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Samenvatting.

De Rijks-Universiteit Limburg (RULg) bevindt zich

momenteel in een opbouwfase. In 1976 werd de Dienst
Informatie-Verwerking (DIV) opgezet. Deze dienst had
als eerste taak te bestuderen welke inforrnatieverwer

kende apparatuur er op de universiteit nodig was.
Dit verslag probeert een hulpmiddel te zijn bij het

bepalen van een geschikte computerconfiguratie. Hier

toe is de volgende weg bewandeld: allereerst werd

een inventarisatie van te verwachten computergebruik

gemaakt. Vervolgens werd bij andere medisch gerichte

centra gekeken welke computerconfiguraties aldaar

gebruikt werden. Hieruit resulteerde een mogelijke

oplossing voor de RULg. Deze mogelijke computercon
figuratie werd gesimuleerd met het doel tot een

gevoeligheidsanalysete komen. Als hulpmiddel bij deze

simulatie werd een simulatieprogramma geschreven met
de mogelijkheden van BOSS (Burroughs Operational System

Simulator) en gebruik makend van ASP (Algemeen

Simulatie Pakket).
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1.1 Rijks Universiteit Limburg.

In 1969 werd de beslissing genomen dat de 8° Medische
Fakulteit in Maastricht gevestigd zou worden. Op 9

januari 1976 werd de Rijks Universiteit Limburg (RULg)

officieel geopend. Ze bezit op dit ogenblik slechts

~~n fakulteit, n.l. de fakulteit der geneeskunde.

Een tweede fakulteit, de algemene fakulteit, wordt

voorbereid. De universiteit is verspreid over 4

lokaties in de stad, n.l. het Hoofdgebouw, waarin het
onderwijs gegeven wordt, de Abtstraat (Administratie),

Biomedisch Centrum (met de Laboratoria) en Vijverdal
(met voornamelijk niet laboratorium gerichte groepen).

De opzet van de universiteit verschilt op diverse

gebieden duidelijk van andere universiteiten;

er wordt getracht om zoveel mogelijk multi-disciplinair

te werken. Dit vindt zijn weerslag o.a. in het onderwijs

en de research [1] [2]. Het onderwijs is verdeeld over

6 jaren, met per jaar een centraal thema t.a.v. de
onderwijsstof. Elk studiejaar is verdeeld in zgn.

"blokken". Een blok is een eenheid van vier tot acht

weken waarin de studenten zich met een min of meer
afgerond onderwerp bezighouden. Dit onderwerp wordt

steeds door groepen van ongeveer zeven man bestudeerd,

die gemiddeld twee maal per week bijeenkomen in groeps

bijeenkomsten, geleid door een tutor. Aan het einde

van ieder blok vindt (in multiple choice vorm) een

toets plaats. Hierdoor krijgt de student een indruk
van de groei van zijn kennis in de voorbije periode en

bestaat de mogelijkheid voor de staf tot evaluatie van

het bloke
De organisatie van de faculteit is 0pgezet volqens een

matrix structuur.
capaciteitsgroepen
is ingedeeld in
zijn.

De mensen zi jn ingedeeld in verschillende

(monodisciplinair). Het onderzoek

projecten die mUltidisciplinair
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Kapaciteitsgroepen.

Kapaciteitsgroepen zijn in beginsel monodisciplinair

samengesteld (te vergelijken met de vakgroepen van de

THE). Dit geldt met name voor de "disciplinegroepen"

(b.v. Biofysica). Er zijn echter ook kapaciteits

groepen die veeleer een beroepsgroep dan een

disciplinegroep zijn (b.v. Huisartsgeneeskunde).

Daarnaast zijn er kapaciteitsgroepen die het midden

houden tussen beroepsgroep en aandachtsgebied (b.v.

Sociale Psychiatrie). Deze kapaciteitsgroepen die geen

pure disciplinegroep zijn, hebben een beperkt multi

disciplinair karakter. Voor huisartsgeneeskunde en

sociale psychiatrie houdt~t o.m. in dat tot elke groep

een socioloog behoort. De verschillende kapaciteits

groepen die te onderscheiden zijn vindt men in [1].

(BIz. 18 tim 23) •

Research.

AIle onderzoekaktiviteiten vinden plaats in projekten.

Er zijn op dit ogenblik in Maastricht acht hoofdprojekten.

die elk onderverdeeld zijn in deelprojekteni deze zijn

weer onderverdeeld in onderzoekelementen. Het feitelijke

onderzoek vindt plaats in deze deelprojekten en onderzoek

elementen en is veelal multidisciplinair opgezet. (zie

bijlage 1).

Naast de tijd die besteed wordt aan researchprojekten
hebbende leden van kapaciteitsgroepen ruimte voor "vrije

research"; hiervoor zijn zij aIleen verantwoording

schuldig aan de kapaciteitsgroep in zijn geheel.

1.2 Aanwezige Computerapparatuur.
De universiteit is in opbouwfase. Een van de onderdelen

bestaat uit de opbouw van rekenfaciliteiten. Een

"Commissie computervoorzieningen" bestaande uit een

aantal fakulteitsleden, heeft zich vanaf de beginperiode

bezig gehouden met deze materie. Het resultaat was de

oprichting van de Dienst Informatie Verwerking (D.I.V.).
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De commissie heeft ervoor gezorgd geen apparatuur aan te

schaffen, zodat de DIV met een geheel schone lei ken

beginnen. De Dienst Informatie-Verwerking begon zijn

werk op 1 september 1976. Op dat moment bezat de

Universiteit aIleen een computer (PDP-12) die gebruikt

werd ala dedicated computer bij een experiment

(ellipsometrie) en een teletype die via een kiesverbinding

met de B-6700 van de THE verbonden was.

Inmiddels is daar het volgende bijgekomen:

o

o

o

o

o

een Remote Job Entry en een teletype met optische

kaartlezer, verbonden met de B7700 van de THE.

een interaktief microcomputersysteem met drie

terminals (PDP-llV03).

een office computer voor de financi~le administratie.

twee terminals voor de bibliotheekadministratie

(aangesloten op landelijke bibliotheek-systemen

DIMDI, PIKA).

Er is een computersysteem (PDP-ll/04 voor laboratori

umwerk in bestelling en er zijn twee PDP-ll/34s in

aanvraagstadium.
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HOOFDSTUK 2

HET PROBLEEM EN DE PROCEDURES OM TOT EEN.....

OPLOSS~N~ TE KOMEN.
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2. Het probleem en de procedure om tot een oplossing te
komen.

Als we denken aan een computersysteem voor de universi

teit, dan kunnen we onderscheid maken tussen de volgende
typen gebruik:

Real Time: waarbij de computer binnen een korte

tijd (lO ~sec - 3 sec, afhankelijk van de toepassing)

een aantal bewerkingen uitgevoerd moet hebben.

Interaetief: waarbij de mens met de computer

communiceert via b.v. een beeldscherm.

Batch: waarbij jobs niet tijdkritisch door de

computer verwerkt moeten worden.

Bij universiteiten wordt ook de volgende (ietwat ver

warrende) benaming gebruikt:

Signaal- en Data-analyse: waarbij de computer

gegevens van processen Real Time bewerkt en eventueel

deze processen meet sturen. Dit type zal voornamelijk
voorkomen in een laboratoriumomgeving.

Real Time: waarbij real time en interactief via een

beeldscherm gegevens uit een database gemanipuleerd

worden.

Interactief (timesharing): waarbij interactief

aan programma-ontwikkeling gedaan wordt.

Batch: idem als de eerste indeling.

De laatstgenoemde indeling wordt in dit verslag gehanteerd.
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De computer wordt op de vo1gende gebieden ingezet:

Adrninistratief: het betreft dan meesta1 data

bestanden waarop eenvoudige bewerkingen toegepast
moeten worden.

Medisch: i.h.a. bestaande uit databestanden met

re1evante medische gegevens waarbij het computer

systeem als massa-ops1ag dienst doet.

Technisch/wetenschappe1ijk: meesta1 is dit type gebruik

meer gericht op de rekentechnische kwa1iteiten van de
computer (vaak ook floating point berekeningen).

Socio1ogisch: hierbij worden op een databestand

statistische berekeningen 1osge1aten (meer cpu

gericht dus dan administratief of medisch).

2.1 Het prob1eem. Het prob1eem is nu een voorste1 te doen

voor computerfaci1iteiten die een optima1e service aan

de gebruikers kunnen bieden. Hierbij moet rekening

gehouden worden met de vo1gende punten:

de huidige en de te verwachten wensen van de

gebruikers

de oomm~1 verkrijgbare software (in verband met

de beperkte mankracht za1 zoveel moge1ijk gebruik

gemaakt moeten worden van door fabrikanten te

1everen software)

het budget

de verspreide 1igging van de verschi11ende 10katies

de betrouwbaarheid van het gehee1.
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Een grote moeilijkheid nu is het verkrijgen van betrouw

bare gegevens m.b.t. computergebruik binnen de Universi

teit. Er is nog geen inzicht in de toekornstige uit

breidingen, zodat slechts korte termijn schattingen

gemaakt kunnen worden (maximaal 2 jaar). Aangezien nu
verwacht wordt dat een centrale computer eind 1978 in

gebruik zal worden genomen, zal het duidelijk zijn hoe

onbetrouwbaar dergelijke gegevens zullen zijn.

Deze onhetrouwbaarheid komt ook voort uit het feit dat

de Universitei t pas kort bestaat, waardoor het verloop

van de verschillende onderzoeken moeilijk te voorspellen

valt.

2.2 De Procedure. Om toch tot een zinvol voorstel te kunnen

komen, is de volgende procedure gevolgd:

Allereerst werd een inventarisatie van eisen gemaakt;

hierbij werd aan de toekomstige gebruikers gevraagd

welk gebruik ze in de toekomst (binnen :3 jaar) van een

computer zouden gaan maken. Van deze gegevens werden

de kwantitatieve aspecten met de nodige scepsis bekeken.

Nadat op deze manier een inzicht in de wensen van de

gebruikers verkregen werd, werd als tweedefase gekeken

naar bestaande oplossingen. Hiertoe werden soortgelijke

instituten bezocht, n.l. de universiteiten van Nijmegen
en Leiden en het Academisch Ziekenhuis utrecht.

Bij deze instituten werd gekeken welke computerconfigu

ratie daar gekozen was en waarom. Bovendien werd gevraagd

naar hun ervaring met de gekozen opzet, maar vooral ook

welke opzet nu door hen gekozen zou worden.

Met behulp van de aldus verzamelde gegevens werd een

mogelijke opzet van een computerconfiguratie geconstrueerd

Een en ander zoveel mogelijk in terugkoppeling met de
gebruikers. Om enig idee te krijgen over de gedragingen

van de voorgestelde faciliteiten werd hlervan tens lotte

m.b.v. simulatie een gevoeligheidsanalyse gemaakt. Hier

bij werd voornamelijk gelet op de belasting van de cpu en

randapparaten (kaartlezer, regeldrukker en disk) bij ver

schillend aanbod van werk en bij verschillende snelheid

van cpu.
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Om snelle modellering mogelijk te maken is een programma

geschreven dat de mogelijkheden van BOSS (Burroughs

Operational Systems Simulator) benadert, met een uit

breiding voor het maken van histogrammen.
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HOOFDSTUK 3

INVENTARISATIE VAN EISEN

14



3. Inventarisatie van het computer2ebruik.

3.1 In1eiding.

Dhr. Jager heeft een inventarisatie van de administratieve

gebruikers gemaakt, terwij1 door mij de andere gebruikers

ge!nventariseerd zijn. Aangezien nog geen oude inventarisatie

bekend was, werd bes10ten om per kapaciteitsgroep te informeren

naar hun wensen t.a.v. toekomstig computergebruik. Hiertoe

werd met een persoon van een kapaciteitsgroep een gesprek

gehouden. Hierin werd allereerst een uitleg van de onder

zoeken binnen de kapaciteitsgroep (waarbij binnen !3 jaar

computergebruik te verwachten is) gevraagd.

In ieder gesprek werden de eisen die deze onderzoeken stelden

gec1assifioeerd in termen van typen computerapparatuur

en vertaald in computer hardware. Vragen t.a.v. de te

verwachten werk1ast konden niet of slechts zeer globaal

beantwoord worden. Tenslotte werd gevraagd of hen een

afde1ing bekend was waar naar hun mening computergebruik

te verwachten was. Een grote belemmering voor een nauw

keurige inventarisatie bleek te zijn dat de Universiteit

pas zo kort bestaati de onderzoeken staan daarom vaak nog

niet vast en voorspe11ingen t.a.v. het verloop van het

onderzoek zijn vaak niet te doen.

Juist deze 1aatste vraag, de vraag naar andere afdelingen

met computergebruik, b1eek een bron vanwxrassingeni zo

kwam een oude inventarisatie [3] te voorschijn en werden

onderzoeken gemeld van kapaciteitsgroepen die zelf dit

onderzoek niet genoemd hadden. Achteraf is dit laatste

niet verwonder1ijk als men rekening houdt met de bijzondere

struktuur van de universiteiti door de multidisciplinaire

opzet van de onderzoeken in projekten kan men niet spreken

van onderzoeken per kapaciteitsgroep. De opzet van de

inventarisatie is dus niet goed gekozen; men zou per

onderzoekelement na moeten gaan of er computergebruik te

verwachten is. Daarnaast zou men per kapaciteitsgroep ook

de "vrije research" moeten onderzoeken.

15



Hoewel dus de inventarisatie om verschillende redenen

niet geheel juist en mogelijk niet uitputtend is, geeft

het toch voldoende informatie om als handvat te dienen

voor gebruik tijdens de verdere afstudeerperiode. Temeer

daar een inventarisatie in de opbouwfase van de univer

siteit slechts een heel kortstondig leven kent. We

moeten de gegevens van deze inventarisatie dan ook

slechts zien a19 een kwalitatief- en zeker niet als

een kwantitatief gegeven.

De inventarisatie is bijgewerkt tot 1 november 1976.

In Bijlage 1 wordt de inventarisatie van computergebruikers

gegeven, terwijl in de volgende paragraaf het resultaat
hiervan samengevat wordt. Op het einde van dit hoofdstuk

is een samenvatting in tabelvorm afgedrukt.
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3.2 Resultaat van de Inventarisatie.
Uit de inventarisatie komen de volgende wensen naar
voren:

een computer ter grootte van een PDP 11/60 of
11/70

een geheugengrootte is nog niet te bepalen
(" zo groot mogelijk")

een operating system dat geschikt is voor batch-,

interactief- en real time gebruik.

schijven, tapes, ponskaartlezer, regeldrukker en
plotter

lokatie Biomedisch Centrum.

Voorlopig is er sprake van drie procescomputers op het

Biomedisch Centrum en een procescomputer op Vijverdal,
die mogelijk elk een verbinding met de centrale computer

willen, voornamelijk t.b.v. groter rekenwerk en de
mogelijkheid van plotten van grafieken. Daarnaast zijn

er verschillende (voorlopig vier) gebruikers, allen op

het Biomedisch Centrum, die real time, laagfrequente

signalen in de computer willen inlezen. Een matig groot

rekenprogramma zal de data moeten verwerken en numerieke

resultaten op een teletype moeten printen.
Interaktieve gebruikers vindt men op alle vier lokaties:

drie op Vijverdal

een op het Hoofdgebouw

twee op het Biomedisch Centrum en

twee op de Abtstraat (administratief)

Ook batchgebruik komt voor op elke lokatie.
Op Vijverdal wordt gevraagd naar een kaartlezer, kaart

ponser, regeldrukker en magneetbandunit. De gewenste

programmeertalen zijn SPSS, Algol, Cobol en Mumps.

Op het hoofdgebouw wil men een optische kaartlezer als

invoer en een teletype (dezelfde als die bij interaktief)

als uitvoer.
Op de Abtstraat wil men twee teletypes met als taal Mumps.

Op het Biomedisch Centrum wil men de mogelijkheden van

floppy disk of dectape, ponsband en kaartlezer als in

voer en regeldrukker/plotter en storage scope met hard

copy als uitvoer met als programmeertaal Fortran en ook

wel Algol.
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4. Bestaande 9Plossingen.

4.1 Inleiding.

Dit hoofdstuk behandelt de opzet van andere, medisch gerichte,

Universitaire computercentra. Gekozen zijn de universiteiten

van Nijmegen, Leiden en Utrecht, waarbij speciaal aandacht

besteed werd aan de medische fakulteiten en de academische

ziekenhuizen. Opvallend is dat deze in het algemeen zo

nauw met elkaar verweven zijn dat niet van gescheiden com

putergebruik gesproken kan worden. Een situatie zoals in

Nijmegen waarbij voor de combinatie medische fakulteit/

ziekenhuis een gecombineerde computergroep opgericht is

lijkt dan ook zinvol. Hierdoor kunnen systemen die uit de

research voortgekomen zijn op een soepele manier in de

"produktie" van het ziekenhuis opgenomen worden.

De bezochte universiteiten bleken aIle een stervormig net

werk opgebouwd te hebben: centraal een systeem ongeveer

ter grootte van een PDP 11/45 met veel randapparatuur en

decentraal core-only machines die vanuit de centrale

machine geladen worden. De decentrale computer doet dienst

als preprocessor en verzorgd de data-akwisitie. Er bestaat

een tendens om, nu er meer goedkopere achtergrondgeheugens

beschikbaar komen, de decentrale machines hiermee uit te

rU8ten. Hierdoor kan de decentrale machine ook werken

zonder dat de centrale machine beschikbaar behoeft te zijn.

De capaciteit en de betrouwbaarheid van het netwerk in zijn

geheel worden hierdoor aanmerkelijk verhoogd, terwijl de

kosten relatief laag zijn. (In Leiden zou een dergelijke

opzet in 1974 13% duurder zijn geweest; nu zal het ver

schil vermoedelijk kleiner zijn). Bij de ziekenhuizen bleek

er behoefte te bestaan aan een centrale databank. In

Leiden is hiervoor een z.g. ziekenuis Informatie-Systeem

(ZIS) ontworpen.
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utrecht heeft dit systeem overgenomen en heeft hieraan

op een elegante wijze een computersysteem voor medisch

technisch rekenwerk gekoppeld. Hierdoor heeft men voor

beide computersystemen een back-up computer, waardoor de

beschikbaarheid van de systemen bijzonder hoog is.

4,2 Nijmegen.

Er werd een bezoek gebracht aan de afdeling Medische
Informatie-Verwerking (MIV) , sektie signaal- en data
analyse van het Sint Radboud Ziekenhuis en de Fakulteit

der Geneeskunde, Er werd gesproken met lng, G, Meulman

Comml.SSl.e
Automatisering

Ziekenhuis
Direktie

fin

econ

dir

ziekenhuis
afdelingen

Fakulteit
Bestuur

I
~ _ _ __ .L __ ........,. _ ~ fin

advie zen econ ,
dir

fakultei ts
afdelingen

pers. zaken .. ~

MlV

10- instr.dienst

Techn.Dnst/
~ Planbureau

Centr.Civiele
~. tDl.ens •

Centrale Diensten

Fig. 4.1
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De commissie automatisering heeft tot taak de ontwikkel

ingen te sturen en te trachten deze zo ver mogelijk voor
uit te plannen. Ze probeert de automatisering af te

stemmen op aktiviteiten elders, zoals op PALGA (Pathalo

gisch Anatomisch Landelijk Georganiseerd Archief) ,

Klinische Chemie en Apotheek. In de commissie hebben

leidinggevende functionarissen van de betrokken afdelingen

zitting, evenals de directeur van het Universitsir Reken
centrum. De commissie adviseert omtrent de aktiviteiten

van de afdeling MIV aan ziekenhuisdirectie en fakulteits
bestuur.

4.2.2 Q!2~!!!~!~.
. _- --

In 1971 ging de afdeling Medische Informatie Verwerking

(MIV) van start met o.a. als doel te komen tot coOrdinatie

van aIle automatiseringsaktiviteiten in het ziekenhuis en

de medische fakulteit. De reden van oprichting was het

groeiend besef dat de aanwezigheid van een Universitair

Reken Centrum (URC) aIleen, niet voldoende was om in de

specifieke wensen en noden van vooral het ziekenhuis te

voorzien. Projekten alsl de klinisch-chemische laboratoria,

de ziekenhuisapotheek, de pati~ntenadministratieen de

financiAel-ekonomische administratie werden door deze
afdeling ter hand genomen. In 1973 werd besloten samen te

gaan met de in 1969 opgerichte rekenmachinegroep van de

afdeling Medische Fysika. Hiertoe werd de sektie Signaal

en Data-analyse (SDA) opgericht, zodat de dienstverlenende

aktiviteiten van het ziekenhuis en de fakulteit, op dit

gebied gebundeld werden.

De afdeling MIV bestaat nu uit een zestal sekties (zie oak

[5]) :
algemene zaken en opleiding (hoofd, sekretariaat,

opleidingen)
werkvoorbereiding en planning (hieronder vallen aIle

systemen die in produktiefase zijn gekomen)
signaal en data-analyse (real time, interaktieve systemen)

systemen en technieken (operating- en communicatiesystemen)

projektontwikkeling en onderhoud (ontwikkelen en up to

date houden van operating systemen)
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4.2.3 ~~~!!_2=~!~!~!!!_~~_~=_~!~.

Het gebruik van computerapparatuur in ziekenhuis en

fakulteit kan in de volgende kategori~n ingedeeld worden:

1. signaal- en data-analyse

2. timesharing service voor interaktief rekenwerk
3. batch projekten

4. real time projekten (zoals pati~nten identifikatie,

de apotheek en de klinisch-chemische laboratorial.

ad-l. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van PDP-ll

computers (zie volgende paragraaf).

ad 2,3+4. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het U.R.C.,

waar een IBM 370/158 opgesteld staat. Een

data-100 datacommunikatie-eenheid staat in het

ziekenhuis opgesteld. Men denkt t.b.v. de

real time projekten een eigen computer

(IBM-S370/ll5) aan te schaffen.

Vergelijk het bovenstaande

kleine computergebruikers

grote computergebruikers

medisch informatiesysteem

met Leiden:

ad 1.

ad 2 en 3.

ad 4.

4.2.4 QE!!~_£~~e~~!!2!~!!~~_2~i_2Q~_1~1·

Er moeten twee lokaties onderscheiden worden, n.l. het

ziekenhuis en de fakulteit. Op beide lokaties staat als

centrale computer een PDP-ll/45, met daaraan gekoppeld

enkele PDP-ll/10's(i.h.a. core only) en een of enige lokale

experimenteerkamers. Zie hiertoe bijlage 2. De PDP-ll/45

isuitgerust met de nodige randapparatuur, zoals: een

decwriter, grafisch beeldscherm, lineprinter, papertape

reader/punch, enkele disks (1,2ffi~), mag tape, dectape,

plotter en teletype. Hij bezit een floating point processor

en heeft ±80KW geheugen. Een PDP-ll/10 wordt een terminal
genoernd en doet dienst als multiplexer. Om data-akwisitie

te kunnen plegen zijn aan de PDPs A/D en D/A converters met

een real time clock (ARll of LPSll) gekoppeld.
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De afstanden tussen de centrale computer en de terminals

1iggen tussen de 60 en 500 m. De verbinding tussen de

computers voor het overzenden van data bestaat uit een

kabe1 met twisted pair aders, waarover 16 bits parallel

(full duplex) overgeseind worden {6]. Hiermee kan

theoretisch een sne1heid van 1 MW/Sec gehaa1d worden.
Daarnaast is er een 9600 Baud verbinding met behu1p waar

van een console met de centrale machine verbonden is

(Remote Control). A1s console wordt een Tektronix 4010
grafic display met hard copy unit gebruikt. nit is
gedaan omdat een grafisch display en een goede reso1utie

bij experimenten abso1uut noodzake1ijk worden geacht.

De configuratie is geschetst in bij1age 3. De terminal van

Cbghee1kunde bestaat uit een vast opgeste1de PDP11/10, waar-
aan,beha1ve een verbinding met de centrale compute~ ook nog

een p1aatse1ijk 1ijnennet gekoppe1d is. Deze 1ijnen ver

binden de experimenteerruimte met de computerkamer; een

data-akwisitiesysteem plus console is verrijdbaar gemaakt

en kan bij het experiment gep1aatst worden.

Bij Medische Fysika zijn op een LPS systeem, dat direkt op

de PDP 11/45 is aanges10te~meerdere 1aboratoria aanges1oten.

Op een connector panel kan me~d.m.v. doorverbindinge~elk

experiment aans1uiten op het data~akwisitie systeem.

4.2.5 2e~E~~!~i_~~!E!~'

Een terminal is in het a1gemeen core-only. Hij wordt

gebruikt voor eenvoudige, direkte sturing van een proces

en/of voor data-akwisitie met eenvoudige preprocessing.

De data zu11en meesta1 doorgestuurd worden naar de centrale

machine. Deze data worden daar verwerkt, waarna de resu1

taten op het console of elders zichtbaar worden gemaakt.
Ook programma-ontwikke1ing kan uitsluitend op de centrale

machine gebeuren en gaat buiten de PDP 11/10 om (via het

console). De programma's moeten vanuit de centrale com

puter ge1aden worden. Men kan nu kiezen uit twee a1terna

tieven. men werkt met of zonder een klein ze1f ontworpen

operating system, de 10-manager [6]. Het tweede aLterna

tief kan gekozen worden indien er geen data-transport met

de PDP 11/45 hoeft p1aats te vinden.
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De lO-manager beslaat ~lK; hij verzorgt o.a. de

communicatie met de PDP 11/45. Onder de lO-manager

kunnen programma's geladen worden, die de data van

experimenten verzamelen, eventueel gedeeltelijk ver

werken en doorsturen naar de PDP 11/45.

In de centrale machine is tot nu toe het operating

system DOS gebruikt. Voor communicatie met de terminals

is het programma Tencom ontworpen (zie bijlage 4). DOS

is een real time, single user operating system. Aan

gezien er meerdere terminals op een centrale machine

aangesloten zijn, zal het duidelijk zijn dat er een

afspraken-systeem zal moeten zijn voor het ~ebruik van

deze machine. Er is dan ook per centrale machine een

gebruikerscommissie waarin de gebruikers samen een tijd

verdeling voor de duur van drie maanden vaststellen.

om op andere tijden toch experimenten te kunnen doen

wordt in de kliniek gebruik gemaakt van een analoge

recorder. om de stijging in computergebruik op te

kunnen vangen werd besloten over te stappen op RSX-llD,

een real time, multi user operating system. De opzet

bij de terminals bleef ongewijzigd, aIleen de communica

tie programma's werden aangepast. Op de centrale

machine kunnen nu twee man werken (programma-ontwikkeling,

off line verwerken van rneetresultaten, enz.), terwijl

tegelijkertijd een terminal actief kan zijn. De PDP 11/45

werd hiervoor uitgebreid met een extra disk en meer

geheugen.

25



4.3 Leiden.

De Rijks Universiteit Leiden (RUL) en het ~~ademisch

Ziekenhuis Leiden (AZL) werden bezocht. Bij de RUL werd een

bezoek gebracht aan het Centraal Reken Instituut, afdeling

Kleine Computers (Ir.F.A.van Hall/~h. Geurts), aan de fakul

teit der Wis- en Natuurwetenschappen, vakgroep Biofysica

(Ir.R.E.Kooi) en aan de Medische Fakulteit Leiden, vakgroep

Medische Statistiek en Informatieverwerking (Ir. C.L. Tuinstra).

In het AZL werd een demonstratierniddag van de Centrale Dienst

Informatieverwerking over het ziekenhuis informatie-systeem

bijgewoond.

4.3.1 P1aats van de verschillende afdelingen.-----------------------------------._--

+
Centr.Dienst
Info Verwerking.

Centrale Diensten

I
kleine

computers.,.
I

Universitai
Reken/Advies
Commiesie

grote
computers,

.- ....L... --f.:.entrale

iensten

Med.Stat. iofysica
Info
Verwerk' vakgroepen

vakgroepen

Corr.missie van
)de ine compute r

gebruikers

gebruikerscommissie
v.d. Centrale Grote

Rekenrnachine.

Fig. 4.2
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4.3. 2 QES~!.~~~~~.

Het ziekenhuis en de universiteit zijn bestuurlijk van elkQar

gescheiden, ook op computergebied. De contacten tussen AZL

en de medische faku1teit lopen voornarne1ijk via Prof. Dr.

A.R. Bakker die zowe1 Hoofd van de Centrale Dienst Informatie

Verwerking (COIV) als hoogleraar bij de vakgroep Medische

Statistiek en Informatieverwerking is.

Prograrnrnatuur, ontwikkeld bij de Medische Fakulteit (MFL),

kan door het ziekenhuis overgenomen worden om in de

"produktie" gebruikt te worden.
Een van de centrale diensten van de RUL is het Centraa1

Rekeninstituut (CRI). Het CRr is het overkoepe1end orgaan

m.b.t. computerverwerking. Het CRI financieert, beheert en

bemant de centraa1 opgestelde rekenfaci1iteiten en heeft een

adviesfunktie t.a.v. de decentraa1 op te ste1len rekenfacili

teiten [7]. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de "grote

computer", een dubbe1e IBM 370/158,en de "k1eine computers",

drie PDP 11/455 met een aantal PDPll/lOs.

De grote computer wordt gebruikt voor batchgewij"s en inter

aktief rekenwerk. De k1eine computers zijn bedoe1d voor

gegevensverwerking in 1aboratoriurn-omgeving, real time inter

aktief. Er zijn een drieta1 adviescomrnissies:

de Universitaire Reken/Advies Comrnissie (URAC), een advies

orgaan van het college van bestuur (CvB) m.b.t. uitbreiding

en/of vervanging van rekenapparatuur voor de gehe1e

universi tei t.

Gebruikerscommissie van de centrale grote rekenmachine.

Cornrnissie van kleine computergebruikers.

De 1aatste twee comrnissies verstrekken informatie en adviezen

aan het CvB, de URAC, de direkteur van het CRI en ieder

ander binnen de universiteit die daarom vraagt.

4.3.3 Opzet Computernetwerk •

.. Grote"
Computer

Multi-Project
Computers

Pre Processors

Projekt-gebonden
Computers

o
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Men onderscheidt drie niveau's [7):

- Preprocessors of projektgebonden computers;

Een preprocessor is een bij een experiment staande computer

i.h.a. core only met console en A/D (Evt. D/A) converter.

Meestal zijn het. PDP 11/10's (tegenwoordig 11/04 of 11/34)

met 16-28 KW geheugen.

Een projektgebonden computer is een bij een experiment

staande computer met een achtergrondgeheugen, zodat een stand

alone situatie mogelijk is. Randapparatuur en processor zijn

geheel afhankelijk van het te sturen proces.

- Multiprojekt computers (M~C): Slaan data op afkomstig van ex
terne (meet-) apparatuur en/of gekoppelde preprocessors. Real

time verwerking blijkt nauwelijks mogelijk. Verder

zijn er 4 - 6 terminals op aangesloten. De computers (nu

drie PDP 11/455 met 96 - 128 K geheugen) zijn multige

programrneerd en worden voor meerdere projekten gebruikt

(tot 7 PDP 11/10s). De randapparatuur is geconcentreerd

rond deze computers.

- De "Grote Computer": de MPCs hebben een doorverbinding

(via een 2780 emulator) met de centrale IBM 360/158. Hier

door kunnen reken- of geheugenintensieve programma's door

gespeeld worden naar een machine die voor dit soort werk

geschikter is.

De communicatie wordt verzorgd door het softwarepakket

DECNET met snelheden van 9600 Baud voor alle verbindingen

behalve tussen de MPCs onderling, die een dubbele snelheid

halen. De verbindingen zijn vaste telefoonlijnen. Het

netwerk en de configuratie (in het CRI) is geschetst in

bijlage 5.

4.3.4 QE~~~~!~S_~l!~~~!.

Het in 1970 uitgekomen RSX-IID is voor de MPCs gekozen,

omdat een multi-user operating system nodig was. Toen in

1975 de RSX-IID, versie 6, uitkwam, is hiervoor gekozen boven

RSX-IIM, versie 2, omdat de laatste nog te slecht geacht werdi

er werd nog te weinig periferie 'gesupport', terwijl ook nog
geen accounting system aanwezig was.
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NU, in 1976, heeft DEC aangekondigd dat RSX-I1D gestabi

1iseerd wordt, d.w.z. er komt geen verdere uitbreiding

van systeemfaci1iteiten en de nadruk wordt ge1egd op de

betrouwbaarheid. Vandaar dat weer bekeken wordt of over

gegaan moet worden op IkS of RSX-11M i.p.v. RSX-IID (V6.2).

De huidige release van lAS (V1.1) verschilt t.o.v. RSX-11D

op de volgende punten [8l.

uitgebreide timesharing faci1iteit.

goed "human interface" (digital Integrated Command

Language). Bij onervaren gebruikers is de interface

van RSX-11D tame1ijk moei1ijk.

+12K groter.

De executive van lAS en RSX-11D z~Jn vrijwe1 vo11edig

identiek zodat de bezwaren van RSX-11D, de grote overhead

en daardoor traagheid van het operating system, en de grote

hoevee1heid gebruikt geheugen (60K inc1 DECNET), ook voor IAS

zu11en ge1den. RSX-11M (release 3) heeft nagenoeg a11e

faci1iteiten die bij RSX-11D (V6Bd.i. de versie voor

V6.2) beschikbaar zijn. Niet beschikbaar zijn:

timesharing faci1iteiten

input spooling van kaart1ezer

batch

Voorde1en van RSX-11M zijn:

10 a 16K k1einer

sne11ere interrupt afhande1ing.

De interne struktuur van RSX-11M verschi1t gehee1 van RSX-11D

zodat overgang van de 1aatste naar de eerste vee1 extra werk

za1 betekenen.

Voor de preprocessors propageert men RSX-11S, maar in werke

1ijkheid is slechts een machine hiermee uitgerust. Andere

machines draaien onder RT11, DOS of minibos: een OD de MFL

ontwikke1d operating system (real time, time sharing).

Minibos wordt nu uitgebreid met DECNET.
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4.3.5 g~Q~Yl~_Ysn_h~!_n~!~~f~_9QQ~_§~_!~~Bl!~1!_9~!_~~2=_§n.

~~EE~~~!~~~E~~EE~~~
Op het Huygens lab zijn op de centrale PDP 11/45 en via

PDP 11/10s twee secundaire I/O bussen aanges10ten (zie

bij1age 4). De eerste is een CAMAC systeem; de tweede

(biofysica) is een eigen ontwerp en kan verge1eken worden

met het CAMAC systeem. De situatie is (vereenvoudigd)

a1s vo1gt:

CAMAC
1 Mb/sec

ASTROSCAN

Fig. 4.4

I/O bus (1 MW/sec)

Een PDP 11/10 wordt gebruikt a1s front end computer voor

de 11/45 of de PDP 9. Hierop aanges10ten is een secundaire

I/O bus, die bestaat uit een parallel verbinding (18 bits

data, adres, enz) van 1 MW/sec en die 1angs a11e 1aborato

ria loopt. Bij elk lab is een aftakking gemaakt~ op

deze aftakkingen zijn een teletype en de apparatuur aan

ges1oten. De apparatuur kan bestaan uit preprocessors

(11/10s), dedicated computers (11/03) of hardware (transi~nt

recorder, averager, A/D converter, enz.). E1ke computer

heeft a1s achtergrondgeheugen een ze1f gebouwde dual

cassette. De 11/45 en de 9 worden gebruikt voor:

Ops1ag van gegevens

Ontwikke1en van programma's

Uitvoeren van uitgebreide programma's en het maken van

plots.

Draaien van registratieprogramma's (data-analyse

programma's)

Hiertoe zijn de computers uitgerust met een uitgebreide set

randapparatuur1 magtape, schijven, printer, plotter, A/D

converters, enz. en drie TV scan converters. Bij elk
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experiment staat n.l. behalve een teletype, ook een TV

apparaat waarop plots gegenereerd kunnen worden (ook hier

wordt weer een grafic display per experiment noodzakelijk

geacht) •

4.3.6 Gebruik van het netwerk door de MFL.
---------------------------------~--Het stervormig subnet bij de MFL is als voIgt opgebouwd:

(zie ook bijlage 5)

Fig. 4.5

urologie

KNO

kindergeneeskunde

pathologie

hystochemie
fysiologie C

fysiologie B

exper.cardio

fysiologie A

.neurofys.

De cornrnunicatie verloopt onder DECNETj aIle verbindingen

hebben een snelheid van 9600 B (synchroon). De 11/45

bezit 96K (binnenkort +32K) geheugen en draait onder

RSX-ll D. De decentrale machines bezitten nu in het alge

meen ~K en zijn opgezet als core-only computers. Het

operating system is het zelf ontwikkelde minibos (real

time, time sharing, multi-user system) met DECNET aanpassing.

Bij elke machine gebruikt men een grafisch beeldscherm

(4006) als console. Men ziet bij steeds meer machines

achtergrondgeheugens verschijnen (cassettes, floppy disks)

en andere eenvoudige randapparatuur (met als operating

system (CAPS of RTll), in tegenstelling met de oorspronke

lijke opzet. Indien men nu opnieuw zou moeten beginnen,

zou men dan ook voor stand alone machines kiezen met

eenvoudige achtergrondgeheugens en de centrale machine aIleen

gebruiken voor programma ontwikkeling en het verwerken van de

eindresultaten van de experimenten_.
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4.3.7 ~~~_~~~~~~~~~~_!~!~~~~!~:~l~~~~~_i~!~L.

Het ZIS is opgebouwd rond een databank en is opgezet met de

volgende doelstellingen [11]:

effici~nter gebruik van de beschikbare resources

kwalitatieve verbetering van de service aan de pati~nten

assistentie voor mediRche research projekten

hoge beschikbaarheid (gebleken is een beschikbaarheid

van 99,8%)

eenvoudige toegang voor bevoegden

lage kosten ($350 per terminal per maand bij 120 terminals).

Het projekt werd in 1972 opgezet met een looptijd van vijf

jaar. Het projekt werd gesponsored door het Ministerie van

Onderwijs en door de NOBIN (offici~el heet het systeem het

NOBIN-ZIS). Het ZIS is opgebouwd rond de PDP 11/45 (dubbel

i.v.m. de beschikbaarheid) met 90K geheugen en met het

operating system BOS (zie bijlage 6). Bos is een zelf ont

worpen systeem voortkomend uit DOS, met de volgende eigen

schappen:

hogelijk conversationeel

snelle response (in 90% van de gevallen binnen 3 sec.

antwoord) •

gebruik in een real time omgeving

groot aantal meersoortige terminals aan te sluiten

(meer dan 150).

groot random access extern geheugen (meer dan 150 ~fu)

data base mogelijkheden via formele interface

groot volume voor output (meer dan 150.000 berichten

per dag; met een 11/70: meer dan 300.000 berichten).

hogere gestandaardiseerde programmeertaal (fortran IV).

M.b.v. terminals kan men op een snelle manier gegevens

van een patient in de database invoeren of uitlezen.

Per patient behoeven de gegevens slechts eenmaal ingevoerd

te worden, waarna ze op elke andere terminal door bevoegden

bereikbaar zijn. Veel aandacht is hierbij besteed aan

privacy problemen.
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Beha1ve het grote aanta1 terminals zijn er ook

1aboratoriumcomputers op het systeem aangesloten om

1ab-resu1taten rechtstreeks in het databestand in te

voeren (na contro1e in het lab). Verder wordt ook de

administratie (financi~e1, magazijn, 1aboratorium)

door het systeem verzorgd.

Het b1ijkt een goed werkend, comp1eet systeem te zijn

met tevreden gebruikers.

4.4 Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU).

Er werd een bezoek gebracht aan de Centrale Computer

Afde1ing (CCA) van het AZU. Gesproken werd met:

P. Schuerman

J. Helder

w. Scharf

J. Renswouw

C. de Graaf

P. Spoelstra

(CCA, a1gemene leiding)

(CCA, opbouw computernetwerken)

(CCA, lab. automatisering)

(CCA, systeem & app1ikatieprogrammatuur)

(Nuc1eaire Geneeskunde, Cornputertoe

passing van Nuc1eaire C~neeskunde)

(K1inische Neurofysio10gie, Computer

toepassing voor k1inische Neurofysio

10gie) •

4.4.1 P1aats van de CCA.------------------
De centrale cornputerafde1ing is een van de diensten van

het Acadernisch Ziekenhuis en staat gehee1 los van de

universiteit. Contacten met de universiteit, speciaa1

met de Medische Faku1teit, 1iggen op het informe1e v1ak,
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4. 4.2 Q~g~~!!~!!_y~~_~~_£S~.

In 1960 is het AZU begonnen met automatisering van de

administratie (toen nog de mechanische administratie).

In 1969 werd de Centrale Computerafdeling opgericht met

als doel de volledige ziekenhuis-automatisering. Aan

gezien men zich realiseerde dat volledige automatisering

zeer veel werk zou gaan kosten, besloot men heel klein te

beginnen en stap voor stap verder te gaan en voor opbouw

van eigen e~varing te zorgen.

Men is begonnen met de automatisering van de laboratoria

(er zijn meerdere labs verspreid over het terrein; er

is geen centraal lab), waarbij met het grootste lab

gestart is. In 1970 is een IBM 1800 aangeschaft bedoeld

voor data-akwisitie van rneerdere labs, terwijl nu ook

de administratie (batch) hierop gedaan wordt. De deel

systemen die nu operationeel zijn vindt men in [17].

om tot volledige automatisering te komen was er een

ziekenhuis informatiesysteem gepland in 1973. Al vanaf

1967 heeft men in het buitenland verschillende ZIS

projekten bestudeerd. Men zag deze projekten echter

steeds stuklopen, waardoor men uiterst voorzichtig

te werk wilde gaan.

Toen in 1973 dan ook bleek dat de organisatorische

infrastructuur te gecompliceerd was (o.a. de identifi

katie was niet uniform) werd het ZIS projekt uitgesteld.

Ret uitstel werd nog verlengd doordat men de resultaten

van het Leidse ZIS systeem moest afwachten. Teen die

resultaten gunstig bleken te zijn heeft men besloten

dit systeem over te nemen en waar nodig aan te passen

aan de situatie op het AZU. Ret computersysteem hier

voor is onlangs geleverd.

Ret organisatieschema is getekend op bijlage 6.

34



Toen in 1973 dan ook bleek dat de organisatorische infra

struktuur te gecompliceerd was (o.a. de identifikatie was

niet uniform) werd het ZIS projekt uitgesteld. Het uitstel

werd nog verlengd doordat men de resultaten van het Leidse

ZIS systeem moest afwachten. Toen die resultaten gunstig

bleken te zijn heeft men besloten dit systeem over te

nemen en waar nodig aan te passen aan de situatie op het

AZU. Het computersysteem hiervoor is onlangs geleverd.

Het organisatieschema is getekend op bijlage 6.

4.4.3 Qe~~~_£~~e~~~!-~~~~~~~-~~Q.

Men heeft twee computersystemen en weI t.b.v.:

- het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS)

- Medisch/Technisch Rekenwerk.

Het ZIS is eenzelfde systeem als in Leiden ontwikkeld is,

echter met modernere hardware (een dubbele PDP-II/70,

disks: RP04) waardoor men grofweg een faktor twee sneller

de inforrnatie kan verwerken. Voor het medisch technisch

rekenwerk is een PDP-II/55 in bestelling, die als back-up

een van de II/70s van het ZIS zal krijgen:

De opzet is als voIgt (zie ook 4.3.7 en (13]).

ADC

Radio
Therapiee-e

Fig. 4.6



Een 11/70 heeft tot taak de gebruikers van de databank

(het ZIS) te bedienen. Hiertoe zijn een groot aanta1

terminals op deze computer aanges1oten. Een IBM 1800

dient a1s front-end computer voor de 11/70. Het doe1

hiervan is de ana10ge en digita1e gegevens uit de labs

voor te bewerken en de resu1taten aan de databank door

te geven. Later za1 misschien ook het HP2100 systeem

van nuc1eaire geneeskunde aanges10ten worden (zie bij1age

8). Daartoe zijn er preprocessors en A/D convertors op

aanges1oten. Deze preprocessors zijn in principe core

only. De 11/55 is dan ook uitgerust met de nodige

randapparatuur. De berekende resu1taten kunnen vanuit

de 11/55 naar het ZIS doorgestuurd worden. Verwacht

wordt dat er meerdere preprocessors zu11en komen (hart

catheterisatie, enz.).

De tweede 11/70 wordt gebruikt a1s back-up machine voor

de eerste 11/70 en de 11/55. Hiertoe kan hij, via een

switch, de aan deze computers aanges10ten randapparaten

overnemen. Bij de 11/70 is deze switch een soort

te1efooncentra1e, bij de 11/55 betreft het een unibus

switch. Het is niet vo1doende slechts twee computers

te gebruiken, omdat de beschikbaarheid voor de routine

verwerking van het medisch rekenwerk dan te gering zou

zijn.

4.4.4 QE~E~E!~g_§~~E~~~.

Het ZIS gebruikt BOS (zie Leiden). Er werd nagegaan of

dit operating system ook voor de 11/55 kon vo1doen. Dit

b1eek niet het geva1 [13].

BOS voorziet niet in sne11e AD conversies

onder BOS krijgen typische rekenprogramma's een 1age

prioriteit

maxima1e programmagrootte onder BOS is 16 KW, terwij1

vo1doende overlay voorzieningen niet aanwezig z~Jn.

BOS support niet de effici~nte FORTRAN IV PLUS

compiler.
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Men heeft gekozen voor RSX-llM boven RSX-11D vanwege:

minder geheugengebruik

hogere effici~ntie

kleinere responsetijd

lagere softwareprijs.

De genoemde nade1en zijn nog duidelijker bij lAS vergeleken

met RSX-llM. In de preprocessors gebruikt men RSX-llS.

Voor communicatie DECNET.

4.4.5 ~~~~~E~~!~_~~E~~~E!~~~!~~.

Op de 11/70 van het ZIS is, via de switch o.a. een 1MB

1800 aangesloten, die het lab rekenwerk voor zijn

rekening neemt.

ADC

GEMSAEC

ADC

ADC

I
analoge
signa1en

auto
ana1ysers

enz.

TERMINALS

~~
r--------J

Fiq'.' 4.7

De IBM 1800 heeft tot doel:

data-akwisitie van verschillende lab. apparaten

data-reductie

ondersteunen van de administratie

Op de computer zijn ook preprocessors en dedicated com

puters aangesloten. Er is een trend om apparaten met

ana10ge signa1en steeds meer te vervangen door

inte1ligente digitale apparatuur (micro computers).

37



HOOfDSTUK 5

BASISONTWERP VAN DE CONFIGURATIE.
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5. B-asisontweg> van de confi2uratie.

In dit hoofdstuk worden eisen gesteld en mogelijkheden

gegeven t.a.v. computerfaciliteiten die geschikt zijn

voor de RULg. De hier gegeven faciliteiten hebben

uitsluitend be trekking op de universiteit en niet op

het toekomstige Academisch Ziekenhuis.

Achtereenvolgens zullen behandeld worden:

enige achtergrondgedachten: een van de mogelijk te

gebruiken computerfamilies: eisen die aan de operating

systems gesteld moeten worden en een mogelijke computer

configuratie.

5.1 Enige Achtergrondgedachten.

Uit de inventarisatie blijkt dat er op de RULg vier

kategori~n gebruikers onderscheiden kunnen worden (zie

ook hoofdstuk 3):

1. signaal- en data-analyse (laboratoria).

2. timesharing voor interaktief rekenwerk (rnodel

studies, onderwijs- en programma-ontwikkeling).

3. batch projekten (rekenprogramma's, administratie).

4. real time projekten (in de toekomst: MEMIC,

bibliotheek, mogelijk ook de apotheek en pati~nten

identi ficatie) •

Kategorie 1 stelt vaak zeer hoge eisen aan de snelheid

zowel bij honoreren van een interrupt als de rekensnel

heid, en aan de communicatiemogelijkheden. De gewenste

responsetijd ligt, afhankelijk van de toepassing, tussen

10 ~sec en 15 sec. Met de responsetijd wordt hier de

tijd tussen de eerste interrupt en het terugsturen van

de berekende resultaten bedoeld.
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Kategorie 2 stelt voornamelijk hoge eisen (binnen 3-15

sec antwoord) aan de rekensnelheid (i.v.m.het mogelijk

rekenintensief zijn van dit soort programma's), de geheu

gengrootte, en in mindere mate, de responsesnelheid.

Batch projekten stellen voornamelijk eisen aan de in- en

uitvoermogelijkheden en aan de geheugengrootte.

Kategorie 4 stelt hoge eisen aan de responsesnelheid

(binnen 3 seconden antwoord) en aan het achtergrondgeheu

gen, maar maakt slechts in geringe mate gebruik van de

rekencapaciteiten van de computer.

Juist door de extreme eisen die 1 stelt aan de snelheid,

waarbij ook langdurige programma's mogelijk zijn, is deze

slechts moeilijk te combineren met 4 en ook weI met 2 die

eveneens snelheidseisen stellen. Het lijkt dan ook

verstandig om in ieder geval de real time projekten op

een eigen systeem te laten draaien, indien deze projekten

omvangrijker gaan worden. Mogelijk zou zelfs gedacht

kunnen worden aan het Ziekenhuis Informatie Systeem zoals

Leiden dat gerealiseerd heeft. In de nabijere toekomst

zou er echter aan gedacht moeten worden om kategorie 1

van 2 en 4 te scheiden. Kategorie 2 en 4 zouden dan van

een " rekencentrum" gebruik kunnen maken, waarvan ook het

merendeel van de batch projekten gebruik maakt. De rest

van de batch projekten kan door het andere systeem opge

vangen worden.

De situatie wordt dan dus als voIgt:

een systeem voor signaa~en data-analyse met hierbij

de mogelijkheid van prograrnma-ontwikkeling en het

draaien van enige batch programma's.

een systeem voor time sharing en real time gebruik

en bovendien het merendeel van de batch programma's.

Het is echter naar mijn idee niet re~el om nu a1 twee

(al of niet) gescheiden systemen op te bouwen. Daarvoor

is de vraag naar computertijd nu nog te klein. Vandaar

dat het netwerk elk van de vier kategori~n moet kunnen

helpen. Omdat echter juist de eerste kategorie de hoogste

eisen stelt bepaalt deze groep de opzet van het netwerk.

Bij het bepalen van de opzet v an het netwerk zal de aan

dacht dan ook vooral op de kategorie " s ignaal- en data

analyse" gericht zijn.
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Een hierarchisch netwerk blijkt bij andere universiteiten

goed te voldoen. Enerzijds komt dit doordat bij deze

opzet verschillende niveaus van datareductie mogelijk

zijn, waardoor ook de software in lagen opgebouwd is.

Anderzijds komt dit omdat deze opzet past bij de struc
tuur van de universiteiten.

Fig. 5.1

Centraal (aan de top) staat dan een snelle rekenmachine

met een behoorlijk geheugen en een set goede, snelle

randapparaten, o.a. een goede plotter, en een grote disk.

Decentraal (op lager niveau) staan kleinere computers

voor het rechtstreeks besturen van processen voor data

akwisitie en voor datareduktie. Aan deze computers

worden soms, met hetzelfde doel, een nog lager niveau

computers toegevoegd. Er bestaat een tendens om de

decentrale computers zelfstandig te maken door toevoeging

van een achtergrondgeheugen (floppy disk, cassettes, disk

of dectape). De reden hiervoor is dat de beschikbaar

heid van het netwerk veel groter wordt. Als n.l. de

centrale computer uitvalt, kan men in de laboratoria toch

vaak, hoewel met enige beperkingen, doorwerken. Daar

naast wordt de capaciteit van het netwerk in zijn geheel

groter. Voor allerlei relatief eenvoudige maar langdurige

werkjes (b.v. editor, eenvoudige data-opslag) behoeft de

centrale machine dan niet meer ingeschakeld te worden.

De centrale machine behoeft op deze manier slechts dat

soort werk te doen dat op een kleine machine niet of

niet effici~nt kan gebeuren.
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Hierbij denk ik o.a. aan:

het verwerken van b.v. Fortran programma's (veel

kortere responsetijd, zeker bij gebruik van hard

ware floating point en het gebruik van de veel

effici~ntere Fortran IV-Plus compiler).

het snel vervaardigen van een plot (printer/plotter).
het gebruiken van een grote disk, enz.

De centrale computer wordt hierdoor ontlast, waardoor

of een eenvoudigere machine genomen zou kunnen worden,
of, bij gelijke capaciteit, een kortere responsetijd te
verwachten is. om de mogelijkheden van het netwerk te
vergroten zou een koppeling met de computer in
Eindhoven (Burroughs 7700) of in Nijmegen (IBM 370/158)

in overweging genomen kunnen worden. Hierdoor kan men
in andere talen prograrnrneren (Algol, SPSS, PLl, enz.)

en kan men gebruik maken van het zeer grote geheugen

en/of de daar aanwezige randapparatuur of prograrnrnatuur.

In Leiden blijkt men van een soortgelijke koppeling veel

gebruik te maken.

5.2 De Computerserie PDP-II (14-19).

In deze paragraaf zal een van de mogelijke computer

families, de PDP-II familie, behandeld worden. Oat er

slechts een computertype behandeld wordt komt doordat

er niet genoeg tijd beschikbaar is om rneerdere typen te

bestuderen en het onderzoek te globaal is om de ver

schillen tussen de computertypen uit te doen komen.

De PDP-II computerfamilie is gekozen omdat dit type bij
de rneeste andere universiteiten gebruikt wordt en ver

schillende rnedewerkers van de RULg al met POPs gewerkt
hebben. Per bestelling zal bestudeerd moeten worden
welke computer (en welk type) voor die toepassing het

geschiktst zal z~Jn. Het betekent dus geenszins dat
de centrale of decentrale computers van het type PDP-II

moe ten zijn.
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De PDP-ll familie is onder te verdelen in de micro

computer-serie en de mini-computer-serie. Beide series

hebben eenzelfde instruktieset, maar een verschillende

I/O bus. De eerste serie is opgebouwd rond de LSI-ll,

een micropocessor met 4K geheugen. Deze versie is

geschikt om ingebouwd te worden in instrumenten. De

11/01 is een uitgebreidere versie met een voeding,

kastje en extra geheugen en is, indien uitgebreid met

een console, geschikt als decentrale core only computer.

De llV03 is een 11/03 uitgebreid met een dual floppy

disk en een console en is geschikt als stand alone com

puter; van deze versie worden uitgebreidere aangepaste

systemen op de markt gebracht: DECLAB 11/03 (een llV03

met o.a. A/D conversie voor laboratoria) en Multi-User/

llV03 (een time sharing systeem voor maximaal vier

gebruikers) •

De minicomputerserie bestaat uit de (nu nog interessante)

modellen: 11/04, 11/34 (opvolger van 11/40), 11/60 (opvolger

van 11/45) en de 11/70. De eerste twee zijn geschikt voor

gebruik als decentrale computers; de 1aatste drie als

centrale computers. Voor de eigenschappen van deze computer

serie zie [27]. De benchmarks vindt men in bijlage 9.

De keuze tussen de 11/03 en de 11/04 wordt voornamelijk

bepaald door twee overwegingen:

De snelheid van de randapparatuur (11/03 heeft veel

langzamere periferie; b.v. floppy disk tegen disk) •

Uit de benchmarks blijkt daarentegen dat de rekensnel

heid van de 11/03, mits aangevuld met een floating

point instruction set (FIS) , voor floating point bereke

ningen groter is dan die van de 11/04.

De mogelijke opwaartse groei. Aangezien de microcomputer

een andere bus heeft dan de minicomputer, is vervanging

door een snenere processor of een processor met meer

geheugen bij een microcomputer moeilijker.

Terwijl bij de 11/04 eenvoudigweg de processor

vervangen wordt door een grotere (b.v. 11/34}Jmoet bij de

11/03 de totale configuratie vervangen of omgebouwd
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5.3

5.3.1

worden. Enige reserve zal in acht genomen moeten worden

voor dit argument: de ontwikkelinq in de computer

industrie is zo snel dat niet te ver in de toekomst

gekeken kan worden.

Operating Systems - PDP 11.

Decentrale Machine.------------------
De eisen die gesteld worden aan een operating system voor

een decentrale machine zijn:

betrouwbaar

eenvoudig voor de gebruiker

bruikbaar in laboratorium omgeving (real time, snel,

liefst multi-programmeerbaar)

gebruik van weinig geheugen (speciaal belangrijk voor

core only machines) •

uniform voor aIle gebruikers (i.v.m. overname van

programma's en onderhoud van de operating systems).

zowel te gebruiken in core-only als in stand-alone

computers en eenvoudige overgang van de ene naar de

andere situatie.

support van een standaard hogere programmeertaal (Fortran)

communicatie mogelijkheden met de centrale computer

mogelijkheid om een programma, geprogrammeerd voor een

decentrale machine te draaien op een centrale machine

(indien mogelijk zowel in assembler als in een hogere

prograrnmeertaal)

in verband met beperkte mogelijkheden moet het operating

system behoorlijk ondersteundworden.

Er komen twee operating systems in aanmerking, n.l.:

RT 11 (incl. REMOTE 11) en RSX-ll (S+M) , zie ook [27 tim 30].

RT 11 is een single user, real time systeem (mogelijkheid

van voor- en achtergron~.

REMOTE 11 is een multi-user resource sharing netwerk. Aan

een centrale computer zijn maximaal 8 gebruikers (terminals

en/of core only computers) verbonden. In de centrale

computer draait RT 11 en in de decentrale computers wordt

RTSIM, een RT 11 simulator, gebruikt. Voor een gebruiker

is er nauwelijks verschil te bemerken tussen gebruik via

REMOTE 11 en gebruik van een eigen computer onder RT 11.
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RSX 11 is een multi-programrneerbaar real time systeernl de

S-versie is een execute only systeem, terwijl de M-versie

programma-ontwikkelings faciliteiten heeft.

De voordelen van RT 11 boven RSX 11 zijn o.a.:

veel eenvoudiger voor de gebruiker

de response tijd is korter

gebruikt minder geheugen (bij gebruik van Remote 11 heeft

een decentrale computer minimaal 4 KW nOdig, terwijl RSX

lIS minimaal 8 KW nodig heeft1 RT 111 min 8 K1
RSX-llMI min 16K).

op een core-only is programrna-ontwikkeling weI mogelijk

met behulp van remote-ll maar niet met RSX-llM.

hierdoor is overgang van remote-II naar RT-ll (d.m.v.

toevoeging van een achtergrondgeheugen) eenvoudiger

dan van RSX-llS naar RSX-llM.

RT-ll kan ook in microcomputers gebruikt worden1

RSX-llM niet (er schijnt een versie uit te komen die

weI op een 11/03 gebruikt kan worden).

RT-ll ondersteunt meer hogere programmeertalen: Focal,

Basic en Multi-User Basic.

er worden meer dedicated systemen onder RT-ll geleverd.

De voordelen van RSX-ll zijn o.a.

multiprogrammeerbaar

de veel effici~ntere Fortran IV-Plus wordt ondersteund.

indien de centrale computer RSX-llM zou gebruiken, zou

ook een in Assembler geprogrammeerd programma op beide

machines gedraaid kunnen worden.

ondersteunt meer geheugen (RT-ll: max 28 KW1

RSX: max 1024 KW).

Naar m~Jn mening zijn de voordelen van RT-ll belangrijker

dan die van RSX-ll, voornamelijk vanwege zijn kortere

responsetijd en door de grotere eenvoud van het systeem.

Het bezwaar dat RT-ll niet multiprogrammeerbaar is, is

niet zo groot omdat het toch mogelijk blijkt om onder

RT-ll een eenvoudige vorm van multiprogrammering toe te

passen (n.l. via I/O handlers).
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5.3.2 Centrale Machine.----------------
Voor het operating system van de centrale machine moet
gelden:

betrouwbaar

snel

multi-user

real time

batch

interaktief

meerdere hogere prograrnmeertalen

door de fabrikant ondersteund

Hiervoor komen aIleen RSX-IIM (versie 3) en lAS in aan

merking. De ontwikkeling van RSX-IID is stopgezet.

Voordelen van RSX-IIM boven lAS zijn o.a.:

kleiner (20 - 30 KW)

snellere interrupt afhandeling (voor laboratoria van

veel belang)

indien in cornbinatie met RSX-IIS: onderlinge uit

wisselbaarheid van software

er komt een versie van MUMPS onder RSX-IIM

Voordelen van lAS boven RSX-IIM zijn o.a.:

betere ondersteuning voor interactief en batch werk

accounting wordt ondersteund

5.3.3 ~~~~~__~~_~~E_2e~~~£!~~_~~!£~~.
Bij het opzetten van een computerconfiguratie rond deze

centrale computer kan men kiezen uit twee mogelijkheden:

men legt de nadruk op de signaal- en data-analyse

men legt de nadruk op time sharing, real time en

batch gebruik

Bij het eerste alternatief stelt men snelheid als belang

rijkste factor en zal men RSX-IIM kiezen. De real time

projekten kunnen dan gebruik maken van MUMPS. Bij het

tweede alternatief zal men lAS kiezen met als voordeel
betere ondersteuning van time sharing en batch gebruik.
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Een bezwaar is dat signaal- en data-analyse genoegen

zal moe ten nemen met een langzamere response (dus meer

batch-achtig gebruik). Daarnaast wordt verwacht dat

RSX-llM steeds verder uitgebreid zal worden, zodat op

den duur de voordelen van lAS teniet gedaan zullen

worden. OVerschakeling van lAS naar RSX-llM zal dan

veel tijd vergen.

Hier is gekozen voor het eerste alternatief om de vol

gende redenen:

de financi~le administratie wordt op een eigen

office computer gedaan (Burroughs L9500).

batch is via een omweg toch te realiseren, terwijl

ook een time slicer voor time sharing ingebouwd is.

Overigens wordt het nadeel van slechtere batch

faciliteiten enigszins gecompenseerd doordat er batch

jobS naar de computer van de THE gestuurd kunnen

worden.

RSX-llM zal vermoedelijk steeds verder uitgebouwd

worden, zodat betere time sharing en batch facili

verwacht kunnen worden.
eventueel kan men ook van de timesharing faciliteiten

van de THE gebruik maken.

Er bestaat dus voorkeur voor RSX-llM als operating system

op de centrale computer. Voor de decentrale computers

van de signaal- en data-analyse is RT-ll gekozen. Voor

de andere decentrale computers is RSX-llS gekozen vanwege

zijn grotere mogelijkheden m.b.t. contact met de centrale

computer, de mogelijkheid van down line loading en de

multi-programmeerbaarheid.
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BMC -Biomedisch Centrum

VIJV -Vijverdal

ABT -Abtstraat
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Centraal staat een PDP 11/60 (mogelijk een 11/70) met

64K geheugen (zie bijlage 10) •

Hieraan zijn de volgende zaken gekoppeld:

2!sn!!1_~~_Q!~!=!U!!~~~·

De computers van de signaal en data-analyse zijn met de

centrale computer verbonden. Voorlopig zijn dit:

ellipsometrie

ritme en ritmestoornissen van het hart

ultrageluid

klinische psychiatrie (via een kieslijn)

mogelijk een deel van de dag gebruikt als Remote Job
Entry.

EEG afdeling Annadal (via een vaste lijn of een kies

lijn) [eventueel].

ook zou gedacht kunnen worden aan een verrijdbare IlV03
(Declab) voor gezamelijk gebruik door: Thermodilutie,

Radioaktieve Tellingen, Sporthart en Biochemie.

Batch.-----
Op de centrale computer is een microcomputer (PDP-ll/03)

aangesloten, die gebruikt wordt voor communicatie met de THE

en wel voor versturen van batch jobs. Op de 11/03 is een

teletype aangesloten voor het bijhouden van het "logboek".

De kaartlezer en de line-printer zijn aangesloten op de

centrale machine.

De redenen hiervoor zijn:

De datakaarten van grotere jobs zullen i.h.a. eenmalig

ingelezen worden. Ze worden dan opgeborgen op disk

(mogelijk ook op floppy disk) om meerdere malen

gebruikt te worden, of om gesorteerd te worden. Het is

dan handig als de kaartlezer op dezelfde computer aan

gesloten is.

De regeldrukker (en kaartlezer) kunnen ook gebruikt

worden voor niet-batch gebruikers.

Er is voor een snelle kaartlezer en regeldrukker geen

device handler op de 11/03.

Er zou een spooler voor de kaartlezer en regeldrukker

gemaakt kunnen worden.
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Een nadeel van deze opzet is dat batch-gebruikers af

hankelijk zijn van de centrale computer, terwijl ze

tevens voor deze computer extra werk betekenen. Een

andere mogelijkheid is een 11/04 als remote job entry

te gebruiken voor zowel de THE als de 11/60; dus door

op de 11/04 een regeldrukker en kaartlezer aan te sluiten

en een verbinding met de 11/60 en de THE te maken.

Op Vijverdal is er ook behoefte aan computerfaciliteiten.

De capaciteitsgroep Klinische Psychiatrie zou hiervoor

de beschikking kunnen krijgen over een decentrale

machine. Als batchgebruik gewenst is, kan deze computer

dienst doen als remote job entry op de centrale computer.

Real Time.---------
Op de centrale computer is, via een vaste telefoonlijn,

een terminal met kaartlezer aangesloten. Deze terminal

staat op het Hoofdgebouw bij het Bureau Onderwijsont

wikkeling.

Op de Abtstraat staan twee terminals die via een telefoon

lijn (kieslijn?) met de centrale computer verbonden zijn.

Ze worden gebruikt door de studenten- en de inventaris

administratie. Op het Biomedisch Centrum staat een

terminal bij HEMIC en kan ook door anderen (DIV bijvoor

beeld) gebruikt worden.

!!~!~~~~~as·
Men kan twee typen time sharing onderscheiden:

programma-ontwikkeling t.b.v. signaal- en data

analyse.

andere rekenprogrammats.

Bij het eerste type is een groot gedeelte onafhankelijk

van het operating system (editor), maar het compileren,

uittesten, enz. zal met RT-ll moeten gebeuren, i.v.m.

compatibiliteit met de decentrale computers.

Het tweede type is geheel operating-system-onafhankelijk.
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Voor de timesharing gebruikers z1Jn er twee voorzieningen:
De eerste voorziening bestaat uit een microcomputer

(11/03) waaraan een teletype en een alfa-nurneriek en een
grafisch beeldscherm gekoppeld zijn. De opstelling kan
gebruikt worden voor:

Modelontwikkeling waarbij in de microcomputer het

besturingsprograrnrna (cornrnunicatie met de gebruiker,

besturing van het grafisch beeldscherm) draait.

Het rekenintensieve gedeelte, de berekening aan het

model, vindt in de centrale computer plaats. Indien
modelontwikkeling erg veel beslag op de tijd gaat

leggen kan er speciaal voor dit soort werk een
microcomputer aangeschaft worden.
prograrnrnaverwerking: de microcomputer wordt hierbij

alleen gebruikt voor het besturen van de terminals

en het doorsturen van programma's naar de centrale

computer.
Programrnaontwikkeling voor rekenprogramma's (niet

voor signaal- en data-analyse): in de microcomputer

draait dan een multi-user editor (letter?). De

programma's worden dan naar de centrale computer
gestuurd voor berekening. Het voordeel van deze

opzet is dat de gebruikers onmiddellijke response

krijgen op een commando, ook al is de centrale com

puter op dat ogenblik bezet. Alleen als er werke

lijk gerekend moet worden zal er gewacht moeten

worden.

De tweede voorziening is bedoeld voor programma-ontwikkel

ing t.b.v. signaal- en data-analyse. Hiervoor wordt de
computer van ultra~eluidUl/34) ingezet op dagen dat men
niet met een experiment bezig is. In de computer wordt

dan het software pakket REMOTE-ll gedraaid met in de

voorgrond een multi-user editor (letter) en in de achter

grond ruimte voor vertalen en draaien van de ontwikkelde

programma's.
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Uit-ontwikkelde programma's kunnen via de centrale computer

naar de juiste con~uter getransporteerd worden of op een

achtergrondgeheugen van de centrale computer opgeslagen

worden. Als Ultrageluid zijn computer in de toekomst te

frequent gaat bezetten, kan erover gedacht worden om een

aparte computer voor dit soort werk aan te schaffen.

~~~~EE~!'~~~!!
De volgende randapparaten zijn aan de computer gekoppeld:

console

schijven: b.v. een vaste schijf voor opslag van het

operating system, de compilers, enz. en twee verwissel

bare schijven voor opslag van magazijn-, studenten-,

en epidemiologische gegevens voor tijdelijke opslag

t.b.v. batch en time sharing gebruikers en voor de

signaal en data-analyse.

banden: de zgn. magtapes voor epidemiologische

gegevens en andere meer permanente data opslag
floppy disks: eventueel ter vervanging van

ponskaarten en als klein standaard achtergrondgeheugen.

kaartlezer: speciaal voor batch gebruikers

regeldrukker: vooral voor batch gebruikers, maar ook

voor het maken van listings van programma's bij

signaal en data-analyse.
regeldrukker/plotter: voor het snel maken van plots.

ponsband lezer: veel apparaten blijken nog gebruik

te maken van ponsband; om verwerking hiervan mogelijk

te maken is nog een lezer gepland.
X - Y tablet: voor het binnenhalen van grafische

gegevens.
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HOOFDSTUK 6

GEVOELIGHEIDSANALYSE D.H.V. SIMULATIE
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6. Gevoeligheidsanalxse d.mev. simulatie.

6.1 Inleiding.

Bij de opzet van de simulatie is gekozen voor een zeer

geringe mate van detaillering. Enerzijds is dit gedaan

omdat ook de variabelen (b.v. de werkbelasting) slechts

zeer globaal bekend zijn, terwijl anderzijds ook de tijd

die nog beschikbaar was voor simulatie te gering was.

Deze grove benadering wordt b.v. toegepast bij het

bepalen van de verwerkingstijd voor een job. Hierbij

wordt de cpu tijd van alle deeltaken opgeteld.

Een lokale batch job kan hier als voorbeeld genomen

worden. (Zie bijlage 11: "tijden van randapparaten")

Allereerst zullen er ponskaarten ingelezen worden. Ben

ponskaart wordt per karakter gelezen en wordt naar de

computer doorgestuurd. Elk karakter genereert dan een

interrupt, waarmee steeds ~lOO ~sec cpu tijd gemoeid

zijn. Dus b.v. 100 kaarten met per kaart gemiddeld

50 karakters gebruiken 0,5 sec cpu tijd. De karakters

worden eerst op disk gezet: via cycle stealing gebruikt

de deeltaak b.v. 1 msec. Vervolgens wordt de job ver

taald en gedraaid_ cpu tijd 10 sec: van disk, naar

disk: cpu tijd b.v. 2 msec. Tenslotte wordt het

resultaat op een regeldrukker afgedrukt. Van disk:

1 msec naar line printer: 80 msec. Hierin is de over

head van het operating system nog niet opgenomen. Deze

overhead bevat o.a. het initialiseren van de taken en het

afwerken van een be~indigde taak. Stel deze overhead op

b.v. 20 msec; de totale cpu tijd, verdeeld over een

langere periode,wordt dan 10,605 sec.

Bij deze simulatie wordt de totale tijd in een keer

gebruikt (analogie: de capaci tei t van een lange leiding

wordt beschreven als condensatoren op discrete punten).
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Bij de simulatie gaan we voorbij aan het feit dat deel

taken onderling gecorreleerde bewerkingstijden hebben.

zo kan in het vorige voorbeeld gesteld worden dat een job

met veel ponskaarten veel bewerkingstijd gebruikt bij de

disk.

Hier is geen rekening gehouden met een dergeli ke

correlatie. De bewerkingstijden bij kaartlezer en disk

worden beide getrokken uit onderling onafhankelijke ver

delingen. Dit betekent een afwijking van de werkelijk

heid, de gemiddelden zullen echter w~l behoorlijk kloppen

als er maar een voldoende groot aantal jobs genomen wordt.

Het voordeel van een dergelijke grove opzet is een snelle

modellering, kortere rekentijden voor de simulatie en

onafhankelijkheid van het model m.b.t. het type computer

systeem (het model blijft hetzelfde, de parameters moeten

aangepast worden) •

Omdat de nauwkeurigheid van de simulatie niet groot hoeft

te zijn heeft deze opzet kans te slagen. Er is gekozen

voor een gevoeligheidsanalyse omdat de schatting van de

werkbelasting onnauwkeurig is. Bij een gevoeligheids

analyse worden verschillende parameters, die het model

bepalen, rond een geschat gemiddelde gevari~erd met als

doel die parameters te vinden die de gedragingen van het

model voornamelijk bepalen. Bij deze simulatie zijn

in het model de cpu en de belangrijkste randapparaten

ingebracht, zodat van deze apparaten de belasting gemeten

kan worden.

In de volgende paragraaf zullen vragen, die m.b.v. de

simulatie opgelost moeten worden, genoemd worden. Om de

opzet van de simulatie te kunnen begrijpen, zal dan de

gebruikte simulatietaal kort uitgelegd worden. Daarna

wordt een schatting gemaakt van het soort werk en de werk

belasting. Deze schatting is in terugkoppeling met de

gebruikers gemaakt opdat ze enigszins realistisch zou

z~)n. Daarna komt het model ter sprake en tens lotte

worden enige resultaten behandeld.
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6.2 Vragen die m.b.v. simu1atie beantwoord moeten worden.

In eerste instantie worden a11een die vragen geste1d die
een indruk kunnen geven van de be1asting van verschi11ende

onderde1en van de computerconfiguratie. Later zu11en

er gedetai11eerder vragen geste1d worden, terwij1 er ook

uit de simu1atie vragen zu11en voortkomen.
De vo1gende vragen zouden we a11ereerst beantwoord willen

zien:
o

o

o

o

o

o

Kan de gesimu1eerde configuratie de be1asting aan?

Hoe zwaar wordt de cpu ongeveer be1ast?
Welke bezettingsgraad ge1dt ongeveer voor de be1ang

rijkste randapparaten, zoa1s disk, kaart1ezer en

rege1drukker?

Welke inv10ed heeft variatie van de cpu sne1heid op de

responsetijd die een interactieve databasegebruiker

bij zijn terminal kan verwachten?

Idem bij variatie van de disksne1heid. Is de disk

sne1heid een beperkende factor?

In welke ordegrootte 1igt het totaa1 van de wachttijden

van een loka1e batchjob?

o

o

Vragen die in een later stadium beantwoord moeten worden:

o Heeft het zin een terminal voor een interactief

gebruiker intelligent te maken? Voora1 wordt gedacht

aan de terminals bij Mode1ontwikke1ing. Hierbij moet

gekeken worden naar de response-sne1heid die de

gebruiker "ziet" en de be1asting die een terminal voor

de computer betekent.

Moet de remote job entry aanges10ten worden op de

11/03 of op de centrale computer? Heeft het zin een
tweede remote job entry, die uits1uitend bestemd is

voor k1eine jobs, te insta11eren?

Vragen die uit de resu1taten van de simu1atie voort

komen.
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6.3 De gebruikte simulatietaal.

De simulatietaal die gebruikt werd is zelf ontwikkeld en

wordt extended ASP (EXT/ASP) genoemd. Voor deze taal heeft

BOSS (Burroughs Operational System Simulator) [25J model

gestaan terwijl ASP (Algemeen Simulatie Pakket) 126) als

hulpmiddel gebruikt werd. Boss zelf kwam niet in aanmerking

o.a. omdat Boss niet door de fabrikant ondersteund wordt

(zie [28J). We zullen hier een korte beschrijving van de

taal EXT/ASP geven: een uitgebreide beschrijving kan men in

de Appendix vinden.

De input van EXT/ASP komt van ponskaarten met een vaste in

deling. De output komt op een regeldrukker en bestaat achter

eenvolgens uit de inputgegevens, tussenresultaten en eind

resultaten: de laatste in de vorm van histogrammen. Er

kunnen histogrammen gemaakt worden van o.a. lengte van wacht

rijen, wachttijden, verwerkingstijden en doorlooptijden. De

simulatieduur kan ingesteld worden door het aantal jobs dat

afgewerkt moet worden en/of de maximale simulatietijd cp te

geven.

EXT/ASP is eenvoudig te leren: de gebruiker behoeft zich

alleen met het opzetten van het model bezig te houden. De

gebruiker kan hierbij gebruik maken van een blokschema waar

mee op eenvoudige wijze een model opgetekend kan worden. De

gegevens in dit blokschema zijn gemakkelijk over te brengen

op ponskaarten. Mocht de gebruiker er behoefte aan hebben,

dan is EXT/ASP eenvoudig uit te breiden.

Anders dan ASP is de taal EXT/ASP procesgeori~nteerd. Een

model wordt onderverdeeld in verschillende processen die

steeds een deel van het model beschrijven. Elk proces

bestaat uit verschillende taken die achtereenvolgens uitge

voerd moeten worden. Elke taak duurt een bepaalde tijd 

de verwerkingstijd of helptijd. Om een taak uit te kunnen
voeren is een servicestation

nodig en daarbij eventueel een aantal units (resources), af

zonderlijk te specificeren. Als de servicecapaciteit van

een station kleiner is dan het aantal aanvragen ontst~at een

wachtrij - hierna taakwachtrij te noemen.
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Een voorbeeld van een model kan een computersysteem zijn:

de batch jobs, het interactieve gebruik, signaal- en data
analyse. Taken van het proces "de batchjobs" kunnen zijn:
het lezen van kaarten, het compileren van de job, het

runnen van deze job en het afdrukken op een regeldrukker.

Elk van deze taken heeft, om uitgevoerd te kunnen worden,

units en tijd nodig. Units zijn b.v.: de kaartlezer, de

cpu, geheugen-blokken van lK en de regeldrukker.

Een taak kan meerdere typen units nodig hebben (cpu en
geheugen) maar mogelijk zijn van een type ook meerdere

units nodig (16 geheugenblokken van lK). Voor zowel taken

als units kunnen wachtrijen ontstaan. Voor een taak kan een
queue ontstaan als de taak bezig is eneen andere job ook pro
beert deze taak uit te voeren. Voor 'n unit ontstaat een

wachtrij als er van dit type meer vraag dan aanbod is.
In EXT/ASP moet opgegeven worden in welke volgorde de

taken van een proces uitgevoerd moeten worden. Hiervoor

zijn een tweetal codes ingevoerd, de zgn. predecessorcode

en de successorcode. M.b.v. de predecessorcode kan opgegeven

worden aan welke eisen voorgaande taken moeten voldoen om

een volgende taak te starten. Er zijn twee mogelijkheden,
n.l. een AND en een OR-code. Bij een "AND" moeten aIle

voorgaande taken afgewerkt zijn voordat de huidige taak

gestart mag worden. Bij een "OR" veroorzaakt elke
be!indiging van een voorgaande taak een activering van de

huidige taak. Met de tweede code, de successorcode, kan

opgegeven worden welke taak (of taken) uitgevoerd moeten

worden nadat de huidige taak afgewerkt is. Deze taken

kunnen o.a. gekozen worden op basis van kansen (code = 1) ,

van de stand van een teller (code = 2)en op basis van het
aantal units van een bepaald type dat nog niet gebruikt is.

Er kunnen (bij code 2) twee typen tellers gebruikt worden:

priv~ tellers (job-afhankelijke telling) aangegeven door

een tellernummer<O en algemene tellers (onafhankelijk van
jobs en processen) aangegeven door een tellernumrner>O.

Als er geen code gebruikt wordt (of als code = 0 gebruikt
wordt) dan wordt elk van de opgegeven volgende taken

gekozen.
Me kunnen een model beschrijven m.b.v. een blokschema, waar

in de meest relevante gegevens opgetekend staan.
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Een voorbeeld van een blokschema is:

TIFST UAiIT 3

Fig. 6.1

Boven het eerste blok (het procesblok) staat in het

cirkeItje het nummer van het proces. In dit blok staat

van boven naar beneden de naam van het proces, de code

voor de tussenaankornsttijd van jobs die dit proces gaan

doorlopen en de code voor de beginprioriteit van dit proces.
De opbouw van deze codes wordt op de volgende pagina

gegeven.

De blokken onder het procesblok z1Jn blokken die taken

voorsteIIen (taakblokken) met erboven een symbool voor de

predecessorcode (indien nodig) en eronder een ruit met de

successorcode (indien nodig).
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De indeling van een taakblok is als volgt:

taak-type~identificatienr.

verdelingstype) : (par 1) : (par 2)
: (register)

ebruik units : type (aantal)

predecessor code (hier "OR")

\~ ...::Juccessor code (hier "kansen")

queuing discipline
(code)

taakidentificatienr.
verwerkingstijd---+~__~ ~

priori teits- ----I ~ I

verandering ~~===r~~~
rtag (#15)-----..-...

Fig. 6.2

Het blok zelf is als volgt ingedeeld:

Linksboven staat het numrner van het taakblok, rechtsboven

het taakty~identificatienr. (geeft het soort taak aan).

Rechtsonder staan de units die voor uitvoering van deze

taak nodig zijn in de vorm: UNITTYPE (AANTAL UNITS) •

Linksonder staat de prioriteitsverandering (+1:
prioriteitsverbetering van de job van 1). Middenboven

is de taakqueuing discipline vermeld (in code~ bijvoor

beeld code 0: fifo met prioriteit, code 1: non queuing).

Deze discipline wordt gebruikt bij een wachtrij die
optreedt als jobs bij de taak aankomen als deze al bezig is

met een andere job. De code voor tijd,die de job nodig

heeft om deze taak af te werken (de verwerkingstijd) ,

staat in het midden van het bloke De codes voor de
tussenaankomsttijd, de prioriteit en de verwerkingstijd
hebben de volgende vorm:

(Verdelingstype): (parameter 1) : (parameter 2) : (Register)
Het verdelingstype is een code (bestaande uit twee cijfers)
die het soort verde ling aangeeft. De representatie van het

resultaat wordt door het eerste cijfer aangegeven:

1; real

2: integer

3: boolean
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Het tweede cijfer geeft het soort verdeling aan:

1: vast getal

2: homogeen

3: normaal

4: negatief exponenti~el

5: erlang

Parameters I en 2 Z1)n getallen die bij de verde ling

horen (bij normale verdeling: par I =~, par 2 = a).

De registerinhoud van het opgegeven register is een

verrnenigvuldigingsfactor voor het zo verkregen resultaat.

Onder een blok kan een cirkel staan met daarin een getal

Dit getal geeft het z.g. tagnununer (l'klipje") aan. Als

deze tag aanwezig is wordt na afloop van de taak een

regel afgedrukt met gegevens over de job. Dit is o.a.

handig om start en finish van een job af te laten drukken.

Elk van bovengenoemde hulpmiddelen bij een taakblok kunnen

weggelaten worden ala gekozen wordt voor default-waarden

(= waarde 0). Een taakblok in de eenvoudigste vorm is

een z.g. dummy-taak en bestaat aIleen uit het taakvolg

numrner en het taakidentificatienumrner, zodat dan ontstaat:

taakvolgnummer ~I 6 I 1 I~ taakidentificatienummer
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6.4 Schatting van het soort werk en de werkbelasting.

Voor de tijden van randapparaten, zie bijlage 11.

De volgende soorten werk kunnen onderscheiden worden:

a. Batch Lokaal

b. Batch SPSS

c. Batch Administratie

d. Time Sharing

e. Modelontwikkeling

f. Mumps Adminiatratie

g. Mumps Medisch

h. Signaal- en nata-analyse

Zoals in de inleiding reeds vermeld werd is de schatting

tot stand gekomen door bespreking met de gebruikers.

Ad a). Batch Lokaal.

Hieronder wordt het voornamelijk technische rekenwerk

verstaan dat door de lokale centrale computer gedaan

zal worden. Een deel van het werk zal bestaan uit.

programma-ontwikkeling, een ander deel uit het verwerken

van uitqeteste programma's. Het eerste type zal vaak

bestaan uit kleinere jobs die op ponskaarten staan en

die relatief weinig cpu nodig hebben. Het tweede type

gebruikt meer cpu tijd. Een gedeelte van de jobs zal

al op disk staan terwijl andere jobs van ponskaarten

gelezen worden.

De schatting van dit werk is als volgt:

Er zijn 45 jobs per dag.

-60% zijn programma-ontwikkeling

input: ponskaarten, erlang (K=2) verdeeld met

lJ=250 krtn.

cpu verwerkingstijd, erlang (K=2) verdeeld met

lJ= 10 sec.

-20% zijn uitontwikkelde programma's op disk.

input: disk, grootte normaal verdeeld,

lJ= 16 Kbyte, a • 4 Kbyte.

cpu verwerkingstijd normaal verdeeld met

lJ= 100 sec, a = 25 sec

-20% zijn uitontwikkelde programma's op ponskaart.

input: ponskaart, normaal verdeeld met

lJ= 250 krtn, a = 60 krtn.

cpu verwerkingstijd normaal verdeeld met

lJ= 100 sec, a = 25 sec
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gebruikt:

erlang (K=3) verdeeld

Elk van de programma's

bf regeldrukker (80%)

u = 30 blz.

of grafisch beeldscherm

1 - 4 grafieken.

(20%) uniform verdeeld

ad b). Batch SPSS.
SPSS betekent: Statistical Package for Social Science.
De sociale wetenschappers gebruiken dit pakket veel om

statistische gegevens van enquftes uit te rekenen. Oit

type werk zal via de telefoonlijn aan Eindhoven uitgegevan

worden. De eerste keer worden alle gegevens (die op pons

kaarten staan) ingelezen en op disk of tape gezet. Meestal

wordt van een enqufte allereerst een groat aantal standaard

gegevens uitgerekend. De eerste keer zal er veel output

zijn (eigenschap van SPSS). Als deze gegevens eenmaal uit

gerekend zijn zullen er verschillende Kleine nabewerkingen

gedaan worden am interessante details te onderzoeken.

De schatting is als volgt:

Er zijn 15 jobs per dag:

-40% eerste maal.

input: kaarten, erlang (K=2) verdeeld

~= 1000 krtn.
wachttijd (op Eindhoven) normaal verdeeld

~= 900 sec,a = 300 sec

output: regeldrukker, negatief expon. verdeeld

u= ~5 bladen, minimaal 11 bladen.

-60% nabewerkingen.
input: kaarten, normaal verdeeld

u= 60 krten, a= 10 krtn
wachttijd normaal verdeeld

u= 900 sec, a= 100 sec.

output: regeldrukker, normaal verdeeld,

u= 35 blz, a= 8 blz.
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ad c). Batch Administratie.

Beha1ve interactief termina1gebruik za1 de administratie

ook batch-gebruik kennen. Ret programma za1 geschreven

zijn in Mumps. Ret betreft dan steeds uitprinten van

bestanden, die op een bepaa1de manier gesorteerd moeten

worden.

Voor de Studentenadrnin. wordt de vo1gende schatting gemaakt:

Er zijn 2 jobs per dag~ het betreft bestanden van

250 - 500 records terwij1 de bestanden, m.b.v. Mumps,

over drie niveau's opgebouwd zijn.

input: disk, verwerkingstijd normaa1 verdee1d,

u= 300 sec, 0= 30 sec

cpu: normaa1 verdee1d,

u= 30 sec, 0= 5 sec

rege1drukker: er1ang (K=2) verdee1d

u= 20 b1z.

Daarnaast moet er voor de Inventaris-Administratie per

maand een bestand van 15.000 records, twee maa1 gesor

teerd naar 3 sleute1s, uitgeprint worden (opgebouwd uit

drie niveaus) •

input: disk, normaa1 verdee1d

u= 2000 sec, 0= 200 sec

cpu: normaa1 verdee1d

u= 1000 sec, 0= 100 sec

output: rege1drukker, normaa1 verdee1d

u= 600 b1z, 0= 100 b1z.

ad~). Time Sharing.

Voor technisch interactief rekenwerk is een faci1iteit in de

vorm van 4 terminals gedurende 3 dagen per week aanwezig.

(de andere twee dagen wordt deze faci1iteit door

Mode1ontwikke1ing benut). Rierbij wordt de editing

functie door een microcomputer overgenomen, terwij1 de

centrale computer het echte rekenwerk doet. Bij dit

model "ziet" de cpu dus slechts rekenaars die bf"wachten"

(denken, typen, wachten) , of een job aanbieden.
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De schatting is als voIgt:

Gemiddeld zijn er 3 terminals bezet, gedurende 3 dagen

per week:

Wachtend: normaal verdeeld

~= 8 min, 0= 50 sec

cpu: erlang (K=2) verdeeld

~= 35 sec (in time slices van 1 sec)

ad e). Modelontwikkeling.

Twee dagen per week zal de microcomputer met terminals

gebruikt worden voor modelontwikkeling. Hierbij bevindt

zich in de microcomputer het besturingsprograrnrna (het

interactieve gedeelte) terwijl in de centrale computer

het model is opgeslagen. Er kan slechts een man tegelijker

tijd met modelontwikkeling bezig zijn.

Er wordt de volgende schatting gemaakt:

een man gedurende 2 dagen per week.

wachtend: normaal verdeeld

~= 12 min, 0= 50 sec

cpu: normaal verdeeld

~= 240 sec, 0= 20 sec

(in time slices van 10 sec).

ad f). Mumps Administratief.

Er zijn twee terminals voor interaktieve gegevensopvra

gingen gepland voor de adrninistratie. De gegevens zijn

m.b.v. Mumps over 3 niveau's verspreid.

Schatting:

160 opvragingen of updates per dag.

input (output): disk, normaal verdeeld

~= 1 sec, 0= 0,1 sec

cpu: normaal verdeeld

~= 0,1 sec, 0= 0,01 sec
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medische (resp. epidemio

De gegevens zijn m.b.v.

De terminal zal vooral

cpu

ad g). Mumps Medisch.

Er is een terminal gepland voor

logische gegevens-opvragingen.

Mumps over 4 niveaus verspreid.

door MEMIC gebruikt worden.

Schatting:

10 jobs per dag, per job 100 opvragingen.

input (output): disk, normaal verdeeld

u= 100 sec, a= 10 sec

normaal verdeeld

u= 1 sec, a= 0,2 sec

ad h). Signaal- en Data-analyse.

Voor dit type werk is nog geen enkele zinvolle schatting

te maken, aangezien niet bekend is in welke richting de

verschillende experimenten zich zullen ontwikkelen.

6.5 Het model.

De simulatietijd wordt uitgedrukt in seconden.

We gaan ervan uit dat steeds een dag van 8 uur (28800 sec)

gesimuleerd gaat worden. Als units zijn gekozen (zie

bijlage 11):

o een kaartlezer die 10 kaarten per sec. (600 cpm) kan ~zen

o een disk (RPOS)

o

o een cpu met een snelheid in de ordegrootte van een

11/60

een regeldrukker met een snelheid van 20 regels per

seconde (1200 rpm)

o een grafic display

M.b.v. registers kunnen de snelheden van de kaartlezer,

de disk, de cpu en de regeldrukker gevari~erd worden. We

geven nu per proces een blokschema met beschrijving van

het model. Alleen het eerste proces zal iets gedetailleer

der beschreven worden.
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Proces 1: Batch 10kaa1.

De jobs komen binnen met een tussenaankomsttijd negatief

exponenti!e1 verdee1d met een gemidde1de van 650 sec. en

een beginprioriteit 50 (wi11ekeurige keuze: slechts

re1atieve prioriteiten zijn van be1ang) •

!!~_!, een dummy, staat ons toe een successorcode te

gebruiken.

In 60% van de geva11en bestaat de input uit kaarten.

!~~~_~ is taaktype 2: het 1ezen van kaarten (unittype 1 wordt

gebruikt). Er moeten 250 kaarten ge1ezen worden: de ver

werkingst~jd heeft een gemidde1de van 25 sec en is erlang

(K=2) verdeeld. Register 1 geeft een vermenigvuldiqings-

factor om de snelheid van de kaartlezer te vari~ren.

!~~~_~ (type 3: gebruik van disk) heeft een helptijd nor

maa1 verdeeld, ~=177 msec, 0=35 msec.

T~~~_~ is een non-queuing taak van type 4 (qebruik van de

cpu). De units die nodig zijn, zijn cpu en geheugen

(een partitie). De helptijd is erlang (K=2) verdeeld met

~=10 sec. In 20% van de gevallen is de input disk:

Taak 5 (type 3: gebruik disk) heeft een verwerkingstijd------ .

normaal verdeeld: ~=141 msec, 0=35 msec.

In 20% van de gevallen bestaat de input uit kaarten met

programma op disk:

!~~~_~ (type 2: lezen kaarten) helptijd normaal verdeeld:

~=25 sec, 0=6 sec.

!e~~_1 (type 3, gebruik disk), helptijd normaal verdeeld:

~=282 msec, 0=70 msec.

Taak 8 wordt gestart als ~f taak 5 ~f taak 7 klaar is.------
Het is 't non-queuing taaktype 4: gebruik cpu, helptijd nor-

maal verdee1d: ~=100 sec 0=25 sec. Nadat een job een van

de routes zoa1s boven beschreven be~indigd heeft, wordt

t~~~_~ gestart: type 1: dummy. Deze dummy wordt gebruikt om

de opeenvo1ging van In 'of' functie en eensuccessorcode op te

kunnen geven.

In 80% van de qevallen wordt nu t~~~_l~ gekozen (type 5:

gebruik regeldrukker) met een verwerkingstijd met een

gemiddelde van 65 sec, erlang (K=2) verdeeld.

In 20% van de gevallen komt ~~~~_hh (type 6: grafic display)

helptijd homogeen verdeeld tussen 0,5 en 2 seconden.

Taak 12 dient a1s laatste taak (slechts ~~n stoptaak per-------
proces gebruiken).
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Proces 2: Batch SPSS

Aankomsten negatief exponenti~e1 verdee1d, prioriteit = 50.

In 60% van de qeva11en achtereenvo1gens taak 2, 3 en 4,

resp. 1ezen kaarten (type 2), wachten (type 7) en rege1s

afdrukken (type 5). De wachttaak vertraagt het proces

(normaa1 verdee1d ~=900 sec, 0=100 sec) ~ er zijn geen

units nodig en ook een register is niet nodig.

In 40% van de geva11en wordt taak 5 tim g afgewerkt.

Taak 10 is weer een dummy taak (de stoptaak) die het proces

belHndigd.

Froces 3: Timesharing of ~ode1ontwikke1ing.

Hier is sprake van een single start met prioriteit 4q.

Dus slechts ~~n job wordt gestart op tijdstip O. Deze job

start of de timesharing (60%) of de mode1ontwikke1inq (40%).

!!~~~~~!!~g_l~Q!Ll Taak 4 (een dummy) zorgt ervoor dat er

3 para1lele taken gestart kunnen worden. Twee taken hebben

een vertragingstijd (normaal verdeeld) resp. palOO, a=30 en

pa 300, a-20 sec). De derde wordt niet vertraagd.

Deze taken stel1en drie gebruikers

voor, die ieder op een ander tijdstip, met een sessie beginnen.

Elk van de taken start de "loop" van taak 8 en 9 (OR functie

voor taak 8!), zodat na een tijdje 3 jobs continue deze

"loop" door1open. Taak 8 is een wachttaak en beschrijft

het denken en eventuee1 typen van de personen aan de (in

te11igente) terminals. Na dit wachtstadium wordt een op

dracht aan de cpu gegeven om een berekening te starten. Dit

wordt voorgeste1d d.m.v. taak 9. Deze taak heeft een vaste

verwerkingstijd van 1 seconde (e~n times lice) • De taak kan

een aanta1 ma1en herhaa1d worden d.m.v. de successorcode 2:

test teller (aanta1 ma1en: gemidde1d 35 x, met een erlang

(K=2) verde1ing). Het aanta1 ma1en wordt in een prive

teller (#-1) bijgehouden, daar de telling job-afhanke1ijk is.

Nadat de tota1e verwerkingstijd in times1ices van 1 seconde

afgehande1d is, wordt de contro1e weer overgegeven aan de

terminal en dus wordt vervo1gd met taak 8.
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Modelontwikkeling (40%):------------------------
Bij modelontwikkeling kan er slechts een gebruiker tegelijk

van de intelligente terminal gebruik maken. De job beqint

dan ook direct met wachttaak 2 (denken en intypen). Bij

taak 3 worden nu timeslices van 10 seconden toegestaan.

Het aantal malen dat een timeslice nodig is, is norrnaal

verdeeld met gemiddelde p=24 en 0=2 sec. De teller (10)

die hier gebruikt wordt is algemeen; hoewel de telling

job-afhankelijk is, is dit hier niet van belang aangezien

er slechts ~~n job is bij dit proces. Teller #0 wordt niet

in de andere processen gebruikt.

Proces 4: Mumps Administratief.

Aankomsttijden, negatief exponenti~el verdeeld; ~=180,

prioriteit = 49. Elke job handelt achtereenvolgens taak

1 en 2 af.

Proces 5: Mumps Medisch.

Aankomsttijden negatief exponenti~el verdeeld; ~=2800,

prioriteit = 49. Ook hier handelt elke job achtereenvolgens

taak 1 en 2 af.

Proces 6: Batch Administratief.

Er zijn slechts 2 jobs per dag. Daarom is de aankomsttijd

negatief exponenti~el verdeeld ~=15000. De prioriteit = 50.

We laten bij elke job taak 1 en 2 tien maal achterelkaar

uitvoeren, omdat anders zou kunnen voorkomen dat een job

met een hogere prioriteit (49 en lager) qedurende gemiddeld

30 seconden op de cpu (of nog langer op de disk) zou moeten

wachten. Om deze afwijking met de werkelijkheid iets te

verkleinen is daarom een "loop" ingevoerd. De regeldrukker

zit niet binnen de loop, omdat een eenmaal begonnen afdruk

taak niet onderbroken moet worden.
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6.6 Voorlopige Resultaten.

In de korte tijd die nog beschikbaar was voor simulatie

werden de volgende voorlopige resultaten verkregen.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de signaal

en data-analyse, aangezien hiervoor nog geen enkele

redelijke schatting opgegeven kon worden. Verwacht

mag worden dat deze categorie vrijwel alleen beslag zal

leggen op de cpu en niet op de randapparaten.

Bij simulatie van de in 6.5 gegeven werklast

bezettingsgraden als volgt:
0 cpu 25 - 35%
0 kaart1ezer . 4 - 6%.
0 rege1drukker 10 - 16%
0 disk 4 - 7%

zijn de

OPM: De bezettingsgraad van de disk is lager dan in

werkelijkheid. Er is nog geen rekening gehouden met

"swappen" van geheugenparities en "spoolen" van de

printer output. Hierdoor kan de bezettingsgraad van de

disk aanzienlijk groter zijn.

o Er werd een bijna lineair verband gevonden tussen

de cyclustijd van de cpu en cpu-bezetting in het
gebied 0-70% bezettingsgraad (uitgezet is een dag

waarop de terminals voor timesharing gebruikt werden) •

bezettingsgraad cpu tijd.
/%) 1

80

10

o
o 3 ~

eyc:" " S T !J 1)

(x T!lD "/60)

Fig. 6.7

OPM: Bij een toenemende bezettingsgraad zullen steeds

meer taken tegelijkertijd de cpu nodig hebben. Hierdoor

zal de bezettingsgraad niet lineair met de cyclus-

tijd toenemen, maar zal de grafiek afvlakken tot een

limietwaarde met een bezettingsgraad van 100%.
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o Een niet lineair verband werd gevonden tussen de
bezettingsgraad van de cpu (bij constante werklast

en variabele cyclustijd) en de gemiddelde

wachttijd op de cpu voor een batchjob. (Zie ook [20]

en [27J.
Gemiddelde Wachttijd.

(SF-C)

J'Oo

-I ••

Bezettings
graad cpu t%)

80•
II

Fig. 6.8

Het verband tussen de wachttijd van een batch job
en de cyclustijd van de cpu is als voIgt:

o

Gemiddelde Wachttijd.
(S£'C)

>00

cyclustijd cpu
(x tijd 11/60)

o
.I Fig. 6.9

De te verwachten maximale wachttijd heeft eenzelfde

verloop maar is ongeveer een factor vier groter.

~oe

JOO
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o Het gemiddelde aantal wachtenden voor de cpu, bij
constante werklast en variabele cyclustijd, is als

voIgt verdeeld:

GFHI fJl'J..~

It/J ""
""It 'rENIGN

f

o,s

0 -0 u r,j k 80 1.04 BiJ1~i?Tr/~($St;."""D

Fig. 6.10 c:,. .. (0Z0)

Het te verwachten maximale aantal wachtenden is

een factor 4 hoger (in het getekende gebied).

76



HOOFDSTUK 7

PUNTEN VOOR VERDER ONDERZOEK

77



7. Punten veor verder onderzoek.

Er zijn twee gebieden die in aanmerking komen voor
verder onderzoek:

o

o

een uitgebreidere en meer gedetailleerde
simulatie

verbetering en uitbreiding van EXT/ASP.

o

o

o

o

Tot nu toe is het geheugengebruik nog niet vol

doende uitgewerkt. Van de twee geheugenpartities
wordt er slechts ~~n gebruikt. Detaillering

hiervan, met 'swappen' naar disk en'spoolen' van

regeldrukker zou overwogen moeten worden.

De variatie van de responsetijd voor interaktieve
gebruikers bij verschillende cpu snelheid moet nag

bepaald worden.
Ook moet de grootte ordevan de wachttijden van

lokale batch jobs nog bepaald worden. Overigens
is een fraktie van deze wachttijd n.l. de wachttijd

voor de cpu, w~l in de huidige simulatie bepaald.
in 6.2 zijn een aantal vragen genoemd die ook nog
d.m.v. simulatie opgelost zouden kunnen worden.

o Het huidige programma voldoet goed, maar doordat
er maar weinig tijd voor de ontwikkeling van dit
programma beschikbaar was zijn niet aIle gekozen

oplossingen optimaal. De opslag van de gegevens

uit de datakaarten in arrays bijvoorbeeld kan

efficH!nter.
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units in EXT/ASP

Dit zou verbeterd

o

o

o

De rnogelijkheden van gebruik van

zijn niet zo groot als in Boss.

kunnen worden.

EXT/ASP gebruikt de eenvoudigste opzet van Boss.
In het manual [25] wordt ook een meer uitgebreide

versie beschreven. Deze versie zou ook bij EXT/

ASP ge!mplementeerd kunnen worden.

Een nadeel van EXT/ASP (en Boss) is dat er geen

interrups mogelijk zijn. Daze mogelijkheid zou

ingebouwd kunnen worden.
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BIJLAG~ ~

1. Inventarisatie van de computerqebruikers op de RULg.

Hierin zal per kapaciteitsgroep elk onderzoek zeer

beknopt besproken worden, waarna de gewenste computer
randapparatuur genoemd zal worden. Achter het projekt

staat, tussen haakjes, het nummer van het onderzoek

element (o.e.) deelprojekt (D~ of hoofdprojekt (HP).

Daarachter de naam van de persoon waarmee gesproken

werd. Een samenvatting van deze researchonderwerpen
is aan het einde van deze bijlage opgesomd.

1.1 Biofysica.

l.l.a §!!~E!2~~E~!. (o.e.: A.I.7 + A.I.S) P. Cuypers/
V. Dreesen/M. Janssen.

Een ellipsometer is een optisch instrument dat in

staat is de dikte en brekingsindex te meten van dunne

doorzichtige laagjes die zich op een reflekterend

oppervlak bevinden [3]. Hierdoor wordt het mogelijk
processen, die zich aan grensvlakken met biologische

molekulen afspelen, te meten. Hiertoe wordt mono

chromatisch licht via een polarisator op het te meten
oppervlak gericht. Het teruggekaatste licht wordt

achter een analysator gemeten, m.b.v. een fotodiode.

De polarisator en analysator zijn draaibaar opgesteld

en worden bewogen m.b.v. stappenmotoren, gestuurd door

een computer. Van belang is de polarisator- en de
analysatorstand bij minimale lichtdoorgang, de tempera
tuur, de PH op het oppervlak en de tijd van meting.

Men gebruikt nu een PDP-12 computer om het proces te

sturen, de resultaten op te slaan op tape en/of disk
en zichtbaar te maken. Het laatste gebeurt door de
vijf gegevens uit te typen op een teletype en grafieken

van analysator- en polarisatorstand tegen de tijd op
een scope af te beelden. Een hardcopy wordt gemaakt

door het scopebeeld op een storage scope over te brengen

en met een hardcopy unit te copi~ren.
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De verwerking van de meetgegevens tot dikte en brekingsin

dex wordt nu off-line gedaan, waarna de resultaten op een

plotter zichtbaar gemaakt worden en/of op een regeldrukker

afgedrukt worden. Er wordt over gedacht om de PDP-12 te

vervangen door een PDP-ll nu een tweede ellipsometer

in opbouw is. Een verbinding met een groter systeem wordt

voorlopig niet noodzakelijk geacht maar zou misschien nodig

worden als de verwerking van de meetgegevens real time zou

worden gedaan.

I.l.b ~!~~!~!!~~2. (o.e.: A.VI.4 + A.VI.s) A. Hoeks.

Een geluidstroom (l-lOMhz), continue of gepulsed, voor

snelheids- respektievelijk diepteinformatie, wordt terugge

kaatst op overgangen van verschillende akoustische impedantie.

Hiervan maakt men in dit onderzoek gebruik om het hart en

de bloedvaten te onderzoeken. Door de zend- en ontvangst

richting elektrisch te veranderen ontstaat een soort radar

beeld van het te onderzoeken objekt. Het grote voordeel van

ultrageluid boven rOntgenfoto's is het ongevaarlijk zijn van

de eerste. Om nu het oplossend vermogen te verbeteren zal

een filter ontwikkeld moeten worden. o.a. hiervoor wil men

een computer inschakelen. Een essenti~el gedeelte van

het echobeeld (50 Kbyte) wordt daartoe op DMA-basis

in het geheugen gebracht. Het beeld wordt dan off-line

bewerkt met het doel de juiste filter-karakteristiek te

bepalen. Gesteld wordt dat vanwege de hoge (DMA) snelheid

van de data de computer dicht bij het experiment moet staan.

Vandaar dat men zelf een computer wil aanschaffen; liefst

een PDP-ll, .daar men dan programmatuur uit "Freiburg" over

zou kunnen nemen. Hieraan verbonden zou dan zijn: een

disk, teletype en geheugen scope met twee-modulatie.

Daarnaast wil men een verbinding met een sneller systeem

om het omvangrijke rekenwerk af te schuiven waarbij dan een

plotter zeer welkom zou zijn •

A.I.6 + A.V.2 + A.V.4) W.Hermens/
G.Willems.

Er zijn en worden verschillende soorten wetenschappelijke

programma's ontwikkeld binnen Biofysica, zoals:

1-3



1.2

1.2.a

(1) simulatieprogramma's t.b.v. parameterschatting en

modelstudie.

Karakterisering: Fortran, Algol, 40K geheugen, 5-30 min cpu

op IBM 1800. Input: ponskaarten; output:

storage scope en hardcopy of plotter, rege1

drukker.

(2) kwantitering van in Vivo w~efselnekrose en eiwitmetabo
lisme. (o.e. A.V.4)

Karakterisering: Fortran, 4 programma's a +20K geheugen,

2-15 min cpu (gemiddeld 5 min) op IBM 1800

van Leiden. Input: ponskaarten; output:

storage scope en hardcopy, regeldrukker.

(3) programma-ontwikkeling.

Karakterisering: max. 40K data; 15 K programma en veel

kleine programma's t.b.v. uittesten.

Interaktief; standaardprogramma's op

schij f.

Fysiologie.

Ritme(stoornissen) van het hart. (o.e. A.V.S)
----~--------------------------Op een drie sporenrecorder 1,2 Mbit/sec/kanaal z1Jn 144

signalen, afkomstig van een borstel van elektroden die op

een hart geplaatst worden, (sample rate 2000 Hz) opgenomen

tijdens het experiment. Een band wordt afgedraaid en aan

de computer worden de gegevens van enkele seconden toege

zonden die deze op de disk zet.

Groepjes signalen (b.v. 10 stuks) worden zichtbaar gemaakt

op een beeldscherm en m.b.v. crossmarker wordt een stuk met

interessante informatie aangegeven.

Een programma bewerkt daarna de aangegeven informatie tot

numerieke informatie of b.v. tot een hoogtekaart van de

borstel op het hart. Om terugkoppe1ing op het experiment

mogelijk te maken zal dit snel (5 min.) moeten gebeuren.

Eventueel zou een centrale grotere machine dit rekenwerk

moeten doen. Cijfermateriaal moet op een teletype gezet

worden. 'n Hoogtekaart zal bf op It beeldscherm of op een

plotter zichtbaar gemaakt moeten worden. Indien mogelijk

zal er later real time gewerkt gaan worden.
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1.2.b Thermodi1utie (A. IV) .-------------
In een bloedvat wordt een koude vloeistof gespoten, waar

na men de verdeling van deze v1oeistof bestudeerd. Men

brengt het e1ektrisch equivalent (zeer laagfrequent) van

de temperatuur in een computergeheugen en bewerkt het

aangeboden signaa1 tot numerieke waarden en/of een

grafiek. De numerieke waarden worden op een teletype

uitgetypt. De grafieken zou men m.b.v. een plotter
zichtbaar willen maken. Indien een POP-1l gekozen wordt

kan uit Belgi~ programmatuur overgenomen worden, die de
gegevens on-line verwerkt en deze op een ~etype uit
print. Er zu11en ongeveer 30 curven per experiment

worden opgenomen met 3 experimenten per week.

1. 2. c ~12~!~~!:~ (0. e. C. I.l.) J. Lambre9'ts/Snoeks.
Van personen worden echocardiogrammen gemaakt, die op

een strook papier afgebee1d worden. De bedoeling is

o.a. om de dimensies van de linker ventrike1 van het
hart te bepa1en. Hiertoe worden m.b.v. een grafic X-Y

tablet de coordinaten van een honderdtal interessante

punten van het cardiogram aan een computer doorgegeven.

De computer verwerkt deze gegevens tot numerieke resu1

taten en typt deze uit op een teletype. Real time ver

werking is niet noodzakelij~. Het volgende jaar zal een

bevolkingsonderzoek van ±300 man gestart worden. Er
zul1en aldus 5 a 6 man per dag, twee dagen per week,

onderzocht worden. Programmatuur voor een PDP-l1 kan
waarschijnlijk van Rotterdam overgenomen worden. Naast

genoemd onderzoek za1 op St. Annadal ook Dhr. smidt van
soortge1ijke apparatuur gebruik willen maken voor

diagnose doe1einden. Hij zal op e1ke doordeweekse dag

gegevens verwerkt willen hebben, waarbij hij binnen een

dag de resultaten wi1 hebben. E.e.a. zal op eigen

computerapparatuur gedaan worden.

1.3 Biochemie (OP A.I + A.II) H. Hemker.
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1.3.a Bij de verschillende onderzoekelementen wordt o.a.

gebruik gemaakt van een spectrofotometer, van

chomotografie en van analytische ultracentrifuge.

Van de meetresultaten worden, indien nodig, ponsbanden

aangemaakt. Deze ponsbanden moeten op een computer

systeem verwerkt worden tot numerieke resultaten.

1.3.b Daarnaast wil men ook de mogelijkheid hebben om

signalen real time vanuit het experiment in de computer

te brengen. Ret betreft hier laagfrequente signalen

(±lRz, 1 kanaal). Tot nu toe bestond deze mogelijk

heid uit de PDP-12.

1.3.c Voor (kleine) rekenprograrnma's, statistische en

differentiaal vergelijkingen, wil men beschikken over

een RJE (programma's ontwikkeld door G. Willems en

geschreven in Fortran) •
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1.4 Farmac010gie. H. Struyker Boudier.

1.4.a q. Struyker Boudier heeft in

Amerika (Universiteit van Mississipp~op een PDP-ll/70

gewerkt aan een model van het cardio vasculair systeem

(bloedhuishouding). Om nu in Nederland verder te kunnen

werken aan dit model zou hij graag hiervoor binnen de

universiteit faciliteiten willen hebben op computergebied,

temeer daar hiertoe bij omliggende universiteiten geen

mogelijkheden blijken te zijn. De programma's, die geschreven

zijn in Fortran IV - plus (een PDP-II uitvoering van Fortran)

bestaan uit een simulatieprogramma en het model. Het

simulatieprogramma zorgt voor de communicatie tussen de

gebruiker en het model. De gebruiker beschikt in

tlississiPPi over een Tektronix 4010 dual screen graphic en

hard copy; Itenebeeldscherm voor opdrachten zoals verander

ingen in model parameters, It andemvoor grafieken van model

variabelen tegen de tijd (minuten tot weken). Daarnaast

staat een regeldrukker/plotter (1200 regels/min) ter

beschikking. Doordat het simulatieprograrnrna los van het

model staat is de opzet algemeen en zouden in principe

allerlei disciplines (economen, sociologen) van dit systeem

gebruik kunnen maken door zelf een model te ontwerpen.

Ook voor modelontwikkeling is dit systeem heel geschikt

(b.v. o.e. A.V.2.: ontwerp van een model van de coronaire

circulatie van de hond; Th. Arts). Het bureau

onderwijsontwikkeling (zie 3.2.10) heeft eveneens interesse

getoond; men kan voor een groep studenten b.v. een hart

infarct simuleren, waarbij aIle relevante variabelen

getoond kunnen worden. Geplande gebruikers zijn:

H. Struyker Boudier en J. Schmitz, samen ZO,S dag per week,

Th. Arts (vaker) en studenten (Bureau onderwijsontwikkeling) •
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1.4.b

1.5

1.5.a

1.5.b

~~~~e~2~~~~~~~·
Voorlopig sledlts farmacokinetisch: de verdeling van stof fen

over het lichaam in de tijd (6e orde differentiaal verqe

lijkingen). Input: ponskaarten; output: regeldrukker.

Medische Psychologie.

Life Events. (o.e.: E.2) A. Appels.-------------
De bedoe1ing is gemeenschappelijke karakteristieken van

rnensen met afwijkend gedrag te ontdekken. Met behulp van

enquetes worden gegevens verzameld. Deze gegevens worden

op ponskaarten overgebracht. Hierdoor krijgt men bestanden

van gemiddeld 2000 mensen a 100 items. Een zeer groot

bestand, b.v. 8000 mensen a 3000 items is op zijn vroegst

over drie jaar te verwachten. Statistische programma's

i.h.a. in SPSS (statistical package for social science)

verwerken deze gegevens, waarna de resultaten op een line

printer uitgeprint worden. De snelst gewenste responsetijd

ligt in de orde van ±l uur en komt nogal eens voor. Een

remote batch entry is voor dit doel zeer geschikt. Daar

naast zou de mogelijkheid van card punch zeer handig zijn

om reeds bewerkte gegevens te ponsen voor gebruik in andere

programma's. De mogelijkheid van gegevensopslag op tape

zou toegejuicht worden.

Schatting: over twee jaar maximaal 5 man met reken

behoeften waarvan twee full time researchers

die samen rnaximaal 10 x per week rekenwerk

leveren.

B!!!~~~_!~!!~~_~~!!~~!~~_~~_!~sh!~~l~i~_~~_e!ISh~!£~

functioneren. (o.e.: C.I.4) R. Lulofs.------------
Om verband te leggen tussen psychische toestand (zoals het

hebben van angstgevoelens) en lichamelijke toestand worden

metingen gedaan. (Hartslag, EEG, autonoom zenuwcentrum).

Om een terugkoppeling op het experiment te verkrijgen moet

real time gewerkt worden. Hiertoe zijn er kontakten

gelegd met de aanvullende biologische dienst van Vijverdal

(zie 3.2.1) om van hun computer gebruik te maken. Mogelijk

is verwerking van de voorbewerkte data op een ander computer

systeem noodzakelijk. Dit computersysteern mag daartoe elders

gesitueerd zijn.



1 .6 t>1edische Sociologie •• R. Drop.

Er is nu nog weinig concreets te zeggen over computergebruik.

Wel zal het steeds gaan om ponskaarten als invoer en 'n regel

drukker en evt. ook 'n plotter als ui tvoer met programma IS

di~ i.h.a. in SPSS geschreven zijn. Daarnaast zal een card

punch nodig zijn voor het opnieuw indelen van ponskaarten.

1.1 MEMIC. L. Ploumen/M. Kruyen/R. Drop.

De doelstelling van het centrum is het verzamelen en ver

werken van stedelijke tot landelijke gegevens (zowel

kwantitatieve als kwalitatieve) over ziekten, afwijkend

gedrag en andere voor de gebruikers van dit centrum

interessante gegevens. Aangezien het centrum pas zeer kort

bestaat (~l jaar) is binnen twee jaar zeker een sterke groei

te verwachten, hoe sterk is echter onmogelijk te voorspellen.

Nu worden de gegevens op ponskaarten vastgelegd maar in de

toekomst zal zeker gedacht moeten worden aan magneetbanden

en schijven; vooral ook als er kontakten met andere centra

gelegd worden zal uitwisseling van gegevens op magneet

banden erg waarschijnlijk worden.

L. Ploumen wil het bestand graag in eigen hand houden en

zou daarom graag beschikken over een magneetband unit.

Daarnaast acht men een card punch en een ponskaartsorteer

machine voor dit soort toepassingen onontbeerlijk, terwijl

later mogelijk een plotter handig zou zijn.

De meeste programma's worden in SPSS geschreven maar ook

Algol en Cobol worden gebruikt voor applikatieprogramma's.

Een responsetijd van een dag wordt acceptabel geacht.

Voor het opvragen van gekatalogiseerde gegevens zou een

interaktief beeldscherm zeer nuttig zijn, maar voorlopig

niet absoluut noodzakelijk; men zou ook als alternatief

een batchopzet kunnen kiezen.

1 .8 Huisartsengeneeskunde.

1 .8.a Q!~!~~!~~!~~2_!~_~~_!::!!i~!2~~~~!ku~~~.(DPF.3) F.v.d.Horst
Hier wordt getracht om inzicht te krijgen in de consequenties

voor diabeten in het dagelijks leven met het doel een verbe

tering te verkrijgen door een systematischer opgezette

nazorgbehandeling.
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Een a1gemener doe1 is het toetsen aan en ontwikke1en van

methodieken voor eerste 1ijnsgezondheidszorg. Riertoe

zu11en een drieta1 enquetes met ±250 items gehouden worden

bij +200 mensen; een enquete a1s startmeting, een na

anderha1f jaar en de 1aatste na drie jaar. Om het jaar

ongeveer zu11en de gegevens verwerkt worden m.b.v. een

computer (input: ponskaarten; output: reqeldrukker;

taa1: SPSS).

1.8.b ~=E~!~22=~~~2_=~_!=~~~!!~~!~_~E!§~E~~~~EE~~!~j~.(DP: G.1)
F.v.d.Horst.

Ret verge1ijken van bes1issingen van huisartsen met het

doe1 een inventarisatie van en inzicht krijgen in het

gebeuren in de huisartsenpraktijk d.m.v. ontwikke1en van

een methodiek van vers1aglegging en registratie.

Hiertoe worden pei1ingen gehouden, waarbij de arts zijn

voorschrijfgedrag t.a.v, antibiotica kenbaar maakt door

het invu1len van formulieren. Verwacht wordt dat elk

half jaar + 180 formu1ieren op ponskaarten overgebracht

zu11en worden waarna de computer deze gegevens statistisch

moet verwerken.

l.S.c Magnetische Armbanden.(vrije research). F.v.d.Horst.---------------------
Waarorn dragen welke mensen magnetische arrnbanden; welke

effekten brengen de armbanden teweeg; hebben deze mensen

magisch re1igieuze opvattingen over de geneeskunde, enz.

Aan 80 mensen zu11en hierover 54 vragen (300 items) gesteld

worden, waarna statistische verwerking plaatsvindt. Dit

projekt is eenma1ig, maar aan de hand van de resultaten

zou misschien een dee1projekt "a1ternatieve geneeskunde"

kunnen worden voorgeste1d.

l.B.d Diagnostisch Centrum.(HP 6). W. Vierhout.--------------------
Men wi1 de inv10ed van een op te richten diagnostisch

centrum waarin specia1isten de huisartsen adviseren en hun

diagnoses stroomlijnen, onderzoeken. Daartoe za1 worden

geprobeerd van ± 20 - 40 huisartsen gedaan te krijgen dat

zij van e1ke tiende patient de klachten opschrijven samen

met hun diagnose. Dit za1 dan gedaan worden voor en na de

oprichting van het diagnostisch centrum.
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Verwacht wordt dat men zo gegevens van 3000

maand met een tiental items zal verkrijgen.

zullen op ponskaart worden gezet en door de

tisch ven~erkt worden.

patienten per

Deze gegevens

computer statis-

L8.e Hypertensie projekt bloeddrukonderzoek Heer. (HP 6)--------------------------------------------
W. v. Zutphen.

Het doel is o.a. het rendement van behandeling van verhoogde

bloeddruk te bepalen en inzicht te verkrijgen in het verloop

van de ziekte en het tijdstip waarop een eventuele behande

ling zou moeten beginnen. Daartoe worden in een stadspraktijk

te Maastricht aIle personen tussen 35 en 60 jaar (!1200 mensen)

onderzocht. Hiervan zullen (inclusief randgevallen) !lOO

personen hypertensie vertonen; van deze personen zullen

ongeveer 50 personen behande1d kunnen worden. Het opsporen

van deze personen zal minimaal een jaar in beslag nemen,

zodat inclusief het resultaat van de behandeling op zijn

vroegst na twee jaar het rendement van deze behandeling kan

worden geschat.

Om bovendien informatie te verkrijgen over de benodigde

periodiciteit van de screeningen zal na het eerste jaar een

tweede screening plaatsvinden. Wat betreft computergebruik

betekent dit dat om het jaar van !100 personen met ieder

!200 items (op ponskaart) de gegevens statistisch berekend

moeten worden.

1.9 Dienst Informatie-verwerking. L. Strijbosch

1.9.a De D.I.V. is het overkoepelend orgaan van de informatiever

werking en levert programmatuur en support bij computerge

bruik. Programma's worden in opdracht gemaakt en kunnen

vari~ren van eenvoudige tot zeer ingewikkelde Algol of SPSS

programma's, in het algemeen statistisch. Het meeste werk

kan via een Remote Batch Entry afgehandeld worden. Als hulp

bij prograrnma-ontwikkeling zou een interaktief beeldscherm

aantrekkelijk zijn.
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1.9.b Ten behoeve van o.a. de afdelingMedische Sociologie wordt

een programma ontwikkeld dat opzoeken van fotokopi~n moet

vereenvoudigen; de gekatalogiseerde gegevens worden opge

slagen inde computer. M.b.v. ponskaarten kan men nu vragen

of en waar een fotokopie aanwezig is. Een beeldscherm zou

voor dit doel geschikter zijn.

1.10 Bureau Onderwijsontwikkeling. M. Wiltz

1.lO.a Verwerken van toetsen en programrna-evaluatie.
--------------------------~--------------~--
Eens per maand wordt de kennis van de studenten t.a.v. het

afgelopen blok getoetst met de z.g. "forrnatieve toets".

Ret gaat hier maandelijks om 3x50 toetsen van elk ~150 items,

die door de studenten op schrapkaarten zijn aangestreept.

De resultaten moeten binnen een kwartier bekend zijn, om een

snelle terugkoppeling op de studenten te verzekeren. Er

wordt vier maal per jaar een zgn. screeningsto~ts gehouden,

waarin de vorderingen van de student worden getest. Uithet

groot aantal vragen, (op afstudeerniveau) die opgeslagen

zijn in de computer, moet steekproefgewijs een set gekozen

worden met behulp waarvan een vragenlijst samengesteld wordt.

Deze vragenlijst wordt aan iedere student voorgelegd, waarop

de studenten de antwoorden weer aanstrepen op schrapkaarten.

De resultaten behoeven niet snel geproduceerd te worden.

Na elk hlok wordt een programrna-evaluatie gehouden, die door

de studenten per onderwijsgroep anoniem wordt ingevuld.

De computer zou deze evaluatie statistisch moeten verwerken.

Voor verdere evaluatie wordt misschien ook nog een onderzoek

gedaan naar de correlatie tussen de beginkenm~rken en de

blokeigenschappen van de studenten. De laatste twee onder

zoeken vereisen geen snelle responsetijd.

Voor al deze onderzoeken is als invoer een optische kaartlezer

en als uitvoer een teletype nodig, terwijl voor de evaluaties

SPSS gebruikt wordt. ;Voor het opslaan van de studentengegevens

en voor mogelijke vragen (screeningstoets) zal magneetband

nodig zijn.
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van een deel van de patient

Een student, die voor een

de patient beter te maken.

noodzakelijk.

1.lOb~~~~~~!~~.

In de computer zit het model

(zie 3.2.4.a: Farmacologie).

teletype zit, krijgt opdracht

Hiertoe is interaktief werken

1.lOc§E~~~~EL~2~e~~~~_£2~~~~E·

Om de onbekendheid van studenten t.a.v. de computer enigszins

weg te nemen wordt aan de ~tudenten gevraagd gegevens uit

een database op te zoeken. Hiertoe krijgt hij de beschikking

over een teletype. Tot slot wordt de studenten de mogelijk

heid geboden om via een teletype te programmeren.

1.11 Aanvullende Biologische~Diagnostiek (ABD) Afd. EEG. P. Emonds

EEGs worden opgenomen en op de computer (op tape) opgeslagen

waarna signaalverwerking plaatsvindt. Nu wordt op een PDP-12

gewerkt, maar deze geeft te lange rekentijdeni een proef

kan tot ± 10 dagen rekenwerk opleveren. Dit wordt voorname

lijk veroorzaakt door het werken met tape; een disk zou al

een enorme verbetering opleveren. (Stel b.v. factor 10 ~

1 dag rekenen). Er wordt naar gestreefd om een PDP-li te kopen,

met disk uiteraard, waardoor de rekentijd nog verder verminderd

kan worden. Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid om

alleriei andere projekten ter hand te nemen en om uitwissel

bare metingen te verkrijgen uit soortgelijke instituten in

Engeland en Frankrijk die eveneens PDPs gebruiken. Men

heeft bij de groep "Aanvullende Psychologische Diagnostiek

(APD) een intelligente terminal geplaatst waar eenvoudige

administratie op verricht kan worden (zie 2.2). Er wordt

ook vanuit deze terminal enig rekenwerk naar de PDP~ afge

schoven. Allerlei proeven met EEGs blijken sterk verweven

te zijn met de afd. Psychologie (APD), zodat de kontakten

hiermee zeker behouden zullen blijven (ook wat betreft

rekenwerk).

Er blijken kontakten te bestaan met MFM, voornamelijk via de

afdeling Klinische Psychiatrie (1.2.2) (A. Fisscher).

Vanuit deze groep zal ook allerlei rekenwerk aangedragen

worden. Deze afdeling zal ook zorg dragen voor aankoop van

de PDP-ll.
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Vanuit ABD wordt alleen de mogelijkheid gevraagd om m.b.v.

een tape of disk gegevens naar een ander systeem (evt. zelfs

in een ander gebouw) te brengen om deze daar statistisch te

verwerken. Een lijnverbinding zou erg leuk zijn maar is niet

strikt noodzakel:jk. Zoln verbinding zou dan heel langzaam

mogen zijn.

1.12 Aanvullende Psychologische Diagnostiek (APD).

1.12.a Er worden nu, in samenwerking met de ABD, metingen gedaan

om verband te vinden tussen bewustzijnstoornjssen en het

EEG. Ret zal hier gaan om 100 - 150 proefpersonen met

ieder 200 bevindingen. Dit bestand wordt nu op de cassette

van een intelligente terminal (Wang 2200) gezet, waarna dit

hestand via de PDP-12 op band (dec tape) opgenomen wordt.

Juist door het nauwe kontakt tussen APD en ABD en de relaties

tussen de meetgegevens van deze twee groepen, zal ook de

statistische verwerking van de gegevens bij de ABD uitge

voerd worden. Daarnaast zal waarschijnlijk een deel van

het databestand op ponskaart gezet worden waarbij de ver

werking op de Remote Batch Terminal plaatsvindt.

1.12.b In de verdere toekomst (op z1Jn vroegst over 3 jaar) wordt

gedacht aan het maken van een psychologisch model van de

omgeving. Men wil dan proefpersonen laten bewegen in een

gesimuleerde omgevingssituatie. Op dat moment zal een

koppeling van de PDP-ll van de ABD met het experiment

noodzakelijk worden.

Support, via de Universiteit, ziet men voornamelijk in de

vorm van een systeemanalist.

1.13 Administratief Gebruik (J. Jager)

1.13.a De financi~le administratie krijgt de beschikking over een

eigen office computer (magneetbandkaarten). Gegevens van deze

administratie moeten eens per week vermengd worden met de

inventaris-administratie. Als intermediair zal een cassette

gebruikt worden. Voor het sarnenstellen van subgrootboeken

2 a 3 stuks) zullen eens per week +1000 records via

cassette ingelezen worden.
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1.13.b Voor de inventarisadministratie zu11en 10. - 20.000
artike1en (:40 bytes) via een terminal opvraagbaar
en te veranderen moeten zijn. Hiervoor 1ijkt Mumps

zeer geschikt te zijn. Er zu11en per dag een lS0-ta1

veranderingen of opvragingen gedaan worden. Eens per

week worden de gegevens van de financi~le administratie

'gemerged l
• Eens per maand moet het gehe1e bestand

twee maa1, steeds naar drie sleute1s gesorteerd, uit

geprint worden. Dit 1aatste za1 batch gebeuren.

1.13.c De studentenadministratie zal voor1opig bestaan uit +

250 records (A 100 bytes) waarbij per dag interactief

: 30 opvragingen resp. updates zu11en worden gedaan.

Hiervoor kan Mumps gebruikt worden. Eens per maand

moet een gesorteerde 1ijst uitgeprint worden.
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RESEARCHONDERWERPEN

HP A: Thrombogenese en Vaatwandveranderingen.

DP I: Thrombine Vorming.

OE 1. Zuiveren en karakteriseren stollingsfaktoren

OE 3, Kinetika van de thrombinevorming

OE 4. Staphylocoagulase

OE 5. Aktivatie van faktor VII

OE 6. Dissipatieve strukturen in gekoppeld etc.

OE 7. Eiwit-lipide interakties bij de thrombinogenese

OE 8. Ellipsometrie

OP II: Vitamine K.

OE 1. Zuivering en karakterisering van PIVKA's

OE 2. Omzetting van PIVKA-II in faktor II

OE 3. Identifikatie van stollingsfaktoren en PIVKA's etc.

DP III: Thrombocyten.

DP IV: Vaatwand en Stroming.

DP V: Myocard.

OE 1. Mechanisch model van de hartspier

OE 2. Ontwerp dynamisch digitaal co~putermodel van de
coronair circulatie van de hondo

OE 3. Hartspier-metabolisme onder normale en
ischaewische kondities etc.

OE 4. K\vantitering van in vivo weefseln~krose en
eiwitmetabolisme

OE 5 Ritme en Ritmestoornissen van het hart

DP VI: Xlinische Diagnostiek d.m.v. ultrageluid.

OE 4. Ontwikkeling Ultrageluidsystemen

OE 5. Ontwikkeling Elektroscan
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RP B:

DP 1:

Veroudering van het Immunologisch Apparaat.

Intra- en Extravasculaire ont~tekingsreakties.

OE 1: Mechanisme van afstoting van first set allogene
niertransplantaties

OE 2 Afstoting van gevasculariseerde orgaantrans
plantaties

OE 3: In vivo analyse van de ontstekingsreaktie etc.

OE 4: Inductie van chronisch arthritis etc.

DP III: Klinische immunopathologie.

OE 1: Passieve enhancement van de niertransplantaties
bij DL-A getypeerde beagles

OE 2 The effect of specific IgG eluted from the
placenta on kidney graft survival in DL-A
tissue typed beagles

IfP C:

DP I:

sport en Sportgeneeskunde.

Fysieke en Psychische Relasting.

OF: I

()1·: 4

Sporthart

rnvlo~d van fysiAkH An p'iy('tli:->('h~ li~lfUit~III'l

(\1' II1'MtH:tt-it"l

DP II: Hewegingsapparaat

OP III: Spelgedrag en Begeleiding

DE 1

DE 2

sport en motivatie

De invloed van de spelregels op spelverruwing
en spelbederf

HP D: Struktuur en Funktioneren van de Gezondheid~zorg.

HP E: Epiderniologie van Ziekte en Afwijkend Gedrag.

OP I: B.O.B.S

OP II: Life Events

HP F: Chronisch Ziek zijn.

OE I

OR 2

Evaluatie en poliklinische hartrevalidatie

Reintegratie in het bedrijf van patienten
met een myocard infarkt
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OE 3

OE 4

OE 5

Diabetesnazorg in de Ie lijns gezondheidszorg

Ervaren gezondheid werknemers langdurig in
Ziektewet, gespecificeerd naar ziekteduur en
diagnose

Revalidatie van cerebrale stoornissen

HP G: Methodiek van de Hulpverlening in de Ie Lijns Geneeskunre

DP I: Verslaglegging

HP H: Leef~roep en Afwijkend Gedrag.

DP I: Intensieve case-study van een gezin en een netwerk
waarbinnen een psychotisch gedecompenseerde

DP II: Gezinnen met een kind met spina bifida

DP III: Populatie onderzoek St. Anna, Heel.
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BIJLAGE 2

OVERZICHT VAN PER 1 JULI 1976 AANWEZIGE SDA

COMPUTERSYSTEMEN (KATHOLIEKE UNlVE~~ITEIT

NIJMEGEN)
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Overzicht van per 1 jUli 1976 aanwezige SDA-computersystemen

1. Zi ekenhui s

1.1. Centrale computer
PDP-11/45 met 56K (per 1.10.1976: 88K) geheugeh, 2 (3) RK~5 disks,
een lokaal data-akkwisitie systeem (LPS) en diverse grotere rand
apparatuur.
Sinds april 1974 in gebruik als algemeen systeem voor alle ziekenhuis
afdelingen voor research en ontwikkelingswerk.
Het systeem is d.m.v. kommunikatielijnen verbonden met een 3-tal
terminals, die in de nabije toekomst door toevoeging van disks tot
knooppunten zullen of k~nnen uitgroeien.
o~eratinz Systeem: DOS, na 1 oktober 1976 geleidelijke overgang op
RX-lID zie ook 2.1.).

1.2. Terminal Neurolbgie
PDP-11/10 met 8K geheugen, data-akkwisitie systeem (LPS) en diverse
interfaces met lokale apparatuur (EEG, EMG, etc.).
Operating Systeem: lOMAN (MIV-SDA).
Zal in december 1976 worden verbonden met een knooppunt, bestaande uit
een PDP-11/34 met 32K geheugen en data-akkwisitie systeem (AR-l1).
Dit knooppunt zal de neurologie-taken van de 11/45 overnemen, evenals
de nu door de 11/10 uitgevoerde EEG-analyse. De 11/10 zal een deel
van de huidige funkties (uitgebreid in de tijd) blijven vervullen.
Operating Systeem: 11/10 : 10r1AN

11/34 : voorlopig DOS.

1.3. Terminal Gynaecologie
PDP-11/10 met 16K geheugen en data-akkwisitie systeem (LPS). Tevens
lokaal gebruikt voor simulatie doeleinden.
Opera t i n9 Sys teem: lOMAN.

1. 4.

1. 5.

Terminal Oogheelkunde
PDP-11/10 met 16K geheugen en data-akkwisitie systeem (LPS). Een
plaatselijk lijnennet verbindt alle meetkamers met de computerruimte.
Zal in september 1976 d.m.v. toevoeging van een RKp5-disk gedeeltelijk
de funktie van een. knooppunt krijgen. Voor lokale opslag van meet
resultaten gedurende de gehele dag.
Operating Systeem: 10MAN:als terminal

DOS :als knooppunt

Cardiologie
PDP-11/10 met 24K geheugen, data-akkwisitie systeem (AR~ll) en inter
faces met het Mennen-Greatbatch katheterisatie systeem. Bedoeld als
dedicated systeem voor het verwerken van hartkatheterisatie-gegevens.
Tevens in bescheiden mate in gebruik voor ontwikkelingsdoeleinden, o.a.
ten behoeve van het katheterisatiesysteem.
Operating Systeem: RT-11, verdere applikatie software geleverd door
Mennen-Greatbatch.
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1.6. Radiotherapie
PDP-8E met 16K geheugen, I RK~5 disk en interfaces met de gamma
kamera.
Dedicated systeem, met gedeeltelijk ter plaatse ontwikkelde software.
Operating Systeem: OS-8.

2. Fakulteit der Geneeskunde

2.1. Centraal systeem Medische Fysika
PDP-ll/45 met 80K geheugen, 3 RK~5 disks, lokaal data-akkwisitie
systeem (LPS) en diverse grote randapparatuur.
In gebruik sinds september 1974 als vervanging van de PDP-9, in eerste
instantie voor alle greepen binnen het laboratorium voor Medische
Fysika en Biofysika, veer zover mogelijk oak voor andere Preklinische
afdelingen (b.v. Fysiologie).
Het systeem heeft lijnverbindingen met een zestal experimenteerruimten
en met het PSG-terminal (zie 2.2.).
O~erating Systeem: DOS, m.i.v. 1 september 1976 volledige overgang op
RX-lTD.

2.2. Terminal PSG Neurofysika (Med. Fysika en Biofysika)
PDP-ll/l0 met 16K geheugen, data-akkwisitie systeem (AR-II) en groot
aantal interfaces met stimulus-apparatuur.
Dient als (dedicated) hart van een Programmeerbare Stimulus Generator.
Zal d.m.v. toevoeging van een disk geschikt gemaakt worden om onaf
hankelijk van de PDP-II/45 op elk moment van stimulus te kunnen ver
wisselen.
Operating Systeem: PSGMON (afgeleid van lOMAN en RT-1l).

2.3. Farmakologie
PDP-BE met 16K geheugen, 1 RK~5 disk en interfaces met massaspectro
meter. In gebruik als dedicated systeem voor besturing van de m.s./g.c.
en verwerking van de meetresultaten.
Operating Ststeem: 05-8, verdere verwerkingssoftware kant-en-klaar
van ae fabrlkant. .

2.4. Submikroskopische Morfologie
Data-General NOVA met 8K geheugen en interface met elektronenmikroskoop
Operating Systeem: geen. Beperkte set stand-alone programma's door
fabrikant gekeverd.
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CONFIGURATIE MED-FYSIKA 11 EN
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UNIVERSITEIT NIJMEGEN)

3-1



F~8,C-)~ II. E>{t" p~,,~"el <ii'3~t"eUe I/O

, DL- \ I (A,P) : <;c,.it"\c. l~l\. I" te{'r-c~ (Tele.t'1~, ,-/(10)

ILPS , l~bo~to'1~"r··rul S~sl-c~
(.ii'3;t~1e.. 8. cv'C\ I o"e I 10)

~
I
I

\,'_ '\J4c.J.;- ot
"'A"~C..r~~

,-- - - -, I
- -I bR - II C l- - U i

1 J I I
I

I

_J

D

oweri.,.. w..;....,!
- "'ftQ~to~c
- -

~ o-;';~.';'J. L

ktit'tfek- 11

,.- - --,
- -I 01< - II C L

'- J

r - - - -, r--1
- --I t>t - II 0 L - - -~ ) 1- - "

1- J I r

I
-1 < r--

L_J

r ~c••;ol - r i

I rtQ..... I--!
L .J I
r -;.;; ~.,~ - 1
I I
,te..bl~t I
L -'



e-tlp 1,
3

of loCDI./

rI""(}

----

I, ._---_._--
di,~1 4f,:'"t_<alO\~I' CIoc>"ReI~ rr ;"i WI .. 1...tJ riO ,C' I

-
~l§' §§ :-. I .. .....,\

I
I:

:: i\l~ D. '
j .' '

fl!3' §§ r 'To;
~i r: C]J

" c:( ~
I S----- ... I

I
-

\ t:::=
I I r-----
I I t=
r ! ---r-I I

- ---
1 :

;.--
~

-l
t:=

I -- l-t=I

I . If, I L_L__~ __ .L_.I

------~ 1- .,

I Co"ncet. p",nel

I

I
- - - - - -- _...l

L !T,I.t,p< ]
re""o \-<a

~rfto~

1"ektY~.'A·
___..---J

T>jfi

DL - II R

Du3
DJ?-ll~

,---,
--~ t>R-ll8 l

I t--- - .. --

U
N
I
B
V
5

I

Lint..pri~

f~"'~i:-~~
Core M~""~

, LR ~o

I decwrilu

w
I

Vol

r------...,
Cb.,.d-- -~ ~--
~~L .J



BIJLAGE 4

DATAFLOW PDP 11/45 - PDP 11/10

(KATHOLIEKE UNlVERSITEIT NIJMEGEN)
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3 Moving head discs / 120M bytes 3 Moving.·head discs / 120M bytes

t.,
~,.,..,
t.,

..,..

2 x

card
reader
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UL.;\'klPTION OF' BENCHMARK PROGRAMS

A small FORTRAN ploqr.:un to solve the "tow~t'.

of Hanoi" problem. Us~s only integer addl
tion and subtraction, arithmetic IF and GaTe.

SiNGLE

DOUBLE

ASEA

OG3

FFT45

GAUSS

HUGHES

RRI-RR4

PHILCO

MA"l'RIX

Al K,-'()

RL/\L/ IN'!' .. ';';UB~.

L! T'i'L

WI!L'j ST(.NE

S L~j\;LE/UOUhLE

A prime number program whi.ch uses int.9.~

arithmetic and sLmple DO loops.

Waarden integral, single-precision floatinq
point arithmetic.

A double-precision version of SINGLE.

Matrix-manipulation.

A program originally distributed by Data
General Marketing as an aggressive bench
mark against the 11/45 running old FORTRAN
compiler. Floating-point arithmetic and
DO loops.

Fast Fourier Transform program.

IO-point Gaussian quadrature. Single-pre
cision floating point involving many func
tion calls and calls on FORTRAN built-in
functions.

Program with a reasonable quantity of float
ing-point operations.

The "famous" Rolls-Royce benchmark programs
with varying degrees of FP content.

This program contains mostly integer calcula
tions with some FP operations.

Matrix inversion program from Scientific SuL
routine Package. Single-precision floating
point.

Programs which exercise the machine in FP,
integer and subscript calculations.

A small !"ORTRAN program wi.th a heavy FP
content.

The£e benchmarks (each a. composite of programs)
give a weighted result as to the effective
ness of a given machine.
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FP CONTENT-

r~ .. HAi,( d 1 *Estimdte
i..:.. Pi-lr'o1L 1 1 "" NONE
I., • :oINCLE 3
l) • DUUbLe: 3 2 ;:; SOME
E. ASEA 2 3 A LOT...
F. DC1 2
G. r'l-"r4 S 3 4 • HEAVY TO 100 %

H. GAUSS 4
1 ~ HUGHES 3
J. RRI 2
K. RR2 3
L. RR3 2
M. RR4 J
N. PHILCO 2
O. MATRIX 2
P. AIRCO-REAL J
Q. AIRCO-INTEGER 1
R. AIRCO-SUBSCRIPT 2
.s • LITTL 3
T. SINGLE PRECISION WHETSTONE 3
U. DOUBLE PRECISION WHETSTONE 3

MACHINE/SOFTWARE FORMAT

CPU - MEMORY - OPTION - SOFTWARE - MAPPED

CPU

03. PDP 11/03
04. PDP 11/04
as. PDP 11/05
34. PDP 11/34
40. PDP 11/40
45. PDP ll/45
50. PDP 11/50
55. PDP 11/55
70. PDP 11/70

OPTION

A. NO HARDWARE
B. RAE (KEII-A-B)
C. EIS (KEI1-E)
D. KEV1l,Frs (KEII-E&F)
E. FPl.l-B
F. FP11-C

HAPPED

M- (RT11-C,P)

9-3

MEMORY

N. MSVII-B ~
P. CACHE
Q. MM11-E IF
R. MM11-L
S. MM11-LP
T. MMII-U
U. MM11-UP
V. HM11-0P~
W. MS11-AP~
X. MSII-B ~
Y. MS11-C c..M
Z. MSII-JP ~

SOFTWARE

1. FORTRAN IV (RSX-I1M)
2. FORTRAN IV- PLUS (V 1)

3. FORTRAN IV-PLUS (V2)
4. FORTRAN IV (RT11)

NOTE: 1 I 4 are the :lIame
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BIJLAGE 10

GEHEUGENGEBRUIK Vk~

RSX-I1M.

ui t [101:

executive 10K

file system 2K

DECNET SK

buffers, etc., data input SK

Fortran routines 4K

programrna-ontwikkeling 8K

user partitie 16K

totaal: SOK

====

De ervaring leert dat fabrikanten de benodigde ruimte

voor hun software meestal krap schatten. Bovendien

geeft enig extra geheugen, naast wat reserve, ook

doorzetverbetering, vooral bij het gebruik van een

electrostatische printer/plotter.
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BIJLAGE 11.

Tijden van randapparaten.

Kaart1ezer.

Een kaart1ezer is een byte geori@nteerd apparaat. Dit

betekent dat er per byte een interrupt za1 worden

gegenereerd. Uit [19] b1ijkt dat we voor een interrupt

:100 ~sec cpu tijd moeten nemen. A1s we er van uitgaan

dat per kaart gemidde1d 50 interrupts komen betekent dit:

interrupts: cpu tijd,5 msec/kaart.

Bovendien schatten we dat we voor overhead van het

operatinq system RSX-11M moeten rekenen (taakverandering:

initia1isatie en afwerken nadat de taak k1aar is):

operating system: cpu tijd,2,5 msec/taak.

Een moge1ijke kaart1ezer heeft een sne1heid van 600

kaarten per minuut zodat de verwerkingstijd wordt:

kaart1ezer: 1eestijd, 100 msec/kaart.

Rege1drukker.

Een rege1drukker is een record geori~nteerd apparaat.

Dit betekent dat er per rege1 een interrupt (a 100 ~sec)

za1 worden gegenereerd zodat:

interrupts: cpu tijd~ 0,1 msec/rege1.

operating system: cpu tijd,2,5 m~ec/taak.

Een sne11e rege1drukker drukt 1200 rege1s per minuut af

zodat:

rege1drukker: afdruktijd,50 msec/reqe1.

Grafisch Bee1dscherm.

Een bee1dscherm is byte geori@nteerd. Een grafisch

bee1dscherm heeft 5 karakters per punt nodig. Ben

grafiek van goede reso1utie heeft 1024 punten nodig,

zodat we 5 Kbyte/grafiek krijgen met per byte een

interrupt. Hierdoor:

interrupts: cpu tijd,0,5 sec/grafiek

oper.system: cpu tijd,2,5 msec/taak.

Uiteraard kunnen er meerdere grafieken tege1ijkertijd op

het bee1dscherm geprojecteerd worden.
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Als we gebruik maken van een 9600 baud verbinding

dan geldt:

beeldscherm: opbouw beeld: 0,5 sec/grafiek.

Disk.

Een disk transporteert zijn gegevens op DMA basis.

Dit betekent dat het transport zelf geen cpu tijd kost.

WeI ecnter, er wordt voor het transport gebruik gemaakt

van een datapad, zal de cpu niet op zijn maximaIe

snelheid in het geheugen kunnen komen. (cycle stealing).

Als we gebruik maken van een geheugen met een acces

tijd van 850 nsec dan zijn er maximaal 1,176 M cycles

per seconde mogelijk. 5tel dat er voor het transport

5 (stolen) K-cycles nodig zijn dan betekent dit een

cpu belasting van 5/1176 sec. Als we nu een computer

met cache memory hebben dan zal de cpu slechts een

gedeelte van de tijd de programmacode uit het hoofd

geheugen behoeven te halen. Hierdoor is het datapad

minder bezet. Stel b.v. een hitrate van H=0,75 dan zal

het hoofdgeheugen slechts in 25% van de gevallen aan

gesproken moeten worden. De cpu belasting wordt dus:

cycle stealing: cpu tijd (1-H)/1176 sec per Kbyte

informatie.

24 msec voor de track

40 msec

21 msec

20 msec

52 msec

13 msec

167 msec

directory

midden) :(stel in het

- lezen van de

(zoek sector

- zoeken van de

- zoeken van de

operating system: cpu tijd 3 msec per taak.

5tel nu een disk met de volgende gegevens: gemiddelde

track zoektijd 48 msec, een track move 10 msec, rotatie

tijd 40 msec, 12 Kbyte/track.

Bij het lezen van b.v. 16 Kbyte van disk moet het volgende

gedaan worden:

- zoeken van de

directory

+ lees sectoren) :

gewenste track:

sector:

- lezen van sectoren 16/12*40msec:

-track move 16/12*10msec:

totaal gemiddeld:

Bij schrijven kan het geschrevene nog eens gelezen worden

en gecontroleerd worden. Hierbij zijn dan nog 52 msec

nodig.
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BIJLAGE 12

Verschillen tussen Boss en EXT/ASP.

Hoewel de opzet van de simulators grotendeels hetzelfde is,

zijn er toch een aantal verschillen. De belangrijkste

zullen hier genoemd worden:

In~ en Output.

De belangrijkste verschillen tussen Boss en EXT/ASP zijn

te vinden in de in- en output. De indeling van de data

kaarten is verschillend (zie bijlage 14) terwijl er bij

EXT/ASP (nog) geen uitgebreide foutmelding op de input

bestaat. Ook bestaan niet dezelfde mogelijkheden om de

simulatie te controleren. De output bij EXT/ASP bestaat

enerzijds uit informatie verkregen m.b.v. de tags (geeft

informatie over de schakels en, indien negatief,

over het gebruik van de units) en anderzijds uit de histo

grammen (zie bijlage 13.6). Men kan o.a. de volgende gege

vens in histogramvorm laten afdrukken: het gebruik van de

units, de lengte van wachtrijen, de wachttijden voor units

en taken, en de verwerkingstijden van taken.

De Processen, Taken en Units.

EXT/ASP kent ook de vier typen processen die in Boss moge

lijk zijn. De codering en aanroep van deze processen is

echter iets anders (zie ook bijlage 13.4). Een derived

proces wordt op eenzelfde manier behandeld als een embedded

proces. Een verschil in tussenaankomstcode zorgt voor een

verschil tussen beide. Een vertragingstijd kan niet opgegeven

wozden(kan weI gecre~erd worden m.b.v. een extra taak). De

prioriteit van beide typen kan 6f van de oude taak overge

nomen worden 6f bij het nieuwe proces opgegeven worden.

Een single start kan slechts een job starten en weI op tijd

stip nul. Een start op een ander tijdstip zal moeten

gebeuren d.rn.v. een extra taak. Behalve voor de units kan

in EXT/ASP een job ook wachten voor de taken. Al~ een taak

bezig is, dan wordt hiervoor een wachtrij gevormd, tenzij

queuing discipline code=l (non queuing) gebruikt wordt.
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Hierdoor is het mogelijk een simulatie op grovere schaal,

zonder units, uit te voeren. Waarom een taak bezet is-(dus welke units hierbij een rol spelen) wordt dan in

het midden gelaten. EXT/ASP kent (nog) niet de mogelijk

heden van Boss m.b.t. units. Units behoren slechts tot

een type en transfer is niet mogelijk.

Codes (Zie Bijlage 13).

De predecessor- en successorcodes worden op dezelfde

manier gebruikt. Bij successorcode = 2 (test teller) kan

gekozen worden uit priv~ tellers (job afhankelijk) en

algemene tellers (job- en procesonafhankelijk). Algemene

tellers zijn registers met een nummer ~O en kunnen dus

ook befnvloed worden met successorcodes 6 en 7.

Bij successorcpde 4 wordt een time-out gecre~erd als de

job niet binnen de gestelde tijd zowel de taak bezet als

aIle units toegewezen krijgt.

De parameters worden iets anders gecodeerd. Enerzijds

wordt een verdelingstype aangegeven m.b.v. een code van

twee cijfers, anderzijds is aan elke parameter een

register toegewezen waar het resultaat van deze parameter

mee vermenigvuldigd kan worden. Er gelden zowel voor de

taakrij als voor de unitrij queuing disciplines, De

nummering van de codes hiervan wijkt iets af.

Het Blokschema.

Het blokschema is iets aangepast aan bovenstaande veran

deringen. (zie hiervoor de Appendix).

Mogelijkheid tot Uitbreiden.

EXT/ASP is in de vorm van subroutines geschreven. De sub

routine PROGRAM kan gebruikt worden, waarbij procedures

opgegeven kunnen worden voor eigen queuing disciplines

(gescheiden voor taak of unit). Ook kan een subroutine

opgegeven worden voor de beschrijving van de taken.

Normaal echter zal PROGRAM gebruikt worden in combinatie

met drie "nep"-routines, waarmee aIle mogelijkheden van

EXT/ASP uitgevoerd worden. NatuurIijk kan men ook zelf

een ander programma schrijven, waarbij de subroutines

gebruikt kunnen worden.
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Om het werken met een eigen programma te vereenvoudigen

bestaat de mogelijkheid eigen schake1s en kettingen in

te voeren. Ook kunnen per taak en proces parameters in

gelezen en meegegeven worden, Verder is het erg een

voudig om nieuwe codes toe te voegen voor b,v. parameters

en queuing disciplines.
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BIJLAGE 13
Specificatie Codes

1. Predecessor Code.

AND:

OR

o of blanko, indien alle voorgaande taken

be~indigd moeten zijn om deze taak te starten.

1, start deze taak steeds als een voorgaande

taak be~indigd is.

2. Successor Code.

We kunnen de volgende successor codes gebruiken:

Soort

direct

kansen

test
teller

Code

o of
blanko

1

2

De taak heeft maximaal tien

directe opvolgers. Als geen opvol-

gende taak wordt gespecificeerd, geeft

dit het einde van dit proces aan. Om een

juiste werking van de gegevensverzameling

voor de histogrammen te verzekeren wordt

aanbevolen om elk proces slechts een rnaal

per job te laten be~indigen.

De taak heeft min. 2 tot 6 mogelijke op

volgers, waarvan er steeds een op basis van

waarschijnlijkheid gekozen wordt.

Een van de twee taken wordt gekozen

op basis van het aantal rna1en dat de afge

lopen taak moet worden uitgevoerd (b.v.

iteratieve loop op een taak, uitgang uit

de loop op de andere). Ben tellernurnmer

~ 0 wordt gebruikt als het een teller

betreft die algemeen (niet proces- en job

afhankelijk) is. Een negatief tellernummer

geeft een prive (job afhankelijke) teller

aan.
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Soort

test
unit

Code

2 Een van de twee taken wordt gekozen op

basis van het aantal units dat nog niet in

gebruik is van het opgegeven unit type

(b.v. iteratieve loop als er te weinig

units beschikbaar zijn, doorgaan als er

voldoende units zijn).

enable 3 Als de huidi<je taak be~indigd wordt dan

"enabled" deze taak de opgegeven taaK(of

taken) • om de opgegeven taak (of taken) te

kunnen starten ("enable" ) moe ten aIle voor-

time
out

4

qaande taken be~indigd zijn. Als dit niet zo

is dan heeft be~indiging van de huidige taak
geen enkel effect.

Als de volgende taak niet binnen een ge

stelde tijd (tijd excl. wachten op pred.)

aIle benodigde units toegewezen krijgt dan

wordt naar een alternatieve taak gesprongen.

vrijgave 5
units

test 6
register

vul- 7
register

Alle toegewezen units van deze taak mogen pas

bij een andere (te noemen) taak

worden vrijgegeven. De genoemde taak moet

van het zelfde proces zijn. Een of meer

direct opvolgende taken kunnen worden

opgegeven.

Spring naar een van de twee opvolgende taken,

afhankelijk van de test op de waarde in

het genoemde register. Als het register

nummer >0 dan is dit een normaal register

anders betreft het hier een algemene

teller (zie code 2).

Het genoemde register (een register ,0
geeft een algemene teller aan) wordt bijge

werkt met een bepaalde waarde. De inhoud

van het register kan gelijk gemaakt worden

aan de waarde maar ook kan een waarde opge

teld of afgetrokken worden. Een tot acht
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Soort Code

direct opvolgende taken kunnen worden opge

geven. Als geen taak wordt opgegeven dan

wordt het proces be~indigd.

3. Parameters.

Elke parameter wordt gegeven in de vorm: (D) :(X) :(Y) : (Reg)

0: distributie (verdelingstype), twee cijfers 01, 02 resp:

01 = 0 resultaat is dat de parameter nul is.

= i resultaat is real

= 2 resultaat is integer

= 3 : resultaat is boolean

02 = 0 : resultaat is geen verde ling (= "0")

= 1 resultaat is een vast getal X

= 2 resultaat is een getal uit een uniforme

verde ling A=X, B=Y

= 3 : resultaat is een getal uit een normale ver

deling ll=X, a=Y
= 4 : resultaat is een getal uit een negatief

exponenti~le verde ling ll=X

Y=max (indien Y>ll) of min (indien Y<ll)

= 5 resultaat is een getal 1 (true) met een kans

van X%

= 6 resultaat is een getal uit een erlang (K=Y)

verde ling met ll=X

Reg: Het aldus ontstane resultaat wordt vermenigvuldigd

met de inhoud van het opgegeven register. Indien

het register = 0 of de registerinhoud = 0 is, dan

wordt het getal met 1 vermenigvuldigd.

4. Soorten Processen.

De verschillende typen processen worden verkregen door het

juist kiezen van de code voor de tussenaankomsttijd. Zoals

elke parameter heeft deze tijd de vorm (D) :(X) :(Y) : (Reg) •

De volgende rnogelijkheden zijn aanwezig:
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1

-,-,. ---_.~-..,.,."

I

D X Soort Proces I Opmerking
,
~-----,
i

~IO ;i0 normal process Dit proces wordt automatisch I

(multiple start) repeterend gestart !
~lO

1=0
single start Op NOW=O wordt per proces

van dit type steeds een job
I

11

gestart.

1-9 * derived process Deze type processen worden

II door een taak gestart. ne
I

j' beginprioritei t wordt gegeva1

0 * embedded process door de parameter "priori-

teit", indien deze als

wordt de prioriteit van de

i

geeft.!
I
I
i
i

I
I
I
I

taak die het proces start

overgenomen. Bij een

embedded process wordt na

afloop van het proces het

oude proces weer vervolgd

met de oude prioriteit.

Bij een derived proces staat

afloop van het proces gelijk I
aan belHndiging van de be- I

treffende job. j

resultaat een getal iO
Is het resultaat =0 dan

I
don't care*

= 2

= 3

= 4

= 5

= 6

5. ~ueuing Discipline.

De codes voor queuing discipline z1Jn de volgende:

QD: = 0 fifo discipline met prioriteit

== 1 geen queuing (concurrente verwerking) geldt

aIleen bij taakwachtrijen.

fifo discipline

lifo discipline met prioriteit

sort.eren op basis van prioriteit en op ver

werkingstijd

sorteren op basis van prioriteit en op het

aantal benodigde units

eigen routine
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Steeds geldt: eerst wordt de hoogste prioriteit qenornen

(in Boss heeft het laagste rangnummer de hoogste priori

teit); slechts bij meerdere gegadigden met dezelfde

prioriteit wordt naar tweede aspect (b.v. fifo) gesorteerd.

6. Histogrammen.

Bij de histogrammen moet steeds worden opgegeven:

SRT, TU en PROC. De betekenis hiervan is:

SRT = 0

= 1

= 2

= 3

= 4

= 5

= 6

= 7

= 8

gebruik van unit (TU) door aIle processen

(PROC = O!)

queue lengte voor taak (TU) van proces (PROC)

queue lengte voor unit (TU) door proces (PROC)

wachttijd (excl unit wachttijd) voor taak (TU)

van proces (PROC)

wachttijd voor de units bij taak (TU) van

proces (PROC)

wachttijd (incl. unit wachttijd) voor taak (TU)

van proces (PROC)

verwerkingstijd (excl. wachttijden) van taak

(TU) van proces (PROC)

doorlooptijd bij taak (TU) van proces (PROC)

verschiltijd tussen aankomst van de eerste en

laatste predecessor bij taak (TU) van proces

(PROC) (geldt aIleen indien de predecessor code

~ is).

Voor code 5, 6 en 7 geldt: indien TU=O dan wordt de

totaaltijd van een job bedoeld.

Voor aIle codes geldt: indien PROC=O dan wordt geen

onderscheid naar processen gemaakt.
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BIJLAGE 14

DE DATAKAARTEN VAN EXT/ASP
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BIJLAGE 14

De Datakaarten.

Soorten Datakaarten.

Elk van de datakaarten heeft in de eerste kolom een letter

staan waarmee het type kaart wordt aangeduid. We onder

scheiden de volgende kaarten: (de indeling voIgt later)

B - beginkaart:

U - unitkaart:

T - taakkaart:

P - proceskaart:

S - sequentiekaart:

R - registerkaart:

H - histogramkaart:

# - commentaarkaart:

initialisatie en controle van de

simulatie

bevat per type unit het aantal van

deze units

bevat de verschillende typen taken

en het gebruik van units door deze

taak

per proces worden de relevante

gegevens vermeld

de taken van dit proces en de route

tussen de taken worden opgegeven

initialiseert de betreffende

registers

bepaalt welke gegevens in de histo

grammen moeten worden verzameld

bij het afdrukken van de inputge

gevens wordt de inhoud van deze

kaart ongewijzigd afgedrukt: een

commentaarkaart mag overal tussen

gevoegd worden.

D~lgorde van' de datakaarten.

De volgorde waarin de

PGIt

SlUt

0010( ro.l~ rp.rx I
CII.L7"'"tI&~ IT-ru I

8 , ~, "

I
If-
'r
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We beginnen met e~n B kaart. Hierachter komen aIle unit

kaarten. (de volgorde is niet van belang). Daarna aIle

taakkaarten, inclusief taak 0, dit is de eerste taak van

elk proces (nodig vanwege opgave van het aantal parameters

dat proces- (dus niet taak~ gebonden is). De volgorde van

de T-kaarten is niet van belang.

Na de taakkaarten komt per proces steeds een set kaarten

met de volgende volgorde: eerst een proceskaart, met evt.

als volgende kaart (of kaarten) de bijbehorende paramters

(ook op P-kaarten). Daarna de sequentiekaarten in wille

keurige volgorde met in kolom 2-3 het procesnummer.

Eventuele parameters die bij een bepaalde kaart horen

moeten echter direct achter de taak geplaatst zijn (in

S-kaarten). Tenslotte moet steeds bij elk proces de

laatste kaart bestaan uit een sequentiekaart met in koloID

4-6 het getal 999.

Als aIle processen beschreven zijn (de verschillende

processen behoeven niet op volgorde te liggen) komen de

benodigde registerkaarten in willekeurige volgorde. Ten

slotte volgen aIle histograrnkaarten, in willekeurige volg

orde.

Opmerking: In de beginkaart staat het aantal units,

taken, processen, te initialiseren registers en histo

grarnmen. Dit aantal moet overeenkomen met het aantal

corresponderende datakaarten. Klopt dit niet dan voIgt

een foutmelding.
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De indeling van de kaarten.

1. Beginkaarten.

Unitkaarten.
Kolom Naam

2.

Kolom

1
2-4

5-7

8-10

11-13

14-16

17-19

20-22

23-25

27-30

31-34

36-41

43

45-47

49-51

53-57

58-63

1

2-3

5-16

17-19

21

Naarn

"B"
NUNITS

NTASKS

NPROC
NHIST

NREG

NOCE

NOCH

NRUNS

NUMJOBS

PREJOBS

MAXTIME

CLEAR

MAXTASKSN

MAXPARPROC

UBCC

FRAND

"uti

UNIT

UNAME

AANTAL

QD

Uitleg

beginkaart

aantal verschillende typen units

aantal verschi11ende typen taken

aantal processen
aantal histogrammen

aantal te initialiseren reqisters

aantal eigen schakels 1 kan gebruikt
aantal eigen kettingen worden indien

zelf een aanvullende subroutine

geschreven moet worden.

aantal verschillende subruns

aantal jobs per run

aantal jobs in de voorloop run

maximale simulatie tijd

initialiseer voor elke subrun (nog niet

ge!mplementeerd)

maximaa1 zelf gebruikte parameters per

proces (alleen bij eigen subroutine)

maximaal eigen parameters in de

processen

upper bound CC: aantal geheugenplaatsen

beschikbaar voor de kettingkast (zie ASP)

startwaarde random generator

Uitleg

unitkaart

numrner van dit type unit

naarn van deze unit
aantal beschikbare units van dit type

queuing discipline in geval van wachten

voor deze unit
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• Taakkaarten.
~ .

Ko1om

1

2-3

5-16

17-18

21

23-24

26-28

30-31

33-35

37-38

40-43

44-45

47-49

51-52

54-56

58-59

61-63

65-66

68-70

72-73

75-77

Naam
"Til

TASK

TNAME

NPAR

QD

UNIT

NOU

UNIT)
NOU

UNIT)

NOU

UNIT)

NOU

UNIT)

NOU

UNIT)

NOU

UNIT)

NOU

UNIT)

NOU

Uit1eg

taakkaart

type taak

naarn van deze taak

aanta1 eigen parameters die bij deze

taak horen

queuing discipline in geva1 van wachten

voor deze taak

type unit dat bij deze taak nodig is

number of desired units, aanta1 units
van dit type; indien negatief dan

wordt het aanta1 door de parameter

(-NDJJJ van deze taak aangegeven.

idem evt. 2° unit

idem evt. 3° unit

idem evt. 4° unit

idem evt. 5° unit

idem evt. 6° unit

idem evt. 7° unit

idem evt. 8° unit

4. Proceskaarten.

KoloID

1

2-3

5-16

17-19

21-34

21-22

23-27

28-32

33-34

Naam

"Ell

PROC

PNAME

TSN SUCC

INTERARR

OISTR.

X

y

REG

Uit1eg

proceskaart

nummer proces

procesnaam

tasksequence number successor: taak

vo1gnummer van de eerste taak.

interarriva1 time: tussenaankomsttijd

van dit proces

distribution: verde1ingstype

eerste parameter

tweede parameter

Register

14-5



Ko1om

36-49

36-37

38-42

43-47

48-49

66-68

Naam

PRIO

DIST

X

Y

REG

TAG

uit1eg

beginprioriteit

verde1ingstype

eerste parameter

tweede parameter

register

tag bij start van het proces

5. Sequencekaarten.

1

2-3

4-6

7-9

10

11-12

13-48

49-50

51-64

51-52

53-57

58-62

63-64

66-68

liS"

PROC

TSN

TID

PRECODE

SUCC CODE

PRIO

HELPTIME

DIST

X

Y

REG

TAG

sequencekaart

proces waarbij deze taak behoort

taakvo1gnurnmer

taak identificatie nu~mer

predecessor code (AND="O", OR="l")

successor code

afhanke1ijk van successor code

(zie 5.1)

prioriteitsverandering

ve~'erkingstijd bij deze taak

verde1ingstype

eerste parameter

tweede parameter

register

tag bij be~indigen van deze taak
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6. Registerkaarten.

Ko10m ~aam Uit1eg

1 registerkaart

2-8 initia1isatie van een reqister

2-3 REG registernummer

4-8 WAARDE initia1isatie waarde

10-16 initia1isatie van een register

18-24 " " "
25-32 " " "

" " II
34-40

" " "42-48

" " "50-56

" " "58-64

66-72 " " "

7. Histogramkaarten.

Ko10m Naam Uit1e9

1 "H" histogramkaart

2-3 HISTO nummer histogram

5-16 HNAME naam histogram

17 SRT soort histogram

19-20 TU taak of unit-nummer

22-23 PROC procesnummer

25-29 AKL aanta1 k1assen

31-35 LOW 1aa.gste k1asse

37-41 KLBR klasse breedte

8. Commentkaarten.

Kolom

1

2-80

Naam

"#"

COMMENT

Uit1eg

commentkaart

comment

9. Parameterkaa.rten.

Ko1om Naam Uitleg

1

2-15 PAR

parameterkaart behorehd bij een proces

.of taak

parameter in de vorm:

, verdelinqstype: (X): (Y) : (Register)

17-30 PAR idem

32-45 PAR idem

47-60 PAR idem
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Ind~ling bi; de verschillende successor Codes.

Succ. Kolom
COde
o 13-15

tim
40-42

1 13-15
tim
46-48

2

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

Uitleq.

Volgnummers van 1 tot 10 bepalen de volgorde

der taken.

Volgnummer van elke opvolgende taak, gevolgd

door waarschijnlijkheid maal 1000, herhaald

voor elke opvolgende taak met een totale som

van 1000 (van plus 52 tot min 50). Deze

reeks geeft een tolerantie met automatische

correcties in de laatste geqevens om de some

1000 te maken.

(!~~~_!~!!~!) Opeenvolging van zeven getallen.

Iteratief successor volgnummer. nit mag het

huidige taak volgnummer zijn.

Successor volgnummer bij be~indiging.

Verdelingstype voor het aantal tellingen

(zie paragraaf parameters) •

Parameter 1 (zie paragraaf parameters)

Parameter 2 (idem)

28-30 Register ( idem)

31-33 Tellernummer gebruikt om onderscheid te maken

tussen tellers als er meer dan een teller

gebruikt wordt. Als er slechts een teller

nodig is, dan kan deze entry weggelaten

worden.
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Suce. K 1
Code 0 om

2

13-15

16-18

21

22-24

25-27

Uitleg

(!~~~_2~!~~) Opeenvolging van vijf getallen:

Taaknummer van de opvolger als S ~ N.

Taaknummer van de opvolger als S < N.

"9"

Unit type.

Hoeveelheid N.

3

4

5

13-15

13-15

16-18

19-21

13-15

16-18
tim
43-45

Volgnurnmer van "enabled" taak.

Opeenvolging van drie getallen.

Taakvolgnummer van de direct opvolgende taak

(als de gekozen units binnen de maxirnale

tijd in de wachtrij toegewezen zijn).

Alternatieve successor taak volgnumrner

(als de gekozen units niet binnen de

maximale tijd toegewezen worden) •

Maximale tijd in de wachtrij voor de

onmiddellijk opvolgende taak.

Opeenvolging van 2 tot 11 getallen~

Taakvolgnummer waarbij de units vrijgegeven

rnoeten worden.

Taakvolgnummers van 1 tim 10 opvolgende

taken. Tenminste een opvolgende taak moet

gespeeificeerd worden.
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Succ.
Code

6

7

Kolorn

13-15

16-18

19-21

22-29

13-15

Uitleg.

Opeenvolging van vier getallen.
o

Registeridentificatienummer (N).

Taakvolgnummer van de opvolgende taak als

de registerwaarde ~ waarde.

Taakvolgnummer van de opvolgende taak als

de registerwaarde < waarde.

waarde (6 cijfers).

Opeenvolging van drie of meer getallen;

Register Identificatie Nummer.

16-18 " I"

"2"

" 3"

leegmaken (clear) en optellen~

optellen1

aftrekken.

19-24

25-27
tim
46-48

DeZta (6 cijfers). Dit getal mag ook

negatief zijn.

Taakvolgnummer van een of meer direct op

volgende taken. Weg te laten als er geen

opvolger is.
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TAB E L

PONSKAARTEN KOLOM

~l 12 13 15 16 18 19 21[ 22 24

1
25 27 28 30 31 I

ucc. I

r~'
entries voor iedere succ. code

I taakvolgnr. taakvolgnr. taakvolgnr. taakvolgnr. taakvolgnr. taakvolgnr. enz. tot
van opvolge~ van opvolgen- van opvolgen- van opvolgen- van opvolgen- van opvolgen- kolom 42
de taak (in- de taak de taak de taak de taak de taak
dien nodig) (facultatief) ( facultatief) (facul tatief) (facultatief) (facul tatief)

I 1 Ivolgnr. van volgnr. van volgnr. van enz. tot
opvolqer 1 PI x 1000 opvolger 2 P2 x 1000 opvolger 3 P , x 1000

kolom 48
-

2 I taak,:,olgnr. taakvolgnr. , verdelings-
(test ,van ~tera- van opvolger type van het parameter I parameter 2 register teller nr.
elleul tieve bij be~indi'J- aantal (indien

i opvolger ing iteraties gewenst)

2 ~aakV01""r.
.__._-- ---_.-

taakvolgnr.
(test als S~N als S<N 119" type unit hoeveelheid
~) fiN"

3 i volgnr. van volgnr. van volgnr. van volgnr. van volgnr. van volgnr. van enz. tot
I de "enabled" de "enabled" de "enabled" de "enabled" de "enabled" de "enabled"

I
kolom 48

I taak taak taak taak taak taak
(facultatief) (facultatie f) ( facultatief) (facultatief) (facul tatief)

4 I taakvolgnr. taakvolgnr.

~ Ivan de direct van de alter- wachttijd in de wachtrij
opvolgende natieve taak
taak __

I--. ---0------
5 I taakvolgnr: taakvolgnr. taakvolgnr. taakvolgnr. taakvolqnr. taakvolqnr. ~nz. tot

I van de taak van de direct van de direct vll.n de direct van de direct van de ,lirect kolom 45l- I woarb!j vrij- opvolgende opvolgende opvolgende opvolgenne opvolgenrleI gegeven wordt taak (ver- taak taak taak task
plicht) (facultatie f) ( facultatief) ( facultatief) ( facultatief)

, '

I
6 I register 1:aakvolgnr. taakvolgnr.

I
1I hientificatie- als de regis- als de regis- w a a r d el= I nu_r (N)

terwaarde terwaarde .-1--+-- ~ waarde < waarde

7 register "1" := ~'""r. opv01- vo1gn r. OP~>-I eO'. tot
t identificatie-J "2" + I d e Z t a gende taak gende taak kolom 48

nununer (N) "3"- (indien. nodig) (facultatief) .
__--L- ____________________L - --- ------- -----
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BIJLAGE 15

VARIABELEN EN PROCEDURES VAN EXT/ASP.
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BIJLAGE 15

Variabe1en en Procedures.

1. Variabe1en.

1.1 De vo1gende variabe1en worden globaa1 over het gehe1e

programma gebruikt:

Integer

NJOB

*NTASl<S

*NUNITS

*NPROC

*NHIST

*NREG

*NOCE

*NOCH

*NUMRUNS

*NUMJOBS

*PREJOBS

*MAXTASKSN

*MAXPARP ROC

*UBCC

BPL

NUMCH

NILL

LL

UBHIST

PQ

MAXUNITQ

nummer van de job

aanta1 taak-identifiers dat gebruikt wordt

aanta1 units dat gebruikt wordt

aanta1 processen dat gebruikt wordt

: aanta1 histogrammen dat gebruikt wordt

aanta1 registers dat gebruikt wordt

aanta1 eigen schake1s dat gebruikt wordt

(number of own cells)

: aanta1 eigen kettingen dat gebruikt wordt

(number of own chains)

aanta1 runs dat gesimu1eerd moet worden

aanta1 jobs per run

aanta1 jobs in een voor1oop run

grootste taakvo1gnummer dat voorkomt

: grootste hoevee1heid (bij in1ezen: eigen)

parameters die in een proces kan voorkomen

upper bound CC (zie ASP)

basis parameter list: geeft de p1aats waar

de parameters in een schake1 beginnen

aanta1 kettingen

-282317 (zie ASP)

1engte hist (zie ASP)

upper bound hist (zie ASP)
process quantity: totaa1 van het aanta1 wacht-

. . rijen
maxl.ma1e unl.t

*: in te lezen waarde
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Real

*MAXTIME

*FRAND

NOW

ULT

Boolean

TAGS

*CLEAR

maxima1e simu1atietijd

start random generator

huidige sirnu1atietijd

unit length time: een variabe1e tijd

die gebruikt wordt om de 1engte van een

unit queue te bepa1en

geeft aan of er in de simu1atie gebruik

gemaakt wordt van een of meer tags.

initia1iseer voor iedere run (nog niet

geimplementeerd)

*:in te 1ezen waarde
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L 2 De volgende arrays ~Torden gebruikt (aIle globaal).

Integer

UNITA

HKIND

QUED

NPAR

NDU

SUCC

PAP

TASKA

PRECODE

PRED

PREDQ

unit array:

met bij index<O alle aanwezige units, bij >0

alle nog beschikbare units

histogram kind:

met per histogram het histogram-soort na omsor

teren bevatten HKIND[-SRT, 0] en HKIND(-SRT, 1]

het eerste adres K resp. het aantal histo's van

soort SRT in HKIND[K, X] met K>O. Op X=O

bevindt zich het numrner van het histo en op

X=l en 2 bevinden zichresp. TU en P.

queuing 'discipline;

met bij index<O de discipline voor de units en

bij >0 de discipline voor de taken.

: aantal eigen parameters per taak

number of desired units;

met per taak en unittype het gewenste aantal

units.

per taak alle gegevens over successor-taak/taken.

Als H=-3*taakvolgnr. dan staat op SUCC[PROC, H],

SUCC[PROC, H+l], SUCC[PROC, H+2] resp. de

successorcode, het beginadres (AS) van de volgen

de taken en het aantal (N) v01gende taken. Op

SUCC[PROC, AS] tim SUCC[PROC, AS+N] staan dan de

volgende taken (of andere gegevens die bij de

bepaalde code relevant zijn).

parameter address parameter;

per taakvolgnr. het adres van de eerste parameter

task array;

per taakvolgnurnrner de gewenste taak

predecessor code;

per taakvolgnurnrner de predecessor code

predecessors;

per taakvolgnurnrner het aantal voorgaande taken

predecessor queue;

per taakvolgnurnrner het nurnrner van de eventu~le

wachtrij (als de code = AND en meer dan een voor

gaande taak) anders NILL
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PRIOR

BPROCQ

Real

CC

HISTDATA

PPAR

REGISTER

QLT

lUST

Boolean

BUSY

VA

Strinq

UNAME/
TNAME/
PNAME/
HNAME

priority~

met per taakvolgnummer een prioriteitsverandering

basis process queue~

eerste wachtrijnummer in een proces.

chain case: zie ASP

zie ASP

process parameters;

aIle parameters per proces

hierin de algemene counte~ (indien index~O) en

registerwaarden.

bevat de tijd die qebruikt wordt om de lengte

van een taak- (index>O) of unitwachtrij

(index<O) te bepalen.

zie ASP

geeft san of een proces bezet is. Bij index<O

geeft hij aan of de units al allemaal aanwezig

zijn; bij index 0 of de taak al bezig is.

units available

bevat de naam van resp. een unit, een taak,

een proces en een histogram.
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1.3 De vo1gende definities ("defines" kunnen worden gebruikt:

GETTASKQ (proc, taskSN); geeft voor een proces en taak

vo1gnr. het nummer van de taakrij.

GETOWNQ (own) ; geeft het nummer van de eigen

(own) queue

GETUQ (unit) geeft het unit queuenummer van

de unitrij

GETJOBID (job) geeft het jobidentificatienr van

deze job

GETPROCID(job) geeft het procesidentificatienr.

van deze job

GETTSN (job) geeft het taakvo1gnr (task sequence

number) van deze job

GETTASKID(job) ; geeft het taakidentificatienr. van

deze job

PRINTHIST (H) drukt histogram H af

1.4 De vo1gende variabe1en worden steeds lokaa1 bij de ver

schi11ende subroutines gebruikt.
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2. De Procedure.

2.1 Readcheck.---------
Procedure Readcheck. In de procedure wordt gekeken of

er nog wel een kaart te lezen valt. Is dit niet zo dan
wordt een foutmelding gegeven. Vervolgens wordt verge
leken of het karakter in de kaart (FCHAR) gelijk is aan
het gewenste karakter (GCHAR). Is dit het geval dan is

de procedure afgelopen, anders wordt gecontroleerd of

de gelezen kaart een commentkaart is (FCHAR = "t"). zo ja,
dan wordt de kaart in zijn geheel uitgeprint en wordt de
volgende kaart gelezen; zo nee, dan wordt een foutmel
ding gegeven.

2.2 Readsucctask.

Procedure readsucctask (I, J). Een manusje van alles voor
het lezen van de opvolgende taken en andere gegevens bij

de verschillende successor codes. We gaan ervan ui t dat

in het array card image een equivalent is opgeslagen van
hetgeen in de tabel van bijlage 14 is gegeven met op elke
plaats steeds het getal dat in drie opeenvolgende

kolornmen staat. We willen nu een groep getallen opslaan

in het array succ. De volgende mogelijkheden zijn aan

wezig; als bij aanroep:
I~J : dan geeft het nu te lezen getal een opvolgende taak

aan terwijl de huidige taak meetelt als predecessor

voor deze opvolgende taak; tel daarom ~~n bij de

juiste predecessorteller.
I~2 : lees dan steeds groepjes van twee getallen: lees

anders slechts e~n getal.
Herhaal het bovenstaande totdat de teller N (globaal)

groter of gelijk is aan J, of het eerste getal Kleiner of

gelijk is aan o. Als I<J dan is het eerste getal een op
volgende taak. Is dit getal dan ook 0 dan betekent dit

dat er geen opvolgende taak (meer) is, zodat de teller N

een afgelaagd moet worden.
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2.3 B~ggQgXg~~1££f.

~ocedure readparameters (N). Zowel bij een proceskaart

als bij een sequencekaart kunnen een of meerdere para

meterkaarten behoren (met eenzelfde beginletter). Deze

kaarten worden gelezen met deze procedures. In een kaart

kunnen maximaal 5 parameters staan. N kan elk getal>O

z1Jn. Er worden zoveel kaarten gelezen (en uitgeprint)

als nodig zijn.

~~E~~~E~~~~ (: put histogram data)

Procedure puthistdata (SRT, TK, PROC, X, NOX)

Zorgt ervoor dat de data X en NOX gevoegd worden bij aIle

histogrammen van soort (SRT, TK, PROC).

~~EE~! (: fetch a parameter)

Procedure fetpar (PROC, TASKSN, P, 0, X, Y, R)

Geeft de parameterbeschrijvenden (0, X Y en R) van para

meter (P) van taakvolgnurnrner (TASKSN) bij proces (PROC).

~e~£e~! (: specify a parameter)

Procedure specpar (PROC, TASKSN, P, 0, X, Y, R)

Bergt de parameterbeschrijvenden (D, X Y en R) op van

parameter (P) van taakvolgnummer (TASKSN) bij proces (PROC).

~£!~~l (: normal distribution)

Real Procedure normal (mean, SD)

Geeft een getal getrokken uit de normale verdeling met

gemiddelde (mean) en standaard-deviatie (SD)

Q~~Eg~ (: generate a parameter)

Real Procedure genpar (PROC, TASKSN, P)

Genereert, rekening houdend met de gewenste verdeling,

parameter (P) van taakvolgnummer (TASKSN) en proces (PReC).

E~£!£J (: parameter to job)

Procedure partoj (JOB, P, DATA)

Brengt parameter (P) met waarde (DATA) naar job (JOB)
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~~![rQ~i (: parameter from job)

~eal procedure parfromj (JOB, P)

Haalt parameter (P) van job (JOB)

FiZZ unit histos (: fill unit histogram)----------------
Procedure fill unit histos (JOB)

Houdt de histogrammen van type 0 (gebruik units) bij.

Wantedunits (: wanted units)-----------
Integer Procedure wantedunits (JOB, TASK, UNIT)

Geeft het aantal units van het type (UNIT) dat door de job

bij de taak (TASK) gewenst is.

Q~i!~~~~il (: units available)

Boolean Procedure units available (K, JOB, TASK, UNIT, D)

Geeft aan of er voldoende units aanwezig zijn. Bij ver

schillende K geldt: (aIleen K=O is getest en wordt gebruikt!)

K=O: als unit = 0 dan worden unitsavail "true" als van aIle

units een voldoende hoeveelheid aanwezig is om taak

(TASK) uit te kunnen voeren. Is dat niet het geval

dan geeft D het aantal dat niet aanwezig was. Als

unit # 0 dan wordt aIleen gekeken of van dit type

unit een aantal D of meer aanwezig is.

K=l wordt "true" als er een voldoende hoeveelheid van

resource R aanwezig is om taak (TASK) uit te kunnen

voeren. In dit geval geeft D het nummer van het

laatste unitbit in deze serie.

K=3 wordt "true" als bit D van unit (UNIT) "true" is.

~~i!~~!~ (: units attached)

Boolean procedure unitsatt (K, JOB, TASK, UNIT, D)

Als de tag van de laatste taak negatief is dan wordt een

regel afgedrukt beginnend met "ATT UNITS:". De histogrammen

type 0 worden bijgewerkt. De units voor deze taak worden

aIle in gebruik genomen afhankelijk van K. (AIleen K=O is

getest en wordt gebruikt, K#O is equivalent met unitsavail) •

Als K=O dan worden ~~n voor ~~n de units afgetest (beginnend

met de units met het laagste unittypenurnrner naar boven toe

werkend totdat er niet meer voldoende units van een type

aanwezig zijn. Dan wordt unitsatt "false" en geeft unit
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het unittype

Unitsatt wo~:':'

:J het aant".li. neg te verkrijgen units.

:rue u alshet weI Iukt aIle units te

verkrijgen. A.:lS bij ac"1"'r.oep D10 dan wordt eerst

geprobeerd'" ':In unittyp~ (unit) nog D stuks te vergaren,

daarna wordt, vanaf dez::: unit doorg:e:test.

Re7,units (: release units)--------
Procedure relunits (K, JOB, TASK, UNIT, D)

Als de tag van de laatst be~indigde taak negatief is dan

wordt een regel afgedrukt beginnend met II re l units: u •

AfhankeIijk van de,waarde van K worden de gebruikte units

weer terugegeven. (AIleen K=O is getest en wordt gebruikt,

K~O is equivalent met unitsavail). Als K=O geldt het

volgende: aIle units die gebruikt werden door taak (TASK)

worden weer terugegeven vanaf unittype (UNIT) of, als

unit = 0, vanaf het unittype met het hoogste nummer. Als

unit ~ 0 dan geeft D het aantal dat nog niet gebruikt werd

door de taak.

~!~E!_~££ (: start job)
Procedure start job (JOB)

De schakels van de te starten jobs worden met initialisatie

waarden gevuld en de schakel wordt in de eventrij gesorteerd.

Generate

Procedure generate (PROe)

Een job wordt gestart als het proces tenminste niet van het

type embedded of derived is. AIle parameters van de start

taak worden bepaald. Een normaal proces wordt altijd

gestart, een single start wordt aIleen gestart als de

simulatietijd = 0 is.

~£E!_~f!~_E~i£~i!~
Proc~~~ sort with priority (JOB, TU, SORT)

De jc_ wordt gesorteerd in de taak- of unitrij (wachtrij

nu~ne. ~U) neddt de scrteerparameter omgevormd is tot een

r~ieuw'e.,,:ort~ex;.)arametE'rwaarin de prioritei t verwerkt is.
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££E~_~~_q~~~~

Procedure sort in queue (JOB, 'rU, QD, QUER)

De job wordt in de taak- of unitrij met nummer TU gesorteerd

met queuing discipline QD. Als QD = 6 (eigen sorteerroutine)

dan wordt naar de subroutine op plaats QUER (queuing routine

gesprongen.

££_!~~~_~l_E£~~f£!~

Procedure do task if possible (JOB, TASK, UNIT, KQUER, TASKR)

Er wordt van uitgegaan dat de taak niet bezig is. Eerst

wordt de taak op "bezet ll gezet (als de taakrijdiscipline

tenminste niet =1 (non queuing) is). Vervolgens wordt

geprobeerd elk van de units,vanaf unittype (UNIT), die voor

deze taak nodig zijn, te verkrijgen. Lukt dit niet dan

wordt de job in de juiste unitrij geplaatst en wordt het

aantal units dat nog niet verkregen is in de schakel opge

slagen, opgeborgen op plaats 8. Busy met negatieve index

wordt "false" (nog niet alle units aanwezig). Zijn wel alle

units toegewezen dan wordt busy met negatieve index "true ll
•

Als een watch dog timer (i.v.m. successor code = 4) de

maximale tijd waarin de units verkregen moesten worden

bewaakt, dan kan deze timer verwijderd worden. In de schakel

op plaats 9 staat het nummer van de schakel die dienst doet

als watch dog timer. Nadat enige histogramrnen bijgewerkt

zijn en de eigen taakroutine (TASKR = task routine) afgewerkt

is, wordt de schakel in de eventrij naar eventtijd (= NOW +

verwerkingstijd) gesorteerd.

~~~~_~~~~~ (: predecessor check)

Procedure pred check (JOB, TASKSN)

Eerst wordt gecontroleerd of het aantal voorgaande taken meer

dan een is; zo niet, dan is deprocedure klaar; anders

wordt gekeken of in de predecessor queue een job wacht met

eenzelfde job-identificatie-nurnmer. nit gebeurt m.b.v. de

volgende truc: sorteer een schakel in de wachtrij met als

sorteerparameter het jobidentificatienummer. Ren schakel

die op eenzelfde manier in de ketting gesorteerd was staat

er dan voor (vanwege "tie break ll
: fifo) • Staat er nog geen

job met dit nummer in de rij dan blijft de huidige job

(schakel) in de rij staan met het aantal nog te verwachten

voorgaande taken op ~laats 8.
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Staat er wel al een job te wachten, dan is er voor deze

wachtende job weer een voorgaande taak be~indiqd en kan

zijn teller met een afgelaaqd worden. De laatst gesor

teerde schakel kan dan verwijderd worden. Als nu alle

voorgaande taken binnen zijn dan kan de taak gestart worden.

We verwijderen de oude schakel en vervolgen het proces met

de nieuwe schakel.

~~f!_!~!~ (initialize a task)

Procedure ini t task (JOB, TASKSN, TQUER, U()UER, TASK

Begint een taak, maakt onderscheid tussen de typen taken

en controleert op voorgaande taken en bezig zijn van de

huidige taak. Allereerst wordt (indien J>O) een predecessor

check gedaan. Als deze check gelukt is (J;iO) dan wordt door

gegaan, anders wordt de procedure be~indigd. De prioriteit

wordt aangepast m.b.v. de prioriteitsverandering bij deze

taak. Aangezien alle voorgaande taken aangekomen zijn moet

nu de watchdog timer gestart worden. Dit wordt gedaan door

de schakel met nummer CC(J+9) die al klaar stond om gesor

teerd te worden, nu te sorteren in de eventrij met de

sorteerparameter van die schakel.

Als de taak 0 is dan betreft het hier een normale taak.

Als deze taak bezig is dan wordt de job gesorteerd in de

bijbehorende taakrij, anders kan de job aan de taak beginnen.

Als de taak = 0 dan is dit proces klaar. Als de taak<O dan

is het een start van een embedded of derived proces met als

procesnummer (-task).

Opmerking: dit gaat ook goed bij een embedded proces binnen

een embedded proces!

In beide gevallen moet een parallele job gecre~erd worden,

met relevante gegevens worden gevuld en gestart worden.

Afhankelijk van de code voor de beginprioriteit van het

proces moet de prioriteit van de zojuist be~indigde taak,

of de beginprioriteit van het proces,overgenomen worden.

Als het proces "embedded" is, dan moet het oude proces wachten.

We laten de job wachten in de predecessor queue van het

proces, gesorteerd naar job-identificatie-nummer. Als het

proces "derived" is dan moet het Qude proces parallel met

het nieuwe proces doorlopen. We sorteren de job dan in de

eventrij met als eventtijd de simulatietijd.
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~~£~_ti~i~~~~ (: proces finished)

Procedure proc finished (JOB, PROC)

Als een proces zijn laatste taak be~indigd heeft, dan zal

dit i.h.a. voor dit proces het einde van de job betekenen.

Alleen bij een embedded proces zal teruggesprongen moeten

worden naar het oorspronkelijke proces. We herkennen een

embedded proces doordat de code van zijn tussenaankornst

tijd nul is. am de oude schakel terug te vinden sorteren

we de huidige schakel in de predecessor queue met als

sorteerpararneter het jobidentificatienummer. De schakel

voor de zojuist gesorteerde schakel is het oude proces

(vanwege "tie break": fifo).

Opmerking: dit gaat ook goed bij een embedded proces

binnen een embedded proces.

Ret oude proces wordt weer gestart met de prioriteit uit

het embedded proces (als de code voor de beginprioriteit

van het embedded proces nul is), of met zijn oude priori

teit.

Job to next task----------------
Procedure job to next task (JOB, TQUER, UQUER, TASKR)

Na een nextevent, dus als een taak be~indigd is, moeten,

afhankelijk van de successorcode, verschillende nieuwe

taken gelnitialiseerd worden. In deze procedure wordt

bepaald welke dat zijn. Eerst wordt het aantal opvolgende

taken (N) bepaald. Is dit aantal gelijk aan nul dan is

het proces klaar; anders moet een volgende taak gekozen

worden. Als de successorcode gelijk is aan:

0: een of meerdere taken worden gestart. Iedere taak

krijgt een job (een schakel) met een eigen nummer

maar elke parallele job heeft eenzelfde jobidentifica

tienummer.

1 een random getal (R) tussen a en 1000 wordt gekozen.

Nu wordt die taak gestart waarbij een cumulatieve

kans hoort die overeenkomt met het getal R (zie ook

Appendix: inlezen).
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2 Test units: (code = 9), als het beschikbare aantal

units van het gewenste type groot genoeg is dan

wordt de directe opvolger gekozeni anders de alterna

tieve.

Test Counter: (code ~ 9) Algemene Teller (counter)O).

Ret register (-count) wordt gevuld (als de inhoud nul

was) en van de registerinhoud wordt een afgetrokken.

De iteratieve opvolger of de directe opvolger wordt

nu gekozen afhankelijk van de registerwaarde.

Test Counter: (code ~ 9) Prive Teller (counter<O).

Hetzelfde wordt nu ook gedaan. Echter i.p.v. een

register wordt nu een van de getallen in de schakel

genomen (n.l. BPL -Icounterl).

3 Bij elke taak de "ge-enabled" wordt, wordt in de bij

be~orende predecessorrij gekeken naar een job met een

zelfde jobidentificatienummer. Is deze aanwezig dan

wordt gekeken of het aantal voorgaande taken gelijk is

aan dertien: zo ja, dan kan deze taak gestart worden.

4 Aankomen van een taak met successorcode 4 kan twee

betekenissen hebben:

de job komt hier voor de eerste keer (CC[JOB+9]=O)

de rnaxirnale tijd van een watchdog timer is over

schreden

In het eerste geval wordt een watchdog timer gecre~erd

(met op de ge plaats in de schakel het jobnumrner waar

bij hij hoort) maar wordt nog niet gesorteerd in de

eventrij. Dit gebeurt pas als aIle predecessors zijn

aangekornen (de wachttijd behoort bij wachten op taak

en unit). De taak zelf wordt gestart (met het job

nu~~er van de timer op de ge plaats in de schakel).

In het tweede geval (het optreden van een time out)

wordt de oorspronkelijke job uit die queue genomen,

waar deze zich op dat moment bevindt en wordt de job

naar de alternatieve taak gestuurd. Als de job zich

in een unit-queue heeft bevonden dan worden de

gebruikte units weer vrijgegeven en wordt de taak

"false".
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5 Eerst wordt een schakel gesorteerd in de predecessor

queue van de taak waarbij de units moeten worden vrij

gegeven. Als sorteerparameter gebruiken we hier minus

jobidentificatienummer. Vervolgens worden aIle volgen

de taken qestart.

6 Als het register een waarde bevat die groter of gelijk

is aan de opgegeven waarde dan wordt de eerste taak

gestart, anders de tweede taak.

7 Ret opgegeven register wordt bijgewerkt en elk van

de opvolgende taken wordt gestart.

Test on ~eZea8e task.--------------------
Procedure test on release task (JOB, TASKSN)

Kijkt of bij het opgegeven taakvolgnummer units van een of

meerdere oude taken vrijgegeven moeten worden. Dit wordt

gedaan door in de predecessor-queue een schakel te sorteren

met als sorteerparameter minus procesidentificatienummer.

Als de schakel voorafgaand aan de gesorteerde schakel een

zelfde procesidentificatienummer heeft dan betreft het hier

een release task. De juiste units worden dan vrijgegeven.

Ucheck (Unit Check)------
Procedure Ucheck (UNIT, UQUER, TASKR)

Gecontroleerd wordt of er andere jobs op units van type

(u~IT) staan te wachten. Zo ja, dan haal deze jobs uit de

unitrij en probeer of ze hun proces kunnen vervolgen.

~f~~_~~~~_~~£_[!£~_~~~~~

Prpcedure pick next job from queue (TASKQ, UQUER, TASKR)

Haal de eerste job uit de taakrij en laat deze job zijn

proces vervolgen.

Nextevent

Procedure nextevent

De eerste job wordt van de eventrij genomen. De event kan

~~n van de volgende gebeurtenissen zijn:

o een starttaak (als TASKSN=O)

o het einde van een taak (als TASKSN#O en CC[JOB+9[=O)

o het optreden van een time out bij successorcode=4
(als TASKSN10 en CC[JOB+9[#O)
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Als het een starttaak is dan wordt een nieuwe job van het

zelfde proces gegenereerd. Is het echter het einde van

een taak dan is de vorige taak niet meer bezet en wordt

de cumulatieve verwerkingstijd bijgewerkt. Is de tag van

de be~indigde taak niet nul, dan wordt een regel afgedrukt

met inhoud van de schakel. Vervolgens worden de opvolgende

taken gestart. In het geval dat er een time out job bezig

is dan wordt het jobnummer veranderd. Als het geen start

taak is dan wordt achtereenvolgens gekeken of een job uit

de taakrij gehaald kan worden, of de gebruikte units vrij

gegeven kunnen worden, of er units van een oude taak vrij

komen en of er vrijgekomen units voor een job nodig zijn.

ei[[~~l!.!!£§.

Real Procedure Difference (X, I) ~

Een lokale procedure die het verschil geeft tussen X en de

inhoud van de plaats (H, I) van het (globale) array

II s tatistics". Op dezelfde plaats in het array wordt de

waarde X geplaatst.

~::~~~~!!!

Procedure program (TQUER, UQUER, TASKR)

Deze procedure organiseert de simulatie en drukt de resul

taten van de subruns en de totale simulatie af. Nadat een

kop afgedrukt is worden de grenzen van subruns en de

simulatie bepaald. Afhankelijk hiervan wordt de procedure

nextevent een aantal malen herhaald. Als een subrun afge

lopen is, worden van elk van de histogrammen tussenresultaten

gegeven zoals het gemiddelde, standaard-deviatie, aantal

entries en de simulatietijd die verlopen is. Deze gegevens

worden afgeleid uit de gegevens die verzameld worden m.b.v.

de ASP procedures en tussenresultaten opgeslagen in het

array "statistics". Ret initialiseren tussen de subruns door

m.b.v. II c l ear ll is nog niet gelmplementeerd. Nadat alle sub

runs afgewerkt zijn, wordt een totaal rapport afgedrukt,

met dezelfde gegevens als bij de subruns, maar nu m.b.v. de

gehele simulatie.

Tenslotte worden alle histogrammen afgedrukt.
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~~e

Procedure nep (JOB, TASK) ~

Een procedure die gebruikt kan worden i.p.v. de eigen

routines voor PQUER (task queuinq routine) , UQUER (unit

queuing routine) en TASKR (task routine).
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BIJLAGE 16

DE KETTINGKAST BIJ EXT/ASP
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BIJL~:GE 16

De Kettingkast.

1eigen schakels (facultatiefJ

1

9:

11+NOCE

10:

11:

Schakel 1:

Schake1 2 :

Schake1 3 :

Schake1 4 :

Schake1 5:

Schake1 6 :

Schake1 7:

Schake1 8 :

Schake1

Schake1inde1ing.

De schakelinde1ing is a1s voIgt:

Schake1 0: sorteerparameter

job-identificatie-nummer (JOB 10)

procesidentificatienummer (PROCES TD)

taakvo1gnummer (TSN)

begintijd job (JOB TIME)

begintijd taak (TASK TIME)

begintijd bij units (UNIT TIME)

cumulatieve verwerkingstijd

aantal voorgaande taken die nog moeten komen;

of aantal units die nog nodig zijn (van dit

type)

bij successor code 4: maxima1e wachttijd van

de job op units en taak; hier staat dan een job
nummer.prioriteitSchake1

rSchak~l

{ .
lschak~l

N

o
C

E

COUNTS {

BPL

BPL+l

BPL+2

}: p1aats voor eventue1e priv~ tellers (zie

bijlage 13.2

parameter 1 van deze taak.

Bij de starttaak is dit de tussenaankomsttijd.

Bij de andere taken is dit de verwerkingstijd.

BPL = 11 + NOCE + COUNTS)

parameter 2 bij de starttaak ( = beginpriori

teit) eigen parameter 1 bij andere taken

( facu1tatief)

eigen parameter 1 (2) (facu1tatief)

LL 1aatste eigen parameter (facultatief)
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Kettinginde ling

De kettingindeling is als volqt:

Ketting 0: eventrij

1: wachtrij voor taakvolgnr 1 van proces

(welk~ wordt bepaa1d door array BPROCQ)

2: wachtrij voor taakvo1gnr 2 van proces
o

o

o

PQ: wachtrij voor laatste taakvolgnr van

een proces (PQ = som van de hoogste

taakvolgnummers van de processen)

NOCH

PQ + 1 eigen ketting #1 (facultatief)
o

o

o

PQ+NOCH:

r +1:

o

NUNITS 0

.0

eigen ketting #2 (facultatief)

wachtrij voor unit 1

+NUNITS: wachtrij voor laatste unit

[:
lNUMCH

+1 :

+?..

predecessor wachtrij (welke pred.

wordt bepaald door array PREDQ)

predecessor wachtrij

predecessor wachtrij
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BIJLAGE 17

DE PROGRAMMALISTING VAN EXT/ASP.

(los te verkrijgen)
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BIJLAGE 18

OUTPUT VOORBEELD VAN EXT/ASP
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APPE~DIX

De Simulatietaal EXT/ASP.

1. Inleiding.

In deze appendix zal ik het door mij ontwikkelde simulatie

programma behandelen. Aangezien bij dit programma de opzet

van de simulatietaal BOSS gebruikt is en het simulatiepakket

ASP als hulpmiddel gekozen is, zullen eerst deze programma's

kort behandeld worden. Er zal uitgelegd worden waarom een

eigen programma geschreven werd, waarna het eigen programma

uitgebreid beschreven zal worden.

2. De bestaande simulatiehulpmiddelen Boss en ASP.

Binnen de vakgroep ER werden tot nu toe twee simulatie

pakketten gebruikt:

1. BOSS (Burroughs Operational System Simulator)

2. ASP (Algemeen Simulatie Pakket)

Ik zal nu deze twee simulatie-programrna's kort behandelen.

2.1 BOSS. Voor een uitgebreide documentatie zie [25].

Boss is een simulatieprograrnrna waarrnee op een eenvoudige

wijze m.b.v. een blokschema en datakaarten een simulatie

gemodelleerd kan worden. De opzet van Boss is als voIgt:

Boss representeert de interactie tussen een systeem en

zijn gebruikers d.m.v. processen bestaande uit taken waar

voor resources (units) nodig zijn. Een proces is het model

van een logische volgorde van taken.

CP~OCES)

ITl~

Aan de taken moeten units en tijd worden toegekend. Taken

representeren elernentaire toestandsveranderingen in het ver

loop van 'n proces. Deze geqeneraliseerde opzet geldt voor

een groot aantal systeemtoepassingen.
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~~~~~==!~_!! De simulatie van een superrnarkt zou de
akties van klanten modelleren als processen met als

taken b.v. binnenkomst, winkelen en betalen, waarbij

units nodig zijn zoals kassa's, bedienden, boodschappen

karretjes, enz. Met Boss kunnen vele klanten tegelijker

tijd en concurrerend afgewerkt worden, elk in verschillen

de stadia.

Y29Ee!!!~_£1 Op een vliegveld kunnen de processen het
binnenkomen en weggaan van vliegtuigen voorstellen met als

resources landingsbaan en personeel.

y~~~!!!~_~! Bij een computersysteem kunnen de processen
bestaan uit het verwerken van batchjobs, met als taken het

lezen van kaarten, het cornpileren van de jobs, het runnen

van het programma en het afdrukken op een regelprinter.

De units zijn dan o.a. de kaartlezer, de cpu, het geheugen,

de regelprinter, enz.

Een model van een of meer processen wordt weergegeven in

een blokschema met daarin aIle relevante gegevens over de

volgorde van uitvoering van taken en de inhoud van elk van

de taken. Hierdoor kan een overzichtelijkevoorstelling ver

kregen worden en wordt de modellering sterk vereenvoudigd. Het

overbrengen van deze representatie op datakaarten is bijzonder

eenvoudig. Veel standaard statistiek is ingebouwd zoals:

o statistiek m.b.t. procesbe~indiging (doorloop)

o statistiek m.b.t. wachtrijen voor en gebruik van resources

o chronologische volgorde van events

Een nadeel van de output is de slechte lay-out waardoor
een onoverzichtelijke en daardoor moeilijk te interpreteren

output ontstaat.
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Boss is enige rnalen met wisselend succes, binnen de vak

groep, gebruikt [38, 39].

Voordelen van Boss.
o

o

o

snelle modellering
eenvoudig te leren

er behoeft niet voor elk probleem een programma

geschreven te worden.

Nadelen van Boss.
o

o

o

o

het aantal wachtrij-disciplines is zeer beperkt
de output is zeer moeilijk te gebruiken

op THE is er te weinig kennis van dit systeem waar

door foutmeldingen niet verklaard kunnen worden

wordt niet offici~el door Burroughs ondersteund

2.2 ASP.

Voor uitgebreide documentatie, zie [37].
ASP is een simulatiepakket met een aantal subroutines

waardoor het opzetten van een simulatieprogramma sterk

vereenvoudigd wordt. ASP kent twee groepen subroutines
n.l. subroutines voor:
o

o

modellering van wachtrijen

genereren van histogrammen.

Er zijn drie versies van ASP,

PL/l versies. Door mij is de
Algol, THE) versie gebruikt.

n.l. de Algol, Fortran en
BEATBE (Burroughs Extended

~~~=!!=~~~2_~~~_~~~~~~~i=~·
Algol kent slechts ~~n type datastructuur, n.l. de array.

ASP voegt hier de wachtrij aan toe en kent subroutines

voor de organisatie en beveiliging van deze rijen. Hier

toe zijn de begrippen schakel en ketting ingevoerd.

Een schakel is een bij elkaar behorende en niet splits

bare verzameling re~le getallen (analogie in Pascal:

een record). Een voorbeeld van zoln verzameling zou

kunnen zijn: naam, straat, plaats, geboortedatum, enz.

Een verzameling schakels noemt men een ketting. De ver

zameling kettingen de ~ettingkas~.
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t

o

staartkop

Een schakel kan tot elk van de kettingen behoren, maar

behoort steeds tot slechts een ketting tegelijk. Een

ketting kent een kop en een staart. M.b.v. de sub

routines kan nu een schakel gesorteerd worden in een

ketting. Een standaardketting is de ketting "free"

waarin aIle schakels

geplaatst worden die

niet tot een ketting

behoren.

De volgende subroutines zijn o.a. aanwezig:

o

o

o

o

o

o

o

to head

to tail

to sort

la first

from chain

from free

to free

plaatsen van een schakel aan de kop

van een ketting.

plaatsen van een schakel aan de

staart van een ketting.

plaatsen van een schakel in een

ketting op een plaats die afhankelijk

is van een sorteerparameter.

: levert het nurnmer van de schakel die

aan de kop van een ketting staat.

het uit In ketting halen van een

schakel.

het uit de ketting Ilfree" halen van

een schakel.

het in de ketting "free" plaatsen

van een schakel.

Deze kettingstructuur is een gegeneraliseerde wachtrij.

De stack is een voorbeeld van een wachtrij met een LIFO

(last in first out) discipline en kan voorgesteld worden

door een ketting waarin de schakels aan de kop geplaatst en

weggehaald worden. Een eventrij is In wachtrij waarbij gesor

teerd wordt naar eventtijd en kan voorgesteld worden door 'n

ketting waarin de schakels gesorteerd worden aan de hand

van de sorteerparameter "eventtijd".
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9~~~!~!~~_~~~_~!~!~~!~~D'
De tweede peiler waarop ASP steunt is de groep subroutines

waarmee histogrammen gevuld en uitgeprint kunnen worden.

Voor een histogram worden de invoergetallen verdeeld over

verschillende klassen van een bepaalde breedte. Er wordt

bijgehouden hoeveel van de getallen binnen elk van de

klassen vallen, dus hoevaak er qetallen voorkomen die

binnen een klasse vallen. Een hlokvormige grafiek, het

Fig. A.I histogram, geeft dan It verband

aan tussen de klassen en het

aantal getallen van de reeks

inputgetallen die binnen die

-+KLI1SSEN klasse valt.
J(lNS WEt> rE

De belangrijkste twee procedures van ait type in ASP zijn:

o histput: hiermee wordt bepaald tot welke klasse een

inputgetal behoort en wordt deze klasse

bijgewerkt.

o histprint: hiermee wordt een histogram uitgeprint.

Voordelen van ASP.

o op eenvoudige wijze wachtrijen modelleren

o goede outputmogelijkheden

o in Algol (en Beathe)

o goede foutmeldingen

Nadelen van ASP.

o er wordt in ASP niets m~er gedaan aan het bovenstaande

waardoor voor elk probleem eennieuw programma nodig

is.
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3. Redenen om een eigen simulatietaal te maken.

De belanqrijkste eis die bij de simulatie van de beschreven

computerconfiguratie gesteld werd was een snelle, flexibele

modellering, liefst zonder steeds een nieuw programma voor

elke deelprohleem te moeten schrijven. Dit kwam enerzijds

voort uit de wens om ook alternatieve configuraties te

kunnen simu~ren en anderzijds omdat de RULg erin

ge!nteresseerd is het model aan te passen aan de werkelijk

gemeten belastingen,nadat de computer in gebruik is.

nit laatste om een hulpmiddel te hebben bij eventuele

uitbreiding van de configuratie.

Boss kan aan de gestelde eis goed voldoen, maar de bezwaren

van Boss zijn zOdanig dat deze taal toch niet in aanmerking

kon komen. Ook ASP kwam niet zonder meer in aanmerking.

Een combinatie van beide programma's zou echter de voordelen

van beide kunnen combineren terwijl de nadelen grotendeels

zouden komen te vervallen. Ret programma dat door mij

gemaakt is, is een poging in die richting.

De resultaten zijn:

Voordelen:
o

o

o

o

o

o

o

snelle modellering

eenvoudig te leren

goede output (histogramrnen)

eenvoudige uitbreidingsmogelijkheid van b.v. wachtri;

disciplines

in Beathe - grondige kennis binnen THE

m.b.v. ASP - hierover goede documentatie en kennis

aanwezig

in de vorm van subroutines - gemakkelijk te veranderen

en uit te breiden

Nadelen:-------
o geen support van dit programma

o onvoldoende ontwikkeld.

Deze bezwaren zouden door verdere ontwikkeling opgeheven
kunnen worden.
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4. De Simulatietaal EXT/ASP.

4.1 Inleiding.

Zoals gezegd is EXT/ASP (extended ASP) een programma

geschreven in Beathe, m.b.v. ASP, dat de opzet van Boss

overgenomen heeft. EXT/ASP is een procesbeschrijving

opgezet m.b.v. de "event scheduling" methode [24].

Er wordt gebruik gemaakt van een eventrij waarvan steeds

de eerst optredende event genomen wordt [26].

Enige basisbegrippen zijn:

Model: een representatie van een discreet trans

actie-geOrienteerd systeem.

Proces: representatie van een of meer logisch

samenhangende transacties.

Taak: representatie van een elementaire transactie.

Unit: een taak kan verschillende typen units (-zesotrce!t

en van elk type meer units nodig hebben.

Job: de uitvoering van een of meer processen.

Een model wordt als regel eerst in een blokschema opgetekend.

In dit blokschema staan de meest relevante gegevens m.b.t.

het model en het geeft de route van de verschillende taken

in de processen. Nadat dit blokschema is opgetekend

worden de gegevens overgebracht op ponskaart, hetgeen, door

de handige keuze van het blokschema, een eenvoudige zaak

ire Elk van de inputkaarten wordt afgedrukt voordat de

simulatie begint. M.b.v. een beginkaart kan men opgeven

hoe het verloop van de simulatie moet zijn; er kan

gekozen worden voor meer subruns, al of niet met een

voorlooprun. De lengte van elke subrun kan gekozen worden

door het aantal af te werken jobs of door de maximale

simulatietijd op te geven. Na elke subrun worden de

verzamelde statistische gegevens (welke, dat is afhankelijk

van de histogramkaarten) uitgeprint. Jobs worden gestart

afhankelijk van de startregels bij het betreffende proces.

Verschillende jobs kunnen in concurrentie eenzelfde proces

uitvoeren.
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4.2 Ret blokschema.

Een voorbeeld van een proces in EXT/ASP is:

(hier wordt iets afgeweken van de in

[25] gebruikte notatie).

to I

>s-
~t TEsT tOI rj J

Fig. A.2

I

Elk blokschema begint met een proces-identificatieblok

bestaande uit:

cirkel met het nummer van het proces

blok waarin respectievelijk:

o de naam van het proces

o de tussenaankomsttijden van de verschillende jobs

(in code)

o de beginprioriteit van elke job (in code)

hoogste prioriteit = 1, laagste prioriteit = 100.

Daaronder staan een a~ntal blokken die elk een ver

schillende taak voorstellen. De volgorde waarin ne t~ken

uitgevoerd moeten worden wordt aangegeven m.b.v. verbin

dingslijnen.
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Voor elke taak kan een and- of een or-poort staan; de

z.g. predecessor code, waarmee aangegeven wordt aan welke

voorwaarden de voorgaande taken moeten voldoen om deze

taak te starten. Een 'and' geeft aan dat aIle voorgaande

taken be~indigd moeten zijn. een 'or' geeft aan dat

slechts een van de taken be~indigd moet zijn. Naast de

predecessor code kent EXT/ASP ook de successor code, aan

gegeven met een getal in een ruit. Met behulp van deze

code (EXT/ASP kent acht soorten, zie bijlage 13) kan

aangegeven worden welke taak of taken, na be~indiging van

een taak, als volgende gekozen moet worden.

Deze taak kan b.v. gekozen worden op basis van:

kansen

de stand van een teller

de aanwezigheid van een gegeven hoeveelheid units

Er kan dus een route langs de verschillende taken uitge

stippeld worden, waarbij de predecessor- en de successor

codes tevens de volgorde bepalen waarin de taken uitgevoerd

worden. Elk van de verschillende taken moet gespeci.ficeerd

worden. Dit gebeurt door een taakblok als voIgt in te

delen: (tussen haakjes staan de datakaarten waarop de

betreffende informatie overgebracht moet worden) •

predecessor code --~""""'""7

(5 KRT)

taakidentificatienr.
(5 KRT)

/6: 30: Z : >

priori tei tsver-_--t- + J 1(1)/)//

ande ring (5 K RT)

Taak queuing discipline (5 KRT)

taak type identifier (5+T KRT)

verwerkingstijd taak (5 KRT)

ebruikte units (T KRT)

TAG (5 KRT)
(T KRT)

Fig. A.3
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We beginnen met het geven van een identificatienr.

(l - 998) aan elk van de taken. De identificatienummers

behoeven niet in sequenti~le volgorde gegeven te worden

maar binnen een proces moet elk nummer uniek zijn. In

de rechterbovenhoek wordt opgegeven welk type taak het

hier betreft. Een type taak kan op verschillende

plaatsen binnen een proces en in verschillende processen

gebruikt worden. (Een voorbeeld van een taaktype zou

kunnen zijn: het gebruik van een cpu, het afdrukken van

een regel, enz.). Midden boven wordt opgegeven (in code)

welke queuing discipline geldt, in het geval dat de taak

bezig is.

In het midden-gedeelte wordt de verwerkingstijd van deze

taak opgegeven. Afhankelijk van de code die gebruikt

wordt kan deze tijd deterministisch of stochastisch zijn,

met keuze uit verschillende verdelingen. De code bestaat

uit vier getallen in de vorm (verdelingstype):

(eerste parameter): (tweede parameter) : (register) •

Zie hiervoor verder bijlage 13.

Het gedeelte links onder geeft een prioriteitsverandering

(+n, -n : verbetering resp. verslechtering van prioriteit

met n). Ret gedeelte rechtsonder geeft informatie over

de units die deze taak nodig heeft in de vorm: unit type

(aantal units). Onder het taakblok kan een z.g. tag

(klipje met een nummer) geplaatst worden. Bij de

simulatie zal dan na be~indiging van de taak een regel met

het tagnummer en met relevante informatie over de toestand

op dat moment uitgeprint worden. Wordt een negatief tag

nummer gekozen, dan zullen ook gegevens afgedrukt worden

m.b.t. verandering van het aantal gebruikte units na het

be~indigen van de taak.

Elk van de bovengenoemde gegevens (behalve taak- en

taaktype-identificatienummer) kent als default-waarde de

waarde 0 en kan, indien gewenst, in het blokschema wegge

laten worden. Het eenvoudigste blok (de dummy taak) heeft

d&l de volgende vorm:

J 3 1 7 L '
taakidentificatienr. .. taaktype-identifier
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normal process:

EXT/ASP kent de

single start:

(multiple start)

derived process:

Soorten Processen.

volgende processen:

dit type proces wordt slechts eenmaal

gestart en wel on tijdstip O.

afhankelijk van de tussenaankornsttijden

wordt steeds een nieuwe job gestart.

dit type proces wordt gestart

in een ander proces en gaat onafhanke

lijk en parallel aan het eerste proces

lopeno

embedded process: ook hier wordt het proces door

een ander proces gestart. Nu echter is

het gestarte~oces bedoeld als een soort

subroutine in het eerste proces; het

eerste proces zal wachten tot het

'ingebedde'proces ten einde is, waarna het

weer opnieuw gestart wordt.

De eerste twee soorten worden automatisch door de simula

tor gestart. De laatste twee soorten worden in een ander

proces gerepresenteerd door een dummy taak met een negatief

taaktype.

taakidentieficatienr. -L 3 I -6 ~ taaktype = proces 6

(derived of embedded)

Voor de juiste code ring van de proces~ypen zie

bijlage 13.

4.3 De opzet van het programma.

Jobs worden gerepresenteerd door schakels. In een schakel

zijn alle gegevens opgenomen die de toestand van de job

bepalen. Daarnaast bevat een schakel ook de gegevens die

nodig zijn om de statistische gegevens te kunnen verzamelen

(zie bijlage 16). F.lke job heeft een jobidentificatienr.

(JOB ID). Als door een job verschillende parallele taken

uitgevoerd moeten worden, dan wor~voor elk van deze tabm

identieke schakels gecre~erd. Bij samenvoeging van taken

(bij een "en"-functie) worden weer een aantal schakels

weggelaten. Bij EXT/ASP heeft elk proces een in- en een

uitgang zodat elk proces begonnen en be@indigd wordt met
een schakel.

A-12



Wachtrijen worden gerepresenteerc door kettingen.

Elke schakel kan tot elke ketting behoren maar behoort steeds

tot een ketting tegelijk. Er zijn een groot aantal wacht

rijen: bii elke taak, elke unit en elke "en"-functie behoren

wacntri)en, terw1jl er OOK een event wachtrij is. (zie bijl.l

TRRK # 71

TflIH< 1/ 1/+ I

We zullen eerst nagaan welke akties nodig zijn om een van

de volgende taken te starten als een ta.ak bet!indigd is.

Stel dat taak n bet!indigd is

en dat taak n+l gestart moet

worden. A11ereerst moet gekeken

worden of aIle andere voorgaande

taken al k1aar zijn (tenminste

indien de predecessorcode = AND) .

Is dit niet het geval dan moet de

job wachten in de g~~g~£~g~~~

~g£~~~~j, anders wordt gekeken

of de taak a1 bezig is. Is dit

het geval dan moet de job wachten

in de ~gg~=~g£g~~~j, anders wordt

gecontroleerd of aIle units aan

wezig zijn om de taak te kunnen

starten. Als een van de units

niet ter beschikking is dan zal de job moeten wachten in de

betreffende M~~~=~g£g~~~~. A1s aIle units verzameld zijn

om deze taak uit te kunnen voeren dan kan de taak gestart

worden. Dit betekent dat berekend kan worden wanneer deze

taak be~indigd wordt. De eventtijd van het be~indigen van

de taak kan dus berekend worden en de job kan gesorteerd

worden in de ~~~~~=~g£Q~~~j. We hebben nu vier typen wacht

rijen me~ behalve bij de eventrij, per type wachtrij meer

dere exemplaren. Elk van deze wachtrijen heeft een bepaalde

rijdiscipline. De eventrij is gesorteerd op eventtijd.

De predecessorrij heeft geen speciale discipline: hier

wordt gesorteerd naar jobnummer (aIleen het terugvinden

van de juiste job, die voor een taak staat te wachten is

van belang). Van de taakrij en unitrijkan niet van te voren

gezegd worden welke discipline gewenst is, dit is afhankelijk

van het probleem. Vandaar dat deze disciplines m.b.v. de

datakaarten opgegeven moeten worden. De opzet van de

simulator is nu als voIgt:
(jobs worden gerepresenteerd door schakels).
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nextevent

r- - - - - ---;
I I

~------f--Ito free J I
I
I

pred Q

Ir--~--L-_-~
sort unit Q

I....----.-----~

I
I

~======±:I:--~ :r :ls~rt in event~i
r-rq-e-n-e-r...!..a-t.......e]..4----.:-i~ from freiiJ I

L __ -----J
AS P

~

\

units

Fig. A.5
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We nemen de eerste event van de eventrij. Een event

betekent het be~indigen van een taak (eventueel van een

starttaak; dit is een taak die het begin van een proces

aangeeft), dus het begin van een of meer taken.

Allereerst bepalen we daarom welke de volgende taken z~Jn.

Als er geen volgende taak is, dan betekent dit dat dit de

laatste taak geweest is; dan is dit het einde van dit proces.

Anders zal tenminste een volgende taak ui tgevoerd moeten

worden. Om een taak uit te kunnen voeren moet aan eerder

genoemde voorwaarden voldaan zijn. Dit betekent da.t eerst

gekeken moet worden of alle voorgaande taken be~indigd

zijn. We doen dit als volgt: controleer of het hier de

predecessor code OR betreft, of (indien een A~D} of dit de

enige voorafgaande taak is. Als er meer voorafgaande taken zijn

wordt gekeken of de job al in de wachtrij staat te wachten.

Is dit niet zo dan wordt de job.nu in de rij geplaatst.

Is het wel een OR code (of de enige voorgaande taak) dan

wordt nu gecontroleerd of de taak al bezig is; zo ja,

plaats dan de job in de taakrij; zo nee, maak dan de taak

"bezet". Vervolgens wordt elk van de voor deze taak

benodigde units een voor een (in volgorde van unittype-

nummer) aan de job toegewezen totdat er van een van de typen

niet voldoende units aanwezig zijn om aan de behoefte te

voldoen. Treedt dit laatste op dan wordt de job in de

betreffende unitrij geplaatst om op een nieuwe aanvoer van

units te wachten. Zijn alle units toegewezen dan is de

taak uitvoerbaar en wordt de eventtijd (= huidige tijd +

verwerkingstijd) bepaald en de schakel in de eventrij gesor

teerd.

In het begin van deze uitleg is ervan uitgegaan dat er al

schake}; in de eventrij stonden. Dit gebeurt m.b.v. de sub

routine "generate". M.b.v. deze routine wordt in het

begin van de simulatie en op de tijdstippen, bepaald door

de tussenaankomsttijden, steeds een schakel in de eventrij

geplaatst die de start van een proces representeert. Dit

gebeurt in de routine door een schakel van de ketting "free"

te nemen, deze met relevante gegevens te vullen en in de ketting

"eventrij" te plaatsen. Elk van de wachtrijen is nu gevu1.d;

nu gaan we na hoe de rijen leeggemaakt worden.
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Schakels worden van de eventrij afgehaakt door de

bovenbeschreven procedure "nextevent ll
• De predecessor-

rij wordt leeggemaakt doordat aile voorgaande taken

be~indigd zijn. Dan wordt de job uit de rij gehaald en

kan zijn weg vervolgd worden. Een job kan uit een taak

ri j gehaald worden als de task niet meer bezet is. Nu

betekent het optreden van een event het be~indigen van

een taak, dus het vrijkomen van die taak. We controleren

dan ook of er een job staat te wachten op het vrijkomen

van de net be~indigde taak. Is dit zo dan wordt deze

job uit de taakrij gehaald en vervolgt deze job zijn weg.

Doordat er zojuist een taak afgelopen was, komen er units

vrij. We controleren (door vanuit het laatste unittype

nummer te beginnen) of op een van deze units gewacht

wordt. Zo ja, dan wordt de job uit de desbetreffende

unitrij gehaald. Voor deze job wordt dan gecontroleerd

of nu aIle units voor de taak aanwezig zijn; 20 nee,

dan wordt de job weer vervolgd. We hebben nu dus elk

van de wachtrijen gevuld en leeggemaakt behalve de

ketting IIfree"; deze moeten we nog vullen. Bij

initialisatie staan alle schakels in deze ketting, maar

door "generate" worden schakels afgenomen. De schakels

geven we terug als een job be~indigd is, dus als de

volgende taak tevens een laatste taak blijkt te zijn.

We zien in de geschetste flow chart, fig. nO A.5, in

het midden de kettingkastprocedure van ASP met daarbuiten

het gedeelte van het programma dat Boss nabootst. Een

tweede gedeelte bestaat uit de in- en uitvoer van EXT/

ASP, die hier niet geschetst is, maar in het volgende

hoofdstuk uitgebreid behandeld zal worden.
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4.5 Bespreking ~~ogra,~a.

4.5.1 Inleiding.

Ret programma kan in vier gedeelten verdeeld worden:

o het inlezen van de datakaarten

o het simulatiepakket ASP

o de simulatie subroutines

o de simulatie-controle en output subroutines

Evenals ASP is ook de gehele taal EXT/ASP opgebouwd rond

subroutines die enige qlobale arrays manipuleren en

gebruiken. Deze arrays worden allereerst gevuld vanuit

de datakaarten. Daarna volgen de standaard procedures

van ASP (in iets gewijzigde vorm) die gebruik maken van

enige van de arrays. Daarna komen de eigen subroutines

die samen de taal vorrnen en die gebruik maken van de

globale arrays en van ASP. Tenslotte komt subroutine

"program" die de simulatieduur controleert en de output

verzorgt. Deze subroutine maakt gebruik van de eigen

subroutines.

Een bezwaar van het gebruik van globale arrays is, dat

de verschillende subroutines niet losstaand zijn en dus

niet ieder apart gecompileerd kunnen worden. Indien dus

een subroutine bijgevoegd of gewijzigd wordt, zal het

gehele pakket opnieuw meegecompileerd moeten worden. Het

voordeel echter is een veel eenvoudigere vorm van elk van

de subroutines. Men hoeft niet steeds alle parameters

mee te geven. We zullennu, in bovenge~

noemde volgorde, de verschillende programmagedeelten in

detail behandelen.

4.5.2 Het inlezen van de datakaarten.

(zie ook bijlage 14: datakaarten, en bijlage 15: variabelen

en procedures) •

Elke kaart heeft in de eerste

kolom een identificatieletter staan. Deze letter geeft

het type kaart aan. De eerste letter wordt steeds

gecontroleerd door de procedure "Readcheck". Is het een

onjuiste kaart dan wordt een foutmelding gegenereerd:

anders kan de rest van de kaart gelezen worden.
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De eerste kaart, de beqinkaart, dient voornamelijk voor het

bepalen van een aantal array-groottes en initialisatie van

enige variabelen. Ter controle wordt de kaart afgedrukt.

Uni tkaarten.

De volgende kaarten z1Jn de unitkaarten. Deze kaarten worden

aIleen gelezen en afgedrukt als NtfflITS>O is, dus als men

units bij de simulatie wil gaan gebruiken.

!~~~~~!:!:~!!.
Daarna worden aIle taaktypen, inclusief taaktype 0 (start-

taak) ingelezen, met o.a. van een tot acht unittypen met

het aantal van deze units. Er is voor gezorgd dat zowel

de unitkaarten als de taakkaarten niet in een speciale

volgorde behoeven te liggen.

~!:~~~:_~~_§~g~~!!E~~~~!:E~!!·

Voor het lezen van proces- en sequencekaarten wordt een

nieuw binnenblok geopend om enige lokale variabelen en

arrays te verkrijgen. Bovendien worden een tweetal lokale

procedures gegeven (readsucctask en readparameters). Eerst

wordt een "P"-kaart gelezen en afgedrukt en worden enkele

variabelen ge1nitialiseerd. Als PPAR[PROC, 0, 1] = 0, dus

als de code voor tussenaankomsttijd = 0 is (dit is een

embedded proces) dan moet er een wachtrij gereserveerd

worden waarin jobs kunnen wachten totdat het embedded proces

afgewerkt is. Nu kunnen de verschillende sequence-kaarten

gelezen worden, totdat de kaart met taakidentificatienr. 999

optreedt. Als dat gebeurt wordt het maximale taakiden.no (HPQ)

opgeteld bij de som (PQ) van deze getallen (HPQ) d.i. nodig om

een sChatting te maken van het aantal taakwachtrijen. Voor

de verschillende sequencekaarten wordt eerst qecontroleerd

of de kaart weI bij het proces behoort, zo niet, dan wordt

een foutmelding gegeven. Vervolgens wordt de kaart gelezen

tot kolom 48. Ret array card image bevat de getallen uit

de tabel van bijlage 14 (de getallen behorend bij de

successorcode). Dit is gedaan door deze cijfers steeds in

groepjes van 3 kolommen te verde len en elk van de zo ont

stane getallen op een plaats op te bergen.
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Afhankelijk van de successor code worden de volgence dingen

gedaan. Successor code:

Oberg maximaal 10 opvolgende taken O? in het array SUCC.

1 lees steeds groepjes van twee getallen (maximaal

12 getallen). In het array SUCC wordt nu een opvolgende

reeks van de gegeven kansen gemaakt, waarbij de som

gelijk gemaakt wordt aan 1000 (indien binnen de gestelde

grenzen) •

2 de eerste twee getallen worden gelezen. Als het een

testteller(M~9)is dan wordt de bijbehorende parameter

opgeborgen in array PPAR. A1s het een prive-te11er is

(count<O) dan wordt de maxima1e teller (het grootste

negatieve geta1) bewaard in counts. Is het een test

unit dan worden het type unit en het aantal units

bewaard in array SUCC.

3 maximaa1 12 moge1ijke enable taken worden gelezen. Bij

elke taak worden 13 predecessor taken opgeteld (max. 12

+ 1 extra).

4 2 opvolgende taken en de maximale wachttijd worden

gelezen.

5 de release-taak wordt gelezen met daarna maximaal 12

opvolgende taken. Voor een release-taak hebben we een

wachtrij nodig waarin deze taak gesorteerd zal worden.

6 het registernummer en de twee opvolgende taken worden

gelezen samen met de registerwaarde.

7 de registerwaarde en de code wordt gelezen. Samen met

delta en de opvolgende taken.

Hierna wordt het aantal getallen (N) dat ingelezen is in

array SUCC opgeborgen. Ook andere gegevens worden bijgewerkt.

Vervolgens wordt de rest van de kaart gelezen, waarna aIle

gegevens ter contraIe nog uitgeprint worden. Indien nodig

worden de bij de kaart behorende parameters ingelezen.

Als aIle S-kaarten van een proces zijn inqelezen, dan wordt

het aantal benodigde voorafgaande taken van elk van de taken

aangepast aan de predecessorcode. Als deze een OR is dan

is i.h.a. een voorgaande taak voldoende om een taak te

starten, tenzij deze taak "ge-enabled ll wordt (aantal pre

decessors>13) dan moet het aanta1 1+13 zijn.
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f. 5.3

L 5. 4

Een predecessor queue-nummer wordt gelijk aan NiH gernaakt:

indien di t niet gebruikt wordt. Ais de predecessorcode =

fu~D dan is elk van de voorgaande taken nodiq om een taak te

starten. Wordt een taak meer dan eenmaal "ge-enabled"

(aantal predecessor>25) dan wordt ervoor gezorgd dat bij

optreden van een van beide de taak gestart kan worden.

AIleen als er maar sen voorgaande taak aanwezig is dan zal

er geen wachtrij nodig zijn. Ais het bovenstaande voor elk

van de processen is afgehandeld dan moeten de predecessor.:·

queues nog opschuiven om voor elk van de taken (PQ) een

wachtrij te kunnen cre~ren. De beginplaats (BPL) in de

schakel van de parameters wordt aangepast aan het aantal

prive-tellers en het aantal plaatsen (LL) van een schakel

krijgt zijn definitieve waardeo

~~~!~~~!~~~!~~2'

Elk van de registerkaarten kan maximaal 9 registerwaarden

bevatten. Er wordt voor gezorgd dat het benodigde aan-tal

kaarten gelezen wordt.

~~~~~~~~~~~~!~~.

Het benodigde aantal kaarten wordt gelezen en tegelijker-

tijd wordt het array histdata getnitialiseerd. Vervolgens

worden de gegevens uitgeprint en tenslotte wordt HKIND

zodanig omgesorteerd dat dit array bij later gebruik het

rneest effici~nt is.

He~Simulatiepak~t.:tASP

Een aantal Kleine veranderingen ZlJn aangebracht om ook

een histogram te kunnen maken met op de vertikale as een

re~el getal (o.a. NOX en HIST zijn

real geworden). Histp~t is aangepast, zodat, als NCHAR=O

automatisch de histograrrffiaam afgedrukt wordt (hiervoor is

bovendien de "define" printhist (H) toegevoegd).

De Simulatiesubroutines

Bij subroutines gaan we uit van een inrleling van de ketting

kast zoals geschetst in bijlage 16. De belangrijkste sub

routine is II nextevent" ; dit is de procedure die een niemoTe

event van de eventrij afneemt en deze event geheel ver

werkt. Hiertoe worden een aantal andere routines gebruikt.

Voor een onderverdeling zie de tekening.
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Voor een gedetailleerde beschrijvllV! Val:' CE"" SUhrOl.:it Lfle~,

zie bijlage 15. Nextevent heeft elf> s'"r<-:.t\'~.i.:d.e OV,3J: deze

verzarne ling procedures. DU8 al::lf'en dnar <":~"n vGldoende

aantal rnalen deze -rrocedure aan b? ro~;;pe:l vro:rdt e,,::n

sirnulatie verkregen •

• 5 D<:.3 i mu1 a t~ie - C:~~ t ro 1~...!:E..-~t P~!:_~ub_~9..~"!:_i.E..~' s •

H iervoor is de subroutine "PHOGRN'<\" ql?r.;dl:r:'~V'~;·l. (~ie ook

bijlage 15). Program 20rgt ervoor dat, nE.'xtew=>cr:t een vo1-

doende aantal malen aanqeroepefi ~jrordt.r v(::rdeel t dE'

simulatie in een voorloop en een of meer subruns en ver

zamelt statistische gegevens over de subruns en print deze

gegevens uit. De lengte van d,~ ']imul:;,~.:ip. we,rrl.t bepaald

door het aantal johs in een voorloop, door het aantal sUb

runs en de maxirnale tijd of "'.et aantadjobs

per subrun.

Voor het laatste gegeven zijn de vo]qende defaultwaarden

ingevoerd: voor het aantal jobs per suhrun: 100 (al~

maxtime = 0) en S.106(als maxtime t 0) voar de maximale

tijd: .. () 5 0
J....J • nit betekent dat ais de rna male tijd nul 15

de si:nulatie zal moeten stoppen na i3en 'liir;to.l jobs. jU~o

bovendien voer het aantal jobs DLacngegeven is dan wordt

het aantal jobs op 100 ge~teld.

Als parameters kunnen bij OIproqram" opgegev(~n worden:

een taakroutine die, elke keer als een taak uitvoerbaar

is gebleken, aangeroepen wordt;

een tdakqueuin~ routine en

een uni t.-queuing routine.

De laatste wordt aangeroepen als voor de rasp. queuing

disciplines code 6 gekozen is (own routine). Hiermee kan

op een eenvouJige manier een eigen queuing discipline

toegevoegd worden. Als een van daze Rubroutines niet nodi

is. dan kan op de de~JbE!treffen(h", plaats de rout:ine "nep"

gebruikt worden.
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