_F14.4,I,"(CPuTIME/TOT.TIME)",II,
"TOT.OISK/lP·ACCESS",Xl,"I",Il0,I14,X14,114_I14'11A,I1 4,111,"OISK/lP
-ACC.PER.SECI"-Fl01],F14t3,X14,F14,3,F14,3,F14,3,P14.3 ,III,"DISK/LP
ACCES·TI~E.I"_rl0.3_F14.3_X14_F14.3,F1413,f1413'F14,3_I,"CSEC)",II,

"DISK/lP-ACCES.PERC.I",F10.A,Fl~t4,X14,F14'4,Fl.tA.f14.A,F14.4,"

"CIOTIME/TOT,TIME1".II_"P·BITwAITTIME",X6,"I",F10.3,I,"CSEC)",II,
"P·BITWAIT.PERC"'X5,"I"_Fl0.4_1,"(pa~TIME/TOT.TIME)">.

NOW, CNT[11+CNT[21_ CNTC3J_ CNT[S], CNT[6], CNT[11, CNT[ft',
ceCOlA+13l, R~TI[1]+ROTI[2l' ROTlt3], ROTIC,], ROTI(6),
ROTIC71- ROTIC8l,
CRQTI[1]+RQTIC2J)/CCNT[1].CNTC2l),ROTIC3]/CNT[3J,'IF·CNT[4].0·THEN'
O'ElS£'ROTI[51/CNT[5l, RQTIC6]/CNT[6l, ROTI[7',
CNTe71, 'IF'CNT[8J.O'T~EN'O'ELSE'ROTI[81ICNTC8l,

Ce[OlA+13J/NOW-CRUTIC1]+RQTI[2])/NOW'RQTIC3l/NO~, RQTI[S] I
NOW'ROTl[bl/NOW,RQTI[7]/NOW,RQTI[8]/NO~'CC[DLA+191,(OHTI[l]+

OHTI[21), OMTI[3]- OHTY[4].OHTICSJ, OHTI[6], OHTI[71- OHTle!l,
COMTIell+0MTI(2)/CCNTCll+CNT[21), OHTlt31/CNT[3], ·IF'CNT[4].O·
THEN'O'[LSE'COHTIlA]+OHTI[S])/CCNT[4]+CNT[Sl),
nHTIC6]/CNT[61, OHTI[7J/CNT[7], 'IF'CNT[81-0 f THEN'0'ELSE'OHTI(8)1
tNT[8),
CCCOlA+191/NOW- (OHTI[11+0HTI[2l)/NOw- OHTl[31/NOW, (OHTIC41+0MTI
[S])/NOW, OHTI[6]/NOW, OHTI[71/NOw, OHTIC8l/NOW, CCCOLA+16',
IOCNT[2J. IOCNT[Sl. CNTt61, OKAR[4,3l+0KARCS,3]+OKAR[6,3], eNTCe],

CC[OLA+16J/NOw, IOCNT[21/NOW, IOCNT[5J/NOW' CNT[6J/~O"_ COKAR[A,3'+DKAft
CS,3]+OKAR[6,3l)/NOW, CNT[81/NOW, CC[OLA+17J-

WSSHIOTl, TOTLPTI- MCPIOTI, usER!oTI- COMPIoTI, CC[OLA+17l/NOW,
WSSHIOTI/NOw_ TOTLPJI/NOw, MCPIOTI/NOw, USERIOTI/NOW, COMPIOTI/NOw,
ccrOlA+141, CCCOlA+14l/NOW)1

WHITECOUTtSKIP(l)l)~

troRtII-l'sTEP'l t UNTIl'e·oo'TOTOV£RHTIMEI •••OHTltIlJ
WRITECOUT_<"CPU.UTILIIATIONI",'I,X15,"TI~E",X15,"~ERC",I,XI5,"CSEC)",,"

"USERS"_X5,"'",f10.3,F1A.~,'I_"~CP",X7,"I",Fl0.3_F18.4,II,

"OCPSIM•••• I"_Fl0.3,F18.4'II,

00801000
00802000
00803000
00804000
00805000
00806000
00807000
00808000
00809000
00810000
00811000
00812000
00813000
00814000
00815000
00816000
00817000
00818000
00819000
00620000
00821000
00822000
00823000
00824000
00825000
00826000
00827000
00828000
00829000
00830000
00831000
00a32000
00833000
00834000
00835000
00836000
00837000
00838000
00839000
00840000



"~OVESTACK_I",fl0.3,F18.4>,CPUUSERTI, CPuuSERTI/NOW, TOTOvERMTI~E,

TOTOVERHTIME/NOW, CCCOLA+19J, CC[OLA.19J/NOW,
MOVESTTIME, MOV£STTIME/NOW)J

'FOH'Ital'STEP'l'UNTIl'S'OO"BEGIN'CPuIDTI[6]la*+CPUIOTI[I1J
CPUIOCNT[6]la.tCPUIDCNTCIl

'ENOt~

WRITECOUT,<II,"IDDLE",X5,"I",fl0.],f18.4>,
cpuIDTIt6J, CPUIDTI[6l/NOW)J
~RtT£(OUT,<III,"PRESENCr-BIT_ACTIVITY_I",III"TOTAL-P·BIT-COUNT.I",te,

1I,"TOTAL.TIME"~X8,"I",rl0.3,".SECS",II'"PERC";X14,"I",Fl0.4),

CNT[6l+CNlC7l+CNTC8J, OHTI[6]+OHTIC7J+OHTI[81, (OHTIC6]+OHTl[7J
. +OHTl[8l>/NOW)J
WRITECOUT,<II,"TIMES.~ER.SECOND._ltt,rl0.4>,CCNT[6]+CNTt1]+CNT[8l)/~OW)J

WRITECOUT,<III,"INTERRUPT·SUMMARY.I",II," •• TYPE.I",X15,"TIMES.I",X6 ,
"TIMES.PER_SEC.I""I,"MCp·OISK-ACCES-rINISH",X2,"I",Ia ,rt4.4,II,
"wSSH-oISK-ACCES·fINISHt·,Xl,"I",I8,F14.4,II,"USER-OISK-AccESS·
rINISHI", 18,r14.4,II,"OCp·OIS~-ACCES-rINISH"IX2;"t";I8,
r14.4'II,"COMP·OIsK.ACCES·fINIS~",Xl,"I",I6,'14'4,II,"lINEPRIN1£R",

X12,ttltt,I8,F14.4,11,"AUT08ACKUP-INSERTQ",X5,"I",I8,F14 .4,11,
"MCP-PRESENCE-8IT",X7,"I",18,r14.4,II,"HEYOU",X18,"I",18,F14.4),
INTCNT[l], INTCNTC1]/NOW, INTCNTC2], INTCNTt2]/NO~,

INTeNT[3l, INTCNTC3]/NOW, INTC~T[8J, INTCNTC8J/NOW,
INTCNT[63, INTCNTC6]/NOW, INTeNT[4l, INTCNT[4J/NOW,
INTCNT[?3, INTCNT[71/NOw, INTeNTCS), I~TCNT[5J/NOW,

HEYOUTOT, HEYOuTOT/NO~)J

tfOR'II-l'sTEP'l'UNTll'3'OO'
'SEGIN"rOR'llal'STEP'l'UNTIL'S'OO"BEGIN'OKAR[I,6]le.+OKARCI,LlJ

OKAR[!.3,6ll_·.0KARCI·31LJ
'ENO'

·END'~

WRITECOUTCSKIP(1)])J
W"ITECOUT,<"DISK.lJTILIZATION.I",II,X29,"OISK-1.1",X6~"DISK-2.1",X6,

"DISK·3.1",II."USfRS.I",X3,
"TOT.TIME", X8,"t"Irl0.3,F14.),F14.3,II,Xl0,"PERC",X121"I"IF10.4,
r14~4~'14~4,II,Xl01"NUMR,O'.ACCESSESt"'Il0,t14,I14,II,Xl0,

"ACCESSES/SEC",X4."I",Fl0.3,Fl~i3,F14.3,111,"MCP_t",X~,

"TOT,TIME", X8,"I",rl0.3,f14.3,F14.3,II,Xl0,"PERC",X12_"t",Fl0.4,
F14.4,f14.4,II,Xl0,"NUMS.Of.ACCESSESI··,I10,t14,114,11,Xl0,
"ACCESSlS/SEC",X4,"I",rl0.3,F14.3,F14.3,III,"WSSH_t",X4,
"TOT.TIME", X8,"I",rl0.3,F14i),F14.3,II,X10,"PERC",X12,"t",Fl0.4,

00641000
00842000
00843000
0084.000

6 0084!000
00846000

6 00847000
00848000
00849000
00850000
00851000
00852000
008S3000
00854000
00855000
00656000
00857000
00858000 I

00859000 >
00860000 l\)

00861000 \>I

00862000
00863000
00864000
00865000
00866000
00867000

7 00868000
00869000

7 00670000
6 00611000

00812000
00873000
00674000
00875000
00876000
00817000
00878000
00819000
00880000



r14.41'14.4,/I,XI0,"NU~R.OF.ACCESSESI",I10,t14,I14,11#XI0, 00881000
"ACCESSES/SEC",X4#"I",FI0.],F14.),FI4.3,111,"COMPILER.I", 00882000
"TOT. TIME", X8,"I",rl0,3,F14,3,FI4.J,II,X10,"PERC"IX121"1",FI0.41 00883000
F14,4,F14,4_IIIXI0,"NUMR.Or.ACCESSES'",II0,114,114,111XI0, 00884000
"ACCESSEs/SEC",X4#".",F10.J,F14,3,FI4,3,III,"OCP.I",X5, 00885000
"TOT,TIME ff

, X8,"I",rl0.lIF14.3,F14,-J,IIIX10,"PERC",X121"1"IF10.4, 00886000
F14,4,F14.4,II,XI0,"NUMA,Or.ACCESSESI",II0,I14,114,II,XI0, 00887000
"ACCESSES/SEC",X4#"I",rl0.],r14.J,r14,J,III,"TOTAL.I",X3, 00888000
"TOT,TIME", X8,"I",rl0.3,F14.3,F14.3,II,X10,"PERC",X12,"I",F10.4, 00889000

r14,4,FI4.4#II,XI0,"NUMR.OF.ACCESSES'",II0,114,I14,11,XI0, 00890000
"ACCESSES/SEC",X4#".",FI0.3,r14.J,F14.!>1 00891000

OKAR[1,J],OKAHC2,31,DKAR[J,3],DKAR[1,J)/~O~,DKAR[2,3]/NO~,OKARt3,3]/NQW, 00892000
rrKARt4,3],OKAR[~,3]'OKARt6'3]'OKAR[4,3]/NO"'OKARC5,3'1NOw,OKAR[6,3]/NOM, 0089~000

~nKARrl,1]'OKAR[2,11'OKAR[3,1]'OKARC1,1]/NOM,OKAR[2,11tNOW,DKARt3~1]/NO", 00894000
OKARC~,I],DKAR(5,1),DKAR[6,11,OKAR(4,l)/NO~,OKAR[5,l]1NOw#DKAR[6,ll/NQW, 00895000
OKAR[1,21,OKAR[2,2],OKARtJ,2],O«ARtl,2]/NOM,OKARt2,211NOW,OKARCJ,2]/NO~, 00896000
OKAR[4,2],OKAR[S,2],OKAR[6,;],OKAR[4,2]/NO",OKAR[5,211NO~,OKAR[6,2]/NOW, 00897000
OKAR£1,4],OKAR[2,4]IOKAR[J,4],OKARtl,41/NOW,OKARC2,4]1NOW,OKARC],41/NOw, 00898000
DKAR[4,41,OKAR[5,4],OkAR[6,4J,OKAR[4,4J/NOW,OKAR[S,4]1NO~,DKAR[6,4]/NO~, 00899000
DKAR[1,5],OKAR[2,5]'OKAR[3,5]'OKAR[1,5]/NO~'OKAR[2,5]1NOW,OKAR[3,S]/NOW, 00900000
OKAR[4,5]'OKAR[5,5]'DKARC6,Sl,OKAR[4,5]/NO~'OKAH[5,5]1NOw,OKAR[6151/NOW, 00901000
OKAR[1,61,OKAR[2,6],OKAR[3,61,OKAR[1,6]/NOW,OKAR[2,611NOM,DKAR[J,61/NOw, 00902000
"DKAR[4,6],OKAR[S,61,OKAR[6,61,OKAR[4,61/NOW,OKARCS,6]1NOM,OKARC6,6]/NOW 00903000
)1 HISTO' 00904000
~£NO.·ENO"ENO·.ENO'·£Nn', 00905000

•• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••• ·=•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

>



··

CONFIGURATlON:
"JUHEER CF' CP~'S :
;LUMBER arLINEPRNTRS:
,IJ Ui"l E£Ref CIS t< S
70TA~ CORE
~v I\JL M! N,- F' ACT Oq
:~ RENSWA ARO~
•.,: IX LI MIT

2
2
1

196.f'J /':-WORDs
i). r 2

25."0 K-"CROS
7

,':r1AR4.CTERISTICS A9CUT THE QUEUES:
-. - -- -- _. -

··

C?UTIMZ-COMPIl~TICN:

5EC·?ARAH.
N~8 OF SG~~TS-CCMF.:

.lEe .PARAH.
CPU -r I"lE-RUtt.
SEC .PARAM.
'1"':3 OG SGt-*t-;TS ~UN

,')EC.?A~AH.

L I!-JES Te H PRI HED:
SEC.PARAM.
"' RI OR lTY
"IXLIt-lIT
i~.AX IMU,'1 CCUH

~EEK-S~QUENC: l'S
. -1CPEG~ENTREQT!fo'IE

J CP - CPU - T I '1 E
r.. R~ AY Br T T ! tI1 t:
i..INEPR TIfo!::

FINISH-TI/AE
Ii 1ST 0 GR AM- TIM £:

:;; -2

3.COO
C.3CO

£:c.ooo
5.000
2.COO
2.0C()

1·:.000
2.000

2CC.CCO
50.00;)
51.000

, ,.. fI"l r\
4- • \.. 1"... '.'

1C:;.000

2 , 4 S-
oJ.JEd SEC
J.OO5 SEC
~;.2:0 SEC
0.070 SEC

ool.ceo sEC
BCO.COO SEC

"- :; Q-ti Q -:;...

3. ~ OC 6.CO:) 0.00 J
C. t. oc 0.500 O.CC0

Eo.ceo 60.000 o .cc- \) I

5.CCC 5.cec o • (CO >-
30C.COC sec.coo 0 .() CO I\)

2'" r t','" 40.((~(j O.CCQ \11
l,... .... "" ....

16.COO 15.C00 0.C10G
2. C('; C 2.COO o•( co

f:(. '; • C(/ 6 iJiJ.COO 0.COr:
lOC.COC He.CeC o •((0

50.Cae 50.C00 eo .c 00
2. ( ~ C 1 r ('\ (", o.':00.... oJ tJ

12.CC( s.ccc o • ( C0



J9
"l Ii

END
TI ~ E

ST ART
TIME

fL APS
"'I ~E

SEC~

Q

U
E

?R
10
RI

SH£ETQTI
SEC I
PERC

REACYQTI
S[C I
PERC

CPUTI~E

~E C I

190 568.823 560.525

193 570.514 5 oC,.d ~1

-

195 574.234 561.401

~97 579.451564.535

1 9 6 5 8 0 • H 3 5 74 •.2 ~ 4

3.298 ~ 51

12.332 2 51

5 .') ~ <; 2 '51

14.917 c 51

6.0eo 251

J.COI
0.((;1
o.cee

o•'J CCC
o.ocr

o.occe
(;.001

i).a:~C1

C. ccc
O.-')CC(

0.001
O.GCe1

3. It 36
~.414C

3.303
0.3411

3.680
0.2867

2. 35 a
~.4E79

5.004
0.335:

3.240
rJ.5329

3.572
(.4~C:

3.221
C. 332E
2.757
C.214~

2.C14
C.~SSE

3.311
C.2!19
2.115 i

C.3~79 .'

:>

I\)
(J\

I

~USPENTI

SEC /
PE fiC

~CVr.STTI

SEC I
?E~C

P8ITW4Tl
Si:.C I
PERC

OISKTCTI
)EC I
PERC

PST SG ceRE LINE C
~ME MT US1(E S ~

/SC S IUL\O~

>
C.l 64

!';.21S7
C .1 3 <;

C.\.:14'
0.1 37

C.CU:c
c.o u

G.C1?:
0.1 37

C.CIJSc
0.065
C.Cl~;

1 • .:: 9 C
').1::~

). 159
').32E2

6.39 C
~J.45E4

(J.E67
',).1324

6.602
C.4£2E

0.725
.. ellSZ

,,).5d2
0.07:,)1

1.928
')-1<;91

1.769
,) • 1 37 d

C• 614
0.1218

1.922
,J.1288

O. 491
:' •.:)8U7

o.0 v,j
O. 0::1 J~

D.O CO
co. C:J ,.))

(\ .000
c. ':0 ,)0
0.000

0.')00:>
o.0 C')

G.oo oJ,)

0.0 co
0.00':')

3 6 1 9 3 .14
4. 34

7363 12.65
7. 54

6S 5~ 11.6C;
:. 30

2820 4.02
5. :&

7663 12.6E

24 16 3.21
3. 95

270 2

o 2

o 1

150 1

o 1

279 2
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~ITUAlIaN AT FI~ISH·TI~E:

r HE T11'1 E IS ~Cw
. 6El.C r u SEC.

J8 END STf\RT fL AP S ~ PF SI-f£ETGTI REACYOI CPlJTP':::
~ R TI tolE TIM E TIME U Ie SEC I ~(C / S """ I_....

S ECS E RI PEr< C PERC PERC

·)HEHQUEUE 15 E ..PlY

TASIHS) IN READY-QUEUE:
10661.COC 10.')02 6t:O.9S€ 35('

':>US?ENOED QI£UE IS EMPTY

LENGTH AUTCPRINT-QUEUE IS NeW: 22

CPU 1 OCCUPIEC EY r(lLC~I'G U5EF:
14 661.(100 15.354 6£5.645 4 5C

~?U 2 CCCUPI€D By F(llG~I'G USER:
12 661.000 10.592 6C'0.408 3 st:

11 I S~ - 2- QUE UE IS EMP fY

) IS" - 1 I 5 I DO l E

JI~K 2 OCCUPIED BY l:CFS1I":
C· bol.OvO 0.000 6H .000 5 Be

\1 UM 8:: R iJF r RE Ell NE .p RI NT fR 5: J

··).0,)1
C.CCOC

c. ~ c]
o• C' .: cc

c. cC]
v.occc

:;. (CC
o.~<oc

62':'.'532
0.9593

52('.134
0.963E:

624.CIj(
0.'1::55

6e.C4C
C.l!"29

25.452
C.I)~Sl

c/. 7 :E
C.0352

C.G356

76.955
C.llE4

zie ook de volgende bladzijde
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!'10VE~TTI

SEC I
PERC

PEITwnr
SEC I
PERC

CISK:TOTI
S[C I
PERC

~USPENTI

SE C I
PERC

FBT S( ClFE LINE Q
~ME MT US~H 5 ~

ISC S KWrC~

C.gSE
J .OJ 1 3

1.013
0.0C16

.).669
0.OC10

O.;)0~ 3622 4.35
O.COOC' C.G6

452 2

Co 7 S C 0.7~3 -;.458 \).0 CO 30 15 3.03 613 2
'J • ,; I) 1 t U • DC 12 0.CC07 C. CO 00 C.05

C 'l c: • (I.: 4 : ,) .456 :) .0 CO 3 ) 15 2 • S c 628 3.'"" ......
l • ,:013 l.)CCE 0.0007 C. 00')0 C.05

S• 3 , ~

o.'2141
:lE.CC:

(:.7EOE
447.$86
Q.f"77

I.j.O~') 1L573 ** 38.1e
C.'JOOJ 22.20

o 2
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·~r-;D-RE?ORT

.. HE T1'1 E' 1 SNOW:

COU H

T CT AL REAi)Y-Q-T IME
( SE C)

"'1 EA~ R- Q- T I ~ E
( SC: C)

661.00r SEC

rCflSIM: WSSHERRIFF:

6.593

C.C02

C:J~TR'JLlER:

814

.~ ~ AC'( - Q - P Eli C
HnI~E/TOT.TIME)

TDTA~ CPU-TIME
( SE()

'-lEA~ CPU-TIME
( SC: ()

CPU-PERC
l CP UrI MEl TCT. T I ,. E )

T Of .OISK/LP-ACCESS

..

0.1029

7 f. 955

C.l104

14 673

C.Ol0C

23.144

C.0:50

2513

G.ecs?

~ • ., 4 C

0.0132

'JISt</lP-ACC PE~ SEC:

~ IS i</LP-~CCES-T IME
( st: C)

;)ISIVLP-ACCES PERC:
( IJT!~E/TOT~TIM[)

1-8IT~AITTIME

.. SE ()

~")-3InoJAIr PERC
( !)'311TI"lE/TOT.TIflIEl

447.906

0.6777

5lf.OOS

o .7 c'J 0

3.961

C.llS:~

Zie ook de volgende bladzijde
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.4LTOPRl~lr: ~Cp-08IT : USER-PE!T: CO /"p -p EIT:

17EIE 7957 4S4~5 900

l~.Cl: 4.S6~ 2'5.53'5 0.582

C.~ C1 C• C11 C.'j G1 0 .) 01

C.'~~7~ .\ .I"'·:H:S :.':J3'~5 o. OU9

:~.E7E 39.785 247.475 4.500

Q.C03 C.O')~ 0.{)O5 0 .005

0.081? ~,.:J602 0.3744 C.C068

17r::l/., 7957 1535 9 C':J

26.64~ 12.03e 12.912 1 .362

1;33.12) 265.71': ... ~. AI:. 27 .0)0~O\,j. ,_~

1.eE:': i_' .402·J '.:;.3946 oJ. (4 Co ~



- A 31 -

C-PU -,JT IL IZATI eN:

TI Mt":
(S EC )

PERC

'J SE RS

.~ av EST AC K'

I'JDL:: :

924.544

377.322

76.955

41.5:9

1.619

1.247~

0.1164

0.062S

:.0024

T OT AL P - eIT -c au t\ T

r or AL T I" E

r'E.RC

;I~ES PER SECO~D

t NTERRUPT-SLMM.\RY

0."414

ae. "?7 84

TYPE : TPE~ :

',CP-)ISK-ACC:::S-Fn~ISH 7557

~SS~-DrSK-ACCES-FINIS~ 2618 3.9 C ~, 7

'.J SER- 0 I S K- ACC. E.3 5 - F! fI I ~ H:

.\ CD • DIS K- ~ cC[s- F n I ~ rl

c OM P- Drs K- Ace E s -F I N ISH

LINEPRINTER

'\ UTe t AC K UP - INS [ RT r,

',I CP • P R[S E~ CE- eI T

.~ EY CU

13535

14 U 2

9 c:)

17 &14

2

7,57

1458

1.SS1i)

26.6475

12.037E

2.2057
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;) IS ,c-UT IL lZ -T IC ~

DISK-l . OISK-2 : OIS!\-3 :.
USE RS . TOT.TIME 95.520 ~9.1CO 7l.~~O.

PE~C 0.1445 C.1348 C.le31

NUM8. Cf ACCES~E~: ~194 2 S 70 2 ~ 81

ACCESSESI SE C 4.B1 7 4.4<;3 3.602

'1 CD TOT.f IME 233.710 0.0CO (i.C:)O

PER C C.3611 ~.CCClj C.':CC';

NUf'le.CF ACCESH~: 7957 C 0

Ace ESSE SI ~ E C 12.038 o.oeo o.coo

~ SSH TOT. T Ht E 78.540 c.coo J.000

P£~C C.1183 c.(lJee C.CC00

NUMB.Of ACCESSE~: 2613 0 u

ACCESSESI ~EC 3.1161 o.cco c.cce

COMPILER nn.TIME '27.oeo c •ra0 () • ~O0

PERC 0.0403 c.c')co .;.ccoc

NUM 8. OF ACCESS£~: 9(1 C I;

HCESSE~/~E( 1 • ) b ..:~ c.on' ~. (C

I)(P TCT.TIME 8.0C·:) 4t.C.1SC G.C(,!'

PERC 0.0000 C.E:b:9 c.veOG

;\jUt-J a. OF ACCEssEq 0 14 E7 3 ~

"-

ACCES SE 51 SE C c.ooo 22.198 G• CCC

~ JT AL TeT.TIME 439.77':' 529.29C 7l.1,3~

? ER C C.665! J.E:Cl C.leB1

NliM9.CF A(CESH~: 146:9 1 76(; 3 23:1

ACC ESSE 51 SE C 22.177 26.691 ~.602



t************·********************************************.NU~eER_uf_TASKS.IN_PRESENCEEIT_**
foIEA~ 1.6
STANO.O£V '.2
s .J.·"'E,e~ r".1
~1~IMUM r
tJ.,AXIMUH It''.

ENTRI ES 134 (ZEt<CENTRIES 14)

FREQJENCY CU" • C 2C 4C EO 8e Ie c
C-A5SES Dl TR IE S PERf. PERC. I 1 I I I I

< :> • 0 0. ,,~ c.otJ -...................................................
< 1 • 14 1C.l5 1C.45 .*.*** ...••......•.....•.....•.•...•••....••.•.•.•.
< 2. 64 47. 7 6 58.21 ************************ccccc ••••••••••••• ••••••••-.(' 7. 35 26. ~ 2 84.33 .*************CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ••••••••-.
< 4. 9 6. 7 2 91. C4 _***ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ••••
<: t:; 7 5.?2 SE.27 .***cccccccccccccccccccccccccc~cccccccccccccccccc••..J •

< 6. S 3.73 ICC.CO _**cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

w************************~********************************************.R~AJY·QUEUE·L:~GTH**i

MEAN ~.9

STAN').DEV ~.5

S.D.·~EAN ~.1

f"lINIMUM ~.

~,AX I MUM C' •

ENTRI ~S 134 (ZEROE:NTRI£s c)

- ._ .
- * * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.**CC ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.****CCCC ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.*******CCCCCCCC •••••••••••••••••••••••••••••••••••
_**********************CCCCCCCCCCCCCC ••••••••••••••
.*********CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC •••••
.***CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ••
.*CCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC~CCCCcCCC

.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC((((

1·1:'QuE:~CY Cup..
C~ ASS ES ENTRIES PER"'. PERC.

< J • iJ 0."'0 C.Ci)
< 1 • 0 c. ro c.oo
< ? 5 3. 7 3 3.73.....
< .) . 5 3.73 .7 .46
<: 4. 11 8.";'1 15.G7
< 5. Id 13. td 2 S.1 0
< 6. 58 43. "'3 72.!9
< 7. 23 17. '6 8S.55
< 3. 9 6. 7 2 96.27
< 9. 4 2. c 9 SS.25
< D. 1 0.75 100.00

I I
4C

I
EO

I
ec

I I



*!*!*********************-*********************.*****.****************_El~PS·TI~E·Q·2·C(~?ILATICN**

MEAN 1"'.35
ST!\~D.DEV '7.39
S.:.-MEA:~ ".33
MI~IMUM 7.9
r1AXIMUM 2 7 .5
[,.,rRI£S lOS (Z[~CE"TFIES 0)

F RE QUENC Y
CLASSES

< 5.0
<:

<
<
<
<
<
<
<:

<
<

<
<
<
<
<
<.

<
<
<
<
<
<
<
<

<
<

5.5

6.5
7.J
7.j
8. 'J
8.5
9.0
9.5

1[;.(,

11 • J
11 • ':i
12.0
12.5
13 • ':'
13. :5
14.0
14. '5
15. (,
15.5
16.0
16.5
17.0
17. 'J
1a.O
10. :>
19. :)
19.5

ErvTRI£~

o
o
o
o
()

o
1
1
E;

2-
8
9

12
10
1 1

7
C

12
4
3
1
1
1
o
C
C
2
o
o
1

?Ef'~.

o.or
~ f"r- ....
c .c (
:) .J r
C.Ol"
'J • J r
o .9 r

5 .7 1

1 .9 r
7.6 ?
~ .5'"

1l.4'Y
j.S"

10 .4 P

'::.6 7

1 .6 '?
11.4~

3 • E1
2. • =F
0.9'"
.j .9 c

0.9"
0.0"
C • Q('
J • (: r

1 .9 r

J.e"
O.Or
J.9 c

CUM.
PERC.
0.00
n _"""v • ~ ...

: • ) J
:.00
,0.00

0.95
1.91J
7. (;; 2
9.52

17.14
25.71
37 .14
46.67
57.14
.,~.'31

71 ... 3
~Z.36

Eb.6?
39.52
90.46
91 .4 !
n.39
92. B
9Z.3e
92.39
'14.29
94.~7

94.29
95.24

o 20 40 60 ao lCC
I I I I I I· ", .- .· ...................................................- ...................................................

- .
•s•••••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.
.***c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*CC(c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••

_****ccccc .
__ ****ccccccccc .
_******ccccccccccccc •••••••••••••••••••••••••••••••
.*****cccccccccccccccccc •••••••••••••••••••••••••••
_*****cc( ( CCCC(C CCCCCCCCCCCC(. C•••••••••••••••••••••
***cccrccccccccccccccccccccccccc ••••••••••••••••••

_****cccccccccccccccccccccccccccccccc~•••••••••••••
.******ccccccccccccccccccccccccccccccccccc •••••••••
.**ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc •••••••
.*cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc •••••
.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc•••••
.ccccccccccccccccccccccccccccccccccc~cccccccccc••••
.cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ••••
.cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ••••
.cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ••••
.cccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccc ••••
.*cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc •••
.ccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccccccc •••
.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc •••
.ccccccccccccc:cccccccccccccccccccccccccccccccccc ••



- A 35 -

r¥--_ ( 1 380)
I

---(interr)

user-p-bit-(1373)

(iJterr)

dcpsim---(1374)
I

(interr)

I---------~Occdisk ~

~_a_ run klaar- (1340)

~inRQ
in

t
SQ 1

Controller <.----

'I""",,--U-- disk-access klaar ~

~MCP-d-acc - (interr}--

a4= ja Wssh-two

~..u.j~a_(13
1

20)

(interr)-

user/dcpsim verlaat CPU
A .

<la3= ~p-bit-interrupt
~.

<-la~array (1371 )1-----.
'I" segment-(1372)----1

~"ja dcpsim--(1370)

~~a hardw.timer--(in RQ)

~~task-klaar

® a4= a comp.klaar-(rungen)---,

ISTAR~~r
I

get next event

..A
<la1= ja

1 2 3
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1 2 3

RQ-----------------------,

linepr.klaar

7l:\£>::j:....-a__ (1 350)

U->-;J~.a (1340)-in RQ 1
1--------- LP+1 • (interrh0

"'"""-JOL:
a
=-:- HCP-proc •klaar
~

/la3=7> ........... la4=1 . user ~n

~~--order-schakel

~MCP-p-bit-gen.-

~wssh-One-gen.----------------
. a

a2= Controller-gen.--------------

a~schedcoreverlager------------------------~

Sampler

HiSOgra~
Q

administratie-schakel
I

~

A

ISTARTl
nee

EINDE SIr1ULATIE

ready-q .leegI
read - ueue

bereken next event
plaats in event-queue

r-1
.- r-'lCP-procedure

~wssh-one: grenswaarde (1320)

~
availrnin schorsen/hervatten

a3= ja Wssh-two: (1212) in disk-queue
Occdisk

2 Heyou
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2

compiler-p-bit-int:
(1214) in disk-queue-,

Occdisk ---....,

.~- user-p-bit-int :
(1213) in disk-queue~

dcpsim-p-bit-int:
(1215) in disk-queue

Occdisk

~~~Controller: mix compgen
SQ -- RQ
compiler (1380)

·~~Autobackup: (1350)

~~Autoprint: (1220) in event-queue--------~

.~~MCP-p-bit-int: (1211) in disk-queue
Occdisk ----~

a
I~~user-p-bit-interr-procedure

je user-segm-afwerk.-proc:
user in RQ --------1

'1".>''''-- dcpsim-afwerk. -proc :
dcpsim in RQ ------~

~----------------------------------4 A
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-

INPUT DATA 'CJNTINULC)

16 6 -; 1S116 69 69 6d ._- ---,
RI1R12_

16 6e-3~ 69
16 69 161 70
16 7011J117 71

H7'02-R14
16 71 1-+ 72
16 12 7~ 16 74 73 13

R702 0
16 73 1117 70 91

Rl1+R101 Rb5+1 R~t+l

16 74 1 1 7'5 10 77330 7d 1 7~659

16 75 1 l7 91 76
Rll+R70! R61+1

1

1

1
1

1

o
o

1 70

17
IH06=Q

1 .7
R702=T~5

1117
tH 1a·o

16101

16 79 711
16 60 Scl
16 81 1
16 82 1
16 83 13
16131 6j

16133 1
16134 1
16135 11
16136 1
16137 1'+
161301
16132 1
16 84109

16102

16 95-41
16 96 67
16100 1

16 76 11
16 71-2~ 79
16 78 1 17 .,~

R705+1
80 83

132
6106133 82
611c134 60

136
7146 1

135 d4
13~ 85

7166 1
61661371J1
716b 1
7146 1
6146130 81

17 lbl0210J
RIQ6=O Rl1ti=O

16 6512~ 17 8610210~

H1 06 =0 -R lId=U
16 86 13 87
16 87 6:' 8tl
16 86161 5 76 67
--NOTE 19 RClEASE TASK
16 91 1117 5(;

R705-1
16 9214d 1710~

R130-1 R131-1
Ib
17
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C11 ~ tJ,~ iJ LOG ~ CAL RECUI1LJ

PRwC. -H~ aLa VALl Nf:., VAL.!
~TARr TYPE uF S1ART Of TIMe SlNC£ TI"'E our

i'lJMB EVUIT PAE
._.-

T5K stART START,J u.~ NUi.. S P t~ TO

~)1 42* 12880 930 10 95
101\0(,) '+2926 930 18 111 133 1033
11:)Ut3 ~l~26 'no 18 25 17d 152

TAG 4301"0 935 30 1 10 TAG 1010.16
TAli ~3001 'J30 10 CSl ., 313 TAG 1"0151 B

10AOO 4Jb02 930 10 11~ 100 106
1 !;iUU 43602-

_.
930 10 65 1713 115

TA~ 4"01)~ .. 956 36 1 ~ TAG 101036
TAG

- _. . 4-4"9d-i.i-- .) 19 92 -2822 ! b1TIS15 TAG
TAG 45004 978c 30 1 4 TAu 10,016

130AOO 45064 1 1 29 9 11)
13SADu 45-964 1 1 6~ 53 54
131AOl) ~')O64 1 1 60 3 4

UEIU 5 4'.iJ64 1 1 '33 45064
'i79 150 !+'jJ64

10AJO 45v6S 979 1~ ! 1 J. 107 107
1 LiUd 4~065 979 1~ 'i 17iJ 171

yeo 41* 45077 9'9 15 95
10AUU '. ~ 121 'J79 15 J. II 12~ 126
11~UB 45.121 979 1~ 25 176 lji
TA~ 4'3433 979 1~ 51 3u'J TAG 101515

1o.-OQ-=-__ ... 45~34 979 15 112 _109 1u~

11~\J8 Ib~34 '} /9 1c' 6:J 17d lIS.J

TAG-=-- 4699-0 ~~94 ~Q 1 0 TAG 101036
TAu 40104 'H9 1',) 9? 11 00 TAG 10*715

1~o i' 0.0 4~t~J)5 1 1 2'i 9 10
135AJO 4b265 1 1 6:J 54 :i5
131AOD. 1.0265 1 1 66 3 4
OEil1~ :t0265 1 1 J '~ 40205

r.;99 150 to?45 -
IJ~UD 46266 999 I::> 11 u 11v 110
11S\J~ 46266 999 15 '1 17~ 177_.-

1iJQO 41* I. 6 ~ a2 9~9 li 9')

lOAOO ~6322 999 15 nl 127 127
I1;;»Ud .. ::d22 9')~ 15 ?~ 17iJ 161

fAC 46090 999 15 51 425 TAG 101515
10AOU '+6691 '199 IS ll.? 110 110
1 Liue '~oo91 ?~C; 15 6~ 17d 175

TAe 4-6 tis '199 Ij 9li 510 TAG 101715
130i\DO 46ts66 1 1 2" 'i 10
1)5,.,Du ~o866 1 1 6 ~) 55 ~6

t31AOlJ 461366 1 1 60 j 4- . .

4()~66DE i~ 15 46tJ6o 1 1 33
lUQ7 lSD ---- 46eo6- .-.- - -~-_. _.

l0ADu ~6:.167 1007 15 Uti 111 111
11~ua 46867 !OO7 15 9 ~_7a_ t!J:
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tiE AN IS
H"'S. \J[V. IS

100 T!M[ UNITS.
11~ TIME UNITS.

T!M~ fOH
l:Ot>1PU:TIUN

4
8

2iJ9
204
108

13

PI10l.:EsS NuMBER J7 WAS NUT CUMPLETEO 23 TIME'S).

,kAI'I IS 1201) TIME UNITS.
R"'lS. JEll. lS u6J TI ~1 E UNITS.

ELAPSED ~EKCc.NTILE

T,ME POINTS

2300 0
~256 2
,,190 5
2080 10
1970 lS
1750 25
1530 J5
l~OO ;)0

610 u5
650 75
430 05
320 ~O

210 'liS
144 lid
100 1vO

•••••••• TOTAL ACTIvE •••••••• fit:ACENT OF" TASK TIME:
PROCi;.SS TIM':: TASK TIME NORMAL I Ii (,IUEUE

2d236 2\J236 99.9~
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wuEUt. STATISTIC~ 8'1' JNIT TYP,;. dA;)EL> ON ACT!VE TIME.

uN!T • ••• • • TIME Pt:RCi:.NTAGC:: 8'1' I-4UMIJER IN QUt::UE •••••• •• LENGTH ••
TYPE 1 2 j 4 5 6 ( >1 TUTAL &\VG MAX

JVERALL
4 1.6 1.9 1 .4 2.6 2.7 5.7 5-3 75.6 90.7~ 15.64 27
5 3.2 2.(;1 2.7 2.5 2.9 J'~ 4.8 0.7 22.66 1.00 8
7 3.6 2.~ 5.3 Q.ti 0.4 0.1,) 0.0 v.O 1~.86 0.30 6

42 2.4 14·5 0.0 v.O 0.0 0.0 v,O 0.0 10.86 0.31 2
.. 4 1.0 0.0 0.0 U.iJ 0.0 01\,'/ 0.0 0.0 1.00 0.01 1
.. 5 3.1 22.5 67.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9J.sO 2.52 3
J9 o.a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1

KEPOHT INTERvAt.
4 0.0 J.O 0.0 01\,) 0.0 V.V G.01OO.O 100.'JO l:!2.50 27
7 0.0 u.O 0.0 O.U 0.0 O.V /).0 0.0 0.00 0.00 1

45 0.0 O.OlOOd v.;) 0.0 O.V 0·0 0.0 101).00 3.00 3

UNIT UTILIZAT~ON ~TATISTICS

UI~ I T TOTAL ••••• PEA l,; t: IH OF" ACTIVE TI ME ••••••
UNIT IU TH1t.S ••• IN·USt. ••• .Dt-PENOENT •• FREt:
TY~E N\JMI:.l UsE.; uELTA TuTAL DEL.TA TOTAL TOTAL,.

* J 3 11 tiS 33.30 2'J.l1 1).00 0.00 10.8~

• .3 ~ 1193 33.3J 2'1.11 0.00 0.00 'O.8~
5 S 11 0.00 27.56 O.OJ 0.00 72.4,+

• ! 0 11lJ9 33.40 2~.26 0.00 :.>.00 10.7q
* 6 7 JO 0.00 O.lIO 0.00 0.00 99.60.. ~u 10 1 0.0.; v.OO i).00 0.00 100.00
• 20 11 1 0.00 v.ao Q.OO 0.00 100.0il
• ~O 1~ 1 0.00 v.OO 0.00 3.00 100.00
• 20 13 1 0.00 v.oo 0.00 0.00 100.0J.. 21 1£+ 1 o.Ou u.OO (). 00 0.00 l uo.Ou
* 21 15 1 0.00 U.OO (;).00 0.00 100.00
• ;.;:1 10 1 o.Ou v.oo 0.00 0.00 100.Ou
... 22 17 1 0.00 v.oo 0.00 0.00 100.00
* ~2 10 1 a.ou u.OO 0.00 0.00 100.Ou
* 23 l'i 1 0.0·,i u.OO 1).00 0.00 100.0u

SJ 2-. 1 0.00 ~.oo 0.00 0.00 99.0iJ
59 25 4 o.Ov 1'1.51 o.Ou 0.00 82.49
04 3J 3 o.Ou J..:;O 0.00 0.00 98.5u
oS 31 ,. 0.00 ;::.00 Q.OO 0.00 98.0u

• ~1 j~ 6 o.Ou u.OO 0.00 0.00 100.0u
* 51 3J 4 0.0101 0.00 0.00 0.00 100.00.. 03'1 3~ 5 o.Ou v.oo 0.0') 0.00 100.0u

* 37 3:) 4 O.Ou (J.vo 0.00 0.00 100.00
* 06 30 4 O.Ou .... 00 0·00 0.00 100.0u
* 40 37 5 a.ou 0.00 0.00 0.00 100.00
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