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De bestuurlijke en administratieve gegevensverwerking is binnen de
Philips hoofdindustriegroep Medical Systems Division opgedragen aan de
afdeling ISA (Informatie Systemen en Automatisering).

Deze afdeling, in 1970 gestart met een P1100 64KB computer, is in
10 jaar tijd gegroeid naar twee P1400 1MB computers.
De systemen doen dienst als batchverwerkende systemen.

Om ervaring op te doen met on-line applikaties is in 1980 gestart
met de ontwikkeling van een on-line applikatie op een 4331 computer
(op beperkte schaal was in 1978 al enig ervaring opgedaan met on-line
applikaties op P7000 computersystemen).

De resultaten met deze on-line, interactieve, verwerking waren dermate
positief dat besloten werd de gebruikers in de toekomst, naast batch
verwerking, ook on-line, interactieve, verwerking aan te bieden.

V.w.b. de keuze van de benodigde computersystemen diende de concern
richtlijn gevolgd te worden, t.w. de IBM 4300 serie.

Gekozen is voor twee systemen 4341, model 1.

De eerste on-line applikatie op de 4341 is gepland in augustus 1982.

Dit rapport gaat in op de problemen die (zijn) ontstaan bij het MSD
Rekencentrum bij de overgang van batchverwerking naar on-line, inter
actieve, verwerking, dit, v.w.b. de Rekencentrum-organisatie, de hard
ware, de systeemsoftware en de performanceaspekten.

D. van Gasteren
Philips Medical Systems
ISA-Rekencentrum
1 december 1982
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0.0 INLEIDING

De opdrachten die door het Rekencentrum verwerkt worden komen grofweg
van 2 soorten gebruikers, de ISA applikatieprogrammeurs en de eind
gebruikers.

Wat verwachten gebruikers ~~ rekencentrum?

Verwerken van aangelever~e gegevens (programma's, data), met inachtneming
van onderstaande punten:

1. Availability (beschikbaarheid)

Een gebruiker moet, uiteraard binnen de daarvoor gestelde uren,
gebruik kunnen maken van de diensten van het Rekencentrum.
Een beschikbaarheidspercentage van 95% moet zeker nagestreeft worden.

2. Security (veiligheid)

Deze veiligheid houdt in de beveili3ing van data tegen gebruik/
misbruik door derden en de beveiliging van gegevens tegen verlies
door calamiteiten.

3. Reliability (betrouwbaarheid)

Hiermee wordt bedoeld, ~.~.:

a) op tijd aangeleverde input moet ook binnen de afgesproken tijd
output opleveren.

b) bij goede input mag ook goede output verwacht worden.

c) afspraken v.w.b. bijv. beschikbaarheid dienen nagekomen te
worden.

etc.

4. Consistency (consistentie)

De diensten moeten altijd hetzelfde reageren~ de gebruiker, bijv.

a) foutafhandeling

b) aanlevering input

c) bij gelijke input, gelijke output.

etc.
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5. Continuity (continuiteit)

Een gebruiker 1'1oet "geruirne" tijd van geboden diensten gebruik kunnen
rnaken, ook bij overgang naar bijv. andere hardware of systeernsoft
ware.

6. Flexibility (flexabiliteit)

Het moet voor gebruikers mogelijk z1Jn incidenteel bepaalde wensen
buiten de normale diensten om gerealiseerd te krijgen.

Welke hulpmiddelen heeft het Rekencentrum om aan bovenstaande eisen te
voldoen:
• mensen (organisatie)

apparatuur - hardware
- software

• procedures

In dit rapport zal ingegaan worden op de organisatie, enkele procedures en
de beschikbare apparatuur.
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1.0 REKENGENTRUHORGANISATIE

Ret Rekencentrum is opgehouwd (sept.l9B2) volgens het schema van
figuur 1.1.

Er zijn 3 duide1ijk te onderscheiden groepen, t.w.

1.0perations

2. Support

a. console/IO operating
b. netwerkoperations
c. werkvoorbereiding
d. data entry
e. tape/disk beheer

a. systeemsoftware
b. OB/UC (data base/datacornmunicatie)

3. Produktieconversie.

Aan de hand van de produktieflow door het rekencentrum zal nagegaan
worden:

a. wat de huidige taak van de (sub)groepen is

b. of toebedeelde taken op niveau ingevuld worden

c. of het niveau van een (sub)groep verhoogd kan worden

d. of wellicht een andere organisatiestructuur tot (nog) betere
resultaten kan leiden.

1.1 Produktieflow door het Rekencentrum

A. Batch verwerking

Een gebruiker kan het RC opdracht geven batch-jobs te verwerken door
inlevering van een ponsconcept (voor jobs die periodiek gedraaid moe
ten worden en waarbij geen input data aangeleverd hoeft te worden,
bijv. bij jobs die werken op bestanden die tijdens de on-line sessies
gemuteerd worden, is het mogelijk vaste afspraken met het RC te
maken de jobs volgens een planning te verwerken).
De ponsconcepten komen binnen bij werkvoorbereiding (l.c); ook de
vaste draaischema's zijn bij werkvoorbereiding bekend.
Werkvoorbereiding screent de ponsconcepten en draagt zorg dat de
concepten verponst worden door data entry (l.d).
De geponste jobs worden daarna door werkvoorbereiding gegroepeerd
naar project en computersysteem.
De wijze waarop de rundecks geformeerd worden verschilt per
computersysteem.
De geformeerde jobs worden door de console/IO operators (l.a)
verwerkt, waarna eventuele output, via werkvoorbereiding, naar de
gebruikers gaat.

Eventueel te gebruiken input tapes en disks, en de resulterende out
puttapes en disks, worden deels geregistreerd door tape/disk beheer
(l.e), de overige automatisch door een (on-line) taperegistratie
programma.
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B.) On-line verwerking

Bij on-line, interactieve, verwerking dient de consoleoperator (l.a)
de juiste on-line applikatie te starten, de netwerkoperator (l.b)
zorgt ervoor dat het datacommunicatienetwerk optimaal functioneert.

Zowel bij batch verwerking als bij on-line verwerking zorgt de
systeemsoftwaregroep (2.a) voor de juiste systeemsoftware en de
DB/DC groep (2.b) voor de juiste DB/DC software, inclusief de
interfaces naar de applikatieprogrammatuur.
Produktieconversie (3) zorgt ervoor dat het juiste release van de
applikatiesoftware, middels een release procedure, in de bibliotheek
van de diverse systemen aanwezig is.

1.2 Huidige taak van de subgroepen:

Vanuit het bovenstaande is al (globaal) duidelijk wat de taak van
de diverse groepen is.
In het kort is de taakstelling van de diverse (sub)groepen als voIgt:

l.a Console/IO operations:

• starten van de (sub)systemen, hardware en software.

• opstarten/afsluiten van het datacommunicatienet.

• reageren op foutboodschappen (bijv. bestand kan niet geopend
worden).

• reageren op aktiemeldingen (bijv. tape opzetten, printer
doorstarten)

• starten (volgens runlist) en volgen van jobs.

• bij systeemafwijkingen (HW/SW) de juiste disciplines verwittigen.

l.b Netwerk operation (netwerk beheer)

• verhelpen van storingen hinnen het datacommunicatienet (HW/SW)

• adviseren bij installatie van nieuwe terminals en printers.

• eventueel zelf installeren van terminals en printers.

• aanpassen van het net bij verhuizingen van terminals en printers.

• bewaken van het datacommunicatienet (performance).
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l.c Werkvoorbereiding

• accepteren van ponsconcepten.

screening ponsconcepten.

• laten verwerken van ponsconcepten door data entry.

• formeren runformaties + runlists voor ieder systeem.

• opstellen dag, week en maandplanningen (in overleg met de
gebruikers).

• distributie van job output.

l.d Data entry

• ponsen en eventueel controleponsen van aangeleverde pons concept en.

I.e Tape/disk beheer

• verzorgen van de tape/disk administratie, d.w.z.
inschrijven van verbruikte tapes/disks (datum, nummer, project)

• chasseren tapes/disks naar/vanuit het tape/disk archief.

2.a Systeem software

• installeren/onderhouden van besturingssystemen.

• installeren/onderhouden van hulpprogrammatuur (compilers,
editors, etc.)

• gebruikersassistentie naar de applikatiesoftwaregroepen.

• performanceanalyse + tuning van hardware en systeemsoftware.

2.h DB/DC

• installeren/onderhouden van database-management-systemen.

• installeren/onderhouden van datacommunicatiesystemen.

gebruikersassistentie naar de applikatiesoftwaregroepen.

• performanceanalyse + tuning van DB/DC software (incl. data
communicatienet).
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3. Produktieconversie

• afspraken maken met applikatiesoftwaregroepen en eindgebruikers
over het in produktie nemen van jobs (projecten).

• controle op aan te leveren documentatie door applikatiesoftware
groepen en/of eindgebruikers.

• verzorgen van de procvars per job (variabel deel van de Jet).

• verantwoordelijk voor in te voeren releases.

• verantwoordelijk voor error-logging verwerking.

Wat staat een goede doorstroming van produktie in de weg

De geschetste flow van produktiedoorstroming door het Rekencentrum
verloopt niet optimaal.
Daarvoor zijn diverse redenen aan te geven.
De belangrijkste redenen zijn hieronder weergegeven.
(De nummering correspondeert met de nummering van hoofdstuk 1.0)

1.3 Problemen binnen de (sub)groepen

Hieronder zal aangegeven worden wat het optimaal funktioneren van de
(sub)groepen in de weg staat (voornaamste punten).

l.a Operating

De volgende punten staan een optimaal functioneren van de groep
in de weg.

1. Opleiding ~ laat gestart~ de 4300 serie

De huidige "eigen" operators zijn, op een na, jarenlang
werkzaam als P1400 operator.
Bij de komst van de IBM4331 en IBM4341 computers is niet tijdig
ingespeeld op de veranderde werkwijze die een 4300 computer
systeem met zich meebrengt.
20 heeft bijv. iedere P1400 computer 1630MB removable-pack
diskdrives, terwijl de 4341 systemen zijn uitgerust met 7570MB
fixed-disk drives. Disk set-up valt derhalve helemaal weg bij
overgang naar de 4341.
De P1400 werkt onder het operating-systeem MPS gemultiprogram
meerd, en weI zo dat de operator eenvoudig meerdere jobs kan
starten die bijv. allemaal willen lezen in een bepaald hestand.
Dit gaat probleemloos. Verder wordt aIle console-output
geschreven naar een console-writer (hard copy).
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Het DOS-VSE systeem op de 4341 manifesteert zich middels
partities als max. 12 aparte computersysteempjes.
Als een job in een partitie een file voor 1ezen geopend heeft,
is deze file voor andere partities niet meer te accessen.
Erger nog, als een andere partitie een file wil accessen die al
door een andere partitie bezet is, dan loopt dit progranma in
een dump.
Het programma komt dan op een abend, een abnormal end.
AIle boodschappen (erg veel) verschijnen op VDU terminals,
zodat terugzoeken moet geschieden door "terug hladeren"
in een diskfile (system logfile).
Het 4341 testsysteem werkt onder het operating-systeem VM/SP
met daaronder de gast operating-systemen eMS en DOS-VSE.
De operator moet op meerdere VDU schermen tegelijk letten.
nit is oorzaak rlat operating op de 4341 systemen veel complexer
is dan op de P1400.

Populair gezegd:

De operator moet van "packsjouwer" op de P1400 systemen om
geschoold worden tot een deskundige die, veelal zittend achter
meerdere ~onsole terminals, zorgdraagt dat de 4341 systemen
zo optimaal mogelijk de jobs verwerken.

Rekening houdend met een doorlooptijd aan cursussen (zowel
klassikaal als zelfstudie) van een half jaar, en een half jaar
doorloop om uit te groeien tot ervaren 4341 operator, had de
opleiding moeten starten rond september 1981. Dit is niet ge
beurd. Hierdoor zijn operators overgegaan van P1400 naar
4300 systemen met een te gering kennis- en ervaringsniveau
van de 4300 operatingomgeving. Dat dit zo nu en dan binnen
operating tot verkeerde beslissingen leidt is onvermijdelijk.

Oplossing

Operators zo snel mogelijk opleiden voor de 4341 omgeving.
Start opleiding augustus 1982, einde opleiding eind december
1982. Met een verdere tijd van ca. een half jaar voor uitgroei
tot ervaren 4341 operator, zal het tot ca. mei/juni 1983
duren voordat de huidige crew goed is ingewerkt.
(een enkeling is waarschijnlijk instaat dit proces sneller te
doorlopen).
Zie voor opleidingsplan hoofdstuk 2.0 "opleidingsplan".

BLAD:10



2. Afhankelijkheidsrelaties tussen ~ diverse jobs op de 4341 systemen.

Veel jobs maken deel uit van een compleet projekt.
Een overzicht waarin de relaties/afhankelijkheden van de jobs
hinnen een projekt zijn weergegeven is niet beschikbaar.
De vraag in welke volgorde jobs gedraaid moe ten worden (belangrijk
in verband met het mogelijk fout lopen van jobs) en de vraag of
hepaalde jobs naast elkaar mogen lopen (in verschillende partities)
i.v.m. gebruik van gezamenlijke bestanden. kan nu moeilijk beantwoord
worden door operating.
Daar de situatie van verschillende jobs niet rneer gelijk is aan
de situatie op de P1400 systemen is ook de opgebouwde ervaring op
de P1400 niet bruikbaar.
Verlies aan zelfvertrouwen is in deze onvermijdelijk.

Relatie-/afhankelijkheidsdiagrammen maken door applikatiegroepen.

3. Operators manuals 4341

Enerzijds door gebrek van kennis. anderzijds door gebrek aan man
capaciteit zijn de operatormanuals niet goed uitgewerkt en bij
gehouden.
Dit geeft dat bij problemen (lang) gezocht moet worden in (IBM)
manuals. of voor zelfgemaakte procedures of jobs collega's geraad
pleegd moeten worden.

Oplossing

Na de opleidingsfase. dus begin 1983 (eerder geen tijd beschikbaar).
beginnen met het up to date brengen .van de operating dokumentatie.
Nu reeds beginnen met het dokumenteren. onder eMS. van eigen
procedures. zodat deze procedures beschikbaar komen voor collega
operators.

4. Onderbezetting

De onderbezetting ontstaat door 2 oorzaken:

a. veel afwezigheid t.g.v. cursussen.

b. (veel) handelingen duren langer dan normaal door gebrek aan
kennis/ervaring op de 4341 systemen.

c. buiten de 4341 systemen dienen ook 2 P1400 systemen en
2 PlOOO systemen onderhouden te worden (staan in 2 verschillende
computerruimten).
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Een korte termijn op1ossing is helaas niet realiseerbaar.
Oorzaak a. zal duren tot eind december 1982.

Inhuren van operators geeft slechts ten dele oplossing
van het prob1eem, daar de inhuur-operators enkele maanrlen
nodig hebben de specifieke MSD omgeving te leren kennen,
zoa1s de P1400 en p7000 systemen (denk hierbij ook weer
aan het ontbreken van relatie-/afhankelijkheidsdiagramrnen.

Oorzaak b. zal geleidelijk aan Minder worrlen.

Oorzaak c. zal opge1ost zijn na afsluiting conversie, dan worden de
P1400 systemen en een p7aaO systeem afgestoten.
(ca. 1 maart 1983).

1.b Netwerkoperating/netwerkbeheer

Ret belang van de funktie netwerkoperating/netwerkbeheer is te
laat onderkend.
Juli 1982 is een netwerkoperator/beheerder benoemd. t.w. de enige
conso1eoperator 4331/4341 met ervaring. Dit bracht duidelijk capaciteits
problemen binnen de operatinggroep met zich mee. De funktie netwerk
operator/netwerkbeheer is echter dermate belangrijk dat aan deze funktie
prioriteit gegeven is.

De opleiding zal hoofdzakelijk betrekking hebben op:

• p7000 ID-l/SW
• 3705 datacommunicatie-controller RW/SW
• netwerk principes
• CICS/VTAM

De opleiding zal plaatsvinden in het tijdvak augustus 1982,
maart 1983. Daarna zal een periode van ca. 9 maanden nodig zijn
om de "kneepjes" in de praktijk te leren kennen.
Dit geeft als planning voor een goed ingewerkte netwerkoperator/
netwerkbeheerder: eind 1983/begin 1984.

Voor opleidingsplan, zie hoofdstuk 2.0 "opleidingsplan".

De netwerkoperator/beheerder dient tot eind 1982 regelmatig in te
vallen voor operators die op cursus zijn. Deze vertraging is in
bovenstaande planning ingecalculeerd.

1.c Werkvoorbereiding

De voornaamste problemen binnen werkvoorbereiding zijn de volgende:

a. Tijdens conversie van een project lopen (erg) veel jobs op een
abend. Deze jobs moeten. na aanpassing, opnieuw gedraaid worden.
Dit geeft een extra load aan voor te bereiden jobs door
werkvoorbereiding.

BLAD:12



b. Het tool waarmee de jobs voorbereid worden, de procedure PROCGEN,
is zeer tijdrovend. Bij verhoogd aanbod van jobs is het bijna
onmo~eliik om de jobs binnen de normale werkuren voorbereid
te krijgen.
(voor een beschrijving van deze procedure zie hoofdstuk 9.2 "PROCGEN
procedure1.

c. Tijdens een conversie wordt veel meer output geproduceerd
dan normaal. Ret op tijd distribueren van aIle output levert dan
problemen Ope
De gebruiker constateert n.l. fouten in de output, dit heeft een
programmawijziging tot gevolg, waardoor de job opnieuw gedraaid
moet worden.

d. De werkvoorbereiding op de P1400 machines is puur ponskaart
georienteerd, op de 4341 daaraantegen worden de jobs via
beeldscherm voorbereid onder het 4341 systeem CMS.
Ook hier geldt dat de opleiding te laat gestart is.

e. Door het ontbreken van relatie-/afhankelijksdiagrammen is het
voor werkvoorbereiding tijdrovend de juiste draaivolgorde van
de jobs te bepalen en aan te geven wat weI en wat niet parallel
gedraaid mag worden.

Oplossing

ad.a Lost zich pas op na de cpnversie (ca. 1 maart 1983)

ad.b De PROCGEN procedure vervangen door een eenvoudige
procedure.

ad.c Voor de ou~put distributie is een beroep ~edaan (ingaande
half oktober 1982) op inhuur van capaciteit.

ad.d Opleiding gestart augustus 1982, einde opleiding
december 1982.

ad.e Relatie-/afhanke1ijkheidsdiagrammen maken door applikatie
groepen.

1.d Data entry

Geen specifieke problemen.
Capaciteitsproblemen worden in voorkomende gevallen opgelost door
interne of externe uitbesteding van ponswerk.
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1.e Tape/disk beheer

Tape/disk beheer dient gedaan te worden, voornamelijk, voor de P1400
en p700G produktiesystemen.
Deze systemen hebben geen mogelijkheid tot automatische disk/tape
registratie, dit in tegenstelling tot de 4341 systemen waarop een
automatisch tape-registratiepakket nraait (Dynam-T)
(diskbeheer hestaat niet voor de 4341, heeft fixed disks).
Indien aIle produktie overgebracht is naar het 4341 produktiesysteem
zal het tapebeheer geheel automatisch kunnen geschieden, terwijl
het diskbeheer niet meer zal bestaan.
Ret chasseren van tapes van/naar de tape.opslagruimte zal blijven
(ca. 2x per dag).

Ret tape/disk beheer gaf tot 1 oktober 1982 geen problemen;
ingaande deze datum echter heeft de tape/disk beheerder, via
vervroegde uittreding, MSD verlaten.
De werkzaamheden zouden, tot einde conversie, door hoofd operations
overgenomen worden.
Deze werkzaamheden blijken echter niet te combineren.

Oplossing

Tot einde conversie inhuur van capaciteit (gerealiseerd ingaande
1 november 1982).

2. Systeemsoftware/DBDC

Rier kan opgemerkt worden dat de 4341 systeemsoftware en DB/DC
software hemelsbreed verschilt van het P1400 equivalent.
Ervaringen opgedaan bij het 4331 pilotproject blijken onvoldoende
om de problemen, die zouden ontstaan bij conversie van P1400 naar
4341, te voorzien (of onderschat).
Tools en kennis voor het tunen van geconverteerde projecten zijn
(nog) niet aanwezig.

Oplossing

• opleiding performance-meting, bijv. voor CICS, DL/I, etc.

• introductiecursussen volgen voor de systeemsoftware en DB/DC
software voor grotere computersystemen, om eventuele migratie
naar een groter systeem voor te kunnen bereiden (MVS, IMS, etc.)

• introductiecursussen personal computing (VSPC, TSO, PTS) ter
voorbereiding van toekomstige vragen rond de personal computing
behoefte van eindgebruikers.
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3. Produktie voorbereiding:

Voordat een project in produktie genomen kan worden dienen o.a. de
vo1gende zaken gerege1d te zijn:

1. werkvoorbereidingsdocumentatie moet k1aar zijn.

2. JCL (procvars + vaste JCL) k1aar.

3. bestanden!programma's ge1aden.

4. operating + werkvoorbereiding dienen geinstrueerd te zijn.

Oeze stappen dienen vast te 1iggen in een checklist. Bij de start van
de produktieconversie van het eerste project (PBS) bestond nog geen
checklist. Ook de vorm waarin de werkvoorbereidingsdocumentatie
gegoten moest worden was niet he1emaa1 uitgekrista1iseerd.
Oe start van deze eerste produktieconversie is daardoor zeer moeizaam
ver10pen.
Oit werd nog versterkt doordat het aanmaken van de procvars vee1
meer tijd vroeg dan geschat.
Oit onderschatten van de benodigde werkzaamheden heeft zowe1 het Reken
centrum a1s de app1ikatiesoftwaregroep grote parten gespee1d.

Op10ssing:

Om in de toekomst genoemde prob1emen te voorkomen dient een goede
produktie-conversie-check1ist beschikbaar te zijn en een complete
hand1eiding vo1gens we1k recept de werkvoorbereiding- en operating
documentatie gemaakt dient te worden.
Gezien de geringe mancapaciteit zu11en de betreffende documenten,
standaards en procedures eerst na de conversie gemaakt kunnen worden.
Oit is te 1aat, daarom za1 a1 het moge1ijke gedaan moeten worden zo sne1
moge1ij~richt1ijnenvoor documentatie, standaards en procedures op papier
te krijgen, zij het dan nog niet in comp1eet uitgewerkte vorm.

Benodigde op1eidingen~ produktie conversie:

• life cycle management (bijv. PROOOSTA, Systems Management of SOM) •
• systeem kennis 4341 (inc1usief DOS-VSE en CMS).
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2.0 OPLEIO[NGSPLAN

am te garanderen dat de diverse disciplines binnen het Rekencentrum
zo snel mogelijk de vereiste opleiding zouden krijgen is voor het
Rekencentrum een opleidingsplan opgezet.
De werkwijze is als voIgt geweest:

1. definieren van de verschillende disciplines binnen het Rekencentrum.

2. per discipline bepalen welke deelgebieden te onderscheiden zijn.

3. bepalen welke cursussen gevolgd zouden moeten worden om een bepaald
deelgebied goed te kunnen invullen.
Daarbij is uitgegaan van de volgende sleutel:

3 100% beheersen
2 ~ 60% beheersen
1 ). 20% beheersen
o geen k~nnis van dit onderdeel nodig.

4. per medewerker bepalen wat het huidige kennis/ervaringsniveau is,
wederom gebruik makend van dezelfde sleutel als onder 3.
Als de kennis, behorende bij het funktieniveau, zoals onder 3 bepaald,
hoger is dan de huidige kennis, is (aanvullende) opleiding noodzakelijk.

S. De resultaten van 4 zijn verwerkt in een opleidingsplan.
Dit plan is zo opgezet dat ca. de helft van de cursussen bij IBM
in Amsterdam worden gevolgd, terwijl de andere helft bestaat uit
zelfstudiepakketten.
Bij enkel zelfstudiepakketten zou de echte link naar de praktijk
erg moeilijk gelegd kunnen worden, plus dat er geen mogelijkheid
is om met vakgenoten van gedachten te wisselen; enkel dagcursussen
zou tot gevolg hebben dat het normaIe werk op de afdeling niet meer
gedaan zou kunnen worden, doordat teveel mensen naar cursus zouden zijn.
Door, met name binnen de groep operating, de combinatie dagcursussen/
zelfstudiecursussen overdacht te kiezen, kan bereikt worden dat de
normale afdelingswerkzaamheden "normaal" doorgang kunnen vinden
(soms moeten daarvoor weI diensten van 12 uur, i.p.v. 8 uur gedraaid
worden door de operating-groep).

6. De disciplines zijn met de diverse opleidingen voor de deelgebieden
in een matrix verwerkt, zodat direct gezien kan worden waar
overlappingen zitten in kennis/ervaring tussen de diverse disciplines.

Zie als voorbeeld voor de operatinggroep bijlage 1.
Zie als voorbeeld van een kennis/ervaringsoverzicht bijlage 2.
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3.0 BESCH1KBARE HARDWARE/SOFTWARE---_.-
Voor de beschikbare hardware/software systemen, zie figuur 3.1.

De voornaamste componenten:

l. P1400(I) systeem, t.h.v. projekt OGP (zie bijlage 3) •

2. P1400(II) systeem, t.b.v. projekt PBS (zie bijlage 3).

3. P7000(II) systeem, t.b.v. projekt POLS/WIS (zie bijlage 4) •

4. P7000 (I) systeem, t.b.v. projekt KTS/ADMI (zie bijlage 4) .

5. 4341 systeem, t.b.v. software ontwikkeling en test (zie bijlage 5).

6. 4341 systeem, t.b.v. produktie (zie bijlage 5) •

We zullen nu vanuit figuur 3.1 proberen enkele nadelen van de
aangegeven configuraties te onderkennen en aangeven welke oplossing
gekozen is om deze nadelen te elimineren.
In een apart hoofdstuk zal ingegaan worden op de vraag of de systemen
krachtig genoeg zijn voor de nu (en in de nabije toekomst) te verrichten
taken.

Systemen per 1 juli 1982.

Figuur 3.1 geeft de situatie per 1 juli 1982.

Oit is een overgangssituatie, na de conversie zal de produktie van
de volgende systemen overgenomen zijn door de 4341 produktiemachine:

1. P1400 (II)

2. Pl400 (1)

3. P7000 (II)

PBS.

OGP en Service.

POLS/MVS.

Naast de beide 4341 machines blijft derhalve aIleen de P7000 (I),
KTS/ADMI, als zelfstandig systeem over.
Als we ons beperken tot de IBM systemen en het datacommunicatienet, welke
nadelen kunnen dan aan deze totale configuratie onderkend worden?

3.1 Noodzakelijke aanpassingen ~ de beschikbare hardware/software.

Er zijn twee redenen waarom de beschikbare hardware/software snel aangepast
dient te worden, t.w.

a) wat te doen bij problemen met een on-line applikatie.
b) wat te doen bij een verhoogd aanbod batchwerk.

Deze twee punten worden hieronder behandeld, terwijl twee andere aanpas
singen, t.w. voor personal computing en tekstprocessing, in aparte hoofd
stukken behandeld worden.
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a) Wat ~ doen als ~~ de on-line applikaties problemen heeft?

De programmeur (of andere deskundige) heeft geen eenvoudige mogelijkheid
om in de produktiebestanden te "kijken". De enige toegangsweg loopt via de
console-terminal (via de user terminals kunnen slechts de normale user
transakties aangevraagd worden).
Om het de programmeur mogelijk te maken deze werkzaamheden te doen vanaf
zijn eigen (lokale) terminal wordt een verbinding gemaakt tussen de 4341
testmachine en de 3705 FEP (front end processor).
M.b.v. een extra software pakket, MSNF (multi system network facility),
kunnen terminals van de 4341 testmachine toegang krijgen tot de bestanden
van de 4341 produktiemachine.
Ter bescherming van deze bestanden dient dit pad, per terminal, expliciet
door de console operator vrijgezet te worden.

De levering van de benodigde hardware (uitbreiding geheugen 3705) en
software (uitbreiding NCP (network control program)) in de 3705 FEP en
toevoeging van MSNF op de 4341 zal medio december plaatsvinden.

b) Hoe grote hoeveelheden batch jobs verwerken?

De produktie 4341 dient na afsluiten van de on-line applikaties
voor batch verwerking ingezet te worden ('s avonds en's nachts).
De test 4341 staat buiten de "normale" werkuren zo goed als leeg.
Bij een verhoogd aanbod van batchwerk, bijv. bij het in produktie
nemen van een nieuw projekt (veel abends), is de produktiemachine
overbelast terwijl de andere machine renteloos staat.
Dit probleem kan opgelost worden door gebruik te maken van een
z.g. channelswitch.
Overdag hangt de produktiedatabase van een on-line applikatie aan
de produktie 4341, na afsluiten van de betreffende on-line applikatie
wordt een komplete dasd string (direct access storage device)
overgeschakeld naar de test 4341.
De test 4341 kan zodoende ook voor batchverwerking ingezet worden.

Levering van de channelswitch hardware, eind november 1982.

Zie figuur 3.2 voor de systemen na de bovenstaande aanpassingen.

4341 produktie t<:.. ::>
Ja ~ ::;:

7DOS-VSE , I
A 170 230

~
CICS (

3705 FEP VTAM A 177 237
MSNF - 3

ro-- B --'"
NCP ........ ./

~
~ -::::=

~ :::I VM/SP 1 A 6
I I I I I I I I DOS-CMS 160 220

clusters CMS
CICS VTAM2 A 2 167 227
MSNF

--'"I
I I I I I I I I r .......... ./

lokale
terminals

4341 systemen na channelswitch en 3705 uitbreiding

figuur 3.2
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4.0 PERSONAL COMPUTING

Personal computing vindt plaats middels gekozen verbindingen (300 bps)
naar Rekencentrum ISA-DPS, Eindhoven (zie Eiguur 3.1).
Onderzocht is of op de beschikbare terminals voor de on-line applikaties
tevens personal computing gedaan kan worden.
Een elegante rnogelijkheid is een zg. "VTAM to VTAM" verbinding tussen de
3705 FEP machines van ISA-MSD en ISA-DPS.
In principe bestaat dan de mogelijkheid personal computing te verwerken
vanaf iedere user terminal (zowel remote als local terminals).
De beschikbare personal computing systemen VSPC (virtual storage personal
computing) voor Basic!Fortan!APL en PTS (Philips time sharing system) voor
Mabra en APL zijn middels passwords beveiligd tegen ongeauthoriseerd
gebruik.
De besprekingen rond deze "VTAM to VTAM" verbinding zijn zeer hoopvol ge
start. Later bleken echter (tijdelijk) onoverkoombare problemen.
Voor een bespreking van deze problemen, zie hoofdstuk 11.3 "Datacommunica
tienet".
Als tweede mogelijkheid is een 3270 BSC verbinding naar ISA-DPS bekeken.
Via deze mogelijkheid is het mogelijk een clustersysteem (P7000 of IBM
3276) via een vaste lijn te verbinden met ISA-OPS.
Tot 24 terminals kunnen op deze wijze gebruik maken van personal computing
faciliteiten. Voor een uitwerking van deze mogelijkheid, zie hoofdstuk
11.3 "Datacommunicatienet".
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5.0 TEKSTPROCESSING

Tekstprocessing is buiten de Philips produkten t~S002 en p2000 ook
mogelijk op de PlOOO. via pakket EDITOR.
Binnen MSD is op dit moment 1 PlOOO systeem voor tekstprocessing beschik
baar. De clusterfunkties binnen het datacommunicatnet worden ook verzorgt
door PlOOO systemen.
Uitbreiden van een of meer van deze systemen met de benodigde tekst
processing hardware en software en opname van de bestaande PlOOO met
tekstprocessingmogelijkheid in het ISA-MSD datacommunicatienet
geeft als voordeel dat, met een en dezelfde userterminal, zowel de
on-line applikatie als tekstprocessing gerealiseerd kan worden (later
eventueel ook personal computing, zie hoofdstuk 4 "personal computing").
Het datacommunicatienet is dermate flexibel (zie hoofdstuk 11.1 Data
communicatienet") dat gebruikers die te kennen geven naast de on-line
applikatie ook tekstprocessing te willen doen. aangesloten kunnen worden op
de PlOOO systemen die uitgerust zijn met tekstprocessingmogelijkheden.

De uitbreiding van een van de PlOOO clustersystemen met tekstprocessing
hardware en software is inmiddels besteld. Verwachte leverdatum:
februari 1983.
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6.0 PERFORMANCEMETING/ACCOUNTING

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de tools die beschikbaar zijn
voor performancemeting en accounting.
Vanuit de resultaten van de performancemetingen zal aangegeven worden
of met enig resultaat voorspeld kan worden of de systemen voldoencle
capaciteit over hebben om toekomstige, nu reeds geplande, projecten
te kunnen vp.rwerken.

6.1 Performance/accounting tools

Het standaard IBM tool voor performance analyse aan DOS-VSE systemen is
VSEPT (VSE performance tool).
Oit tool maakt een file aan waarin gegevens worden opgenomen, per job,
over CPU gebruik, kanaalgebruik, pagefaultinterrupts, etc.
De gepresenteerde resultaten zijn echter moeilijk te interpreteren (veel
papier).

Een ander pakket is het pakket JASPER-JA (job analyser) van Computer
Associates.
Standaard wordt door het DOS-VSE spoolingsysteem POWER een performance/
accounting file aangemaakt, POWERAF file, t.b.v. een zelf te schrijven
accounting en/of performance programma.
JASPER-JA werkt zowel op de POWERAF file als op een door JASPER-JA aan te
te maken file DOSAF (bevat gegevens die niet in POWERAF worden opgenomen,
bijv. het gebruik van POWER zelf).
JASPER produceert uit deze files gegevens die gebruikt kunnen worden voor
performanceanalyse en accountingdoeleinden.
Naast de door de leverancier voorgeprogrammeerde lijsten biedt JASPER
de mogelijkheid zelf lijsten te programmeren, dus iedere gebruiker heeft
de mogelijkheid zijn eigen wensen te programmeren.
De gebruikte taal, WIZARD, is echter moeilijker dan op het eerste gezicht
lijkt en is dan ook zeker niet bedoeld voor gebruikers zonder enig
programmeerervaring.
Na enkele weken proefdraaien met de standaard geboden lijsten zijn
bij MSD langzaam aan, stap voor stap, de lijsten zo aangepast dat de voor
ons doel relevante informatie beschikbaar kwam.

Voor de performancemeting aan VM/SP (virtual machine/software product) en
CMS (conversational monitoring system) is het tool VMAP (virtual monitoring
and performance analyser) beschikbaar.

Een performance tool is uitstekend bruikbaar bij het tunen van een systeem.

De performance van (4341) computersystemen wordt n.l. door drie punten
beinvloed:

a) de CPU bezetting.
b) de pagerate (aantal pagefaultinterrupts per seconde).
c) de kanaalbezetting.

Voor het bepalen van de responsetijd voor een gebruiker zijn behalve
bovenstaande punten tevens van belang,

• de database organisatie
• efficiente programme ring
• soort transaktie
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De tools VSEPT en VMAP meten zowel a. b als c. terwijl JASPER-JA alleen
a en b meet.
Ret meten van de on-line transakties is mogelijk met JASP~R-CICS en met
JASPER-JA door m.b.v. een WIZARD programma de CICSAF file (account file
aangemaakt door CICS) te processen.
Voor nOS-VSE zal in de aanloopfase (tot april 1983) zowel JASPER-JA als
VSEPT gebruikt worden. aangevuld met een WIZARD programma voor het
processen van de CICSAF file t.b.v. de on-line sessies.
~a de aanloopfase zal VSEPT niet meer gebruikt worden.
Voor VM/SP en CMS zal in de aanloopfase VMAP gebruikt worden.
Na de aanloopfase zal wederom een WIZARD programma gebruikt worden voor het
processen van de VMAF (VM account file).
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6.2 yervolgontwikkelingen JASPER-JA

Zoals reeds aangegeven wordt JASPER geleverd met enkele voorgeprogrammeerde
WIZARD programma's om bijv. dagrapporten en device statistics te genereren.
Deze voorgeprogrammeerde programma's zijn zeer nuttig in de aanloop/
testfase, maar zijn in het verdere trajekt weinig waardevol door het niet
presenteren van essentiele informatie.
De gewenste informatie hangt helemaal af van de werkwijze, bijv. batch
in een of meerdere partities, jobs weI of niet groeperen naar klassen, etc.
De standaard lijsten geven in principe aIle informatie maar geven dit zo
dat de gewenste groeperingen handmatig gedaan moe ten worden.
Door het zelf schrijven van WIZARD programma's kunnen groeperingen en
lay-out veranderingen eenvoudig worden aangepast.
Alles in een keer aanpakken geeft aIleen maar aanleiding tot fouten, zodat
voor aanpassing en uitbouw van JASPER een gefaseerde planning is gemaakt:

* Stap 1:

• kopieer de geleverde JASPER modules naar een eMS user van waaruit de
ontwikkeling gedaan kan worden. De originelen modulen blijven derhalve
intakt.

• genereer een operationeel JASPER systeem voor zowel de produktiemachine
als de testmachine (zijn verschillende systemen door o.a. verschillende
disk volumenamen) en test deze systemen.

Onderstaande figuren 6.1 en 6.2 geven een overzicht van de betreffende
accountfiles op de testmachine en de produktiemachine.
De files die standaard door JASPER-JA gebruikt worden zijn onderstreept.

• produktiemachine

figuur 6.1

• testmachine

figuur 6.2

Uit de files PDA en PPA worden de dagrapporten samengesteld, tevens
worden deze files bijgeschreven in een history file.
Hetzelfde geldt voor de files TDA en TPA.
Iedere machine heeft in deze stap zijn eigen history file.

* Stap 2:

Pas de dagrapporten aan aan de specifieke MSD wensen, m.a.w. pas de
bestaande WIZARD programma's aan, of schrijf nieuwe programma's.

* Stap 3:

Genereer een systeem met als input de files PDA, PPA, TDA en TPA en als
output de dagrapporten voor de systemen waarbij de files bijgeschreven
worden op een history file.
I.p.v. verwerking op 2 systemen vindt nu verwerking op 1 systeem plaats
(bijv. de test 4341).
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* Stap 4:

Breng de VM file TVM in het systeem:

• op de dagrapporten (WIZARD programma's aanpassen).

• in de history file.

* Star 5:

Breng de CICS files PCA en TCA in het systeem:

• op de dagrapporten (WIZARD programma's aanpassen).

in de history file.

* Stap 6:

Schrijf WIZARD programma's voor de maandrapportage.

* Stap 7:

Schrijf WIZARD programma's voor accounting doeleinden.

* Stap 8:

Maak de koppeling tussen JASPER-JA en het MSD-accountingsysteem.

De complete ontwikkeling zal rond april 1983 gerealiseerd zijn.
Voor een voorbeeld van enkele JASPER-JA lijsten, zie de figuren 6.3
6.4 en 6.5.
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SERV<J665 LIS TlllG 2 I' 1.;1 1.52 .01 .Ot /01 26 IHl ff 17-;e"

JOTAl .1" .0" /46 1.299 45 B,I'n

SEkVItSUB SEkVkSDB IUCAHS 3 P f6 1.53 1.5B .05 .03 1/04 Bl 1,111 1l,;30 1561C
HH WCAKS 3 I' 1.5B B.O.2 .04 .Oit 12 it 115 5.10it 6, ... 41 15610

II snaG 2 I' 8.02 d.02 .0+ .0+ /0+ 12 ~O 1561 C
TOI Al .09 • Oil 1129 178 6,B15 15,521

SERV9bbi SERV9661 DlIRRCOO 4 I' Ill. B.O~ 11.03 .Ot .0+ /03 10~ 611 IN!'4
SORT 3 I' 11.03 1l.03 .Ot .Ot /02 ;4 ~12 11<,,184
Olll(RCOO 3 I' 8.03 8.03 .Ot .Ot /02 lob H; 11984
SORT 3 I' B.03 8.0J .Ot .Ot /02 54 512 liS 84
DlIRRCOO 3 I' fl.OJ 11.0. .0+ .0+ /02 .6 H4 119fJ4
SORT 3 I' 8.0" 8.04 .Ot .Ot /02 54 513 119B4
DllRRCOO J I' H.O," B.04 .Ot .Ot /02 55 439 119B4
OllRRCOO " P B.04 B.05 .01 .Ot /OC; 203 1,32~ 11'Jllit
SORT 3 I' A.05 11.05 .()t .0+ /02 63 5"3 119B4
REP'foflM 3 .. fl.05 11.05 .0+ .Ot /02 "it 2B" 119B4
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DESCklPT IUN

SHIfT TIME

NO. OF IPLS

ON-LINE ELAPSED TIME
SPOOLER ELAPSE~ TIME

CPU ACIIIIITY
ON-LINE P.P. CPU TIME

SPOOLER P.P. CPU TIME
BATCH P.P. CPU TIME

TOTAL P.P. CPU TIME
CPU OVERHEAD TIME
CPU ~AIT TIME
CPU UTILIZATION PCT

PRINTER ACTIVITY

PRINT LINES
PRINT TIME
AVG PRINT LINES I MINUTE
PRINTER UTILIZATION PCT

PAGING ACTlVIT¥

PAGES IN
AVG PAGES IN I SECOND
PAGES OUT

SHIFT 1
0130 -1100

9.30

o

11.25
9.30

68,50"
1.41

618
18

2,214,i'44
c4.16

C

SHIfT 2
1100 -2400

1.00

o

7.00
1.00

.02

.01
4.""
4.41

.11
2.02

11

5,318
.13

423
3

H,658
3.63

o

SHIFT 3
2400 -0130

1.30

o

3.30
1.30

.00

.08
4.54

5.02
."-2

2.05
72

U4,9E:"
3.11

684
44

12C,libO
4.47

o

PAGe

-HUlS-

24.00

o

21.56
24.00

3.11
.18

10.28

1,;.51
I.Co
e.51

03

2C8.809
5.11

t12

"-"-

2,427,38"
28.0'»

o

1

N00 _

ElAPSED TIME RANGE STEPS PCT STEPS PO STEPS pcr STEPS PCT

0-1 MIN 162 61 31 41 H2 62 3H cO
1-2 MINS 20 8 2 3 'tl 14 63 10
2-4 MINS 1') 1 10 13 11 6 46 1
4-1: MINS 14 !l 5 6 15 5 34 5
8-16 MINS " 2 7 9 8 3 1.. 3

16-32 MINS 1 5 2 6 1
32-GTR MIN S 44 11 18 23 25 9 87 14

CPU TIME RANGE STEPS PCT STU'S PLT STEPS PeT STEfS I'll

0-15 SEC S 21) 1'3 51' 73 238 ill 515 III
15-30 SEC S 13 5 1 1 17 6 31 5
30-60 SECS 8 3 3 " 13 4 24 4

1-2 1'4 IN S 6 2 Ii 11 14 5 2<,1 5
2-4 MINS 3 1 3 4 5 2 11 .2
4-8 MINS 6 2 2 3 1 .. 1
8-GTR MINS 9 3 3 4 5 2 17 3....... • • .... ... .. .. .. ... .. ... .. ..-•••• ..... .... ... .• • • • • • • • • .-.• • • • • • • • • • • • • • • •

NOTE - ALL TIME FIELDS SHO~N IN HOURS AND MINUTES COPYRIGHT 1919 COMPl.TER ASSOCIATES 111.3
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DESCRIPTIUN
SHIH 1

0130 -1l00
SHiff 2

1100 -2'000
SHlf T 3

2'000 -0130

P~Gf l

BATCH PRuCtSSING SfAllSTlCS

NO. OF JOtiS 66 8 '06 120
NO. Of SUPS 219 58 l6d 5'05

ELAPSEO TIME 2'0.10 20.21 :,a ." ~ 61.13
ACTIVE TIME 2.18 5... 8 1.11 15.11
PROBLEM P~OGRAH CPU liME .'o~ '0. leAl 'o.~'o 10.2l!
DEACTIVATION TIHE .00 .00 .(i0 .00

TAPE SIC COuNT 11000,St 10 511 91 220
DISK SIO (.UUNT 11000,SI 16~ 162 356 0116

llATCH PE~fORMANCE INOICAlORS

BATCH PkLCESSOR BUSY 9.2'1 1.00 1.30 .23.~9

PCT PROCl:S SOli. IlU$Y 100 100 100 100

AVG NO. Of BATCH PAR'ITICNS 2.5 2.9 3.0 .:.1:1

CPU I ELAPSED PO 3 23 22 16
CPU I ACTI VE PCT 36 82 68 6t!
ACTIVE I ELAPSED PCT 10 211 .J2 2J

BATCH PERfORMANCE PROJECTIONS
tJj
t"'

~
HAX. BATCH P.P. CPU TlHE 2.. 22 0.'02 6.50 le.U
MAX. BATCH ACflVE PCSSI~LE 6.46 R.16 10.03 26. '01

N HAX. BArCH ACHIEVABLE 5.0.5 6.12 1 •.J2 .10.05
\0

BATCH UTILllATluh PCT 'oS 93 95 16

DESCRIPTION .lOllS SfPS TIME PCT JCIlS SIPS THIE PCT ..ICBS SIPS TlHE PCT JOdS SIPS IIH PCI

PRODUCT ION 58 205 23.23 91 t 5'0 20.21 100 'ol 260 22.32 'i'i 105 510j U,.lt 'i'i
PRODUC TION ABENDS 8 1'0 .'06 3 2 " .01 5 8 .. 10 1 15 U .51 I
TEST ING
REkUNS
MISCELLANEOUS

•• TOIAL·. 66 219 2'0.10 100 8 56 20.21 100 '06 26e 22.'02 100 120 ~,"5 61. B IOu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NOTE - ALL TIME fiElDS SHOliN IN HOURS A~O MINUTES (;OPYRIGtH 191\1 COfolPUlEll ASSOClAJES VI.l
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6.3 Conclusies uit performancemetingen

De vraag is of uit de reeds uitgevoerde performancemetingen afge1eid
kan worden of de capaciteit toereikend za1 zijn voor het verwerken van
toekomstige projekten.
Uit de metingen blijkt het volgende (zie figuur 6.6, gemeten over een
beperkte periode van 4 weken op de produktie 4341):

• de produktie 4341 heeft tijdens de dagshift (on-line sessies) gemidde1d
een CPU load van ca. 40%. In de peakuren za1 dit ca. 65% zijn.
Voor on-line, interactieve, verwerking, is 75% CPU be1asting een vei1ige
bovengrens.
De machine mag tijdens de dagshift dus best wat zwaarder belast worden.
Er zijn dus geen prob1emen te verwachten bij in produktie nemen van de
overige conversieprojekten.

• de produktie 4341 heeft tijdens de avondshift een CPU be1asting van
gemidde1d ca. 55%.
Vee1 meer batchwerk in de avondshift za1 tot 1angere door1ooptijden
1eiden. De maximale CPU be1asting bij batchverwerking blijkt ca. 85 a 90%
te zijn om prob1eem1oos draaien te garanderen.

• de produktie 4341 heeft tijdens de nachtshift een vrij wisse1de be1asting
(gemidde1d ca. 40%).
De nachtshift kan dus nog rede1ijk wat extra batchwerk verwerken.
Gezien de channelswitch moge1ijkheid (hoofdstuk 3.1b) va1t vooralsnog
geen prob1emen met batchverwerking te verwachten voor de overige conver
sieprojekten.

• de printcapaciteit is ruim vo1doende voor zowel de produktie als de
testmachine.

• de capaciteit van de testmachine is gedurende de conversie volstrekt
ontoereikend. Dit is gemeten door gedurende een periode van twee weken,
~eder uur, via VM de CPU belasting op te vragen.
In de normale kantooruren is de CPU belasting gemidde1d 95%. Dit geeft
enorme wachttijden voor de applikatiesoftwaregroepen (is interaktief
werk).
Buiten de normale kantooruren staat de machine zo goed a1s 1eeg
(gaat gebruikt worden voor batchverwerking via de channelswitch).
Meer projekten in ontwikkeling of conversie starten is bij deze zware
CPU load, tijdens de daguren, niet verantwoord.

• de kanaa1bezetting en de pagerate is nog niet gemeten kunnen worden.
Afgaand op de channel busy indicatoren op de disk-contro1unit vormt
de kanaa1bezetting nog geen bottleneck.

Resumerend kan gesteld worden dat de produktiemachine de nog te converteren
projekten goed moet kunnen verwerken, zowel on-line a1s batch (bij normale
on-line transakties).
De testmachine daarentegen zit aan het maximum van de beschikbare capaci
teit. De lopende conversieprojecten en nieuwe ontwikke1ingen opde test
machine ondervinden duide1ijk hinder van deze zware be1asting.
Zowel de produktiemachine als de testmachine zullen toekomstige, nieuwe
(zware) orojekten niet kunnen verwerken.
Mode1vergroting za1 noodzakelijk zijn (zie hoofdstuk 13.1).
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CPU load °/0 printer gebruik o~

datum shift 1 shift 2 shift 3 shift 1 shift 2 shift 3

18/10 31 43 63 23 35 39
19/10 49 53 14 48 57 22

I 20/10 39 57 43 17 39 63I
I
I 21/10 43 43 16 21 79 28I·

I
22/10 46 46 69 10 37 18

I
25/10 34 68 28 48 5115
26/10 48 64 28 9 47 67
27/10 38 55 44 9 38 84
28/10 38 41 6 13 37 25
29/10 54 53 34 54 49 60

01/11 40 59 38 33 47 78
02/11 34 62 45 5 44 83
03/11 41 47 25 27 36 53
04/11 39 62 73 36 59 63
05/11 36 69 83 32 66 25

08/11 34 55 22 50 54 52
09/11 39 50 55 11 26 72
10/11 48 51 34 78 51 56
11/11 49 71 72 18 3 44
12/11 37 29 35 37 31 52

gemiddeld 41 54 41 27 44 52

Resultaten performancemetingen.

figuur 6. 6
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7.0 OPLEIOEN, ~OE VERDER?

Het Rekencentrumopleidingsplan geeft bij uitvoer slechts de garantie
nat de diverse Rekencentrumdisciplines de vereiste leerstof eenmaal
hebben doorlopen.
Daar de gedoceerde onderwerpen lang niet allemaal in de dagelijkse
routine voorkomen zal een (belangrijk) deel van de geleerde stof na ver
loop van tijd weggeebd zijn.
Opleiden behoort derhalve een continue proces te zijn.
Op welke wijze kunnen herhaal/opfris cursussen gevolgd worden:

a) cursus opnieuw volgen duur
• vaak de tijd niet beschikbaar

b) opnieuw doornemen cursusdokumentatie:
zelfstudie, met name opfrisstudie, krijgt
bij de mensen een zeer lage prioriteit.

• de opgaven worden zeker geen tweede keer
gemaakt.

c) computer based training:

Bij computer based training krijgt de "student" de leerstof aangeboden
middels een tekstboek, terwijl oefeningen en testen via een interactief
computerprogramma gedaan worden (soms zelfs helemaal geen tekstboek,
alles via beeldscherm).
Oefeningen en testen kunnen regelmatig gewijzigd worden.
De oefeningen geven simulaties van de werkelijkheid; bij foute input
heeft dit derhalve geen invloed op de werking van de machine.
We zullen hier iets dieper ingaan op de mogelijkheden van computer
based training.

7.1 Computer based training (CBT)

Bij computer based training is voor de student het helangrijkste
hulpmiddel een beeldscherm plus toetsenbord (terminal).
In de meest extreme vorm is geen tekstboek beschikbaar, de leertekst,
oefeningen en testen, worden gepresenteerd via de terminal.
Als voordeel van CBT kan genoemd worden (voor onze situatie):

1. cursist kan eigen tempo bepalen.
Dit is belangrijk daar het kennisniveau van de studenten niet gelijk is
en door werkomstandigheden niet iedereen in een bepaalde periode
evenveel tijd heeft.

2. snel aandragen van kennis bij nieuwkomers.
Plaatsing op reguliere, klassikale cursussen/opleidingen geeft vaak
problemen:

• vaak ver van tevoren volgeboekt •

• kunnen plots niet doorgaan of verschoven worden.

3. geen docenten probleem.

4. garantie dat de cursus voltooid wordt; het programma houdt de test en
voortgangsresultaten bij.
(vooral bij zelfstudie is het meer regel dan uitzondering dat de
studie niet geheel, met evenveel aandacht, voltooid wordt).
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5. Gegevens over het leerproces worden door het programma bijgehouden
zodat continue bijsturing van de lesstof mogelijk is.

6. eenvoudig een bepaalde bevoegdheid eerst te.verlenen als een bepaalde
test met goed gevolg is doorlopen.

CET zou ook zeer goed buiten het Rekencentrum toegepast kunnen worden.
Met name de opleiding/training van eindgebruikers is vaak erg moeilijk
en het resultaat moeilijk te meten.
Eindgebruikers (zullen gaan) beschikken over een terminal; deze terminal
kan uitstekend gebruikt worden voor CET.
De veel gehoorde klacht dat CBT altijd veel duurder is dan klassikale
opleidingen is slechts ten dele gegrond. Dit hangt n.l. sterk af van het
aantal cursisten.
Een en ander is in figuur 7.1 weergegeven.

K = vaste kosten k1assikaa1 onderwijs (voorbereiding 1eerstof)

C = vaste kosten CBT (voorbereiding 1eerstof)

k variabe1e kosten k1assikaa1 onderwijs (docenten, loka1en,
leermiddelen).

c = variabe1e kosten CBT (terminals)

• Bij voorbereiding van CBT kan uitgegaan worden van ca. SO uren
voorbereiding voor 1 uur 1eerstof.
Bij niet CBT is deze verhouding ca. 20 : 1. Dit geeft een verschi1
in vaste kosten van een factor 2 tot 3.
Er za1 een aanta1 studenten gevonden worden waarbij bij toenemende n
CBT voorde1iger is (puur naar kosten/baten gekeken van het
"opleidingsinstituut").

kosten

c

K

n

grafieken zijn gestyleerd weer

gegeven

-----)~ aantal studenten

figuur 7.1
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cursussen

7.2 CBT op de Rekencentrumsystemen

Een interessante vraag is of CBT op de Rekencentrumsystemen gerealiseerd
kan worden.
IBM levert o.a. voor de 4341 serie het pakket ISS (interactive
instructial system).
Dit pakket is opgebouwd volgens figuur 7.2:

IIPS
..,...-- I --r

, I
lIAS IHG

lIPS: interactive instructional presentation system.

lIAS: interactive instructional authoring system.

IMG : instruction module generator.

figuur 7.2

• Bestaande (IBM) cursuspakketten kunnen gedraaid worden onder lIPS.

• lIAS levert een "taal" (course writer) en macro's voor het samenstellen
van cursusmodulen. Programmeerervaring is noodzakelijk.

• IMG, feitelijk de opvolger van lIAS, geeft de mogelijkheid cursus
modulen en testen op eenvoudige wijze samen te stellen, zonder dat
een of andere "taal" geleerd hoeft te worden.

Ook de door lIAS of IMG aangemaakte cursussen worden onder lIPS gedraaid.

CBT kan op de 4341 gedraaid worden onder CMS, onder VTAM of CICS.
Onder CMS aIleen voor kleine aantallen studenten gelijktijdig.
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8.0 DATABASES

Gebruikers van IR~ 4341 systemen hebben erg weinig keus v.w.b. de keuze
van een database management system (DBMS).
IBM heeft op dit moment feitelijk maar 1 DBMS, DL/1 (data language one)
genaamd.
IBM heeft voor de 4341 sinds kort nog een tweede DBMS, SQL/DS (structured
query language, data system); dit produkt is onlangs vrijgegeven.
Voordat verder gegaan wordt over de toepassingsmogelijkheden van de
verschillende DBMS'en zullen eerst wat algemeenheden van een DBMS
bekeken worden.

8.1 Wat is een database

Vroeger werd puur gewerkt met hestanden, en weI ieder toepassingsprogramma
zijn eigen bestand. Zie figuur 8.1.

Deze opzet heeft enkele nadelen, t.w.:

1. redundantie (zelfde gegevens komen in verschillende bestanden voor).

2. synchronisatie probleem (veld in ene hestand weI geupdate, in ander
bestand nog niet).

3. consistentie probleem (dezelfde velden heten niet hetzelfde in de
verschillende bestanden).

4. l:M en N:M relaties moeilijk.

5. authorisatie moeilijk te waarborgen.

6. veel programma onderhoud.

Deze nadelen kunnen vermeden worden door gebruik te maken van een database.

Wat is een database?

Een database is een verzameling van (onderling samenhangende) gegevens,
welke centraal worden beheerd en zodanig worden opgeslagen dat ieder
gegeven (in principe) slechts een keer voorkomt.
Een toepassings programma heeft toegang tot slechts die gegevens die
het programma nodig heeft. Zie figuur 8.2.

~ kunnen we ~ oplossen:

1. redundantie tegengaan. ]

2. synchronisatie problemen voorkomen

3. consistentie garanderen.

gegeven slechts 1 maal aanwezig.

4. authorisatie waarborgen (middels de view aIleen die gegegevens waartoe
de gebruiker geauthoriseerd is).

5. programmaonderhoud verminderen (wordt in view descriptor/database
descriptor gedaan).
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Note: Ret oplossen van l:~ en N:M relaties hangt af van de betreffende
DBMS struktuur.

Voor het vervolg is het belangrijk te weten hoe een DBMS is opgebouwd.

8.2 Database architectuur

Een database is opgebouwd uit 3 lagen:

• conceptueel niveau:
dit is de logische database, geeft aIle velden die in de database
aanwezig zijn met de verwijzing of het mogelijk is van het ene veld
naar het andere veld te komen.

• extern niveau:
het externe niveau bestaat uit views (subsets) van de conceptuele
database.
Het zijn de views waar een toepassingsprogramma mee werkt.

• intern niveau:
hoe staat het op disk, dus hoe de pointerstructuur om van het ene veld
naar het andere veld te komen.

Ieder niveau maakt voor de beschrijving gebruik van een DDL (data
definition language). dus we onderscheiden:

• external DDL

• conceptual DDL

• internal DDL

Het toepassingsprogramma werkt met een DML (data manipulation language).
Het concept van een DBMS systeem is weergegeven in figuur 8.3.

Welke typen database modellen kunnen ~ onderscheiden?

We zullen eerst aangeven wat een database model is.

Een database model geeft aan hoe een database eruitziet
op conceptioneel niveau.

Een DBMS wordt gekarakteriseerd door het geimplementeerde type database
model.

Typen database modellen:

* Hierarchisch
* Netwerk
* Relationeel

zie figuur 8.4 voor een voorbeeld van een hierarchisch model, figuur 8.5
voor een netwerk model en figuur 8.6 voor een relationeel model.
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Kenmerken:

* Hierarchisch:

1. altijd navigeren (altijd van bovenaf de hele struktuur doorlopen
totdat het gewenste segment gevonden is, d.w.z. de DML werkt op
segment niveau).

2. de relaties liggen vast in de struktuur.
Het is niet zo makkelijk deze, eenmaal gekozen, struktuur te
wijzigen, zeker niet ad hoc.

3. Set processing is niet mogelijk.

4. l:M relaties mogelijk, N:M relaties niet.

* Netwerk:

1. altijd navigeren.

2. relaties liggen vast.

3. geen set processing.

4. zowel l:M als N:M relaties mogelijk.

* Relationeel:

1. niet navigeren.

2. weI setprocessing.

3. relaties liggen niet vast (allemaal verschillende tabellen).

4. zowel l:M als N:M relaties mogelijk.

Dit model doet sterk ~enken aan het uitgangspunt, de afzonderlijke
bestanden.

Wat biedt IBM op de 4341 systemen:

In de inleiding van dit hoofdstuk zijn de produkten DL/l en SQL/DS
genoemd.
DL/l is oorspronkelijk een hierarchisch model, later zijn de DDL's
zo uitgebouwd dat het mogelijk is DL/l struktuurkenmerken te geven van
een netwerkstruktuur.

SQL/DS is een relationeel model.
Daar een relationeel model met tabellen werkt zijn de DDL's zeer
eenvoudig (en onderling gelijk).
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8.3 Toepassingsgebieden DL/1 en SQL/DS

Hat zijn ~ de toepassingsgebieden ~ DL/1 ~ SQL/DS:

* DL/1:

• grote. stabiele gegevensbestanden. met
• tevoren geplande toepassingen.

* SQL/DS:

• voor toepassingen waarbij vooraf plannen moeilijk/onmogelijk is.

DL/1 leent zich derhalve uitstekend voor de geconsolideerde datahases
zoals gebruikt door de on-line applikaties en batchverwerking.
SQL/DS daarentegen leent zich bijzonder goed voor het verwerken van ad hoc
vragen. Dit soort vragen heeft bij gebruik van DL/1 databases een
programma verandering of aanmaak tot gevolg (voor een eindgebruiker
doorgaans niet mogelijk). bij SQL/DS moet de eindgebruiker instaat geacht
worden. door opvragen van tabellen. zelf de informatie uit de database te
halen.

Nog~ het verschil in gebruik tussen DL/1 en SQL/DS:

* DL/1:

in combinatie met een DML slechts 1 record tegelijk behandelen in
een statement.

precies opgeven hoe het systeem door de database moet navigeren
(werk voor professionals).

* SQL/DS:

SQL manipuleert en combineert in een statement verzamelingen records.

opgeven wat we willen. niet hoe we het willen
(automatisch navigeren. zeer geschikt voor end-users).

DL/1 wordt bij MSD voor aIle on-line- en batchbestanden gebruikt.
Bij wijze van proef is SQL/DS beschikbaar gesteld aan enkele
eindgebruikers.
(DL/1 bestanden zijn over te zetten naar SQL/DS bestanden).
Deze eindgebruikers hebben een inleiding SQL gevolgd van een halve dag.
Dit blijkt voldoende om zelfstandig (stored) queries uit te voeren via
ISQL. de interactieve component van SQL/DS.
SQL/DS veroorzaakte een erg zware load op de 4341 testmachine.
am de gebruikers na de proefperiode toch de beschikking te geven over
SQL/DS worden maandelijks enkele DL/1 bestanden van de 4341 produktie
machine overgezet naar de SQL machine van ISA-oPs

8.4 Technische realisatie van een SQL/DS systeem:

In figuur 8.7 is aangegeven hoe een SQL/DS systeem gerealiseerd kan worden
in een DOS/VSE omgeving.
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ICA12 I IHS DC PROGR 11200 I
I3101 I IHS DB PROGR I 700 I CURSUSBESTAND

1 1131 I DB/DC ORIENT I 00 I
CURS# TITEL PRIJS

CURSUSPLANNING
BEST AND

DATUMDATUMDATUM

ICA12 101.02.83104.05.83107.08.83110.11.831

13101 104.05.83106.07.83112.09.83113.11.831

13.02.83 14.04.83 04.06.83 19.10.83

CURS# DATUM

16467655 ISHIT ICA12 01.02.8311131 13.02.831CAi2

145278651 MEIER ICA12 04.05.831 CA12 10.11.8311131

1-2-4-36-5-7-4T"1-J-ON-G----r\-1-13-1-04-.-0-6.-8-3\ C
DOC# DOCNM CURSDATUM CURSDATUM CURS

DOCENT
BESTAND

Een drietal "klassieke" bestanden.

ICA121 IHS DC PROGR 11200 I01.02.83 646755 SHIT I04.05.83

131011 IMS DC PROGR I 700 I04.05.83. 4527865 HEIER I 06.07.83

DB/DC ORIENT 00 13.02.83. 6467655 SMIT 14.04.83

"Klassieke" file waar meer programma's toegang toe hebben.

figuur 8.1

(bron: IBM publicatie "DB/DC ORIENTERING")
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VIEW

DESCRIPTION ..
DATA- 'F

~ ~ BASE
F=::: =::: DESCRIP- VIEW

DESCRIPTION
......

TION r

~ ...- r

"-
VIEW

DESCRIPTION

~

figuur 8.2
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9.0 NIET VOORZIENE PROBLEMEN

De overgang naar een ander computersysteem brengt voor aIle Rekencentrum
disciplines en ook voor de applikatiesoftwaregroepen, veranderingen in
werkwijze met zich mee.

Procedures die er op papier waterdicht uitzien blijken in de praktijk toch
proh1emen op te leveren, terwijl procedures die erg gebruikersvriende1ijk
zijn, door bijv. onverwacht lange verwerkingstijden, onwerkbaar hlijken.
Om een indruk te geven welke problemen zich zoal voordoen voIgt hieronder
een voorbeeld van beide catagorieen.

9.1 Release procedure

Voordat een job in produktie gegeven kan worden op de 4341 produktie
machine moet een lange weg afgelegd worden. We zullen deze weg hier
volgen en daarna zien welke problemen kunnen optreden.

Een programmeur ontwikkeld zijn programma's plus JCL (job control language)
op de 4341 testmachine onder CMS en DOS-VSE.
Source-programma's plus JCL zijn ondergebracht in een source library
SST, core-image (resultaat van link edit) in een core-image library CIT.
M.b.v. de procedures PRELEASE (produktie release) en PINSTALL (produktie
installatie) wordt het betreffende programma plus JCL overgezet naar de
4341 produktiemachine •

• PRELEASE: (op test systeem)

In procedure PRELEASE geeft de programmeur op welke core-image modulen
uit de CIT library en welke JCL tekst uit de SST library naar de
produktie omgeving overgehaald moeten worden.

De akties zijn achtereenvolgend: (zie figuur 9.1)

1. de programmeur start PRELEASE en typt de namen van de over te halen
core-image modulen en JCL tekst in.

2. op het console verschijnt een verzoek aan de operator een vrije
tape op te zetten.

3. de programmeur typt in de naam van het release (wordt geschreven
in het tapelabel).

4. de programmeur krijgt terug de print-output waarop vermeld staan de
namen van de geschreven modulen en het tapenummer.
(tapenummer en tapenaam (release naam) worden automatisch door
Dynam-T in de tape-catalogue opgenomen).
De tape wordt in het Rekencentrum opgeborgen.

5. De programmeur vult een release formulier in waarop o.a. vermeld
wordt de naam van het release en het tapenummer.
Dit release formulier is de opdracht naar het Rekencentrum om de
programma's over te nemen naar de produktie omgeving.
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• PINSTALL: (op testsysteem en produktie systeem)

Procedure PINSTALL zorgt ervoor dat:

• de JCL tekst van de release tape gelezen wordt en opgeslagen wordt op
de produktie JC1 library (SSP) van de testmachine (het waaro~ hiervan
wordt verk1aard onder PROCG~N procedure) •

• de core-image modules opgeslagen worden op de core-image library CIP
van de produktie machine.

PINSTALL bestaat dus uit twee delen.

De akties zijn achtereenvolgend: (zie figuur 9.2)

1. De operator zet de betreffende tape op en start op de 4341 testmachine
procedure PINSTALL. Tapenummer en releasenaam moeten hierbij
meegegevea worden.
PINSTALL checkt of de opgegeven naam en tapenummer overeenkomen
met naam en nummer op de tape en in de tape-catalogue.

2. De JCL tekst wordt gelezen van de tape en bijgeschreven in de
SSP library (JCL maps).
Gegenereerde print-output geeft een overzicht van de overgezette
JCL tekst.

3. De release tape wordt nu aangebracht op een tapeunit van de
4341 produktiemachine.
De operator start procedure PINSTALL op de produktie 4341 en geeft
daarbij mee het tapenummer en de releasenaam (zelfde check als
onder 1).

4. De core-image library CIP wordt gecopieerd naar een tijdelijke
library CIR (core-image release lihrary).

5. De modulen worden gelezen van tape en bijgeschreven in de CIR library.

6. Library CIP wordt kompleet schoongemaakt.

7. De modulen worden stuk voor stuk van de CIR libary naar de CIP
library geschreven.

Deze "omslachtige" werkwijze in de punt en 4 tIm 7 is noodzakelijk
daar IBM bij het verwijderen van een module uit de library de
vrijgehouden ruimte niet opvuld indien een nieuw programma in de
library opgenomen moet wv~den, doch het nieuwe programma achteraan
bijschrijft in de library. Libraries lopen dus vrij snel vol.
De stappen 4 tIm 7 zorgen voor het "schonen" van de CIP library.
Gegenereerde print-output geeft een overzicht van de overgezette
core-image modulen.
Op dit punt is de release operatie ten einde, de core image modulen
staan op de produktie 4341 in de CIP lihrary en de JCL teksten staan
op de testmachine in de SSP library.
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Zo op papier is deze release procedure waterdicht, echter een enkele
keer kreeg het Rekencentrum klachten van programmeurs dat, of niet
de laatste versie van core-image of JCL overgekomen was, of dat
modules op de release tape stonden die de programmeur helemaal niet
opgegeven had.
Daar zowel de programmeur als de operators van mening waren dat de
fout niet bij hun kon liggen heeft dit probleem zich geruime tijd
in een welles, nietes sfeer afgespeeld.
Teneinde te achterhalen wat mis zou kunnen zijn werd besloten bij de
eerste melding dat er weer iets fout· gegaan was de system-log-file
uit te printen (geeft een log van aIle opdrachten naar het
DOS-VSE systeem).
Minutieus napleuzen van deze dump gaf de volgende ontdekkingen:

A) meerdere programmeurs werken op dezelfde core-image en source
library.
Als na een link Edit slag blijkt dat de core-image library vol is,
moet de library eerst gereorganiseerd worden.
Zie figuur 9.3.

principe library reorganisatie

library hulp
-------------~~ library

figuur 9.3

D.w.z. eerst de CIT library copieeren naar een tijdelijke
library CIR, de CIT library schoonmaken en daarna aIle
modules stuk voor stuk terugschrijven naar de CIT library.
Stel de reorganisatieaktie wordt door programmeur PI aangevraagd.
Programmeur P2 weet hier niets van en start een link edit sessie.
Als het programma van P2 opgeborgen moet worden terwijl nog geen
"delete CIT library" gegeven is, zal een foutmelding ontstaan "library
vol". Programmeur P2 wil ook het reorganisatieprogramma starten maar
Merkt dat dit programma reeds loopt. Hier geen problemen.
Als het programma van P2 opgeborgen moet worden als de delete CIT
library reeds gegeven is, dan is er plaats genoeg in de library
en het programma wordt opgeslagen.

Nu zijn er ~ mogelijkheden:

a) de oude versie van het programma is reeds overgenomen van CIR
naar CIT. De nieuwe versie overschrijft de oude entry en het
programma wordt achteraan bijgeschreven. Geen probleem.

b) de oude versie van het programma is nog niet overgenomen van
CIR naar CIT. De nieuwe versie wordt in de library opgenomen
maar later overschreven door de oude versie.
De programmeur Merkt hier niets van.

Niemand had ooit aan deze mogelijkheid gedacht, samen met IBM
wordt onderzocht hoe deze situatie beveiligd kan worden.
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B) Soms krijgt een operator meerdere release formulieren gelijktijdig.
Als er partities vrij zijn werd PINSTALL gestart in meerdere
partities.
Nu zijn er meerdere CIT libraries, doch maar 1 CIR library.
Ret kan dus voorkomen dat meerdere CIT libraries gelijktijdig gereor
ganiseerd worden, zodat al deze libraries naar dezelfde CIR library
schrijven. De libraries worden dus helemaal door elkaar gegooid en
het is niet voorspelbaar welke modulen naar de diverse CIT libraries
worden teruggeschreven. Ret resultaat kan zijn dat hele andere
modules overgezet worden dan verwacht. De oplossing bestaat hierin
dat maar 1 release tegelijk gedaan mag worden.

C) Ret gebeurde soms dat tijdens PINSTALL op de produktiemachine
een on-line of batch programma op een abend kwam, met melding
"program not found".
Toen bovenstaande problemen eenmaal onderkent waren was de oplossing
van dit probleem ook snel gevonden.
PINSTALL reorganiseert de CIP core-image library.
Als tijdens deze reorganisatie, na de delete CIR library-opdracht
en voordat een programma P is teruggeschreven van CIR naar CIP,
een on-line of batch job op dat moment om programma P vraagt,
dan kan P niet gevonden worden, hetgeen resulteert in een abend.

Oplossing:

PINSTALL alleen draaien bij zekerheid dat draaiende jobs geen
programma's uit de library nodig hebben.
(met enige ervaring door operators vrij snel te zien in de JCL).

Dit waren voorbeelden waarbij (goed) overdachte procedures faalde
door een andere werkomgeving dan verwacht.
Ret zoeken naar dit soort fouten is~ tijdrovend.

9.2 PROCGEN procedure (procedure generatie)

Nu zal een procedure bekeken worden die erg gebruikersvriendelijk is
opgezet, maar door de gebruikersvriendelijkheid in de praktijk
onwerkbaar blijkt.
Voordat ingegaan wordt op deze procedure dient eerst ingegaan te
worden op de wijze van JCL verwerking.
JCL bestaat uit twee delen, een vast deel en een variabel deel.
Voordat een job kan draaien moe ten eerst de variabelen ingevuld
worden, bijv. datum of tapenummer. Ret variabel deel hoeft niet
aanwezig te zijn.
De taak van procedure PROCGEN is het vullen van de JCL variabelen
en wordt derhalve gebruikt door werkvoorbereiding.
In het voorgaande is verklaart dat bij een release de JCL tekst van
produktie jobs wordt bijgeschreven in de SSP library (JCL maps).
Dit betreft zowel het vaste deel als het variabele deel.
Deze JCL kan nog niet uitgevoerd worden omdat de variabelen niet
ingevuld zijn. Voor iedere JCL tekst is in een library WVBC een z.g.
procvars (procedure variabele) aanwezig.
Een procvars bevat dezelfde variabelen zoals zij ook voorkomen in
het variabele deel van de bijbehorende JCL tekst.
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Procedure PROCGEN doet het vo1gende:(zie figuur 9.4)

t. de werkvoorbereider se1ecteert de gewenste procvars.

2. de werkvoorbereider kent waarden toe aan de diverse variabe1en.

3. na dit voorbereidende werk door de werkvoorbereider voegt de
procedure de procvars samen met de bijbehorende JCL tekst.
De variabelen in de JCL tekst worden hier dus gevuld.

4. het resultaat, dus de uitvoerbare JCL, wordt geschreven naar een
library DPRD (dage1ijkse produktie).

5. met procedure PROTREL kunnen nu aIle, of een gedeelte, van de
samengestelde JCL teksten (jobs) naar tape geschreven worden om
daarna ingelezen te kunnen worden in de readerqueue van de
produktie machine.
De jobs worden gegenereerd met klasse=Z om te voorkomen dat de
jobs bij inlezen in de readerqueue gelijk uitgevoerd worden.
(bedenk dat de core image programma's reeds op de produktie
machine aanwezig zijn, in de ClP library).

De geschetse procedure zou voor de werkvoorbereiders erg makkelijk
moe ten werken, men hoeft aIleen een procvars te selecteren, de
variabelen in te vullen, waarna de procedure verder het samenvoegen
verzorgt.

Waarom blijkt deze procedure in de praktijk niet werkzaam te zijn?
De procedures PROCGEN en PROTREL werken onder CMS op het 4341 test
systeem. Dit testsysteem heeft een zeer zware CPU load.
Het interactief ingeven van de variabelen gaat snel, de zware systeem
load wordt hier niet gemerkt; het samenvoegen tot uitvoerbare JCL
duurt echter vrij lang (is een programma, dus moet normaal op zijn
beurt wachten).
De totale tijd per voorbereide job kan dermate lang duren dat het
voorbereiden van bijv. 40 jobs in de daarvoor beschikbare tijd
(ca. 4 uur) niet lukt, zodat overwerk vaak onvermijdelijk is.
Onder druk van de machine-capaciteit zal de procedure medio december
1982 zo aangepast worden dat de Procvars'en op een eenvoudige, snelle
Manier gevuld kunnen worden en het samenvoegen van de JCL tekst met de
procvars eerst start a~s de procvars'en van aIle voor te bereiden
jobs ingevuld zijn.
Deze wijziging voorkomt lange wachttijden (processing tijd) achter de
terminal.

Figuur 9.5 geeft nog eens de samenhang tussen PRELEASE, PlNSTALL,
PROCGEN en PROTREL.
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10.0 SYSTEEMSOFTWARE (OPERATING SYSTEMEN)

De produktie 4341 en de test 4341 werken v.w.t. de operating systemen
niet in dezelfde softwareomgeving.
De produktiemachine werkt met DOS-VSE, de testmachine werkt met VM/SP,
met als gastoperatingsystemen DOS-VSE en CMS.
Ret CMS timesharingsysteem wordt gebruikt voor programmaontwikkeling
(source editting, opdrachten tot compileren, linken, etc.).
Ret DOS-VSE systeem op de testmachine wordt gebruikt voor testruns, 1inken.
compileren, etc. terwijl het DOS-VSE systeem op de produktiemachine
gebruikt wordt voor de produktieruns.
Voor de produktiemachine is gekozen voor DOS-VSE en niet voor de combinatie
VM/SP met DOS-VSE als gastoperatingsysteem om de overhead van VM/SP
(van 15 tot 35%) te omzeilen.
Dit gezien de grote hoeveelheid hatchwerk dat iedere avond en nacht
verwerkt moet worden.
Deze keuze heeft als dUidelijk nadeel dat de testomgeving en de produktie
omgeving niet ge1ijk zijn (o.a. andere adressen voor de randapparaten
waar zowel operating als applikatiesoftwaregroepen last van hebben).
Een ander nadeel is het feit dat de werkvoorbereiding moet werken op de
testmachine, daar aIle benodigde procedures onder eMS werken.
Ais de conversie voorbij is (maart 1983) is bekend wat de load van de
produktiemachine gemiddeld is. Dan zal zeker onderzocht worden of de
produktiemachine ook onder VM/SP kan gaan draaien.
(eventueel na 4341 modelvergroting i.v.m. toekomstige (zware) applikaties).

Figuur 10.1 geeft een schematische voorstel1ing van een VM/SP, CMS,
DOS-VSE systeem.

Figuur 10.2 geeft een voorste1ling van een DOS-VSE systeem.

De DOS/VSE machines zijn als voIgt ingedeeld:

produktiemachine

• overdag (7.00 - 18.00 uur)
zie figuur 10.3

s avonds en's nachts (18.00 - 7.00 uur)
zie figuur 10.4

Ret is op dit moment zeker niet zo dat een willekeurige batch job in BG,
F2, F4 of F6 gestart kan worden.

Dit kan 2 oorzaken hebben:

• de JeL is op een bepaalde partitie geschreven (op bepaalde procedures
die aIleen in de standaard-Iabels van een of enkele partities voorkomen).

• de werkgebieden van de diverse partities zijn niet allemaal even groot
of de standaard labels zijn niet gelijk.
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Ideaal zou zijn als aIle parttties evengroot en gelijk zouden zijn.
Doordat de eleS partities erg groot zijn en zowel het totale virtue Ie
als real storage beperkt is moet gewoekerd worden met de toewijzing van
storage aan de andere partities.
Ter illustratie, virtueel en real storage voor de BG is het restant van
wat overblijft aan totaal beschikbaar virtueel en real storage, nadat
aIle andere partities gedefineerd zijn.
Voor de BG is, ondanks dat de overige partities erg krap gedefi~erd zijn,
slechts 1MB virtual storage beschikbaar op de produktiemachine.
AIle partities evengroot maken als de eles partities is dus uitgesloten.
Oit geeft gelijk weer dat een nieuwe on-line applikatie met de huidige
HW/SW nooit over een eigen eles zal kunnen beschikken.
Een eleS partitie vraagt nl. 4,5MB virtueel geheugen, de BG is maar
1MB en daar de storage van een nieuwe partitie afgaat van de BG storage
lukt dat hier niet meer. .
Nieuwe on-line applikaties zullen derhalve ondergebracht moe ten worden
onder een van de bestaande eleS systemen.

Testmachine
zie figuur 10.5

Note: tot ca. januari 1983 zal de testmachine 's avonds en s nachts
incidenteel voor test jobs gebruikt worden, verder staat het
systeem leeg.
Na januari 1983 zal de testmachine gebruikt worden om een deel
van de produktiebatch te verwerken, via de channel switch optie
(zie channel switch optie onder hoofdstuk 3.I.b).
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Schernatische voorstelling VM, DOS-VSE, CMS systeern.
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Schematische voorstelling DOS-VSE systeem.
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DOS-VSE produktiemachine, overdag
figuur 10.3
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11.0 DATACOMMUNICATIENET

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden hoe de terminals op de MSD plant in
het datacommunicatienetwerk zijn opgenomen, zowel hardware als software,
en wat de mogelijkherlen zijn verbindingen tot stand te brengen naar andere
Philipssites.

11.1 Ret lokale-MSO-datacommunicatienet

Ret lokale-MSD-dataco~municatienetis opgebouwd volgens figuur 11.1.
Als clustersystemen worden Philips P7000 computersystemen gebruikt, en
IBM 3276 controlunits.
Ret dataverkeer tussen de 4341 en de 3705 FEP, front-end-processor ge
schiedt via VTAM (virtual telecommunication access method), tussen de FEP
en de clustersystemen via 3270 BSC.
De keuze 3270 BSC (binary synchronous control) was geen moeilijke daar de
P7000 clusters slechts deze mode ondersteunen.
Dit in tegenstelling tot de 3276 clusters die zowel 3270 BSC als 3270 SDLC
(synchronous datalink control) ondersteunen.
Ret 3270 protocol (voor interactief verkeer) werkt met polling.
Deze. polling wordt gestuurd door VTAM.
VTAM heeft een tabel waarin aIle terminals, zowel beeldschermen als
printers, opgenomen zijn.
De tabel bevat voor ieder beeldscherm tevens de log-on indicator, d.w.z.
de verwijzing naar het programma dat gestart moet worden bij aanloggen.
In principe kan dus iedere terminals bij aanloggen dezelfde applikatie
bereiken.
Als een terminal een transaktie uitvoerd in een applikatie is het niet de
applikatiemodule die bijhoudt van/naar welke terminal de input/output
gestuurd wordt; dit alles wordt bijgehouden door VTAM.

4341

produktie

VTAM verbinding >

DOS-VSE

CICS

VTAM

3705 NCP

FEP

3270 BSC verbinding --~> I
intern +-1-' extern

P7000
I

P7000 P7000 P7000 P7000 P7000 P7000 3276 3276 3276
1

CODAN

I I I I I I I r I I I
12T 12T lOT lOT 8T 9T s 6T 6T 3T: llT

4P 3P 4P IP 2P P lP lP 2P 5P
a
r T = terminal
e P = printer

lokale ISA-MSD datacornmunicatienet

figuur 11.1

BLAD:59



11.2 Uitbreiding MSD datacommunicatienet

De uitbreiding die hier besproken wordt is, naast de bestaande verbinding
tussen de 4341 produktiemachine en de 3705 FEP, de verbinding tussen de
4341 testmachine en de 3705 FEP (zie figuur 11.2).
Oit netwerk geeft in principe de mogelijkheid dat de clusterterminals
verbinding krijgen met de produktie 4341 of met de test 4341, naar keuze.
Evenzo kunnen de terminals, aangesloten op de test 4341, verbinrling
krijgen met de produktie 4341 (zie hoofdstuk 3.1).
De daarvoor benodigde software in de 4341 machines is MSNF (multi system
network facility).
Dit MSNF geeft een VTAM verbinding tussen de verschillende systemen.
MSNF zal geinstalleerd worden de tweerle helft van december 1982.
Het is zeker niet de bedoeling de clusterterminals toegang te verschaffen
tot het 4341 testsysteem.
De uitbreiding zal gebruikt worden om programmeurs de gelegenheid te geven
(na authorisatie), vanaf een lokale terminal aan de test 4341, maintenance
te plegen aan bestanden van de 4341 produktiemachine.
Tevens zal de uitbreiding gebruikt worden om op een snelle manier data,
bijv. jobs, over te halen van de testmachine naar de produktiemachine.
MSNF is onderdeel van de SNA (systems network architecture) omgeving.

VM!SP
DOS-VSE
CMS
VTAM
MSNF

4341

test

NCP
3705
FEP

4341

produktie

DOS-VSE
CICS
VTAM
MSNF

3270 BSC verbinding >

intern .... 1.... extern

P7000 p7000 P7000 P7000 P7000 P7000 P7000 3276 3276 3276
1
CODAN

I I I I ! 1 I I [ I [
12T l2T lOT lOT 8T 9T s 6T 6T 3T I lIT

4P 3P 4P 1P 2P 1;) lP 1P 2P I 5P
a T terminal=r
e P = printer

Datacornmunicatienet na uitbreiding 3705 FEP.

figuur 11.2
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11.3 Verbindingen met andere Philipssites

MSNF kan ook gebruikt worden om verbindingen te maken met andere Philips
sites, door eenvoudig twee 3705 FEP systemen te koppelen. Dit heet een
z. g. "VTAt1 to VTAM" verbinding.
Als een dergelijke verbinding tot stand gebracht wordt met de juiste FEP
bij ISA-DPS zou, in principe, vanaf iedere terminal bij MSD personal
computing gedaan kunnen worden via de centrale systemen van ISA-DPS, zoals
VSPC, TSO en PTS.
Hier echter is de huidige stand van de ontwikkeling een belemmerende
faktor gebleken.
De adressering in SNA geschiedt via een 16 bits adres, t.w. 6 bits en
10 bits.
Het veld ter lengte van 6 bits adresseert de "members" (CPU's en FEP's),
het veld ter lengte van 10 bits adresseert een terminal binnen een member.
Nu geven 6 bits mogelijkheid tot adresseren van 64 members.
MSD zou 3 members beslaan. Als aIle daarvoor in aanmerking komende Philips
netten gekoppeld zouden worden, zou dit veel meer dan 64 members beslaan.
ISA-DPS heeft nu gesteld dat, zolang de beperking van 64 bestaat, aIleen
hoge urgentie gevallen gekoppeld kunnen worden met de centrale ISA-DPS
systemen.
MSD is zeker geen urgent geval, dus koppeling is voorlopig niet te ver
wachten.
IBM verwacht een release, waarin de uitbreiding van het aantal members,
medio 1983.

Zijn er nog andere mogelijkheden om verbinding te krijgen met de centrale
computersystemen van ISA-DPS?
Een eenvoudige mogelijkheid is het continueren van de huidige werkwijze,
n.l. middels aparte terminals, via inbellijnen, kontakt zoeken met een van
de ISA-DPS systemen voor personal computing.
Dit geeft echter hoge apparatuurkosten (kosten van de terminals en
modems).
Een andere mogelijkheid is de volgende (zie figuur 11.3).
MSD heeft een vaste lijnverbinding (9600 bps) naar de VM machine van
ISA-DPS.
Een 3276 clustercontroller (met 1 terminal) is via deze lijn verbonden
met de 3705 FEP van de ISA-DPS VM-machine.
Het protocol is 3270 BSC. De lijn wordt gebruikt om in een DOS machine,
onder VM, SQL te draaien.
VM heeft de mogelijkheid om van de ene machine naar de andere machine te
gaan via de z.g. "passthrough" facility, d.w.z. een 3270 BSC verbinding
tussen twee 3705 FEP's.
Op deze wijze moet het mogelijk zijn van de VM machine door te schakelen
naar de pakketten VSPC, TSO en PTS (personal computing).
De 3276 clustercontroller kan vervangen worden door een P7000, waarop
bijv. 8 of 16 terminals aangesloten worden.
Er ligt een eis dat een gebruiker aIle pakketten moet kunnen benaderen
vanaf een en dezelfde terminal, dus zowel de MSD on-line applikaties,
tekstprocessing als personal computing.
De on-line applikaties en personal computing gaan volgens bovenstaande
methode niet via hetzelfde net, zoals hierboven uiteengezet.
Om toch alles te kunnen doen met een en dezelfde terminal kan de oplossing
gekozen worden van figuur 11.4.
Een p7000 systeem, bij voorkeur een systeem met tekstprocessing-facili
teiten, wordt uitgebreid met een tweede datacommunicatiecontrolunit.
De eerste datacommunicatie controlunit wordt verbonden met de MSD 3705
FEP t.b.v. de MSD on-line applikaties, de tweede datacommunicatie
controlunit wordt verbonden, via de vaste lijn naar ISA-DPS, met de
ISA-DPS VM-machine.
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De weinige mensen die zowe1 on-line app1ikatie(s) a1s personal computing
willen verwerken worden met hun terminal, via een schake1kastje bij de
terminal, aan~es1oten, via 2 coaxkabe1s, op de beide datacommunicatie
contro1units (kunnen ook verschi11ende P7000 systemen zijn).
De schakelaar bepaa1d met welke FEP verbinding gekregen wordt.
Door goed configureren za1 het ook mogelijk zijn dat via diezelfde
terminal tekstprocessing moge1ijk is.
Figuur 11.4 spreekt verder voor zichze1f.
De hierboven geschetste mogelijkheirl is in een vergevorderd stadium van
onderzoek. De eerste testen zu1len, naar verwachting, in januari 1983
gedaan kunnen worden.
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Mogelijke 3270 BSC verbinding naar ISA-DPS

figuur 11.3
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11.4 CODAN

Philips heeft een eigen datacommunicatienet s CODAN (concern data network)
genaamd.
Dit net heeft de volgende transport mogelijkheden:

. start/stop asynchroon en
BSC 2780 s 3620 s 3780, 3270 (synchroon).

SDtC zal volgend jaar beschikbaar komen (Tymnet-nodes worden vervangen
door Philips nodes).
Figuur 11.5 geeft het principe van CODAN.
Via CODAN zijn enkele andere MSD vestigingen verbonden met de MSD-Best
3705 FEP en zo verbonden met een van de on-line applikaties.
Zie figuur 11.6.
Ret protocol is 3270 BSC, via vaste lijnen, 4800 bps.
Er zijn 11 terminals en 5 printers via CODAN aangesloten op de MSD-Best
3705. Verbinding geschiedt via usernummer en password (usernummer uit te
geven door de centrale CODAN administratie).

11.5 COMBS

Een andere datacommunicatiefaciliteit die binnen Philips geboden wordt
is COMBS (Customer Oriented Message Buffer System). Zie figuur 11.7.
Deze faciliteit wordt voornamelijk gebruikt als "brievenbus" systeem.
Een voorbeeld van COMBS gebruik is bijv. het uitwisselen van orders tussen
de diverse MSD vestigingen.
MSD-Best stuurt orders naar de COMBS centrale (ISA-DPS), met bestemming
bijv. MSD-Ramburg.
MSD-Ramburg "kijkt" 1 of 2 maal per dag of er berichten voor MSD-Ramburg
in de "brievenbus" zitten. Zo ja, dan worden de berichten gelezen.
MSD-Best is op COMBS aangesloten via de P7000-I (zie bijlage 3.2).
Ret protocol is 2780 BSC via een gekozen 4800 bps verbinding.

Ret streven is aIle datacommunicatie via de IBM systemen te laten lopeno
Is dit ook mogelijk voor COMBS?
IBM heeft een pakket, DOSWS (DOS Workstation) genaamd.
Verve lend is echter dat dit pakket werkt met de access methode BTAM (Basic
Telecommunication Access Method).
Bij gebruik van BTAM moeten vanuit de applikatie o.a. de polling bestuurd
worden en de specifieke terminaladressen aangegeven worden.
Zoals besproken worden deze funk ties bij gebruik van VTAM door VTAM over
genomen.
Daar het wat overdreven is naast VTAM ook BTAM te installeren is DOSWS
voor Msn niet de oplossing.
Begin 1983 wordt het pakket TRANSFER (Philips ontwikkeling) vrijgegeven.
Dit pakket werkt weI met VTAM.
Zolang een "VTAM to VTAM" verbinding naar ISA-DPS niet mogelijk is (zie
hoofdstuk 11.3) zal echter ook deze oplossing niet mogelijk zijn.
Ret ziet er naar uit dat s zolang SNA verbindingen nog niet mogelijk zijn
met ISA-DPS s COMBS verwerkt moet worden op een P7000 systeem.
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11.6 Tekstprocessing en het 10kale datacommunicatienet

Ret 10kale datacommunicatienet is zo opgebouwd dat de P7000 cluster
systemen zoveel mogelijk neergezet zijn bij een (grote) concentratie
terminals.
In figuur 11.8 blijkt dat 4 van de 7 P7000 clustersystemen zich in andere
gebouwen bevinden dan het gebouw waar de MSD-ISA computerapparatuur staat
opgesteld.
Dit decentraal opstellen is gedaan met de gedachte dat deze P7000 cluster
systemen geen operating zouden behoeven.
M.a.w. een keer starten, verder niet meer naar omkijken.
Deze filosofie werd al enigszins verstoord toen bleek dat het geselec
teerde 3270 emulatie pakket op de P7000, BV03, niet geleverd kon worden.
Bij het opstarten van het netwerk (augustus 1982) moest gebruik gemaakt
worden van een "gestripte" versie van het datapakket BAaS.
Dit is een BAOs operating systeem, zover gestript, dat aIleen de 3270
component overb1ijft.
Ret nadeel hier is dat het schrijvengeheugen, vanwaar dit pakket opgestart
wordt (IPL,initial program loading), continue aan moet blijven staan,
of schoon het programma niets met deze schijf doet.
Dit maakt het systeem onnodig storingsgevoelig (headcrashes).
In deze periode heeft de netwerkbeheerder dan ook ondervonden wat het
zeggen wil om met gedecentraliseerde systemen te werken; veel heen en weer
geloop.
Bij de installatie van BV03, medio december 1982, is het niet langer
noodzakelijk het schrijvengeheugen aan te laten staan; een belangrijke
storingsbron valt dan weg.

Roe beinvloedt tekstprocessing, eventueel, de decentralisatie-gedachte?
In hoofdstuk 5.0 is aangegeven dat een p7000 systeem zeer geschikt is
als tekstprocessingsysteem.
Een logische stap is het combineren van de tekstprocessingfunctie met de
clusterfunktie. Een of meerdere cluster systemen dienen daardoor
uitgebreid te worden met tekstprocessing hardware en software. Ret net is
zo flexibel dat een terminal waarop tekstprocessing gedaan moet worden
verbonden kan worden met een P7000 cluster met tekstprocessing facili
teiten.

Ais een van de decentrale P70aO clusters uitgebreid wordt voor tekstpro
sing, welke problemen ontstaan dan?
am reden van databeveiliging dienen van de tekstbestanden (op 80MB disks)
tweemaal per dag een back-up gemaakt te worden.
Rier ontstaat dus weer een operating-/beheersprobleem.
Ook het reageren op foutsituaties, hardware en software, geeft bij
dergelijke, (complexe) decentrale systemen problemen; de gebruiker Merkt
dat er iets mis gaat, meldt dit aan het Rekencentrum, het Rekencentrum
moet iemand "op pad" sturen.
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Bij integratie van de funkties tekstprocessing en cluster wordt
centralisering van de systemen duidelijk aantrekkelijk.
Voor 1 P7000 clustersysteem is het eenvoudig mogelijkom nu reeds dit
systeem naar de centrale Rekencentrumruimten te verplaatsen.
Er loopt immers een coax kabel met 12 aansluitingen van de huidige lokatie
van cluster QJ naar het Rekencentrum (zie figuur 11.8).
12 van de 14 terminals van cluster QJ kunnen derhalve direkt aangesloten
worden, de overige 2 worden via de bestaande coaxkabels aangesloten op de
QL clusters.
De QL clusters kunnen niet zo makkelijk naar het Rekencentrum overge
bracht worden door een tekort aan coaxverbindingen naar het Rekencentrum.
Trekken van de benodigde coaxkabels kan dit probleem oplossen.
Zie daarvoor figuur 11.9.
Een kosten/baten analyse zal moe ten aangeven of de extra kabelkosten
(eenmalig) opwegen tegen het ongemak, en wellicht de onmogelijkheid, de
decentralesystemen in de toekomst goed te kunnen ondersteunen vanuit het
Rekencentrum (kosten/baten analyse wordt in januari gemaakt).
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Voorstel toekomstig kabelnet t.b.v. multifunktioneel gebruik
van de P7000 systemen:

• 3270 clusterfunktie

• tekstprocessing

• personal computing.
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12.0 VOORSTEL REKENCENTRUMORGANISATIE

In een Rekencentrum is het noodzakelijk dat de verschillende disciplines
hinnen dat Rekencentrum zeer hecht samenwerken om te garanderen dat de
in hoofdstuk 0 genoemde doelstellingen van het Rekencentrum t t.w.

* availability
* security
* reliability
* consistency
* continuity
* flexibility

gewaarborgd zijn en hlijven.

In de huidige organisatiestruktuur van het MSD-ISA-RC is het niet altijd
even duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke aktiviteit.
In dit voorstel wordt een struktuur opgevoerd waarin getracht is de
diverse disciplines binnen het Rekencentrum te definieren t met de daarbij
behorende taakstelling!verantwoordelijkheden.

In de opzet is als uitgangspunt genomen dat de gebruiker gebaat is bij een
centrale groep in het Rekencentrum t de z.g. help desk. waar hij met al
zijn problemen terecht kane
De help desk is verantwoordelijk dat aangemelde problemen of wensen door
de juiste groep. binnen of buiten het Rekencentrum. in behandeling genomen
worden.

12.1 Disciplines binnen een Rekencentrum

Hier zal aangegeven worden welke disciplines·in een Rekencentrum onder
scheiden kunnen worden en wat de taakstelling van de verschillende dis
ciplines is.

De volgende disciplines (groepen) worden onderscheiden:

1. (user) help desk
2. system operation
3. network operation
4. technical support
S. problem control
6. change management
7. configuration management
8. performance management
9. user education

10. security management

De diverse disciplines zijn in figuur 12.1 weergegeven.
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figuur 12.1
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De taaks~elling van de diverse groepen is als voIgt:

user help desk:

De hoofdtaak van de user help desk is snel en efficient reageren op
problemen en wensen van gebruikers.

Taken:

* gebruikers informeren over de beschikbaarheid van ~e Rekencentrum
faciliteiten (antwoordapparaat, telefonisch, via planningen, etc).

* aannemen van gebruikers problemen.

* terminal/printer problemen.
* batch input/output problemen.
* problemen met applikaties.

AIle problemen worden vastgelegd op een probleemformulier t.b.v.
problem control en tweede echelon service.

* op2etten/uitbouwen van procedures voor Rekencentrumgebruikers
(doorspelen naar user education).

* doorbelasten van gemaakte kosten naar gebruikers.

* capaciteitsplanning voor de beschikbare resources (dagplanning).

* eerste echelon probleemoplossing.

* bijhouden resourcebeschikbaarheid.

System operations

De hoofdtaak van system operations is zorgdragen dat de beschikbare
resources zo optimaal mogelijk ingezet worden.

Taken:

* starten/stoppen van de beschikbare resources (bijv. toewijzing tape
units).

* starten/stoppen van de on-line applikaties (lijnen, etc.)

* verwerken batch jobs.

* runformatie samenstellen (uit dagplanning).

* input/output verzorging (o.a. distributie).

* data entry verzorging.

* kontakten met leveranciers (HW/SW) v.w.b. preventief en korrektief
maintenance.

* melden van onregelmatigheden aan de helpdesk.

* opzetten/uitbouwen van operatingstandaards (ook operatingdokumentatie)

Note: het streven zal zijn operating en werkvoorbereiding te integreren.

BLAD:74



- netwerkoperations:

De hoofdtaak van network operations is zorgdragen dat het datacornmunica
tienet zo optimaal mogelijk ingezet wordt.

Taken:

* continue kontrole van het netwerk.

* eventueel wijzigen van prioriteiten.

* verzorgen van netwerkstatistiek (continue), zodat verwerking noor
performance management mogelijk is.

* in kaart brengen en houden van het datakommunikatienet.

* zorgdragen dat wijzigingen/uitbreidingen aan het datacommunicatienet
doorgevoerd kunnen worden (vereist dus kennis van (complexe)
datacommunicatienetwerken).

* melden van onregelmatigheden aan de helpdesk.

- performance management:

De hoofdtaak van performance management is het verwerken van statistische
gegevens m.b.t. de resources, ter ondersteuning van zowel korte als lange
termijn beslissingen v.w.b. on-line en batch capaciteit en personeel
bezetting.

Taken:

* statistisch verwerken van resource gebruik (CPU, disks, kanalen,
geheugen, mensen).

* onderzoek naar de gedragingen van het systeem onder wisselende
belasting (peak load).

* ontwikkelen van methoden om performance bottlenecks in de systemen
snel op te kunnen sporen.

* modelleren hoe groei van batch en/of on-line load de performance
zal beinvloeden.

performance management krijgt input van aIle Rekencentrumdisciplines.

- Configuration management (& inventory):

De hoofdtaak van configuration management is het in kaart brengen en
up to date houden van de status van aIle systeem komponenten.
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Taken:

* inkaart brengen en up to date houden van gegevens v.w.b.

* hardware-systeem-komponenten.

* software-systeem-komponenten.

* applikatiesoftwarekomponenten.

* verbruiksartikelen.

* chasseren van verbruiksartikelen.

* tape/disk beheer (o.a. bijhouden Dynam-T catalogue).

- problem control:

De hoofdtaak van problem control is het vervolgen van een aangemeld
probleem vanaf de melding tot en met de oplossing.

Taken:

* dokumenteren van aangemelde problemen (via problem reports).

* prohleem-herkenning (zorgen dat het probleem naar de juiste discipline
doorgesluist wordt).

* vervolgen van de voortgang van de probleemoplossing.

* eventuele, uit het probleem voortvloeiende, wijzigingsvoorstellen
doorspelen naar change management.

* na probleemoplosssing eventuele release wijzigingen uit laten voeren
door change management.

* bijhouden van een probleem/status file.

change management:

De hoofdtaak van change management is het doorvoeren van wijzigingen in
de systemen (geplande en ongeplande wijzigingen).

Taken:

* accepteren van nieuwe projekten (applikaties).

* release doorvoering van (korrekties op) bestaande projekten.

* afstemmen wijzigingsvoorstellen tussen overige Rekencentrum
disciplines, de gebruikers en de applikatiesoftwaregroep(en).

* bijhouden van RC-projektdokumentatie.

* opstellen/uithouwen van produktie overname-procedures.
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- technical support:

De hoofdtaak van technical support is het onderhouden van de systeem
hardware, systeemsoftware en middleware voor de Rekencentrumsystemen.

Taken:

* onderhouden en installeren van systeemsoftware pakketten (operating
systems, ontwikkeltools, etc.)

* onderhouden en installeren van hardware komponenten (deels zelf, deels
uitbesteoen naar leverancier).

* onderhouden en installeren van middleware komponenten.
(data base management systemen, datacommunicatie systemen, etc).

* ontwikkelen van Rekencentrumprocedures (operatingondersteunende
procedures, werkvoorbereidingprocedures, etc.)

* onderhouden en installeren van performance tools.

* opzetten/uitbouwen van Rekencentrumstandaards naar applikatie
softwaregroepen.

* ondersteunen (op verzoek) van de applikatiesoftwaregroepen.

user education:

De hoofdtaak van user education is het geven van voorlichting en
verzorgen van opleiding naar Rekencentrumgebruikers.

Taken:

* samenstellen en up to date houden van gebruikersdokumentatie voor
Rekencentrumgebruikers (terminalgebruik, kosten, kontakten, etc).

* overleggen met de applikatiesoftwaregroepen hoe de opleiding/
training van gebruikers te regelen voor nieuwe projekten, evenzo
voor de gebruikersdokumentatie van de projekten (voor zover voor
belang voor het Rekencentrum).

* opstellen opleidings/trainings plan voor de Rekencentrumdisciplines.

- security management:

De hoofdtaak van security management is de fysieke en logische (data)
beveiliging van het Rekencentrum.

Taken:

* opstellen/uitbouwen van een plan voor fysieke beveiliging van het
Rekencentrum bijv. toegangsregeling, badges, etc.)

* opstellen van "rampenplan" (ingeval van brand of andere calamiteit).

* opstellen/uitbouwen van een plan voor databeveiliging (bijv. back-up
regeling, toegang tot resources (bijv. databases).
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12.2 Voors~e1 ISA-MSD Rekencentrum organisatie

Ret MSD ISA-Rekencentrum is niet groot genoeg om aile bovengenoemde
disciplines in aparte groepen onder te brengen.
Figuur 12.2 geeft de Rekencentrumorganisatie na onderbrengen van de
verschi1lende disciplines in groepen.

4

1

.-
hoofd RC
performance mgt 1
security mgt

I secreatriaat II

J I I

help desk
network operation
problem control

-10change mgt 3 system operation technical support
configura ton mgt
user education

figuur 12 ?

-11 indien data entry
gehandhaafd blijft.
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13.0 GROEIMOCELIJKHEDEN HARDWARE EN SOFTWARE

Gegeven de huidige hardware en software, wat zijn dan de rnogelijkheden tot
uitbreiding c.q. groei van de systemen?
Ter beantwoording van deze vraag zal een overzicht gegeven worden van de
groeimogelijkheden van:

a) de 4341 CPU's
b) de systeemsoftware
c) de randapparatuur (periferie)
d) het datacommunicatienet

13.1 Groeimoge1ijkheden huidige CPU's

De huidige CPU's zijn van het type 4341 model 1, met 4MB real storage.
De volgende groeimoge1ijkheden zijn aanwezig: (zie figuur 13.1)

MIPS

i
1.5

1.3

1.0

0.8

0.7

0.5 oJ

het huidige model, 4341-1,

is gearceerd getekend

09 10 01 11 02 12 ~ 4341 model

groeimogelijkheden 4341 systemen

figuur 13.1
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Als de interne performance van de 4341-1 gesteld wordt op 100%, geven de
groeimogelijkheden, v.w.b. de CPU prestatie, de volgende verbetering:
(MIPS= million instructions per second)

4341-1
4341-11
4341-2
4341-12

100%
125%
166%
191%

figuur 13.2

(ca.0.8 MIPS)
(ca.l.0 MIPS)
(ca.l.3 MIPS)
(ca.l.5 MIPS)

Real storage geeft voor de diverse modellen de volgende mogelijkheden:

4341-1
4341-11
4341-2
4341-12

4MB
4MB, 8MB
4MB, 8MB, 12MB, 16MB
4MB, 8MB, 12MB, 16MB

figuur 13.3

De totale channel throughput is voor aIle Modellen ongeveer gelijk, afhan
kelijk van het model tussen de 11 en 13 MB/sec.

T.o.v. de huidige CPU capaciteit kan de capaciteit, per systeem, derhalve
maximaal met een faktor 1.91 vergroot worden door uitbreiding van de
huidige 4341-1 systemen.

Uitbreiding van model 1 naar model 11 valt niet te verwachten, daar dit
slechts een verbetering geeft van 25%.
Een logische stap zal zijn uitbreiding naar model 2.

Note: Gezien de te verwachten groei in workload zal de 4341 produktie
machine, in maart 1983, uitgebreid worden naar model 2, met 8MB
real storage.

Binnen de 4341 reeks is uitbreiding mogelijk naar de 4341-12, tot
maximaal 16MB.
Wat zijn nu de mogelijkheden als ook deze capaciteit niet meer toereikend
is?
De reeks boven de 4341 serie is de z.g. IBM 308X serie.
Deze serie bestaat uit de modellen 3083, 3081 en 3084.
Figuur 13.4 geeft de modellen en de prestatie in MIPS, tevens zijn de
uitbreidingsmogelijkheden aangegeven.

Ret gat tussen de grootste 4341 en de kleinste 3083 is vrij groot, resp.
1.5 MIPS en 4 MIPS.
Afhankelijk van de te voorziene groei kan ook overwogen worden een
plugcompatible machine te nemen.
Een voorbeeld hiervan zijn de NAS machines.
Deze machines claimen de volgende prestaties:

• AS/6130 : zelfde interne performance als de IBM 4341-2
(is dus niet zo interessant).

• AS/6150 25-35% betere interne performance dan de AS/6130
(en dus als de 4341-2).
Geeft 1.6-1.7 MIPS. t.o.v. 1.5 MIPS bij de IBM 4341-12.
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Alle bovenstaande oplossingen zijn v.w.b. het hardware deel eenvoudig te
realiseren. Veel meer dan een (fors) budget is niet vereist.
Wat betekent dit nu voor de (ondersteunings)software?

MIPS

16

14

12

10

8 -

6

4

o

3083-E 3083-B 3083-J 3081-G 3081-K 3084-Q
--.,.~model

308X modellen, performance en groeimogelijkheden

figuur 13.4
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13.2 Groeimogelijkheden huidige (ondersteunings)software

Zoals besproken in hoofdstuk 10.0 draait de produktie 4341 onder het
operating systeem DOS-VSE en de test 4341 onder het operating systeem
VM/SP, met als gastoperatingsystemen C~S en DOS-VSE.
Bij uitbreiding van de produktie 4341-1 naar 4341-2 is een logische stap
ook op deze machine over te gaan op VM/SP.
Er kunnen dan meerdere DOS-VSE systemen, eventueel ook een CMS systeem,
onder VM/SP gaan draaien om de machine, ook qua real storage, goed te
henutten.
Deze overgang naar VM/SP heeft voor de applikatiejobs (JCL) zo goed als
geen consequenties.
Anders wordt dit als besloten wordt over te gaan naar MVS (multiple
virtual storage).
Bij DOS-VSE wordt CICS gebruikt als datacommunicatiemonitor, terwijl DL/l
gebruikt wordt als DBMS.
Bij MVS zijn deze twee funkties gecombineerd in IMS (information
management system).
Overgang naar MVS en IMS heeft consequenties voor zo goed als aIle
prorluktiejobs (ook de on-line applikaties).
Een tussenstap zou kunnen zijn, overgaan naar MVS, maar onder MVS geen
gebruik maken van IMS, maar van de afzonderlijk pakketten CICS en DL/l.
Deze mogelijkheid zal begin 1983 onderzocht worden.

13.3 Groeimogelijkheden randapparatuur

Bij de migratie naar een hoger model 4341 of naar de 308X serie zijn geen
continuiteitsproblemen in de periferie te verwachten.
De huidige periferie kan aan aIle aangegeven modellen gebruikt worden,
terwijl tevens uitbreiding aan aIle modellen, inclusief de huidige, moge
lijk is.

13.4 Groeimogelijkheden datacommunicatienet

Ret aantal clustersystemen is in principe onbeperkt uitbreidbaar.
De huidige clustersystemen zijn voor ca. 50% bezet v.w.b. terminal en
printer aansluitingen, zodat uitbreiding van clusters voorlopig niet te
verwachten is.
WeI moet er rekening mee gehouden worden dat het NCP programma in de 3705
FEP groter wordt met het aansluiten van meerdere terminals en printers.
Dit kan op een bepaald moment een modelvergroting voor de 3705 inhouden.
Retzelfde geldt voor het aansluiten van clustersystemen; iedere cluster
vraagt tevens 1 aansluiting (fysiek) op de 3705.
Ook hierdoor kan op een bepaald moment modelvergroting noodzakelijk zijn.
Mocht het net, door forse uitbreiding, vertragingen gaan opleveren, dan
kan de performance belangrijk verbeterd worden door over te gaan van 3270
BSC naar 3270 SDLC. ----
Dit is a1leen mogelijk als de P7000 clusters tegen die tijd de 3270 SOLC
mode ondersteunen (zie hoofdstuk 11.1).
De IEM 3276 clusters kunnen omgebouwd te worden naar 3270 SOLC mode.
De 3705 ondersteunt 3270 SOLC (SNA) zonder meer.
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14.0 HURE~r OF KOPEN VAN APPARATUUR

Bij aanschaf van apoaratuur kan soms naar keuze een koop- of een huurover
eenkomst mogelijk zijn.
In dit hoofdstuk zal aangegeven worden wat de mogelijkheden zijn voor de
in het Rekencentrum aanwezige apparatuur, zowel hardware als software.

14.1 Philips P7000 apparatuur

Bij aanschaf van P7000 apparatuur zijn de mogelijkheden niet zo groot,
t. w.

* koop voor ae hardware component en.

* huur (licentie) voor de software componenten.

Voor hardware maintenance, zowel preventief als correctief, dient een
contract afgesloten te worden.
Software maintenance geschiedt op basis van "on-call".
Maintenance wordt uitsluitend binnen de normale kantooruren gegeven;
maintenance buiten de kantooruren is naar verwachting mogelijk vanaf
1 januari 1983.
Lease-overeenkomsten afsluiten voor P7000 apparatuur is zeer moeilijk,
daar waar mogelijk zeer onvoordelig.

14.2 IBM apparatuur

Bij aanschaf van IBM apparatuur kan een keuze gemaakt worden uit de
volgende contractvormen:

A) Hardware:

1. huur, met een opzegtermijn van 1 maand.

2. termijnhuur, met een opzegtermijn van bijv. 24 maanden.

3. operational lease (niet via IBM); produkt wordt nooit eigendom.

4. financial lease (niet via IBM); produkt wordt eigendom na afloop van
de lease periode.

5. huurkoop; produkt wordt eigendom na afloop huurperiode.

6. koop.

IBM stelt (potentiele) klanten in de gelegenheid de voor de klant
voordeligste contractvorm uit te rekenen m.b.v. programma-pakket
FINPAK.
Dit pakket houdt rekening met fiscale aspekten (WIR, BTW, etc.) en
heeft als inputparameters nodig o.a. de te verwachte jaarlijkse groei
in capaciteit en de gewenste configuratie.

De maintenance, preventief en correctief, is in de contractvormen huur,
termijnhuur en huurkoop inbegrepen; bij de contractvormen operational
lease, financial lease en koop dient of een "all-in" contract afge
sloten te worden of dient gewerkt te worden op "on-call" basis.
Buiten de uren dat het "all-in" contract geldt is altijd assistentie
op "on-call" basis mogelijk.
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B) Software:

Software kan niet "gekocht" worden, voor Software zijn maandelijkse
licentievergoedingen verschuldigd.
Afhankelijk van het product is deze vergoeding verschuldigd zolang het
produkt in gebruik is, of is vergoeding verschuldigd voor hijv.
12 maanden.
Voor 1 november 1982 was de regeling zo, dat bij gebruik van een soft
warepakket op twee systemen hij een klant, twee maal de licentiekosten
van dat pakket verschuldigd was.
Sinds 1 november 1982 is een z.g. D.S.L.O. (distributed software
liceny option) contract mogelijk.
Dit' houdt in dat voor het pakket ~~n maal 100% licentie verschuldigd is
en bij gebruik van dat pakket op andere systemen van de klant, voor
ieder gebruik 75%.
Documentatie wordt echter slechts eenmalig verstrekt, MSD kan voor
pakketten die zowel op de test 4341 als op de produktie 4341 gebruikt
worden van deze regeling gebruik maken.

Maintenance kan verkregen worden door afsluiten van een z.g. POPL
(programma ondersteuning ter plekke) contract. Oit geeft recht op
software ondersteuning, bij de klant, binnen de norrnale kantooruren.
Een DSLO contract geeft sinds 1 november 1982 de mogelijkheid een z.g.
APOPL (aanvullende POPL) af te sluiten.
Dit wil zeggen dat voor een pakket eenmaal 100% maintenance is ver
schuldigd, terwijl voor alle overige systemen waarop dit pakket
draait, in totaal 60% van de maintenance kosten van het pakket ver
schuldigd is.
In totaal betaalt een klant dus nooit meer aan maintenance voor een
pakket dan 1,6 maal de maintenancekosten voor dat pakket, ongeacht
het aantal op de site aanwezige systemen (bijv. voor MSD).
Ook hier geldt dat POPL of APOPL niet verplicht is, assistentie op
"on-call" basis is mogelijk.
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15.0 SAMF.NVATTING

In dit laatste hoofdstuk zullen in het kort de conclusies en aanbevelingen
samengevat worden die in de voorgaande hoofdstukken naar voren gekomen
zijn. De groepering is per onderwerp.

15.1 Rekencentrum organisatie

De volgende punten staan een optimaal functioneren van het Rekencentrum in
de weg:

de opleiding naar de 4341 omgeving is ca. een jaar te laat gestart.
Dit geldt voor aIle disciplines binnen het Rekencentrum.
Om deze achterstand in te halen is in augustus 1982 gestart met een
intensief opleidingsprogramma voor het gehele Rekencentrum.
Voor de meeste disciplines eindigt de opleiding eind december 1982.
Na einde opleiding moet gerekent worden met een doorlooptijd van
6 tot 9 maanden voordat de funktie "op niveau" wordt uitgeoefend.

• op aIle fronten ontbreekt goede documentatie en werk/overleg procedures.
Dit punt is ernstig; operating en werkvoorbereiding zijn niet altijd
bekend met de afhankelijkheden die tussen jobs bestaan t.g.v. niet of
slecht aangeleverde documentatie door applikatiesoftwaregroepen, terwijl
applikatiesoftwaregroepen niet precies weten welke informatie door het
Rekencentrum verlangd wordt bij projekt overname.
Zolang de conversie loopt zal binnen het Rekencentrum erg weinig capaci
teit beschikbaar zijn om dit punt adequaat aan te pakken.
Er moet ernstig overwogen worden hiervoor capaciteit in te huren.

• extra workload door de conversie.
De conversie veroorzaakt een enorme hoeveelheid extra werk voor aIle
Rekencentrumdisciplines (extra runs door abends, incorrecte input,
dubbel aantal systemen, onbekendheid met de nieuwe systemen, niet
(goed) werkende procedures, etc).
Door het (ambitieuze) opleidingsplan zijn daarbij ook nog minder mensen
beschikbaar.
Dit leidt tot veel overwerk.
Daar waar mogelijk is dit capaciteitsprobleem opgelost door inhuur van
capaciteit.

In de huidige Rekencentrum-organisatie is het niet altijd even duidelijk
wie verantwoordelijk is voor welke aktiviteiten.
Voorgesteld wordt een organisatie waarin de volgende disciplines onderkend
worden:

• user help desk
• problem control
• change management
• configuration management
• user educa t ion
• network operation
• system operation
• technical support
• security management
• performance management

Bij iedere discipline hoort een funktiebeschrijving waarin zowel taken als
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd (inclusief de communicatiewegen).
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15.2 BescJ:.~kbare hardware/software

De twee P1400 systemen I en II plus de P7000-II zullen na de conversie
afgestoten worden (april 1983).
Alle batchproduktie plus zo goed als alle on-line verwerking, een klein
deel wordt on-line verwerkt op de P7000-I, wordt overgenomen door de twee
4341 systemen.

Op korte termijn zijn de volgende uitbreidingen noodzakelijk:

• channelswitch:

maakt het mogelijk overdag, on-line, bestanden te muteren en deze bes
standen's avonds om te schakelen naar de testmachine voor batch
verwerking.
Hierdoor is dus spreiding van batchload mogelijk.

• ~ channel adaptor~ de 3705 FEP:

maakt het mogelijk dat zowe1 de produktie 4341 als de test 4341 ver
bonden worden met de 3705 FEP.
Voor maintenance doeleinden kunnen hiermee bestanden van de produktie
machine door terminals van de testoachine benaderd worden.
Tevens wordt het mogelijk langs deze weg data (bijv. jobs) van de ene
machine naar de andere te sturen (gebeurt nu allemaal via tape).

15.3 Personal computing

Personal computing vindt nu plaats via inbellijnen naar ISA-DPS.
Ret uiteindelijke doel zal zijn, in principe, de mogelijkheid te creeren
vanaf iedere terminal in het MSD datacommunicatienet personal computing
te bedrijven.
lUervoor is nodig een "VTAM to VTAM" verbinding met ISA-DPS.
Deze verbinding is medio 1984 te verwachten.
Als tussenoplossing wordt een 3270 BSC verbinding naar de VM machine van
ISA-DPS voorgesteld, met "passthrough" faciliteit naar de VSPC, TSO,
PTS machines.

15.4 Tekstprocessing

De p7000 clustersystemen zijn door toevoeging van extra hardware en
software geschikt te maken voor tekstprocessingsysteem (v.w.b. de
faciliteiten vergelijkbaar met de lfP5002).
Door uitbreiding van enkele clustersystemen zal het mogelijk zijn tekst
processing en on-line verwerking via dezelfde terminal te verwerken.

15.5 Performancemeting/accounting

In de aanloopfase (conversiefase) zullen de performancemetingen gedaan
worden met de tools:

• VSEPT
• VMAP
• JASPER-JA
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Uiteindelijk dient JASPER-JA zover uitgebouwd te worden (via WIZARD pro
gramma's) dat de pakketten VSEPT en VMAP niet meer nodig zijn.
Geplande einddatum april 1983.

Conclusies uit de performancemetingen:

• de produktiemachine 4341 heeft capaciteit genoeg voor de te converteren
on-line projecten (bij "normale" on-line transakties).
Voor nieuwe (zware) projecten zal de machine uitgebouwd dienen te worden
naar model 2.

• bij de batchverwerking zijn, zeker met de channelswitch optie, uit
gaande van normale runfrequenties, geen problemen te verwachten voor
de conversieprojekten.

• de testmachine 4341 zit tegen het maximum van de heschikbare capaciteit.
Deze toestand is zorgelijk (zeer lange doorlooptijden).
Starten van nieuwe ontwikkelingen op deze machine is niet verantwoord.

15.6 Computer based training

Ret antwoord op scholing, nascholing en bijscholing zou kunnen zijn
Computer Based Training.
Bij deze methode wordt de lesstof aangeboden middels een tekstboek,
terwijl oefeningen en testen via een interactief computerprogramma gedaan
worden.
De oefeningen geven een simulatie van de werkelijkheid, zodat cursisten
probleemloos allerlei situaties kunnen uittesten.
CBT is op de Rekencentrum systemen te verwerken.
Bij grote aantallen cursisten, gelijktijdig, is modelvergroting van de
produktiemachine vereist (door te zware extra .load).

15.7 Databases

Voor de 4341 systemen is DL/l feitelijk de enige DBMS.
Sinds kort is tevens SQL/DS beschikbaar.

Toepassingsgebieden:

• DL/l (hierarchische struktuur):

• grote, stabiele gegevensbestanden, met
• tevoren geplande toepassingen
Voor aIle batchverwerking en on-line applikaties.

DL/1 is een tool voor een "specialist" •

• SQL/DS (relationele struktuur):

• voor toepassingen waarbij vooraf plannen moeilijk/onmogelijk is.

Voor ad hoc vragen van eindgebruikers.

SQL/DS is een goed tool voor de "eindgebruiker".
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15.8 Verwerkingsprocedures

Over dit onderwerp is in het kort aangegeven dat procedures die er op
papier waterdicht uitzien in de praktijk toch problemen kunnen opleveren,
evenals procedures die erg gebruikersvriendelijk zijn gemaakt, door bijv.
lange verwerkingstijden, onwerkbaar kunnen zijn.
Besproken voorbeelden zijn de release procedure PRELEASE/PINSTALL en de
joh generatieprocedure PROCGEN.
Beide procedures dienen dringend aangepast te worden (planning eind
december 1982).

15.9 Systeem software/hardware

De produktie 4341 werkt onder OOS-VSE, de test 4341 onder VM/SP, met
gastsystemen DOS-VSE en CMS.
Na de conversie dient onderzocht te worden of na modelvergroting van de
produktiemachine naar model 2, deze machine ook onder VM/SP moet gaan
draaien.

In de verdere toekomst is modelvergroting op de beide systemen mogelijk
tot model 12 d.w.z. 1.5 MIPS t.o.v. 0.8 MIPS op de huidige model 1
systemen.
Nog verdere groei is mogelijk in de IBM 308X reeks.
In de systeemsoftware is migratie naar MVS en IMS mogelijk.

15.10 Datacommunicatienet

Ret lokale net is opgebouwd uit P7000 clusters en 3276 controllers,
werkend in 3270 BSC mode.
Ret verkeer tussen de 4341 produktiemachine en de 3705 FEP is VTAM.
De p7000 clusters ondersteunen geen 3270 SDLC, de 3276 controllers weI
(na hardware ombouw). ----
Om via lokale terminals aan de 4341 testmachine maintenance te kunnen
plegen aan bestanden op de 4341 produktiemachine wordt de 3705 FEP uit
gebreid met een two channel optie en worden de 4341 systemen software
gekoppeld met de 3705 via MSNF.
Door adresseringsproblemen binnen SNA is een VTAM to VTAM verbinding naar
ISA-DPS eerst medio 1984 realiseerbaar.
Voorlopig zal gewerkt worden met een 3270 BSC verbinding naar ISA-DPS en
de VM pass through faciliteiten.
Voor communicatie wordt zowel van CODAN als van COMBS faciliteiten ge
bruik gemaakt.
De COMBS aktiviteiten worden in 2780 BSC mode via een P7000 verwerkt.
Overbrengen van COMBS naar de IBM omgeving zal eerst mogelijk zijn als
de VTAM to VTAM verbinding gerealiseerd is.
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15.11 Huren of kopen van apparatuur

A) Hardware

Bij aanschaf van apparatuur (hardware) zijn de volgende contractvormen
l'Jogelijk:

1. huur (zeer korte opzegtermijn, bijv. 1 maand)
2. termijnhuur (opzegtermijn bijv. 24 maanden)
3. operational lease (produkt wordt nooit eigendom)
4. financial lease (produkt wordt eigendom na afloop van de lease

periode) •
5. huurkoop (produkt wordt eigendom na afloop huurperiode)
6. koop.

Voor de Philips P7000 apparatuur is voor MSD aIleen mogelijkheid 6,
koop, mogel1jk.
Voor de IBM apparatuur zijn voor MSD de vormen 1, 2 en 3 het meest
aantrekkelijk.

B) Software

Voor de software voor de p7000 apparatuur en de bij MSD in gebruik
zijnde IBM apparatuur zijn altijd licentiekosten verschuldigd. Koop
is niet mogelijk.
IBM kent sinds kort DSLO mogelijkheden.

C) Preventief/correctief onderhoud aan hardware

Voor de p7000 apparatuur is aIleen een "all-in" overeenkomst mogelijk,
en weI binnen de normale kantooruren, 5 dagen per week.
Voor de IBM apparatuur is zowel een "all-in" als een "on-call" over
eenkomst mogelijk, en weI voor 24 uur per dag, 7 dagen per week.

D) Softwareondersteuning

Softwareondersteuning van P7000 produkten geschiedt op "on-call" basis.
Softwareondersteuning van IBM produkten kan op "on-call" basis of op
basis van POPL en APOPL overeenkomsten.
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BIJLAGEN

1. opleidingsplan operatinggroep (klassikale opleiding)

2. voorbeeld van een kennis/ervaringsoverzicht

~ configuratieschema van de P1400 systemen

4. configuratieschema van de P7000 systemen

~ configuratieschema van de 4341 systemen



Cursu5schema operatinggroep
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CONFIGURATIESCHEMA VAN DE P1400 SYSTEMEN

CONSOLE
~

MASSCORE LINE MASSCORE rlCONSOLE
WRITER 1.5MB PRINTER 1MB WRITER

I I
/ CPU - II

LINE CPU - I - -- LINE
PRINTER P1400-33 P1400-14 PRINTER

-I-

I
CARD DATACOM L- CARD
READER "- BOX READER

l
I 1 r I

TAPE DISK DISK DISK I DISK TAPE3x 8x30MB 8x30MB 8x30MB 8x30MB 3x

Het besturingssysteem voor de P1400 systemen is

MPS, Multi Programming/Processing System.
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CONSOLE
TERMINAL

REMOTE
TERMINALS

LINE
PRINTER

P7000/40

II

DISK
67.5MB

P7000/40

I

DISK
67.5MB

CONSOLE
TERMINAL

REMOTE
TERMINALS

LINE
PRINTER

DATACOM
BOX

Configuratieschema van de P7000 - systemen I en II.
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TESTSYSTEEM PRODUKTIESYSTEEM

CARD
READER

LINE
PRINTER

MEMORY
4MB

CPU

4341-1

VM/SP
DOS-VSE
CICS
CMS

DOS-VSE
CICS
VTAM

MEMORY
4MB

CPU

4341-1

FRONT-END
PROCESSOR

LINE
I---<...-....t PRINTER

NCP

LOCAL
TERMINALS

LOCAL
TERMINALS

DISK
6 x570MB

DISK
x570MB

CONSOLE
TERMINAL (1)

Configuratieschema van de 4341 systemen.
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Abend
APOPL
BSC
BTAM
CBT
CICS
CMS
CODAN
COMBS
DASD
DBDC
DBMS
DDL
DL/1
DML
DOS-VSE
DOSWS
DSLO
Dynam-T
FEP
HW
1MS
IPL
ISQL
JASPER-JA
JCL
MPS
MSD
MSNF
MVS
NCP
POPL
POWER
PROCGEN
PROC\TARS
PRODOSTA
PTS
RC
SDLC
SNA
SQL/DS
SW
TSO
VDU
VMAP
VM/SP
VSEPl'
VSPC
VTAM

LIJST VAN AFKORTINGEN

Abnormal end
Aanvullende POPL
Binary Synchronous Control
Basic Telecommunication Access Method
Comput~r Based Training
Customer Information Control System
Conversational Monitoring System
Concern Data Network
Customer Oriented Message Buffer System
Direct Access Storage Device
Database, Datacommunication
Data Base Management System
Data Definition Language
Data Language One
Data Manipulation Language
Disk Operating System - Virtual Storage Extended
Dos Workstation
Distributed Software Licency Option
Automatisch Tape Registratie Programma
Front-End Processor
Hardware
Information Management System
Initial Program Loading
Interactive Structured Query Language
Accounting/Performance tool voor DOS-VSE
Job Control Language
Multi Programming System (P1400)
Medical Systems Division
Multi System Network Facility
Multi Virtual Storage
Network Control Program
Programma Ondersteuning ter Plekke
Priority Output Writers,Execution Processors & Input Readers
Procedure Generatie
Procedure Variabelen
Project Documentation Standards
Philips Timesharing System
Rekencentrum
Synchronous Datalink Control
Systems Network Architecture
Structured Query Language/Data System
Software
Time Sharing Option
Visual Display Unit
Virtual Machine Monitoring and Performance Analyser
Virtual Machine/Software Product
VSE Performance Tool
Virtual Storage Personal Computing
Virtual Telecommunications Access Method
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