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SAMENVATTING

In 1967 werd in de afdeling PD~ van het Koninklijke/Shell
Laboratorium, Amsterdam een procescomputersysteem geinstalleerd geba~

seerd op een CDC-1700 computer. Dit Data-Collecting-System (DCS) ver
zamelt en verwerkt procesgegevens van plants (temperaturen, gasstromen,
etc.) en signaleert overschrijdingen van de vastgestelde grenzen van
de gemeten variabelen. I.v.m. uitbreidingen van het systeem wil men
weten hoeveel ruimte er nog is voor het verhogen van de belasting
van het systeem.

M.b.v. hardware- en software-monitors z~Jn gegevens over
een aantal systeemparameters verzameld, zoals bezettingsgraden en ser
vicetijden van CPU en enkele I/O-devices, met als doel inzicht te ver
krijgen in de performance van het DCS.
Vervolgens is m.b.v. analytische modellen en simulatiemodellen onder
zocht wat de invloed op de performance van het systeem is van:

- het vergroten van het aantal plants

- het veranderen van de software-organisatie van een aantal programma's.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het begrip
performance gedefinieerd. Bovendien wordt de benodigde bestaande theo
rie voor het opstellen van modellen van computersystemen beschre~en

en uitgebreid.
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I. INLEIDING

In september 1974 is begonnen met het performanceonderzoek
van een procescomputersysteem op het Koninklijke/Shell-Laboratorium,
Amsterdam. Dit computersysteem, het Data Collecting System (DCS),
verzamelt en verwerkt procesgegevens in het proeffabriekencomplex van
de afdeling Process Development Oil (PDO). In deze proeffabrieken staan
enkele tientallen installaties (plants), waarin op semi-technische
schaal in kontinu bedrijf wordt geexperimenteerd met nieuwe of verbe
terde oliever~erkingsprocessen.

Dit performanceonderzoek van het DCS heeft ten doel inzicht
te verkrijgen in de werking en de grenzen van het systeem, en bovendien
eventuele bottlenecks te signaleren. De aanzet tot deze metingen was
het vermoeden dat bij toename van de belasting van het systeem o.a.
de volgende punten de performance van het DCS zouden kunnen aantasten:

- de kapaciteit van het kerngeheugen

de kapaciteit van de drum

- het aantal data-transfers van en naar de drum.

Ret was niet ondenkbaar dat de kapaciteit van kerngeheugen
en drum een beperkende rol zou gaan spelen, omdat het aantal aangeslo
ten meetpunten reeds driemaal groter is, dan het geplande aantal, waar
voor de computerconfiguratie ontworpen is. Door deze uitbreidingen is
het tijdsinterval, waarin de scanning van de meetpunten voltooid moet
worden, reeds vergroot van 30 naar 60 sekonden.

Over het begrip performance van een computersysteem bestaat
z,owel in de li teratuur als in het spraakgebruik onduic1e lijkheid. In
hoofstuk II wordt dit begrip nader gedefinieerd.

Om tot een inzicht in de performance van een systeem te komen
zlJn de laatste tiental jaren een aantal evaluatietechnieken ontwikkeid
die aanvankelijk voornamelijk gebaseerd waren op het meten aan compu
tersystemen. De laatste jaren worden steeds vaker modellen gebruikt
om te komen tot een evaluatie van de performance van een computersys
teem. In hoofdstuk III zijn voornamelijk die evaluatie- en meettech
nieken beschreven, welke bij dit performanceonderzoek gebruikt zijn.
Vooral aan de theoretische achtergronden van de zgn. analytische model
len wordt in dit hoofdstuk de nodige aandacht besteed. Bovendien wordt
een uitbreiding op de bestaande theorie beschreven. Rierbij heeft het
SNI (0. Snel) een belangrijke bijdrage geleverd.

Na een beschrijving van het DCS voIgt in hoofdstuk V een
beschrijving van de metingen aan het DeS. De gegevens uit de meting-en
hebben richtlijnen gegeven voor verder onderzoek m.b.v. analytisehe
modellen en simulatiemodellen. In hoofdstuk VI worden de resultaten
van deze modellen beschreven.
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II. GRONDBEGRIPPEN

1 Inleiding

Beschouw een computersysteem, waarin een £entral-frocessing
Unit (CPU), een geheugen en een aantal randapparaten te onderscheiden
~ijn. (zie figuur 2.1)

I
I
I
I

L[]
figuur 2.1

D/5K '.5

DRuMS

PRINTERS

TTy
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De systeem software is zodanig gestruktureerd dat er meerdere
programma's tegelijktertijd in uitvoering kunnen zijn door het toepassen
van multiprogrammeringstechnieken.
Ret werk dat het computersysteem moet uitvoeren bestaat uit een verza
roeling van taken. Elke taak wordt verrich.t door het ui tvoeren van
een of roefJrdere programma 's. M. b. v. e1 k programma wordteen procen ge
definieerd, dat sequentiee1 een aantal roalen (afhankelijk van de struk
tuur van het progra.roma:) gebruik maakt van CPU en een randapparaat. E:Jk
proces kan beschouwd worden als een keten van beurte1ings CPU- en 1/0
processing. Wanneer we aannemen dat in het computersysteero roeerdere pro
grauuna's in uitvoering zijn, kan elk processing-interval voorafgegaan
worden door een wachtti.id. Deze wachtti.id kan ontstaan. doordat en proces
gebruik wil roaken van een faciliteit, welke reeds in gebruik is goer een
ander proces.
Elk proces in uitvoering kan zich dus in twee toestanden bevinden:

- Ret proces is passief; wacht op het vrijkomen van een
facili teit.

- Ret proces is aktief; maakt gebruik van een faciliteit.

Dientengevolge kan voor elke faciliteit een wachtrij ontstaan
van passieve processen, welke gebruik willen maken van eenzelfde faci
l.iteit.

Ret aantal parameters dat de gebeurtenissen in het computer
systeem beschrijft is groot. Een korobinatie van deze parameters bepaaLt
de toestand van het systeero als funktie van de tijd. We kunnen een aantal
belangrijke systeeroaktiviteiten onderscheiden welke inzicht verschaf
fen hoe groot de belasting van het computersysteero als funktie van ue
tijd is, zoals:

CPU-aktiviteit

- aktiviteit van de I/O-apparaten.
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We, definieren nu bezettingsgraad en servicetijd van een faciliteit:

De bezettingsgraad ~i van faciliteit i is de fracktie van de totale
tijd, dat men het systeem observeert, gedurende welke die faciliteit
aktief is, d.w.z. service verleent voor processen. Pi is een maat
voor de aktivi tei t van die facili tei t.

De servicetijd Ti van faciliteit i is de gemiddelde tijdsduur benodigd
voor het afhandelen van een service-aanvraag van een proces. Ret afhan
delen van een service-aanvraag gedurende een ononderbroken tijdsinter
val met gemiddelde duur Ti noemen we in het vervolg het verrichten van
een service.

De bezettingsgraad fi van faciliteit i wordt bepaald door
het produkt van:

a) de servicetijd Ti van die faciliteit

b) het aantal keren per tijdseenheid, dat de processen gebruik maken
van faciliteit i.

~OW£L. 1) is

f CPU 1
, .Di~k 'I

f J</t,v1t4L

s:':r/o
"

IILtI./V epli /llt7i" t'i... • , ....", %!IJ-H/C,,(r."'" /lKll." SySTE.t!I'f:zott

De bezettingsgraden van belangrijke faciliteiten Cbi,jv. CPU,
DISK, Datakanaal) worden vaak grafisch weergegeven zoals in figuur 2.2.
Fig. 2.2 heeft tot nadeel).,. dat daarin niet aange~even kanCworden welk~
fraktie van de tijd en CPu en disk en kanaal aktlef zijn vgLfig.2.3).

~OlJ./. cf'V ,,/.s· .6'.... tJ,. s.,'I>£ ~/1J-Me.i/.;T.i7~1V"~AI flkTJ.~

.t IIL~ KII~JllIIL -ljAl "1/(7;£..

figuur 2.2

(~PU)

gedurende welke een of beide I/Ofractie van de geobserveerde tijd,
faciliteiten aktief zijn CPI/O)

c) fractie van de geobserveerde tijd, gedurende welke de CPU en een of
beide I/O-faciliteiten aktief zijn,

d) fractie van de geobserveerde tijd gedurende welke beide I/O-facili
teiten aktief zijn.

Rorizontaal is het totale tijdsinterval, waarin het systeem
geobserveerd is, uitgezet. Ret tijdsinterval is onderverdeeld in:

a) fractie van de geobserveerde tijd gedurende welke CPU aktief is

b)

e) fraktie van de geobserveerde tijd, gedurende welke e CPU en disk
en kanaal~ aktief zijn. CSysteem idle).
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In elk "multiprogrammeerbaar" computersysteem kunnen tijds
intervallen optreden waarin meerdere faciliteiten parallel actief zij~,

d.w.z. meerdere processen zijn aktief. Er kunnen dus overlaps optreden
tussen bezettingsgraden van de verschillende faciliteiten. De overlaps
kunnen in een Venn-diagram weergegeven worden. Dezelfde gegevens als
in figuur 2.2 zijn in figuur 2.3 getekend volgens een Venn-diagram.
Hierin kan weI de fraktie dat en CPU en disk en kanaal aktief zijn
aangegeven worden.

DE. TO!$TIlAlD$'lI.u/;"rE. IS

DE T()71111l r;; EO{jSERVEi.'I(/)£',

rlfo.

Bezettingsgraden weergegeven in een Venn-diagram

figuur 2.3

M.b.v. dergelijke diagrammen (fig. 2.2 en fig. 2.3) kan men bepalen:

- Welke faciliteit(en) het zwaarst belast is (zijn).

- Hoe de belasting verdeeld is over de faciliteiten.

- In welke mate er sprake is van mul tiprogrammering; de groottE~ van de
"overJaps" geeft aan de mate waarin processen parallel aktief zijn.

We definieren nu:

1. Looptijd Lproces van een proces

Lproces ~ t 2 - t1

met t1 tijdstip waarop het proces gestart wordt

t2 tijdstip waarop het proces beeindigd wordt.

2. Doorzet van een computersysteem:

Het aantal voltooide standaardprocessen per tijdseenheid.
Het standaardproces moet voor dit doel nader gedefinieerd worden.

Naarmate er meer processen in uitvoering zijn, zal het aantal aktieve
processen en dientengevolge de overlaps en de bezettingsgraden van de
faciliteiten toenemen totdat de grenzen van het systeem bereikt zi,in.
Toename van het aantal in uitvoering zijnde processen beinvlocdt de
Looptijd van de processen en de doorzet van het systeem.
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2. Verband tussen looptijd en doorzet

Bij computersystemen speelt het verband dat bestaat tussen de
looptijden van de processen en de doorzet een belangrijke role Aan de
hand van een voorbeeld gaan we dit verband bekijken:
Veronderstel dat we een computersysteem hebben waarin een aantal proces
sen in uitvoering zijn, welke uitsluitend gebruik maken van CPU en DRUM.
We definieren nu ~i(N) als de bezettingsgraad van faciliteit j, gesteld
dat in het tijdsinterval dat het systeem geobserveerd wordt,N processen
in uitvoering zijn.

I
fcp" fD Ifu'" I

• •
7""T/fllt <l;1I"B.SII~VEEIIbE T1iD.=

/DOr.

N»/

Voor N ,= 2 zijn in het geobserveerde ti,jdsinterval gedurende interval
ter Lengte t beide processen aktief; de bezettingsgraden zi,jntoege
nomen (figuur 2.4B).

Naarmate er meerdere processen in uitvoering zlJn neemt de
. overlap toe. Di t effec t wordt begrensd doordat PDRUM (N) = 1 voor N» 1•

Voor het gegeven programma (gebruikt alleen CPU en DRUM) gaan we de
looptijd van een batch van die programma's LBATCH bekijken, waarbi,j
het aantal programma's waaruit die batch bestaat varieert. Onder LBATCH
verstaan we de tijdsduur benodigd voor het uitvoeren van de programma's

I waarui t de batch bestaat. Lo definieren we als de looptijd van een pro
gramma, wanneer alleen dat ene programma in uitvoering is.

We onderscheiden drie methodes waarop de batch van programma's
verwerkt wordt:

1) De programma's worden sequentieel uitgevoerd; er is steeds slechts
een programma in uitvoering. Veronderstel, dat de batch uit N program
ma's bestaat, dan geldt: LBATCH = N.Lo

2) De programma's worden tegelijktijd ui tgevoerd, waarbij wachttijden
optreden; deprocessen kunnen zowel aktief als passief zijn. Bij be
nadering geldt: LBATCH = Lproces.

3) De programma's worden tegelijkertijd uitgevoerd; er treden geen wacht
tijden op, alle processen zijn aktief gedurende de uitvoering. Er
geldt: LBATCH = Lo.

Voor bovenstaande methoden is het verband tussen LBATCH
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en het aantal programma's waaruit de batch bestaat weergegeven in fi
guur 2.5

Rechte (1) geeft het verband aan volgens methode 1. De loop-
tijd is lineair afhankelijk van het ~taINprogramma's. VooraantaI programma s 1
geldt dan: doorzet 1 = N1 = -1 ,m.a.w.

BATCH 0 0
blijft constant bij toename van het aantal programma's.

Rechte G) geeft het verband voor methode 3 weer. Voor de
doorzet geldt hier:

doorzet = ~o (N = aantal programma's waaruit de Batch bestaat)

Kromme @ geeft het verband aan voor methode 2. Het verschil
tussen ® en G) is de "tijdwinst" vergeleken bij het sequentieel
uitvoeren van de programma's, doordat er tegelijkertijd twee processen
aktief kunnen zijn.

De overlaps zlJn een maat voor de fraktie TF van de looptijd van
de batch, gedurende welke tegelijktijd twee processen aktief zijn. Bij
toename van het aantal programma's N van de batch, kan de overlap tussen
drum en CPU niet verder toenemen doordat P DRUM(N) = 1. De fraktie '11"
blijft dientengevolge konstant, m.a.w. lJ]3ATCH is lineair afhankelijk van
het aantal programm~ s N. Veronderstel nu dat bij een batch-grootte
van M programma's geldt:PDRUM :(N) = 1, en dat de tijdwinst t1 sekond8n
bedraagt, dan geldt voor de helling van kromme CD : Helling ~ N.~ •

M
Het verschil tussen (g) en (j) wordt bepaald door het gemiddeld

aantal passieve processen gedurende het uitvoeren van de batch. Voor
de doorzet geldt:bij methode 2:

io < doorzet < ~o

Bovendien geldt dat de doorzet bij methode 2 naar een limiet D1 gaat.
1BATCH als funktie van de doorzet is getekend in figuur 2.6.

2.1 Invloed van de software-struktuur

Gaan we nu de struktuur van het hiervoor beschreven proces zo
veranderen dat dat proces gebruik maakt van de CPU en beurtelings van
twee identieke drums, en weI zodanig dat de looptijd 10 hetzelfde blijft,
dan wordt het ve:r'band aangegeven door kromme ® ingeval sprake is van
methode 2. De ligging van CD en CD verandert niet (zle fi~en 2.5
en 2.6). Doordat de processen nu van 3 faciIiteiten (Lp.v. 2) gebruik
maken, is bij toename van het aantal processen de som van optredende
overlaps tussen drum 1, drum 2 en CPU groter dan in het eerste geval
(zie figuur 2.9).
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Bezettingsgraden van CPU, DRUM 1 en DRUM 2 voar het geval dat
er een aantal (>1) pracessen in uitvoering zijn.

figuur 2.9

Dientengevolge is de tijdwinst t.o.v. de rechte <D oak gro
ter. Bovendien treedt pas bij een groter aantal programma's verzadiging
ap ( PCPU (N) = 1); omdat bij het gebruik van 3 faciliteiten de kans
dat een proces passief wordt, kleiner is dan in het geval dat de processen
gebruik maken van 2 faciliteiten. (Dit geldt natuurlijk niet meer wan
neer de bezettingsgraad van een af meer faciliteiten de waarde 1 aan
neemt).
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2.2 ~~~!~~~_~~~_~~~~~~~=~~~~~~ri~e~

Wanneer de snelheid van een faciliteit (bv CPU) groter wordt,
hetgeen betekent dat de service-tijd Ta voor die faciliteit afneemt,
dan neemt Lo af. Dientengevolge wordt de helling van rechte.JD minder
steiL In figuur 2.7 is LBATCH als funktie van het aantal programma's
en in figuur 2.8 als funktie van de doorzet weergegeven, waarbij ervan
uitgegaan is dat de servicetijd van CPU of drum kleiner geworden is.

Wanneer we figuur 2.8 met figuur 2.6 vergelijken, valt op dat:

de helling van ~ minder steil geworden is

- D1 naar rechts verschoven is.

Aan de hand van het voorgaande voorbeeld kunnen we een aantal
algemene ~itspraken formuleren voor computer systemen, waarin d.m.v.
multiprogrammeringstechnieken meer dan een programma in uitvoering kan
zijn:

1) Verhogen van de doorzet heeft verhoging van de looptijd van de in
uitvoering zijnde programma's (processen) tot gevolg door optredende
wachttijden.

2) Het computersysteem (hardware- en softwarestruktuur) tesamen met
de set van taken welke het systeem moet uitvoeren bepalen de maximaal
haalbare doorzet. Naarmate deze maximale doorzet meer genaderd wordt,
nadert de bezettingsgraad van een of meerdere faciliteiten tot de
waarde een.

3) De maximale doorzet bij gegeven systeem en gegeven set van uit te
voeren taken wordt bepaald door:

- De karakteristieken van de gegeven processen: gebruiken deze veel
of weinig facili tei ten; verschillen de processen veel of weinig van
elkaar in de manieren waarop ze van het systeem gebruik maken;
zijn er gemiddeld veel of weinig processen tegelijkertijd aktief.

De snelheid van de faciliteiten van het gegeven computersysteem.

Verandering van de karakteristieken van de processen en de
snelheid van de faciliteiten zal dus een verandering van de maximale
doorzet tot gevolg hebben.
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3. Ret begrip Performance van een computersysteem

Gegeven een "multiprogramming!' computersysteem, dat een bepaal
de set van taken uitvoert, wat verstaat men dan onder de performance
van dat systeem. In dit verslag zal onder performance worden verstaan:

de mate waarin de faciliteiten efficient gebruikt worden,
gezien de set van taken die het systeem moet uitvoeren.

Ret begrip performance kan ook andere aspecten omvatten, zoals betrouw
baarheid of beschikbaarheid van het systeem. Deze aspecten komen in dit
verslag niet aan de orde.

Aangezien het systeem een bepaalde verzameling van programma's
moet uitvoeren is het duidelijk, dat er een bepaalde minimale doorzel
van het systeem geeist wordt. Bovendien moeten de processen binnen een
bepaalde tijd voltooid zijn. Zoals we in het voorgaande voorbeeld hebben
laten zien, bestaat er voor een gegeven systeem een verband tussen de
looptijd van een proces en de doorzet (zie figuur 2.9)

L . t
PROCI!$

I

~\J&IrKPV"'7" Il~' trE/CftI:>CEiLCE

I
I 6EL 1j$'rIA-f1'.
I

I

-l)OO~ 'it!"'"

Figuur 2.10

Wanneer in het systeem op een bepaald tijdstip een aantal pro
cessen in uitvoering is, komt dat op de kromme overeen met een bepaald
werkpunt. Dit werkpunt is afhankelijk van de momentane belasting van het
systeem. Ret systeem kan zich in verschillende werkpunten bevinden,
afhankelijk van het aantal processen en welke processen in uitvoering
zijn (zie figuur 2.10). Ret is dus belangrijk onderscheid te maken tus
sen verschillende belasting-toestanden, bijvoorbeeld:

- gemiddelde belasting, dat is de belasting van het systeem gemiddeld
over een voldoende groot tijdsinterval

piekbelasting, tijdsinterval waarin sprake is van maximale belanting.

Warmeer is de perf'ormanc(~ van een gegeven hardwarl~-konr'igu

rat.ie van cen eomputersysteem nu opUmaal':' Wf~ kunnen de optimal e per
formance omschrijven als het optimale werkplmt op die kromme, waarbi ,j
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de limiet van de doorzet bij gegeven set van uit te voeren taken het
grootst is. Deze limiet wordt bij gegeven hardwarekonfiguratie bepaald
door de software-organisatie van de programma's en de systeem software.
Zo zal bijvoorbeeld bij ;~ andere software-struktuur de kromme CD
verschuiven naar kromme ~ (zie figuur 2.9). De ligging van het opti
male werkpunt kan door verschillende faktoren beinvloed worden:

Wanneer in de taakomschrijving voor de looptijd van de programma's
en grens Lmax gespecificeerd is, ligt het optimale werkpunt zo dicht
mogelijk bij punt A (zie fig. 2.9) waarbij dan oak bij piekbelasting
deze grens Lmax niet overschreden mag worden.

- Wanneer de maximale looptijd niet is vastgelegd, is de ligging van het
werkpunt moeilijker te bepalen. Men heeft dan te maken met het optimali
seren van een kostenfunktie waarbij de looptijden geminimaliseerd en
de doorzet gemaximaliseerd worden.

Waarom kan men geinteresseerd zijn in de performance van een
systeem? Men wil weten:

of er nag ruimte is voor uitbreiding van het aantal taken, m.a.w. men
wil weten of de doorzet verhoogd kan worden zander dat de loopti,jden
ontoelaatbaar vergroot worden.

- of de konfiguratie niet te groat is voor het aantal taken dat uitge
voerd moet worden.

hoe de belasting over het systeem verdeeld is en wat de oorzaken zijn
van het optreden van eventuele bottlenecks.

Om inzicht in de performance van een systeem te verkrijgen is
het noodzakelijk gegevens te verzamelen van systeemparameters zoals
bezettingsgraden en servicetijden van de faciliteiten, gemiddelde tijds
duur dat een proces passief is doordat er wachttijden ontstaan, de ge
middelde lengte van de wachtrij per device, etc.

In het volgende hoofdstuk worden technieken behandeld waarmee
gegevens over systeemparameters verkregen kunnen worden.



- 15 -

III. EVALUATIE-EN MEETTECHNIEKEN

1. Inleiding

Naarmate het gebruik van computersystemen en de gekompliceerd
heid van deze systemen toenemen, worden de gebruikers steeds vaker
gekonfronteerd met de noodzaak om inzicht in de performance van hun
systemen te verkrijgen, ~etui~e dJ vele publikaties,die over dit onder
werp verschijnen (zie [1J en L2J). Deze noodzaak komt o.a. voort uit
het feit, dat verbeteren van de performance van bestaande computerhard
ware en software vaak te verkiezen is boven het kopen van nog meer
hardware en software [3J.

Deze ontwikkeling heeft geleid tot het zoeken naar mogelijkhe
den om te meten aan computersystemen en zodoende inzicht te krijgen in
de performance van die systemen. De eerste pogingen die werden gedaan
om te komen tot performance-evaluatie, waren gebaseerd op vergelijken
van verschillende computers [2,4J, zoals:

1) Vergelijking gebaseerd op "Memory-access-time, CPU-cycle time".

2) Vergelijking gebaseerd op "instruction mixes"

3) Vergelijking gebaseerd op kernel-programma's

4) VergeLiJking gebaseerd op benchmarks

1), ?) en ) g-even alleen informatie over de hardware van het syr.
teem; punt 4) geeft aIleen informatie over de performance van het sys
teem als geheel.

2. Ret meten aan een computersysteem

Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken, is het aantal pa
rameters, dat de toestand van een computersysteem beschrijft, groat.
Men moet dus over een voldoende groot tijdsinterval meten om een be
trouwbare waarde van de gemeten parameters te verkrijgen. Bovendien
is in hoofdstuk II al aangetoond dat het belangrijk is om te meten aan
het systeem onder" verschillende belasting-kondities (bijv.: piekbelas
ting, gemiddelde belasting). Een kernprobleem bij het meten is te be
palen welke parameters gemeten moeten worden [5J. Louter verzamelen van
informatie is een zinloze verspilling van tijd en moeite.

We hebben reeds gezien dat de volgende parameters een imdeh t
verschaffen in de performance van een gegeven systeem:

1) bezettingsgraden van de faciliteiten

2) overlaps tussen de bezettingstoestanden

3) service-tijden van de faciliteiten

4) lengte van de wachtrijen van de faciliteiten

Bovendien is het belangrijk te weten hoe de processen gebruik
maken van de faciliteiten uitgedrukt in:

1) Totaal benodigde CPU-tijd per proces

2) totale I/O-tijd per I/O-faciliteit voor elk proces

3) aantal accesses per faciliteit
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Voor het meten van bovenstaande parameters zlJn hardware- en
software-monitors ontwikkeld. Van beide meetgereedschappen wordt in
het vervolg een korte beschrijving gegeven.

2.1 De hardware-monitor

Aan het ontwerpen van een hardware-monitor ligt de eis ten
grondslag, dat de metingen in geen enkel opzicht de werking van het
systeemmogen beinvloeden. De hardware-monitor kan van een aantal para
meters tegelijktijd de duur en het aantal keren, dat een bepaalde ver
andering optreedt, bepalen. Bij recente hardware-monitors kan ook de
tijd, waarop die gebeurtenis plaatsvindt, bepaald worden. In fig. 5.1
zijn de basis-funkties van een hardware-monitor weergegeven.

J#Pvr

S/'AlIULO!Tell:-
TIE

KOMI3;~'""e

I!/V

S~~"Ti£

Dvvlll E<lf
'-REG/vevriE
VII", ~~v

coea""lt76Af;.1

OVTPlJr

Vooll.
(i.e.'SlhJi~ U •.

Basisfunkties van een hardware monitor

figuur 3.1

De eerste funktie is de detektie van het signaal dat via een
op de computer aangesloten probe de monitor binnenkomt. Ret signaal
wordt "bijgeschaaafd" voor verder gebruik. De tweede funktie is de
selektie van een bepaalde gebeurtenis. Deze selektie geschiecit m.b.v.
kombinatorische logica (AND, OR, NAND, NOR, etc), waarmee men uit
een aantal van de compute.!' komende signalen de gewenste gebeurtenis
kan "destHleren". De ctcrde funktie is het vastleggen van de duur
en de frequentie van O\Hl b(~paalde gebeurtenis. De laatste funktic in
de output w(~lke vaak p"1 n.aLsvindt in de vorrn van een ma.,'r,nc tisdj()
band.
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Voordelen van het meten met een hardware-monitor:

1) De monitor veroorzaakt geen extra overhead, gebruikt geen werkge
heugen en beinvloedt in generlei opzicht de werking van het systeem.

2) De tijdsintervallen,waarin bepaalde optredende gebeurtenissen gere
gistreerd worden, kunnen nauwkeurig gemeten worden (microsekonden).

Nadelen:

1) Kommunikatie met de software is slechts in beperkte mate mogelijk.

2) Ret vinden van de juiste aansluitpunten voor de probes van de hard
ware-monitor levert meestal problemen Ope

2.2 De software-monitor

De software-monitor is een data-verzamelend programma, dat al
of niet is ingebouwd in het operating system.
Men kan globaal twee typen onderscheiden:

1) Moni tors die gedurende een voorgeschreven aantal keren per ti,jds
eenheid de CPU-aktiviteit voor andere progranuna's onderbreekt en de
gespecificeerde parameters onderzoekt.

2) Monitors, die aIleen gegevens aangaande bepaalde parameters verza
melen indien zich een bepaalde gebeurtenis voordoet (bijv. wanneer
de CPU "idle" is)

Ret ve~rdeel van een software-monitor bestaat hierin.dat de
keuze van parameters welke men met een software-monitor kan meten,
veel groter is dan bij een hardware-monitor. Kommunikatie met de andere
software-modules is zonder meer mogelijk. Ret nadeel is de extra over
head op het systeem,welke in sommige gevallen aanzienlijk is (tot 10%
van de CPU-kapaciteit).

Voor het gebruik van zowel software- als hardware-monitors
is een gedegen kennis van de hardware en systeem-software vereist.
Bovendien is het testen van de monitors een ti,jdrovend maar belangri,ik
onderdeel van het meten met deze gereedschappen. Men moet de zekE:!rheid
hebben dat de metingen juist zijn; konklusies getrokken ui t on,ju.iste
metingen kunnen niet te overziene,ongewenste gevolgen hebben.

3. Modelleringstechnieken

De laatste jaren wordt bij evaluatie van de performance van
computersystemen steeds meer gebruik gemaakt van modellen. Deze model
len blijken een waardevol hulpmiddel te zijn wanneer men wijzigingen
in systeemsoftware, in de hardware of variatie van de oelasting van
het systeem wil bestuderen. Modellen van een computersysteem geven in
meer of mindere mate van detail betrekkingen tussen een aantal systeem
parameters weer. De meest gebruikte technieken zijn simulatiemodellen
en analytische modellen. In simulatiemodellen doorlopen transacties
in discre te ti~jdsintervallen logische bouwstenen, we lke onderde 1. en van he t
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computersysteem voorstellen.

In analytische modellen worden systeempararneters,zoals bezettings
graden, gemiddelde lengten van wachtrijen,beschreven in de vorm van
mathematische vergelijkingen. Deze zijn vaak gebaseerd op wachtrij
theorieen.

Nog steeds geldt simulatie als een van de meest fle~ibele

en wat mogelijkheden betreft beste evaluatietechniek (zie [4J pag.8S).
Men kan met behulp van simulatietechnieken het computersysteem met
grote mate van detail beschrijven, dit in tegenstelling tot analyti
sche modellen. De vorm van de modellen en de keuze van modellerings
techniek zijn afhankelijk van het niveau van detail waarmee men het
computersysteem wil beschouwen. Dit hangt ten nauwste sarnen met dat
gene waarvoor men het model wil gebruiken.
Wanneer men m.b.v. een model details van een systeem of onderdelen daar
van wil beschrijven, schieten analytische modellen meestal tekort. Si
mulatiemodellen zijn dan de juiste techniek. Hoge mate van detaillering
kan nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer men verschillende algorithmon wil
vergelijken. Zolang men echter niet genoodzaakt is details van het
computersysteem te onderzoeken, zijn analytische modellen goede hulp
middelen voor het onderzoeken van systeempararneters [6J. Bovendien ge
bruiken deze modellen weinig CPU-tijd vergeleken bij simulatiemodellen.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de theorie benodigd voar
het opstellen van analytische modellen van het DeS en enkele van doze
modellen zelf gepresenteerd.
Doze modellen zijn gebaseerd op de bestaande literatuur aangaande
gesloten wachtrij-netwerken met negatief-exponentieel verdeelde serviGe
tijden ['(, n, 9, 10J en worden gebruikt voor de evaluatie van systeem
parameters zoals looptijden van processen, bezettingsgraden etc.
Bovendien wordt een simulatietaal (GPSS) beschreven, welke bij het
opstellen van een simulatiemodel van het geheugen-gebruik jn het DCS
toegepast is.

4. Analytische modellen

Zoals we reeds in'hoofdstuk II gezien hebben, kunnen we een com
putersysteem beschouwen als een gesloten netwerk van service-facilitei
ten (CPU, drum, disk, tape etc.), die zodanig gerangschikt en onder
ling verbonden zijn, dat de processen, die in het systeem in uitvoering
zijn, van de ene faciliteit na de ander gebruik kunnen maken. De pro
cessen zijn dus gebruikers van service-faciliteiten.

Door een aantal eigenschappen van het network van faciliteiten
en de overgangswaarschijnli,jkheden van de gebruikers ontstaat een
homogeel1 markov-procea. De toestand daarvan wordt besGhreven door nen
stochastische vektor, die de verdeling van gebruikers over de verschil
lende faciliteiten (de wachtrijen van die faciliteiten inbegrcpen)
aangeeft. Bij dergelijke gesloten netwerken is m.b.v. wachtrij-thoo
rieen de stationaire verdeling te bepalen (zie o.a. Gordon & Newell ['(J).
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Deze theorie is gebruikt als basis voor het opstellen vanmodellen
van computersystemen.
In modellen gebaseerd op de theorie van Gordon and Newell [7J wordt
geen onderscheid gemaakt tussen de processen:

1) De servicetijd van een fa.cili tei t is voor ieder proces hetzelfde

2) De overgangswaarschijnlijkheden zijn voor aIle processen identiek,
m.a.w. het "gebruikspatroon" van de processen is hetzelfde.

Ret feit, dat in het model geen onderscheid gemaakt wordt tussen
de processen, vormt een beperking. Ret model gebaseerd op [7J zal min
der bruikbaar worden naarmate er in het systeem meer processen in uit
voering zijn, welke wat gebruikspatroon betreft verschillendzijn (bij-

/voorbeeld het ene proces gebruikt andere I/o-faciliteiten dan een
ander proces of maakt meer gebruik van bepaalde faciliteiten dan an
dere processen).

Posner en Bernholz [8J hebben de stationaire verdelingen onder
zocht waarbij weI onderscheid gemaakt is tussen de processen. Modellen.
die hierop gebaseerd zijn, blijken in het algemeen betere resultaten
te geven (zie Andersen[9J). Met genoemde modellen kan niet onderzocht
worden,wat de invloed is van het onderscheiden van prioriteiten van
de verschillende processen, zoals in computersystemen gebruikelijk is.
Afhankelijk van de struktuur van het computersysteem kan de uitvoering
van processen in belangrijke mate beinvloed worden door de prioritei
ten van de processen.

In het vervolg wordt de stationaire verdeling bepaald voor
het geval dat de processen verschillende gebruikspatronen en bovendien
verschillende prioriteiten kunnen hebben. In tegenstelling tot model
len gebaseerd op Gorden en Newell [7J, Posner en Bernholz [nJ en Strij
bosch [10J wordt verondersteld dat elke faciliteit slechts een service
tegelijktertijd kan verrichten (single server). Uit de stationaire
verde ling worden betrekkingen voor systeemparameters afgeleid, zoals
bezettingsgraden, overlaps tussen bezettingstoestanden, looptijden, etc.
Hierbij is voor een deel gebruik gemaakt van de theorie van stationaire
verdelingen bij gesloten netwerksystemen en de daarbij voorkomende
notaties zoals beschreven door Strijbosch [10J en Gordon en Newell [7J.

4.1 Een gesloten netwerk van faciliteiten met een vast aantal verschil-
!~~~~=~~~~~!~~~~--------------------------------------------------

Beschouw een gesloten netwerk van
merd van 1 tim M en een aantal gebruikers

We definieren: '(MOl M* f1,----- __ ,M~

'(N£IIJ N* {1 ,--------,N}

M servicefaciliteiten genum
N genummerd van 1 tim N.

Wanneer de service voor een gebruiker i op de j-de faciliteit
beeindigd wordt, gaat die gebruiker zonder vertraging naar faciliteit
k met kans ejk(i).
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Voor elke gebruiker i EN* definieren we een overgangsmatrix

met

E(i) ~{ejk (i)} j,KEM*

e .k (i) ; 0 en 1.- e .k (i)
J lr~1 J

1 iEN*"

met

We voeren bovendien voor elke gebruiker

.§!; =' (a1'-------,ai'------~)

1 <- a. ,< N (a.eN)
~ ~

i een prioriteit a. in:
~

ai > aj betekent dat gebruiker i een hogere prioriteit heeft dan ge
bruiker j. Verschillende gebruikers kunnen dezelfde prioriteit hebben.

Beschouw nu de stochastische variabele Xi(t); welke het aantal
services aangeeft, dat in tijdsinterval { 0, tJ op de i-de facili tei t vol
tooid is:

Indien:

X. (t+h) - X.(t) =' X
~ ~ \ i

met t < t' <t+h

(t+h) _- Xi (~'~ +,Xi (t') - Xi (t)/
(1)' (II)

a) (I) en (II) stochastisch onafhankelijk zijn

b) De verdelingsfunktie van X. (t + h) - X. (t) onafhankelijk is van t
~ ~

dan geldt [14J:

pi (h) = p{x. (t + h) - X. (t) = h\ = e -iJoih (fLi.hf
n ~ ~) 7l.!

Dit is de zgn. Poisson-verdelingwaarbij ~ (h) de kans is,
dat in tijdsinterval h n services op de i-de faciliteit beeindigd worden.

Uit bovenstaande voIgt, dat ongeacht het aantal services,dat
op de i-de facili tei t vol tooid is gedurende I. 0, t 1' de kans, dat er
gedurende{ t, t+hj een service voltooid wordt,~ili + (J (h2) is, onge
acht valor weake ~abruiker (~N*) deze service voltooid is; de kane
dat er meer an ejservice voltooid wordt op de i-de faciliteit ge
durend geen{t, t + h} is dan:

{

('J (h2) )
1 - ~ih + rJ (h

2
)

Wanneer zich ni gebruikers
op de i-de faciliteit bevinden (in
is de kans dat voor gebruiker j de

inalusief gebruiker j op tijdstip t
service of in een wachtrij), dan
service van de i-de facili tei tj w~l }

( n~et
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voltooid wordt in tijdsintervan [t, t+hl

~. (j) .e (n.) h + fY (h
2

)
1. 1.

1-~. (j).e(n.)h+~h2)
1. 1.

l (n.)
1.

o indien gebruiker j niet de hoogste priori tei t
van de gebruikers op de i-de faciliteit heeft

--l,
n.1.

indien gebruiker j de hoogste prioriteit heeft
en n: gebruikers op faciliteit i deze priori
tei t1.hebben.

sercivetijd op faciliteit i exclusief de wacht
voor gebruiker j is negatief exponentieel verdeeld
• De benodigde totale servicetijd voor gebruiker

~i reep. ~i(j) kunnen ale voIgt geInterpreteerd worden:

De benodigde servicetijd op faciliteit i (de wachttijd ~D de
wachtrij niet inbegrepen) gemiddeld over het aantal gebruikers dat
gebruikt maakt van de faciliteit i, is negatief exponentieel verdeeld

. met gemiddelde .L.
~i

De benodigde
tijd in de wachtrij,
met gemiddelde 1

~i(j)
j op faciliteit i (inclusief wachttijd) heeft als gemiddelde __~~1~~

~i(.j)l(nd
onder de voorwaarde dat gebruiker j de hoogste prioriteit heeft van
de gebruikers ni die zich op de i-de faciliteit bevinden.

De toestand van het systeem kan beschreven worden met de vektor

J ~ (~, - , J j - - - - - IN)

waarbij J j = i betekent dat gebruiker j zich op faciliteit i bevindt.
De verzameling van aIle toestanden J noemen we S.

Ret homogene markov-proces wordt beschreven door

y (t) ~ (Y1 (t), - - - - - Yj (t), - - - - - YN (t))

Realisatiesvan de stochastische variabele YA(t) zijn J j met Jj EM*

De j-de component van Y(t) beschrijft het pad dat gebruiker j aflegt
als funktie van t.

Beschouw nu het in het voorgaande beschreven systeem in de
toestand J = (J1, - - - -,Jj' - - - - - IN) op ti,jdstip t. Een deel
verzameling ViJ van de verzameling van aIle gebruikers j (,jEN*) bavindt
zich op faciliteit i (in service of in de wachtrij).

i}. met V~ ~ N*1.
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We willen nu weten welke gebruikers op faciliteit i de hoogste priori
teit hebben. Daarvoor definieren we de funktie g:

funktie g: N'-N,met g(j) = a
j

waarin: j E N*

a is een element van de prioriteitsvektor ~
j

We kunnen nu een deelverzameling Wi
J

definieren welke als elementen de gebruikers
ciliteit i bevinden en de hoogste prioriteit

WiJ A (j E Vi31 g( j) = max g( j )J •

W.
J

'V.
J

J J

T

van verzameling Vi~
j bevat die zich op fa
hebben:

De kans dat voor gebruiker j,welke zich op faciliteit i bevindt
(Jj "" ~), in tijdsinterval (t, t+h} de service door faciliteit i voltooid
wordt,ls:

met

~. (j) L .. (J)h +
1 lJ

L .. (J) ={ 0lJ
1

li(h2 )

als j iw. J
1

als jE W. J
1

Veronderstel dat het systeem op tijdstip t+h in toestand J
is. Daze toestand kan ontstaan gedacht worden door aan te nemen (vgl.
Koeningsberg [15J):

- Dat op tijdstip t het systeem in een toestand ~~ was, die slechts
in een komponent (~J f Jj) van J verschilt en dat ~r een overgang
(zodanig dat JJ : > J j ) In tijdsinterval ( t, t+h J heeft
plaatsgevonden,

of:

- Dat op tijdstip t het systeem in toestand J# was, welke in meerdere
komponenten van J verschilt,en dat in tijdsinterval (t, t+h} meer dan
een overgang heeft plaatsgevonden,

of:

- Dat op tijdstip t het systeem reeds in toestand J was, en dat in
tijdsinterval (t, t+h} geen enkele overgang heeft plaatsgevonden.

De kans PJ'J(h) dat in tijdsinterval h JI overgaat in,J. ge
steld dat J; f J1 is: PJ' J(h) = [?-J,(/) LJ, (JJ h. + CJ O·n Je 'J (I),

I It J, I

Voor PJ"J(h) geldt: PJ"J(h) = 8' (h2 ), h t O.
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Voor de kans,dat in tijdsinterval h geen enkele overgang plaatsvindt,
geIdt:

_ 1 -

We definieren nu:

~ (t) A P {Y(l) = J}

~EN* (JIJk= i~ 6

; De kans dat op tijdstip t het systeem
in toestand J is

{
Jj IfL$ j ~ Ie

i I'tLS j = k

De toestand (J!Jk = i)ES verschilt in een komponent (nl. Jk) van toe
stand J.

De waarschijnIijkheid,dat het systeem in de toestand J is op
tijdstip t + h,kan uitgedrukt worden in een sam van "waarschijnlijk
heidstermen" op tijdstip t (vgL [6J):

ItI

PJ (t +h.) ==. PJ (t) f I - t:, P-J,' (i). h. ( I - eJiJ.: (i.)) +-

N M

+ &;. ~ p(V IJi=j) (t). L ji (J (J~::.j) ftj (i) ejk (i) + t:r(h
1
).

"J,.I< j"k N

(4. 1) PJ u 1" h.) - PJ (t) = - f;- fA- 'J" (i) h. (J - e J iJi (i)) +
h /II M

+ ~ ~ P(J!Ji .. j) (t) , LJi. (J 11:.J) ,LLJ Ci) eJ'J< (i.) ~ t9'o-O
Jiwk j.k

Voor het beschouwde markov-proces geldt voor de stationaire verdeling:

1,m. P; (t) = 0
t.- c.o
JfS

en "e./'t1. Pit) A PJ
I: - c.o

bestaat.

zie [10J

Voor de stationaire verdellng voIgt dan uit (4.1) en(4.2):

N

PJ (b- fl k (i) L k" (]) ( , - e k k ( i) ) =
N M

= ~ f; P(JIJi=j) Lji (]I Ji=J)fyCi.)e.p«L),
'7.: .. 1< j";-K

(4.3) gEleft een evenwieht weer:

Ht'L linkerl.id geel't het aant.al overgangen aan per ti,jd!31:lenheid vanui L
de toeBtand S naar andere toestanden.
Het rechterlid geeft het aantal OVEJrgangen aan per tijd.seenhcid naar
de toestand J.
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Opmerkingen

1) Voor elke JES kan een vergelijking volgens (4.3) worden opgesteld.
Zodoende krijgen we een stelsel vergelijkingen,waaruit de verschil
lende PJ met J€S opgelost kunnen worden.
In [7J en [10J wordt d.m.v. een transformatie PJ ---1 QJ een nieu
we evenwichtsvergelijking opgesteld. PJ kan dan als voIgt uitgedrukt
worden:

c~ X
Jt

(i) met C
iEN*

konstante.

Met behulp hiervan kunnen de oplossi~en van PJ (JES) eenvoudiger
bepaald worden (zie bijvoorbeeld [11J).

Ret vinden van een geschikte transformatie voor vgI. (4.3) is nog
niet gevonden, hetgeen tot nadeel heeft dat PJ numeriek opgelost
kan worden voor systemen,waarbij d~ grootte van verzameling S be
perkt is.

2) De wachtrijen in het systeem hebben geen "First-in-first-out"-orga
nisatie. Wanneer zich jVjJlgebruikers in de wachtrij voor faciliteit
j bevinden, en ~WjJI gebruikers hebben daarvan de hoogste prioriteit,
dan is de kans voor elke gebruiker eWjJ om als eerste van de wachten-
den "geserviced" te worden gelijk, en wel 1

!VJ
/J

3) D= gebruikers kunnen van elkaar verschillen in:

- prioriteit

- de manier waarop ze van de facil i tei ten gebruik maken; het Gcbrui ks-
~atroon van gebruiker i wordt bepaald door:

a) de overgansmatrix E(i)

b) de servicetijd T .(i) - 1
J -IJ.J-7.(-i~)-

(jEM*)

4) In de theorie van gesloten netwerken wordt aangenomen dat de servi
cetijden een negatief exponentiele verdeling hebben. In de praktijk
blijkt,dat deze verdeling van de servicetijden van de faciliteiten
in computersystemen een goede benadering is. (vgl. Anderson [9J,
Strauss [12J en Kimbleton en Moore [13J), Wffileer men er tenminste
op bedacht is, dat de keuze van het soort model afhankelijk is van
het gebruikspatroon van de processen.

Wanneer de waarschijnlijkheden van de toestand~PJ (J~S) be
kend zijn, kan men daaruit een aantal eigenschappen van het netwerk
met M faciliteiten en N gebruikers afleiden, waarbij we ons dat netwerk
als een computersysteem voorstellen.
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a) Bezettingsgraden van de faG~liteiten

De bezettingsgraad van faciliteit j is gelijk aan de som van
aIle waarschijnlijkheden PJ waarbij verzameling VjJ niet leeg is:

/'he t J ~ 1'1*

er geldt:

partiele bezettingsgraad van faciliteit j t.g.v. gebruiker
gelijk aan de som van de waarschijnlijkheden PJ' waarbij
vermenigyuldigd met de faktor ~~1~_

IV? J. J

rJ~ (N) == L ~ (PJ ) i c ~1) .
Jf$ IVj~1

L ~J (tv) = fj (v).
l cN*

b) Overlaps tussen bezettingstoestanden

De waarschijnlijkheid, dat faciliteit j en k tegelijkertijd
aktief zijn, is gelijk aan de som van PJ waarbij zowel VjJ als Vk niet
leeg zijn:

c) De gemiddelde wachtrij-leggte per faciliteit

j be-Ret gemiddeld aantal gebruikers, dat zich op faciliteit
(inclusief de wachtrij) Anj wordt gegeven door:

N

L L k. (PJ 11v:·J{ = k).
J~S K:I

vindt

At1.. ::
J

Ret gemiddeld aantal wachtende gebruikers voor faciliteit j AWj wordt
dan gegeven door:

Er geldt: L A/t. '" N
j €.f'1* J

4.3 Vereenvoudigingen van het gesloten netwerk

We brengen twee vereenvoudigingen aan in de aannamen t.a.v.
de gebruikers (processen) en vergelijken de daarui t volgende statio
naire verdelingen met die van Strijbosch [10] en Gordon en Newell ['(].

8eschouwen we het gaval dat a11e gebruikecn dezelfdc priori
tel t h(?bben, dan geldt:
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J_ J
Vj=\vj voot<: e.Lke. J E 1'1* eh elke ] e S .

I-
Definieren we nu: njJ IVjJj als het aantal elementen van de verza
meling VjJ, dan voIgt in dit geval voor de evenwichtsvergelijking
(vgl. (4.3)):

fLk (i) ir
I<

N ~

- L ~ p(J /J'=J')' f/:'j' U) ejk U).
,:1 J-' ~ n." or 7
:t-.I< j.,l.k J

Afgezien van het feit dat deze evenwichtsvergelijking geldt voor fa
ciliteiten,waar slechts een service tegelijkertijd verricht kan worden
komt (4.4) overeen met de evenwichts-vergelijking,zoals opgesteld door
Strijbosch([10J. p. 9).
Overeenkomstig de oplossing PJ gegeven in [10J, geldt dan voor (4.4):

fYu.. t

c 7T (kJ~(tt1)).Tr
Je..I1* l~N*"

J.:=J
ALS n:o

C-I == L fIr* i kJ~' (n.})) .~ Xj (d]
J€.5' JE.1'1 L€N

Ji=-J ,
4.3.2 AIle gebruikers hebben dezelfde prioriteit en dezelfde overg~s-matrIi----------------------------------------------------------

Beschouwen we het geval dat aIle gebruikers dezelfde prio
riteit en dezelfde overgangsmatrix hebben, dan geldt:

E(i)

f-j(i)

X .(i)
J

E ~ {e. /( ejj,(}. E /1*
IJ..

J

X.
J

Voor de stationaire waarschijnlijkheden Pj geldt dan volgens Strijbosch
(zie [lOJ page 14 ): J, JhjPJ = C TI kj (111) [Xj .

J E.M*

Aangezien er nu geen onderscheid meer is tussen de gebruikers~is de
toestandsdefinitie volgens Gordon en Newell handzamer. We definieren
als toestandsvektor:

n ~ (n1, n2 , •••..••• , ni , ••••••.~)
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waarbij de waarde ni aangeeft hoeveel gebruikers zich op faciliteit i
bevinden. Er geldt dus: ~ n. = N

iEW 1

De toestandsruimte wordt gegeven door:

S; ~ {11. '" (11.,. - - -- - , 1'1.,..,) I ~J'1" n.,' ~ N} .
We definieren Pn(t) als de waarschijnlijkheid dat op tijdstip t het sys
teem in toestand n is.
Op dezelfde manier als in hoofdstuk 4.1 kunnen we de waarschijnlijkheid
dat het systeem op tijdstip t+h in toestand n is, uitdrukken in een som
van "waarschijnlijkheidstermen" op tijdstip t:

(4.5) p( •.....•.• ,) (t+h)-.
n1, n2 , ~

p( )( t) {1 - (1Jo1.f(n1) + 1Jo 2 E. (n2)+ •••• IJoM[(11 ))r] +n, I n.2 ) •••••••• ,11", . "M

-1, n2 +1, ••••••• , ~) (t) e'21 IJo 2h E (n
1

) + ••••••••••

1 1)( t) e. 1 h £. (n1 ) + •••••- ,n2 , •••••••• , n . + ,. • • ., 11M 1
1

+p( 1 1 )(t)e ..~.hE.(n.)+...n
1

, ••••••••• ,ni - , ;n
j

+ , ••••••• ,~ Jl J 1

+ &(h2 )

voor ~ = 0

voor ~ =

Uit vgl. (4.5) volgt:

(4.6) p(h.,. .I'1.~)(t+h)- PCn/.----.)t ..) (tJ _ [~u E.(.... ~B ft).L
!2_ rt - ~r-I< '''I< (n,; ...,I't

M
) (4 T

h. - k-t

+ e-O/)
h:

Voor P (t) geldt:
n

lim.
e--Co
n E. $'

en P n. bestaat.
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Voor de stationaire verdeling voIgt dan uit (4.6):

M ' ,..,

L ~ }li ,l(hk)e,'K F(n.,._ ..._,n
k
-1,-.-.,ni.+ 1 ,._ ••• ,n.,.,).

i.. .... / 1<:./

Dit komt overeen met stationaire verdeling zoals opgesteld door
Gordon en Newell (zie [7J pag. 256).
Voor de netwerkeigenschappen van gesloten systemen gebaseerd op [7J
geldt:

a) bezettingsgraad van faciliteit j

fJ' (N) = L.. (~J n,,>o) met J €. 11~,
~ e.;;'

b) Overlap tussen bezettingstoestanden van faciliteit j en faciliteit k:

1"11<>0 ) .

c) Ret gemiddeld aantal wachtenden AnJ ' en de gemiddelde wachtrij-Iengte
AV' van faciliteit j:

J N

,,\ n. = L L k, ( Ph. J rL
J
' =k),

J YlES' K=/

N

Aw ' = 2-,L (k -1) (Pn 1nj:: k).
J l1. ~s j<.. !

d) De gemiddelde cycl~s-tijd~j van faciliteit j.

Onder de gemiddelde cyclustijd rj van facili tei t j verstaan we de
gemiddelde duur van het tijdsinterval t2 - t1 met:

t 1 tijdstip,waarop voor een gebruiker de service op faciliteit j
belHndigd is

tijdstip,waarop die gebruiker opnieuw service aanvraagt voor
facili tei t j.

De fractie van het totale geobserveerde tijdsinterval, dat er
geen gebruiker van faciliteit j gebruik maakt, of gebruik wil maken
bedraagt 1 - P '(N). Ret aantal keren,dat in dat tijdsinterval een ser
vice door faciiiteit j voor een gebruiker voltooid is, bedraagt 1.Pj(N)
met N is het aantal gebruikers in het systeem. i Tj
Dan geldt voor de gemiddelde cyclustijdl:j:

I - 5'.i (N)

~J (N)

. N7j
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4·4 ~~~~!~~~_~~~~~~~~_!~~E_~~~_~E~~~!~~~_!~_S~~E~~~~~~el!~~

Zoals ',re aan het begin van di t hoofdstuk: gezien hebben, hangt
de keuze van het s00rt model af van het computersysteem. Bij grote
systemen,waarin de set van uit te voeren taken groot is, is het vaak
een goede benadering gelijke programma's (processen) te veronderstellen
met gelijke gebruikspatronen. We kunnen dan een model opstellen geba
seerd op Gordon en Newell.

Bij kleinere systemen,welke minder taken behoeven uit te voeren,
en waarvan die taken bovendien een verschillend gebruikspatroon hebben,
is men aangewezen op een model, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen
de processen.

Afhankelijk van het type model moet van de processen resp. van elk
proees afzonderlijk bekend zijn:

- De servicetijden Tj reap. Tj(i) van de I/O-faciliteiten (aIle faci
liteiten uitgezonderd CPU).

- Ret aantal accessen Aj resp. Aj(i) per 1/0-faciliteit, benodigd voor
het uitvoeren van het proces.

- De totale CPU-tijd ("rekentijd") van de processen benodigd voor het
uitvoeren van die processen.

Bij veel computersystemen kan men de uitvoering van processen
beschouwen als een opeenvolging van beurtelings CPU-processing en 1/0
processing. Ret aantal CPU-accessen benodigd voor het uitvoeren van
een proces bedraagt dientengevolge:

licpv = 2:.
Je,.,·
j ~'PIA

Voor TCPU en TCPU(i) geldt dan:

Voor de overgangsmatrices E resp. E(i) geldt:

E. =

o
1
1

1

• fI;(I) '-~3-b-i)'---- ,.,~)

(Rierbij is verondersteld,dat de CPU faciliteit-no. 1 van verzameling
M* is).

Voor de minimale looptijden La van de processen, d.w.z. de
loopti,jd,wanneer die processen gedurende de tijd,dat deze in uitvoering
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zijn, voortdurend aktief zijn (geen wachttijden), geldt dan:

L o = L R
J
.. TJ·j €M ti

M.b.v. een computersysteem-model gebaseerd op de theorie
van Gordon en Newell bekijken we systeemeigenschappen als funktie van
het aantal processen,dat in het systeem in uitvoering is.
Ret proces maaktgebruik van drie faciliteiten:

no. 1 CPU

no. 2 DRUM

no. 3 ADC (Analoog-Digitaal-Convertor)

Ret proces is gedefinieerd door de volgende parameters:

12.1 ms

7.7 ms

1373

870

Totale CPU-tijd = 9800 ms

Rieruit voIgt, dat!cpu ADRUM + AADC 2243, m.a.w, na 2245 CPU
processen is het proces voltooid.

Voor TCPU geldt: TCPU = 9800 ms 4.37 ms.
2243

Voor de minimale looptijd Lo geldt dan:
J

= ?- IfJ• T;J' = 33.1 Sek.
J =1

Om nu ook de looptijd van dat proces vast te kunnen leggen,
definieren we een 4e "DUMMY"-facili tei t, waarvan de overgan gskans van
CPU naar deze faciliteit 1 bedraagt. De service-tijd kiezen we

2243+1
zodanig,dat deze faciliteit geen invloed heeft op de systeemeigen
schappen (TnUMMY = 0.01 ms). De gemiddelde cyclustijd van deze dummy
faciliteit1;DUMMY is gelijk aan de looptijd van het proces.

We nemen nu aan dat er 2 processen in het systeem in uitvoering
zijn; dan zijn er 10 mogelijke toestanden:

1) ~2,0,0,0 ) d.w.z. twee gebruikers bevinden zich op facili-
2) 1,1,0,0 ) teit 1 etc.
3) ~1,0,1,0 )
4) 1,0,0,1 )
5) (0,2,0,0 )
6) (0,1,1,0 )
7) (0,1,0,1 )
(3) (0,0,2,0 )
9) (0,0,1,1 )

10) (0,0,0,2 )
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Voor elke toestand kunnen we nu een evenwichtsvergelijking
volgens (4.7) (zie pag.28) opstellen:

p( ) IJ. = IJ. e p( ) + IJ. e p( )2,0,0,0, 1 2 21 1,1,0,0 3 31 1,0,1,0 +

+ 1J. 4e41 P(1,0,0,1).

P( 1, 1, 00) ( IJ. 1 + 1J. 2) = 1J. 1e 12 P(2,0,0,0) + 1J.
3
e32 P(1,0,1,0) +

+ IJ. 4e42 P + 1J. 2e21 ((0,2,0,0) +(1,0,0,1)

+ j.J.3e31 P + 1J.
4

e41 P(0,1,0,1).(0,1,1,0)

etc.

De oplossingen voor de waarschijnlijkheden luiden:

P
1

P 0,127 P6
P 0,146(2,0,0,0) (0,1,1,0)

P
2 P 0,'215 P

7 P(0,1,0,1)
-6

(1,1,0,0) 2,33.10

P
3 = P(1,0,1,0) 0,086 P8 = P(0,0,2,0) 0,058

P
4

P -6 P
9

P -6
(1,0,0,1) 1,27 • 1° (0,0,1,1) 0,79.10

P
5 P(0,2,0,0) 0,366 PlO= P 0,000(0,0,0,2)

Uit deze toestandswaarschijnlijkheden kunnen we de systeempara
meters afleiden:

a) bezettingsgraden:

P1(2) = PCPU(2) = P1 + P2 + P
3

+ P
4

= 0.429

P2(2) = PDRUN(2) = P2 + P
5

+ P6 + P
7

= 0.728

P
3

(2) = PADC (2) = P
3

+ P6 + P8 + P
9

= 0.291

P4(2) = PDUMMY(2) = P
4

+ P
7

+ P
9

+ P10 = 4.39.10-6

b) overlaps:

012 = P2 0,215

°13 = P3 0,086

° 23 '" P6 = 0, 146

c) gemiddelde looptijd:

De gemiddelde looptijd '" L4 45,6 aek.
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In figuur 3.2 zijn de bezettingsgraden grafisch weergegeven:

'l.owEL CPV /1£$ e'iv of aEio€ ~/o- NlC"II..;76;TEN

rfjN AK6E F,
0.:301" /

!PCPII:' 0.1(1.9
-I

~ltl)'" EN
I'I&:> t! RlCT"i~"

f'PIfVM"" o. 71.~ 0,1116 "I

f~DC"; 0':-1 1

flLL1!f1o/
~f~ lEN 0" BEiDE :rio _FAc;L;rE.'r£1V lli<r;E.F
IJ/(TI~F

0,/19 D. all
"rDTAAL &fOtH:E~V6£RJ)E.-riio .. 100 r"

BE'~ETTiIVCiSQlf.fJ.DE.AI Vl/N CPv,fltevl1 EN Aoe
\10011/. HEr ~EI/I'II... 019-r- f!.1t -r1.V~e. PltoC.e.:;$E-v

iN Ui7VO£/ltiNIi- ~§IV (N...t')'
figuur 3.2

We kunnen nu voor N = 1 tim 5 verschillende systeemparameters
uitrekenen (zie tabel 3.1). In figuur 3.3 is op grond van deze tabel
L proces als funktie van de doorzet te bepalen.

We zien dat de drum in dit voorbeeld bij toename van N een
bottleneck gaat vormen. Dit blijkt duidelijk wanneer we voor N=5 (er
zijn 5 processen in uitvoering) de waarschijnlijkheden,dat er 1,2, •••• ,5
processen op een faciliteit aanwezig zijn,grafisch weergeven (zie fig.
3.4). Hieruit blijkt dat de waarschijnlijkheid dat er meer dan een
proces gebruik wil maken van CPU of ADC klein is, in tegenstelling
tot de DRUM. Naarmate er meer processen in uitvoering zijn, wordt de
maximale doorzet, welke in dit geval bepaald wordt door de snelheid
van de drum, beter benaderd. Deze limiet wordt bereikt wanneer PDRUM (N)~1 •

. In dit geval is het gemiddeld aantal voltooide services-
per sekonde: 1 = 82,6

TnRUM

De maximale doorzet is dan 82.6
1373

Invloed van het verhogen van de snelheid van de drum

als funktie van de doorzet

10,1.10-2•1

TCPU.ACPU
geval L procesIn figuur 3.3 is ook voor dit

weergegeven.

Wanneer we de drum in dit voorbeeld vervangen door een snellere
drum en wel zodanig,dat TDRUM = 6.0 ms, dan krijgen we voor de verschil
lende systeemparameters de waarden zoals weergegeven in tabel 3.2. We
zien dat in dit geval de maximale doorzet bereikt wordt wanneer PCPU (N)
= 1.
Deze maximale waarde bedraagt

~--.;.---
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InvAoed van het veranderen van de software-organisatie

870= 7.7 ms

We veranderen nu de software-organisatie van het proces zodanig
dat dat proces gebruik maakt van CPU en twee identieke drums (TnRUM =
12.1 ms). Ret proces is dan gedefinieerd door:

TDRUM 1 TDRUM 2 = 12. 1 ms ADRUM 1 = ADRUM 2 = 686

T
ADC

Totale CPU-tijd = 9801.9 ms

We nummeren de faciliteiten als voIgt:

1) CPU

2) DRUM 1

3) DRUM 2

4) ADC

5) DUMMY-FACILITEIT

Op dezelfde manier als in het voorgaande voorbeeld kunnen we hieruit
de overgangsmatrix afleiden:

0
686 §.§L §]JL .1..-
2243 2243 2243 2243

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0
E

1 0 '0 0 0

1 0 0 0 0

als funktie van de doorzet

= 10,1.10-2 •

Ook voor dit
weergegeven.

M.b.v. deze gegevens kunnen weer de systeemeigenschappen als
funktie van het aantal in uitvoering zijnde processen berekend worden
(zie tabel 3.3). Ook in dit geval wordt de maximale doorzet bereikt
wanneer PCPU (N) = 1.
Deze limiet bedraagt =-..:.1 _

Tcpu.AcPU
geval is in figuur 3.3 Lprooes

Zoals in hoofdstuk II reeds besproken is (vgl. figuren 2.6 en
2.8) is in figuur 3.3 de invloed van hardware- en software-veranderingen
op de ligging van de kromme aangegeven, welke het verband tussen
Lproces en doorzet weergeeft. Wanneer we b.v. de gegevens van
tabellen 3.1 en 3.2 bekijken zien we dat bij een snellere drum de
belasting beter over het systeem verdeeld wordt. Dit blijkt uit figuur
3.5, waarin de bezettingsgraden als funktie van het aantal in uitvoer.ing
zijnde processen is uitgezet. Door software of hardware veranderingen
kan men dus bereiken dat de belasting beter over de faciliteiten ver
deeld wordt~



- 34 -

IMwrllL PII.OCI!.S$EI,/ fCPIJ (N) fpli!v,<f(N) PRoc. (N) L PRdC-li.5.
DtlllR"tG7"". fbi

N ( %) (lifo) (%) CSoek..) 44vr,,' VoL TO' loE
PROCeSl[.v l'eR sa.
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4 52J.b 9lJ .;J 3 b)3 73 ,2 s,S"

5" 5S,8 !J4,/ 3j-J> ~ 1':'- 5> 7

TA BE,L 3.:1

B ~j TJ)I('UM = /1.7 ms.

AAa./TIIL Pfi"ef.~~"" fCPIi (N) fDItU'" (N) fllDC (1\1J L pl'ltJe~$ DOllli'tEt. 10
2

N (0/. ) (OM (0/0) ( Sf/(.) 1I1'1",7lfl v.l7"ooiDI
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.3 ro• 6 59,3 '-Il,/} 4/,'-1 l,t

If l P,O 6~s 52. ,g 50,0 tSJ,o

5" 83,1 65.1) 056,.3 5~.o ~,s

f1AIVTI1L PRoce~e~ !cPu (IV) PO~l/M1 (N)" f lIoc CAt) L ffi'CE.S'
Do O?'ie.t /oJ

N (%) .. fD/fUhl (.Iv) (%) (56" ) . I'1AIV7/1l vol701/ 1)1;
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f'Ilsc E:>$E.IV pe~ SE/(.

t 'l.~. b i. 5',2- 2.0,0 3.3,0 3,d

L "'7,J.. lt~'! 31. ,0 Lj/,S 4,8

3 5P'J 49,~ :3C;, 5 50,0 b,o

4 61,0 5b,f) I.ts,l.t 51>,S 6,'iJ

S 7?J.O 6/, ~ i.t1· !:>- 6 TJ1 7,S

sy:;f€£MPfUumETE.RS 89 ~£e.Ruil( VI'lAo" ttvEE O!?41MS I'1E7

T OJ/i4lh 1 .: T f>wvh ~ -= /1, 1 ms.

Tft8Ei- 3.3
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4.5.2 Ee~_~~!~!!~~_~od~!_~~!_!~~~_~~E~~~!!!~~~~_~~~Eui~~E~

M.b.v. een model gebaseerd op de in hoofdstuk 4.2 behandelde
theorie gaan we systeemeigenschappen bekijken waarbij in het systeem
twee processen in uitvoering zijn,welke een verschillend gebruiks
patroon hebben.
Deze processen zijn als volgt gedefinieerd:

Proces 1 : Dit proces

TDRill/ 1)

T
ADC

(1)

maakt gebruik van CPU, drum en ADC

12,5 ms ADRUM(1) 446

7.7 ms AADC(1) 870

Totale CPU-tijd = 6110 ms

Hieruit volgt:TCPU (1) = 6110 ms
446 + 870

4.6 ms

Proces 2: Dit proces maakt gebruik van CPU en drum

~RUM = 927TDRUM (2) = 12,5 ms

Totale CPU-tijd = 3490 ms

Hieruit volgt: TCPU (2) = 3490 ms
927

3.7 ms.

We definieren nu voor elk proces een dummy-faciliteit Voor
het registreren van de looptijden van proces 1 en proces 2, nl. DTTIMMY1
en DUMMY 2 met TDUMMY 1 TDUMMY 2 = 0.001 ms. We nummeren de

faciliteiten als volgt:

1) CPU

2) DUMMY 1

3) DUMMY 2

4) DRUM

5) ADC

dan:E(1) en E(2) volgt
446 870
-- --
1317 1317

o 0

o 0

o 0

o 0

o
o
o
o
o

0 1317

1 0

E(1)= 0 0

1 0

1 0

Voor de overgangsmatrices
1

0 0

0 0

E(2)= 1 0

1 0

0 0

1

928

o
o
o
o

927

928

o
o
o
o

o
o
o
o
o
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Voor de minimale looptijden geldt:
s

Lo (PROC£$!) =- ?= R
J
' (/) . TJ (I) =- /9,3 :.ek.

J'"

Lo (pfidC!$!.) = t I1j (1.) . TJ· OJ= /5,O!Lk.
J =1

Onder de bovenomschreven voorwaarden kan het systeem zich
in de volgende toestanden bevinden:

1) (1,1) d.w.z. zowel proces 1 als proces 2 hebben service aangevraagd
voor de CPU.

2) (1,3)
3) (1,4)
4) (2,1)
5) (2,3)
6) (2;4)
7) (4,1)
8) (4,3)
9) (4,4)

10) (5,1)
11) (5,3)
12) (5,4)

etc.

We veronderstellen nu dat de processen gelijke prioriteiten
hebben. Voor elke toestand kunnen we een evenwichtsvergelijking vol
gens vergelijking (4.3) (zie pag.' 23) opstellen.

P(1,1) (~1(1) + ~1(2)) = P(1,3)1.lo3(~? e 3/2) + P(1,4)1.lo4(2) e41 (2) +

+ P(2,1) 1.lo1 (1) e21 (1) + P(4,1)1.lo4(1) e41 (1) + P(5,1)1.lo 5(1) e51 (1).

P(1,3) (1.lo 1(1) + 1.lo 3(2)) = P(1,1) ~1(2) e 13 (2) + P(1,4)1.lo4(2) e43 (1) +

+P(2,3)1.lo 2(1) e21 (1) + P(4,3)1.lo4(1) e41 (1) + P(5,3)1.lo 5(1) e51 (1).

etc.

De oplossingen voor de toestandswaarschijnlijkheden luiden:

P1 = P(1,1)
P2 = P(1,3)
P3 = P(1,4)
P4 = P(2,1)
P5 = P(2,3)

P6 = P(2,4)

= 0,115
6 -8

=: 1, 7.10
= 0,139

-80,96.10
.,0,28.10-14

-83,21.10

P7 = P(4,1)
P8 = P(4,3)
P9 = P(4,4)
P10= p( 5,1)
P11 ", P(5,3)
P12= P(5,4)

0,053
-8

= 1,55.10
= 0,358
-= 0,064

. -81,86.10
0,215
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Uit deze waarschijnlijkheden kunnen we weer systeemparameters afleiden:

s raden
0,43

P6pU(2) = ~P1 + P2 + P3 = 0,25

P~pu(2) = ~P1 + P
4

+ P
7

+ P10 0,18

P(DRUM)(2) = P3 + P6 + P7 + P8 + P9 + P12 0,82

P~RUM(2) P7 + P8 + i P
9 = 0,23

P~RUM(2) P3 + P6 + ~P9 + P12 0,59

PADC (2) = P10 + P11 + P12 0,28

P1ro(2) 0,28

PinC(2) = °

-84,17.10

b) Overlaps

°CPU, DRUM = P3 + P7 = 0,25

°CPU, ADC = P10 = 0,06

°ADC, DRUM = P12 = 0,22

c) Gemiddelde looptijden:

L 1=T 2 =1-PDUMMY1.proces
P±nJMMy 1

24,0 sek.

L = T
proces 2 3 1 - P DUMMY 2 .TDUMMY 2 19,7 sek.

PDUMMY 2

Beschouwen we nu het geval, dat proces 1 een hogere priori
teit heeft dan proces 2, dan krijgen we de volgende vergelijkingen
volgens vergelijking (4.3) op pag. 23 (vergelijk het stelsel verge
lijkingen op pag. 39):
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P(1,1) (1·~1(1) + 0·~1(2)) = P(1,3)~3(2) e 31 (2) + P(1,4)~4(2) e41 (2)+

+ P(2,1)~2(1) e21 (1) + P(4,1)~4(1) e41 (1) + P(5,1)~5(1) e51 (1).

P(1,3)(~1(1) + ~3(2)) = P(1,1)·0·~1(2) e 13(2) + P(1,4)~4(2) e43(1) +

+P(2,3)~2(1) e21 (1) + P(4,3)~4(1) e41 (1) + P(5,3)~5(1) e51 (1).

etc.

In dit geval vinden we voor de systeemparameters:

(
f:PV(~) == o,~3

fcpv (2.) = 0, Ld md
\~PII (1.) II 0,/.3

(r
f ;IlUh [t) = P. 30

f D~u/l1 (1) '" 0, rS me t
f~""Uh(f.) .. CJ,"~-

1 18,3 sek. 10 (proces 1\proces 1 ')

1 25,7 sek.proces 2

Vergelijken we deze waarden met de uitkomsten van bezettingsgraden en
looptijden voor het geval,dat de beide processen dezelfde prioriteit
hebben, dan zien we,dat:

- de bijdrage in de bezettingsgraden t.g.v. proces 1 toegenomen is.

- proces 1 voortdurend aktief is; er treden voor proces 1 geen wacht-
tijden op,hetgeen blijkt uit:

1 1 • 10(proces 1)proces

P1 (2) = !cPU(1).TCPU(1)
CPU - -------

1proces 1

ADRUM( 1). 'rnRUM( 1)

1proces 1

Het feit dat proces 1 voortdurend aktief is tijdens de uit
voering betekent niet, dat elke service verleend door CPU of drum
voor proces 2 onderbroken kan worden,wanneer tijdens deze service een
aartvraag voor dezelfde faciliteit door proces 1 wordt geplaatst.
Bij het opetellen van de vergelijkingen, waarop het model is
gebaseerd~ i~ nl. geen rekening gehouden met het onderbreken van ser
vices; wanneer een service in behandeling is, wordt deze in zijn ge
heel afgewerkt. In het werkelijke systeem geldt voor bijv. de CPU,
dat de service voor een proces onderbroken kan worden,doordat een pro
ces met hogere prioriteit eerst "geserviced" wordt en dat de onder
broken service na afhandeling van de service voor het proces met hog-ere
prioriteit voortgezet wordt.
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Een andere benadering in het model t.o.v. een werkelijk computersysteem
is de volgende:
In het behandelde voorbeeld is overgang van toestand (1,1) naar toe
stand(1,2) (m.a.w. voor proces 2 wordt de service door de drum beein
digd) niet mogelijk,omdat proces 1 de hoogste prioriteit heeft. In
het werkelijke systeem bestaat deze overgang weI, afhankelijk van de
voorgeschiedenis van toestand (1,1).

In hoeverre dit model, waarin de processen verschillende
prioriteiten kunnen hebben, een betere benadering van de werkelijkheid
oplevert,dan computermodellen gebaseerd op Strijbosch [10J, moet nog
nader onderzocht worden.
Een verder onderzoek op"het gebied van dergelijke analytische modellen,
waarin voor aIle faciliteiten de aanvragen op prioriteitsbasis afge
handeld worden, lijkt interessant genoeg, wanneer men bedenkt dat men
daarmee het systeem gedetailleerder kan beschrijven en dientengevolge
de toepassingen groter worden. De mogelijkheid om bijvoorbeeld de opti
male prioriteiten van de programma's te bepalen is dan niet ondenkbaar.
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5. Simulatiemodellen

Bij het opstellen van een simulatiemodel van een computer
systeem kan men globaal genomen twee stadia onderscheiden:

1) Ret formuleren van een mathematisch model dat het computersysteem
of een gedeelte daarvan beschrijft. Dit houdt in, dat we de varia
belen, die het systeem beschrijven, en de relaties tussen die varia
belen moeten specificeren. De keuze van de variabelen hangt af van
datgene,wat men wil simuleren en van de mate van detail waarmee
men het systeem wil beschrijven.

2) Ret op grond van het geformuleerde mathematische model opstellen
van een zodanig flowdiagram, dat uit dat diagram het simulatiepro
gramma opgesteld kan worden. De struktuur van het flowdiagram zal
dus afhangen van de simulatietaal,die men wil gebruiken.
De laatste tiental jaren zijn een aantal simulatietalen ontwikkeld
die speciaal bedoeld zijn voor het simuleren van computersystemen,
zoals GPSS, SIMSCRIPT, GASP etc. (zie [16J, hoofdstuk 7).

Aangezien bij het performance-onderzoek v.h. DeS een simula
tiemodel gebruikt is geschreven in GPSS,volgt een korte beschrijving
van deze simulatietaal (Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen
naar [16J).

5.1 ~~~~~E~J~~~_~~_~~_~~~~E~!:~~E~~~:~r~!~~~:~~~~!~!3E_i~~~~2
GPSS is een blok-diagram-taal met een vaste set van blok

typen. M.b.v. GPSS kunnen faciliteiten, queues, geheugens, logische
bouwstenen zoals AND, OR etc. gedefinieerd worden. Elk blok represen
teert een aktie, die specifiek is voor een bepaalde operatie, die in
het systeem uitgevoerd wordt, zoals een store-operatie, het uitvoeren
van een datatransport naar een achtergrondgeheugen etc. Blokken kunnen
zodanig aaneengeschakeld worden, dat de volgorde van de uitgevoerde
akties overeenkomt met de volgorde van akties in het te simuleren sys
teem. In dit netwerk van blokken lopen zgn.transacties. De opeenvol
ging van akties in het computersysteem wordt gesimuleerd door de
stroom van transakties,welke in het netwerk vanhetene blok naar het
andere gaan. In het model worden de transakties gegenereerd (generate
blok) en aan elke transaktie wordt een aantal parameters toegekend.
Vervolgens beweegt de transaktie zich tesamen met andere transakties
door het netwerk van blokken. Nadat een voorgeschreven aantal trans
akties op een bepaald blok (het terminate-blok) is aangekomen, stopt
de simulatie. Gedurende de simulatie-run worden de gewenste statisti
sche gegevens verzameld.

Voor een voorbeeld van een simulatiemodel zie Appendix III.
Hierin wordt een GPSS-simulatiemodel beschreven van het geheugenge
bruik van het DeS.
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IV. BESCHRIJVING VAN RET DATA-COLLECTlNG-SYSTEM

Ret Data-Collecting-System (nes) is een real-time proces
computersysteem dat, behalve voo~ preventief onderhoud (1 uur per week),
kontinu in bedrijf is.
Ret systeem verzamelt en verwerkt periodiek procesgegevens van meet
opstellingen in het proeffabriekcomplex van de afdeling PDO. M.b.v.
het systeem wordt geen digitale regeling uitgevoerd.
In de proeffabrieken staan enkele tientallen installaties (plants)
waa=in op semitechnische schaal in kontinubedrijf wordt geexperimen
teerd met nieuwe of verbeterde olieverwerkingsprocessen.

Op grond van datgene wat in hoofdstuk II over het begrip
performanc~ gezegd is, kan men stellen dat de performance van het DCS
bepaald wordt door:

- de set van uit te voeren taken

- het computersysteem,bepaald door hardware en software

- de proceszijde v.h. nes

1. De taken van het nes

Ret DCS verricht de volgende taken:

1) De scanning-taak. Deze omvat de periodieke scanning van de plant
instrumenten en het vastleggen van de gemeten waarden in files, waar
bij gekontroleerd wordt, of de gemeten waardenbinnen de operatie-
en veiligheidsgrenzen liggen. Bij gekonstateerde overschrijding wordt
een alarmboodschap uitgezonden

2) Kommunikatie tussen operator en computer.
De operator in de proeffabriek krijgt informatie betreffende de
plants via een console bestaande uit invoermogelijkheden en een dis
play en typewriters. Deze kommunikatiemiddelen staan opgesteld in
de proeffabrieken.
Op initiatief van de operator verschijnt er een schema van de gese
lekteerde plant op het display met daarin aangegeven de laatst ge
meten data (drukken, temperaturen, flows),waarbij bovendien weerge
geven wordt, welke meetpunten zich buiten de grenzen bevinden en
welke meetpunten defekt zijn.
Ret schema van de plant wordt m.b.v. een disk (Data Disk) gegene
reerd. Via het invoerpaneel kan de operator de operatiegrenzen wij
zigen en een lopende proefperiode, waarin metingen aan een proef
proces verricht worden, beeindigen of een nieuwe periode starten.
Via de typewriters kunnen op aanvraag gegevens betreffende een plant
geprint worden (logging).

3) Dataverwerking.
Tijdens de scanning van de plantinstrumenten wordt het lopende ge
middelde van elk meetpunt berekend. Eenmaal per 10 min. worden de
lopende gemiddelden en gegevens voor het berekenen van de uiteinde
lijke standaarddeviaties opgeslagen voor latere rapportage (zie
punt 4)
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4) Data-output
Eenmaal per dag worden van afgesloten perioden via de lineprinter
overzichten gegeven van:

a) de gedurende die periode verzamelde en verwerkte data

b) de in die periode voorgekomen overschrijdingen van alarmgren
zen

c) de wijzigingen, die via het console zijn ingevoerd.

2. De Hardware van het systeem

Ret computersysteem is gebaseerd op een CDC-1700 computer
met randapparatuur en een CDC-1500 procesinterface.
Figuur 4.1 geeft de hardwarekonfiguratie van het DCS. In tabel 4.1
zijn enige technische details van de CDC-1700 computer + randapparaten
gegeven. De central-processing-unit (CPU) heeft twee general-purpose
registers, het A- en Q-register, en een aantal special-purpose registers
zoals de program-counter (P-register).Tijdens een Input/Output-operatie
via het A/Q-kanaal naar een randapparaat, bevat het ~register het
adres van dat apparaat, en het A-register bevat data, funktie of sta
tus die van of naar het betreffende apparaat gaan.



c

"Desr;~vvf(4-!

I
I

---'
I - - - - - - -j
I C.;4if 0 I,--
I RIp I

-- - - ---!

LIN'~ SYNC.

TIM£~
4AJIIL.(Jt!t

-r-ry ~ ~ll( COl'tPUT£!(
(}£"'£~II't"t>t( ",pur ~"I"f"'bIle

lLr.tetf.. er.
Pl.IMIT"-1tU'0 4 r", 4",~ :beE

IAl7l!!f.l(u#7 DIITI9 e.H"AI/oIEL
~O"'T"'O I. ellS

,I
T,p, r

TtE/fM ,.,A-r1tJ ~ Di.i rlfl ... oS !IV irCff £ Sr--- - -1 _
S"C'l.. i. P vLs. eOIJTIICT.5I m4&A/. ~5A IlIQ

i""f>uT
I'

u .. l,,#~r STflLL
(}LC~I TAPE I f}L.f!(H

I IIAliT 1- - - - -- - -t.. __ - ---
tile. -~ 5'YNeH.

2fi61( D~lJ'" D / a:;rtf{. 1- i.dr)janS

";~PVT

ll" r.,.t.J.
~o".. f- {: r. rl!/fl NIIL ":"Ut{-r.:DISK

RE.is.-rE!~,C.N'TlfDllE#f
O.lI-rt"VT

8DISc.

COli/soLE

L"T~HIIV~
DISPLAY3.aN 3.3 ,., Ra:£.l9y (!(.. t""'ics I..," -J);SI( 1)/SI\ OlJTPUT ....tn~~ ~

., pRI"/fI;-e I(s,

I/o

f'R,'vrelfls 5,P£f!.IAt.

Li~€ Plf'vr-E~ '-417£f? File. E.S
I
I

I DC. - IN7e~"FIICeS



- 47 

TABEL 4.1

Enige technische details van het DCS

1024 w0orden)
parity + protect bit

aIleen voor kerngeheugen

Central Processing Unit
Kerngeheugen 32K (1 K
Woordlengte 16 bits +

CDC 1700

YCycle-time 1,1 !Jos.
1 A/Q data kanaal
1 Direct storage access kanaal

Y16 Interruptlijnen (1 interne interruptlijn)

Drum 256 K woorden
gem. access-tijd 8 ms, transfer rate 125 K woorden/sek.

Disk 3.3 M woorden; accesstijd 0 - 190 rns
transfer rate: 78 Kwoorden/sek.

Line printer 132 characters per lijn
300 lijnen per minuut

Card reader/punch 250 kaarten/min. (bij lezen
50 kaarten/min. (bij ponsen)

De drum en de disk worden als een achtergrondgeheugen gebruikt;
in de software wordt geen onderscheid gemaakt tussen drum of disk.
Onder het Mass -storage-device (MSD) verstaan we dan ook de achtergrond
geheugens drum en disk tesamen. Het datatransport van en naar drum
of disk geschiedt via het direct-storage-access-kanaal (DSA-kanaal).
Direkt-storage-access geschiedt op basis van "cycle-stealing".
Het geheugen kan via het protect-bit van elk woord verdeeld worden in
een "beschermd" gedeelte waarin de real-time programma's zich bevinden
en in een onbeschermd gedeelte voor de background-programma's. De mag
netische tape-unit en de kaartlezer/ponser zijn in figuur 4.1 gestippeld
aangegeven, aangezien deze niet in de real-time omgeving gebruikt wor
den.
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3. De Software van het systeem

Ret softwaresysteem is het Shell Reference System,dat geba
seerd is op het standaard CDC 1700 Mass Storage Operating System (MSOS).
Ret belangrijkste onderdeel van het software systeem is de monitor,
die de supervisie heeft over het gebruik van alle hardware en software
faciliteiten door de verschillende gebruiker-programma's.

In figuur 4.2 is een schematische opbouw gegeven van de moni
tor. Wanneer de monitor een programma start, zorgt ,deze eerst dat het
programma van het achtergrondgeheugen naar het werkgeheugen wordt ge
transporteerd. Indien het programma klaar is, wordt de kontrole terug
gegeven aan de monitor. Ret lopende programma kan op twee manieren door
de monitor onderbroken worden: door een interrupt, die de uitvoering
van een programma met hogere prioriteit tot gevolg heeft 6f door een
monitorrequest, dat het programma zelf plaatst.
De belangrijkste requests zijn:

1) Read- en writerequests voor het toewijzen van I/O devices. Deze
requests worden in het programma geplaatst en gespecificeerd en wor
den op basis van prioriteit afgehandeld.

2) Timer-enSchedulerequests voor het toewijzen van CPU-tijd op basis
van prioriteiten met of zonder een gespecificeerde tijdsvertraging.

3) Space-' en Releaserequests, voor het toewijzen/vrijgeven van ruimte
in het werkgeheugen.

Uit figuur 4.2 blijkt dat de monitor bij het optreden van drie
verschillende gebeurtenissen het initiatief kan nemen: bij beeindigen
van een programma, door een programmarequest of door een interrupt.
Wanneer een programma of onderdeel van een programma beendigd wordt,
bepaalt de dispatcher op prioriteitsbasis welk programma in de scheduler
stack of in de interrupts tack vervolgens gestart gaat worden. Aanvragen
van programma's worden in de schedulerstack (wachtlijst van scheduled
programma's) geplaatst op grond van hun prioriteit door de Schedule
Request-Processor of door het klokprogramma. In de interruptstack wor
den aanvragen geplaatst door de Common Interrupt Handler. In de wacht
lijst van het klokprogramma worden aanvragen geplaatst door de Timer
Request-Processor. Ret klokprogramma houdt de real-time bij op grond
van interrupts van de line synchronised timing unit. Wanneer de tijd
aangebroken is waarop een programma in de wachtlijst gestart moet wor
den, wordt een aanvraag in de schedulerstack geplaatst.

Read- en writerequests worden op een wachtlijst per device
ingevoegd overeenkomstig de prioriteit. De aanvragen worden verwerkt
door de I/O-drivers. Wanneer het read- of writerequest uitgevoerd is,
wordt de kontrole teruggegeven aan het programma, dat de aanvraag
geplaatst heeft of aan de dispatcher.

Interrupts komen'decomputer binnen via een van de 16 interrupt
lijnen. Indien een interrupt plaatsvindt, start de common Interrupt
handler de bijbehorende interruptserviceroutine. Een op een interrupt
lijn optredende interrupt kan de CPU aIleen "interrumperen", indien
de inhoud van het bij die lijn behorende bit van het maskregister
(16 bits, een voor elke interruptlijn) een een bevat. Oe monitor :t.et



- 49 -

r IVT F.. /(/1. lJ PT":>
I WTEifN

EXUifN

r - ---- - - - -- - - -~-I
I C.OM1'10N rNr~I{NE

I fI VTa ,., liT.kt.Ok .-- IAff«ifl!.upr r. IVrt!If-e uP r

~I pI(D/fr/fl/l1h,4 H IIII/1:>t.lEl( PIfIlC~65al( I'fEs.r,9Jl(r

I I
I I
I VEl( IIDLtr ,

lI
I I
I YlIICHT"eN

I/o
kt.A;fj( , 'J<,)B

IEq .np ME",r
Dtf.iV6I(S I

plitJCES!>"~

I

I I"i>T"1I1f r

I
.. \.or

I
PIlDill./Il111A I J1(e4lJe~r I'lEQut!$r /l/.E Q uesr Ex iT lVI/if"

R. EQuEST ---. iii: "'TI/'f f----t 1"1t1lC.ESC;OI(S r-- E",jr

~
1/"NvlfAli.",,,

I I"'I('~CI!S$OI( p,,"oc Est.,,1( PItQ(J-/f~hlM

..."
I

I

5r l/l(..-

I $CH~OULIOl>

I Pliol!rllllh/1"
I

PI(Otlrtf~H1'11/ I I t
kt.AAR. D,,,P/9TCHI!I(

I I

I I
oj,

/'foil/iTo/(0- ___ --- - - - - --- - ---' ME I(!> I'll itT"

OfV1)ettI!.lfDKEIV

PIfDt#ttifn""



- 50 -

zodanig nullen en enen in het register dat interrupt-aanvragen van ge
lijke of lagere prioriteit dan die van het lopende programma opgehouden
worden. Het prioriteitsniveau van een interruptlijn is de priotiteit
van de bijbehorende interruptservice-routine. De hoogste prioriteit 18

15 en de laagste -1.
Externe interrupts (de lijnen 1 tim 15) worden verwerkt door de Common
Interrupt Handler, welke de registers en het prioriteitsniveau van het
onderbroken programma in een stack opslaat. Daarna wordt een nieuw
patroon van nullen en enen in het maskregister gezet overeenkomstig
de nieuwe prioriteit en wordt de bijbehorende interruptserviceroutine
gestart. Lijn 0 is gereserveerd voor interne interrupts, welke gege
nereerd worden bij het optreden van een Memory-protect-fout, een me
mory parity fout of een netspanningsstoring.

3·1 Ov~E!~~_~~~E_~~!_~ys!~~_£~!~ijke_~~~!~~

Enige belangrijke tot de systeemsoftware oehorende modules
zijn:

1) de automatische restart

2) Fortran arithmetic package. Dit module bevat subroutines voar
floating-point berekeningen en standaardfunkties zoals LOG,
EXP, SQRT enz •

.)) Job Processor. Deze heeft de supervisie over jobs die in bet
"onbeschermde" gedeelte van het geheugen lopeno

4) l"ile Systeem. Di t is een systeem van subroutines, die in (j'ortran
aan te roepen zijn. Door deze subroutines wordt het organiseren
van het gebruik van data door de gebruikerprogramma's verge
makkelijkt.

3.2 ~EE!~~~!~~EE~~~~~~

AIle plants die opgenomen zlJn in het DeS leveren in principe
eenzelfde input (temperaturen, drukken, stromen).
Daardoor bestaat de applikatiesoftware voor een groot gedeelte uit
een set van algemene applikatieprogramma's voor scanning, controle,
alarmering, rapportage etc.

De belangrijkste software bouwstenen zlJn geschetst in figuur
4.3 met daarbij aangegeven het prioriteitsniveau van de verschillen
de programma's. De modules in de linkerkolom kunnen niet in deze
priori tei tsstruktuur gevangen worden omdat deze hetzij." onder
"inhibit-interrupt" lopen, hetzij reentrant zijn.

a) SCAN.
Dit programma scant de meetpunten, controleert of de gemeten waarden
binnen de veiligheids- en operatiegrenzen liggen, alarmeert bij over
schrijden van deze grenzen de operator en slaat de gegevens op in
zgn. plantfiles.

b) CALVAR
Dit programma berekent uit de gemeten waarden afgeleide grootheden.
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In de huidige situatie wordt de scanning-taak verricht door het
achterelkaar uitvoeren van de programma's SCAN en CALVAR.

c) Het 10-minuten-programma.
Dit programma slaat eens per 10 minuten de lopende gemiddelden van
de gemeten waarden en gegevens voor het berekenen van d~ uiteindelijke
standaarddeviaties op voor latere rapportage.

d) Rapportage-programma.
Dit programma levert overzichten van procesgegevens van afgesloten
perioden.

e) Programma, dat het afsluiten van perioden bewerkstelligt.

f) Het GLC-dataverwerkingsprogramma. '

g) De console-programma's welke de kommunikatie tussen operator en
computer verzorgen.

4. De proceszijde van het DCS

Aan de proceszijde treffen we plants en consoles aan. Via i.nter
faces, die deels door het KSLA ontwikkeld zijn, deels door Control Data
geleverd zijn, vindt het transport van gegevens plaats ;~ussen plants, conso
les en computer. Direkt verkeer tussen consoles en plants via de interf'a
ces is niet mogelijk. Zoals in figuur 4.1 geschetst is, zijn er verschil
lende soarten in- en output:

1) Ana] age input.
Dit zijn temperaturen, drukken en flows. Via Analoog-digitaal-konver
tors (ADC) worden de analoge waarden omgezet in digitale getal1en.

2) Al of niet gesynchroniseerde digitale input. (Bij gesynchroniseerde
digitale input wordt een interrupt aan de computer gegeven, welke voor
de computer een sein is am bepaalde data naar de computer te transpor
teren) •
Hierbij is sprake van:

a) "logic-level"-inputj input van elektronische meetinstrumenten zoals
integratoren van gaschromatografen (gesynchroniseerd)

b) input van pulskontakten (gesynchroniseerd)~ pulskontakten van
gasmeters

c) input van schakelaarstanden (niet gesynchr.), b.v. alarmschakelaars.

3) Output naar externe registers.
Deze output stuurt elektronische schakelingen van het console (alarmering,
datadisc e.a.)

4) Latching relay output.
Hiermee worden de scanivalves (elke scanivalve kan een aantal drukken
meten) gestuurd.

5) In- ·en output voor de typewriters die in de fabrieken staan opgesteld.
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5. Ret kerngeheugen

De grootte van het kerngeheugen bedraagt 32K (1K = 1024 woor
den). Daarvan wordt ongeveer 14K in beslag genomen door het operating
system. De overige 18 K is beschikbaar voor gebruikerprogramma's.
De core-allocator wijst aan gebruikerprogramma's die uitgevoerd moeten
worden, geheugenruimte toe. Rierbij wordt eerst nagegaan welke geheu
gengedeelten reeds bezet en welke niet bezet zijn. Dit is mogelijk door
dat het toewijsbare geheugen (18 K) via pointers zodanig bedraad is,
dat door het afzoeken van de draad de weI en niet bezette gedeelten
opgespoord kunnen worden. De core-allocator wijst aan een programma
het kleinste stuk onbezet geheugen toe, dat nog voldoende groot is
om dat programma te bevatten. (best-fit-algorithme). Door deze organi
satie van het geheugen kan er fragmentatie van het onbezette gedeelte
van het geheugen optreden; tussen bezette gedeelten kunnen onbezette
stukken ontstaan. (zie figuur 4.4).

~ EHEU/SrI!N liEDI!U:',f

"EIifES£RVI££/cI:> voo~ 6K
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BJ9CIC(;1l0V"'1) - Pll0Crfl,hlr4's

figuur 4.4

In het DeS wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen
programma's:

real-time programma's

back-ground programma's

Van het toewijsbare geheugen is 12 K beschikbaar voor background
programma's. Wanneer echter de overige 6 K niet voldoende is voor de
real-time programma's wordt het gehele toewijsbare geheugen gereserveerd
voor de real-time programma's en worden de in uitvoering zijnde back
ground programma's naar het mass-storage-device "geswapped".
Dit houdt in dat de back-ground programma's niet aan bod komen, zolang
er een real-time programma in dat geheugengedeelte van 12 K staat
(zie figuur 4.4).
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6. Performance-aspekten van het DCS

Zoals reeds in Hoofdtuk I is opgemerkt, kunnen bij uitbreiding
van de taken van het DCS de volgende punten een begrenzing gaan vormen:

- de kapaciteit van het kerngeheugen

de kapaciteit van de drum

het aantal datatransfers van en naar de drum.

Om nu te kunnen bepalen hoeveel "ruimte" er nog is voor uitbrei
ding van de taken en waardoor deze ruimte begrensd wordt, is het nood
zakelijk een aantal meetbare parameters te vinden welke voldoende inzicht
in de performance van het DCS opleveren. Bij een aantal programma's
speelt het tijdsaspekt een grote rol:

de scanning-taak (scan en calvar) moet binnen 30 sekonden voltooid
zijn. (Deze grens is door uitbreidir.gvan het aantal plants reeds
verlegd naar 60 sekonden)

- de responsietijd van het console moet minder dan 5 sekonden bedragen.

De looptijden van SCAN, CALVAR en de console-programma's
mogen bepaalde maximale waarden dus niet te boven gaan.

In Hoofdstuk II hebben we gezien,dat de looptijd afhankelijk
is van de belasting van het systeem. De bezettingsgraden van de faci
liteiten geven een goede indikatie,hoe groot de belasting van het sys
teem is, en hoe de belasting verdeeld is over die faciliteiten. Om
inzicht te krijgen in de performance van het DCS is het~ nodig ge
gevens over de bezettingsgraden van aIle faciliteiten te verzamelen.
Een aantal faciliteiten worden slechts gebruikt door een programma. zoals
de scanivalves, de ADC's, typewriters etc. Slechts van die faciliteiten
is het interessant de bezettingsgraden te onderzoeken, waar wachtrijen
kunnen optreden, ofwe I die faciliteiten, die door meerdere programma's
gebruikt worden. Dit zijn in het DCS: CPU, DRUM en DISK.
Naast de bezettingsgraden van CPU, DRUM en DISK is het van belang e;ege
vens te verkrijgen van:

de belasting van het systeem t.g.v. de uitvoering van elk programma
afzonderlijk

- het geheugengebruik van de geheugenruimte,welke beschikbaar is voor
de gebruikersprogramma (zowel "fore-ground" - als "background"-pro
gramma" s.
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V. PERFORMANCE-METINGEN AAN RET DCS
====================~===========

In dit hoofdstuk wordt aangegeven,hoe de verschillende para
meters gemeten zijn en wat de resultaten van deze metingen zijn. Bij
de metingen is gebruik gemaak:t van:

- een hardware-monitor, de CPM-II (zie appendix I), voor het meten van
bezettingsgraden van CPU, drum en disk en de bijdragen van de verschil
lende programma's in de belasting van het systeem

- een software-monitor, welke gegevens verzamelt over het geheugenge
bruik,zoals bezetting van het geheugen en het aantal programma's
in core.

Om de gegevens over de gemiddelde belasting en de piekbelas
ting te verkrijgen, zijn metingen verricht gedurende verschillende tijds
interval len, nl. tijdsintervallen groter dan 12 uur en tijdsintervallen
waarin sprake is van piekbelasting (,..", 10 minuten).
Tijdens de verrichte metingen waren er 39 plants in bedrijf en werden
er ongeveer 870 analoge inputs "gescanned".

1. BEZETTINGSGRADEN VAN CPU, DRUM EN DISK

1.1 Ret meten van de idle-time van de CPU, en de aktiviteit van drum
en disk

Ret meten van de idle-time kan geschieden door te bepalen.
welk gedeelte van de totaal gemeten tijd de CPU een zgn. idle-loop
uitvoert. Wanneer de CPU niet aktief is (geen services uitvoert voar
processen) bevat de programcounter, het P-register, het adres van een
bepaalde geheugenlokatie. De idle-loop bestaat uit een spronginstruktie
naar deze geheugenlokatie. Door nu de tijd te meten,dat het P-register
het betreffende adres bevat, kunnen we de idle-tijd van de CPU bepalen.
Ret meten van de aktiviteit van drum en disk geschiedt door het regis
treren van de busy-signalen van drum en disk.

1.2 Resultaten van de metingen

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de bezettingsgraden van
CPU, DRUM, DISK en DSA-KANAAL bij gemiddelde belasting en piekbelasting.

Gemiddelde belasting Piekbelasting

CPU 24.7% 25.5%

DRUM 33.5% 35.3%

DISK 3.5% 0.0%
DSA-KANAAL 0.3% 0.5%

DRUM en DISK AKTIElt' 1.2% 2.4%

DRUM en CPU AKTI Elt' 4.8% 5.3%
DISK en CPU AKTIEF 0.9% 1.9%

Bezettingsgraden van CPU, DISK, DRUM en DSA-kanaal en
de overlaps tussen bezettingstoestanden

Tabel 5.1
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M.b.v. de gegevens van tabel 5.1 kunnen we de bezettingsgraden
grafisch weergeven, waarbij aangegeven is:

a) fraktie van de gemeten tijd, dat de CPU aktief is (~CPU)

b) fraktie van de gemeten tijd, dat een of beide I/O-faciliteiten
(drum en disk) aktief zijn (P I/O )

c) fraktie van de gemeten tijd, dat CPU en een of beide I/O-facili
teit aktief zijn

d) fraktie van de gemeten tijd, dat de drum, de disk en zowel drum
als disk tegelijkertijd aktief zijn

e) fraktie van de gemeten tijd, dat het systeem idle is (noch CPU
noch drum noch disk zijn aktief).

In figuur 5.1A en 5.1B zlJn de gegevens van tabel 5.1 gra
fisch weergegeven. Daarbij is de fraktie van de gemeten tijd, dat
CPU en drum en disk aktief z.ijn, nul verondersteld.
Tesamen met tabel 5.1 blijkt hieruit:

zowel bij piekbelasting als bij gemiddelde be1asting zlJn de bozet
tingsgraden laag; er is nog voldoende ruimte voor het opvoeren van
de belasting van de faciliteiten

- de drum is de zwaarst belaste faciliteit; bij toename van de belas
ting zal de drum als eerste een bottleneck vormen, tenminste wanneer
de verdeling van de belasting over de faciliteiten gehandhaafd blijft

- er treden kleine overlaps tussen bezettingstoestanden op, hetgeen
inhoudt, dat een kleine fraktie van de gemeten tijd (6 a 7%) meer
dan een proces tegelijkertijd aktief is. M.a.w. de multiprogrammerings
graad is laag. Dit betekent dat er ofweI weinig meer dan een proces
tegelijkertijd in uitvoering is, ofwe1 meerdere processen in uitvoe
ring zijn, waarvan het grootste gedeelte een kleine belasting op
CPU, drum en disk veroorzaakt.

2. DE BEZETTING VAN HEI' KERNGEHEUGEN

Het voor real-time programma's beschikbare kerngeheugen
bedraagt ongeveer 18 K. (1K = 1024 woorden). Met behulp van een software
monitor is onderzocht,hoe groot de bezetting van dit gedeelte van het
geheugen is bij gemiddelde belasting en bij piekbelasting.

2.1 De software-monitor

De software-monitor is een real-time programma,geschreven in
machinetaal, welke een aantal keren per tijdseenheid (1 tot 60 maal per
minuut) de bedrading van het geheugen nagaat en daaruit afleidt,welke
gedeelten van het geheugen bezet zijn. De gegevens van de samples wor
den in een achtergrondgeheugen opgeslagen en later door een datareduk
tie-programma verwerkt. De software-monitor heeft als enige de hoogste
prioriteit (9) van de real-time programma's. Daardoor kan tijdens het
nagaan van de geheugenbezetting geen verandering in de bezetting optre
den.
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De looptijd van het programma, dat de bedrading van het ge
heugen nagaat, is kleiner dan 1 millisekonde en de grootte van dat pro
gramma bedraagt ongeveer 200 woorden, zodat de performance van het sys
teem zo weinig mogelijk beinvloedwordt.

2.2 Meetresultaten

Figuur 5.2 geeft de ~etingen van de geheugenbezetting bij
gemiddelde belasting weer ( gemiddeld over ongeveer 13 uur) en figuur
5.3 bij piekbelasting (gemiddeld over 11 minuten). In beide figuren
is aangegeven het percentage van de totale gemeten tijd, dat de geheu
genbezetting resp. 0 - 1 K, 1 - 2 K, 2 - 3 K etc. bedraagt. Uit deze
figuren blijkt, dat:

- de gemiddelde waarden van de geheugenbezetting bij gemiddelde belas
ting resp. piekbelasting 1,7 resp 2,8 K bedragen

- zowel bij piekbelasting als bij gemiddelde belasting een klein per
centage van de gemeten tijd de geheugenbezetting groter dan 6 K is
(15,4% resp. 2,5%).
Dit duidt erop, dat er voor de real-time programma's nog voldoende
geheugenruimte over is voor het verhogen van het aantal real-time
programma's in het geheugen, en dat daarnaast nog voldoende ruimte
overblijft voor de back-ground-programma's.

In de praktijk blijkt echter,dat er vertragingen (10 a 1?
minuten) optreden bij het uitvoeren van background-programma's. Dat
betekent, dat gedurende deze 10 a 12 minuten de geheugenruimte, die be
schikbaar is voor background-programma's, toegewezen is aan de real
time programma's (zie hoofdstuk IV.5).
Uit de metingen blijkt dat een klein gedeelte van de tijd de geheugen
bezetting meer dan 6 K bedraagt. Dit zou erop kunnen duiden dat de ge
noemde vertragingen bij het uitvoeren van background-programma's een
gevolg zijn van geheugenfragmentatie: Real-time programma's staan in
het voor background-programma's beschikbare geheugen, terwijl er in de
voor real-time programma's gereserveerde geheugenruimte (+ 6 K) vol
doende ruimte is voor deze programma's.

In hoofdstuk VI.2 wordt onderzocht in hoeverre deze vertra
gingen een gevolg zijn van het niet efficient toewijzen van geheugen
ruimte.

In de figuren 5.4 en 5.5 Z1Jn de verdelingen van het aantal
real-time-programma's in het geheugen weergegeven bij piekbelasting
resp. gemiddelde belasting. Deze figuren geven een beeld van de verde
ling van het aantal in uitvoering zijnde processen. Ret gemiddeld aan
tal in uitvoering zijnde processen bedraagt bij gemiddelde belasting
resp. bij piekbelasting 1,9 resp. 2,7.

Tesamen met de in hoofdstuk V. 1 gesignaleerde kleine overlaps
kunnen we konkluderen,dat er weliswaar gemiddeld ongeveer tyee pro
gramma's in uitvoering zijn, maar dat het grootste gedeelte van de ge
meten tijd niet meer dan een programma tegelijkerti,jd gebruik maakt van
CPU, drum of disk. Dit is te verklaren, wanneer men bedenkt, dat een
aantal processen voor een groot gedeelte van de tijd, dat deze in uit
voering zijn, gebruik maken van andere facili tei ten dan de g'enoemde
drie (CPU, drum en disk).
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3. DE BIJDRAGE VAN DE AFZONDERLIJKE PROGRAMMA's IN DE BELASTING VAN
.BET SYSTEEM

3.1 Ret meten van de CPU-aktiviteit per prioriteitsniveau

Een bepaalde geheugenlokatie bevat het prioriteitsniveau
van de lopende CPU-aktiviteit. Dit, prioriteitsniveau komt overeen
met de prioriteit van het proces (programma), waarvoor de CPU op dat
moment een service verricht. Wanneer de CPU aktief wordt op een ander
prioriteitsniveau, wordt deze nieuwe ~aarde op die geheugenlokatie ge
zet. Via het uitlezen van bepaalde registers van de CPU op het moment.
dat de lopende prioriteit veranderd wordt, kan gedetekteerd worden hoe
lang de CPU aktief is op de verschillende prioriteitsniveau's. Dit
uitlezen van registers geschiedt m.b.v. de hardware-monitor.

3.2 Resultaten van de metingen

In tabel 5.2 is de CPU-aktiviteit weergegeven t.g.v. de ver
schillende prog~amma's bij gemiddelde belasting en bij piekbelasting.

Applikatie
software

Systeem
software

Prioriteits- Bij gemiddelde Bij
niveau belasting piekbel.asting

/Idle-time CPU 2 78,7% '(h,5%
Rapportage +
GLC-data ver- 3 0,2% 0,3%
werking

Afsluiten van
periodes + 4 0,1% 0,6%
logging

Console-
S +6 0,1% 0,4%programma's

1a-min. pro-
7 0,4% 0,6%gramma

Scanning-taak
8 3,5% 4,1%(Scan+Calvar)

J'~/o +ADC-drivers 11 13,7% 14,1%IlOverige eyeteem- 10 + 12 + 13 3,3% 3,4%software

CPU-aktiviteit t.g.v. verschillende groepen van programma's

tria-bel S.2
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Uit tabel 5.2 blijkt, dat:

- van de applikatieprogramma's de scanningtaak (SCAN + CALVAR) de
grootste belasting op de CPU veroorzaakt

- van de systeem-software de 1/0- en AD~-drivers de grootste belasting
op de CPU veroorzaken.

De CPU-aktiviteit kan m.b.v. de hardware-monitor gemiddeld
over een te kiezen tijdsinterval, bijv. 1 sekonde, weergegeven worden
per prioriteitsniveau. Dit stelt ons, tesamen met de kennis van de
struktuur van de programma's, in staat om van een aantal programma's
afzonderlijk de CPU-belasting te bepalen,inklusief de CPU-overhead van
het operating-systeem t.g.v. het uitvoeren van die programma's. Boven
dien kunnen we met de gegevens van de bezettingsgraden van CPU, disk
en drum (zie hoofdstuk V.1) de belasting op drum en disk t.g.v. een
aantal programma's bepalen.

Ter illustratie hiervan bepalen we uit de gegevens die we
m.b.v. de hardware-monitor verzameld hebben, de belasting van het sys
teem t.g.v. de scanning-taak (SCAN + CALVAR).

Ui t de struktuur van de programma's SCAN en CALVAR is bekend
dat het uitvoeren van SCAN CPU-aktiviteit op prioriteitsniveau S, 11
(drum- + ADC - driver) en 12 (Digitale Output) tot gevolg heeft, en
dat het ~itvoeren van CALVAR CPU-aktiviteit op prioriteitsniveau 8
en 11 (drum-driver) tot gevolg heeft.

In figuur. 5.6 is de CPU-aktiviteit (%) per sekonde weergegeven
op prioriteitsniveau 8 en 11. Bovendien is in figuur 5.7 de drum-ak
tiviteit (%) en het aantal drumaccesses per sekonde weergegeven tijdens
de uitvoering van het programma SCAN en CALVAR. Gemiddeld over een aaJltal
van dergeli,jke samples,zoals weergegeven in figuren 5.6 en 5.'(,levert
dat de gegevens in tabel 5.3 op.

CPU uitgesplitst in Totaal
Loop- bezettingsgraden op prio- DRUM aantal
tijd riteitsniveau's 8,11 en 12 Drumaccesses
(sek. ) 11 8 12

SCAN 18 25,0% 8,6% 1,70% 30,0% 446
CALVAR 15 22,0% 3,1% - 77,3% 927

Bezettingsgraden van CPU en drum en het aantal drumaccesses
gedurende uitvoering van SCAN en CALVAR.

Tabel 5.3

Omdat zodanige samples genomen z~Jn, dat bij benadering aI
leen SCAN en vervolgens CALVAR in uitvoering zijn, moet er gelden:

a) voor CALVAR: fcpu + PDRUM 100% (=102,4% volgens tabe] 5.3)

b) voor SCAN fcpu + fnRUM + PMUX = 10LP/o

(P is de bczettingsgraad van de ADC's + mUltiplexers)
) mux



1.- IX 1.,-45-16 I 0.0
2.2 IJl 13-46-17 I 0.1
0.6 I 13-46-16 I 0.0
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0._ I 13-45-20 I 0.0
0._ I 13-46-21 I 0.0
0.4 I n-46-22 I 0.0
0.6 I CpU- flKTlVlTEIT Op 13-46-23 I C. PV - A..kT/l'.JT£f r oP 0.0
lot> Ix 13--46-24 I 0.0
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19.'7 lX)(XXXXXX-XX 13-46-26 Ix 2.4
22.3 IxxxxxxxxxxX 13-46-2'7 I XXX)( 7.~

26.5 IXXXXXXx.xJCxxxx 13-46-21\ Ixxx 6.1
28.9 IXXx)r:xxXX)(XXXXX 11-46-2q I XXXX 7.5
29~1 I XXXXXXltXXXXX)(XX D-46-30 IX 2.9
25.1 I XXXX)(XXXXXXXX 13-46-31 lXXXXXxx 13.3
28.2 IXX,kX;lC.XXXXXXX)(X 13-46-32 I XXXX 7 ..!.
26.7 I XXXX·XXXXXXXXX 13-46-33 I xx X 6.1
25.8 Ixxxxxxxxxxxxx 13-46-34 j Xxxxxxx 15.0
30.4 lXX)(XX)()(:l(xX'ltxxxx 13-46-35 ,xxx 6.9
27.3 IxXxxxxxxxxxxxx 13-46-36 I XllllXX 9.4
26.0 IXXXxxxxxxxxxx 13-46-37 I XXXXXX 12.A
22.6 I xxxxxxxxxxx 1"1-46-38 I XX xxxx 12.4
27.0 IXxxxxxxxxxxxx 1.3-46-39 I XX 4.6
;>3.5 txxxxxxxxx:r;xx 13-46-40 (XXX 6.9
;>~.4 l.kxXXxXXxxxxxx "'-46-41 I xx X b.2
23.3 IXX)('XxxxxxXxx 13-46-42 IXXXX R.I
27.6 I XXXXXXXXXX)(XXX n-46-43 IXX 4.0
23.2 Ixxx}C)l'X,kXXXXX 13-46-44 IX 2.3
20.6 1 XXXXXXXXXX 13-46-45 IXXX 5.4
21.3 1 xXX-XXXXXXXx 13-46-46 IXX 4.1
20.e IXxxxxxxxxx 13-46-47 IXX 3.6 C'>
17.5 1 Xxxx')(Xxxx 1~-46-41l IX 2.2 V1

15.7 1xxxxxxxx 13-46-4"", I XX 3.6
16.4 1 xX-Xxx-XXX 13-_6--50 I Xli 3.1"
16.4 I xxxxxxxx 13-46-51 IX ;>.2
17.1 1 xxX")'xxxxx 13-46-SZ 1 1.0
20.8 IXXXXJ':'XXXXX 13-46-53 Ix 1.3
22 •• 1 xxxxxxxx XXx 13-46-S_ IX ?5
19.6 IXXxXXxxxxx 13--46-55 IXX 301
22.3 IXxx)'xxxXXXlC' 13-46-<;6 IX 2~·2

17.7 1 xxxxxxxxx 13-46-57 I XX '01
20.6 fXXXxx')(Xxxx 13-'6-58 IX 2.1
5.3 lxxx 13-46-59 I 0.0
0.0 1 13--47~ 0 1-··· /).0
0.0 I 1~-47- 1 I 0.0
0.0 I 13-47-·· 2 I 0.0
0.0 I 13-47- 3 I 0.0
0.0 I 13-_7- 4 I n.D
0.0 ( 13-47- 5 I 0.0
0.0 I 13-47" 6 I··· 0.0
0.0 I 13-47- 7 I 0.0
0.0 1 ·13-47-· 8 I 0.0
0.0 I 13-' 7- 9 I 0.0
a.o I 13-47-10 I 0.0
0.0 I 13-47-1 I 1 0.0
0.0 I 13-47-12 I 0.0
0.0 I 13-47-13 I 0.0
0.0 I 13-_7-14 I 0.0
0.0 I 13-0\7-15 I 0.0
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Rierui t voIgt dat" = 34,7% tijdens ui tvoering van het
.> muxprogramma SCAN.

Ret aandeel van de scanning-taak in de bezettingsgraden van
CPU en DRUM bedraagt:

a) CPU 16,7% waarvan 13,0% op prioriteitsniveau 11, 3,3%
--- op prioriteitsniveau 8 en 0,5% op prioriteitsniveau 12.

Wanneer we deze waarden vergelijken met de tabellen 5.1 en 5.2 blijkt
dat de scanning-taak het grootste aandeel in de belasting van CPU en
DRUM heeft.

op eenzelfde manier,als we dat voor de scanning-taak gedaan
hebben, kunnen we nagaan, hoe groot d~ belasting op CPU, drum en disk is
t.g.v. het uitvoeren van de verschille~de groepen van programma's. Er
blijkt dat een beperkt aantal programma's een niet te verwaarlozen be
lasting voor het systeem oplevert, wanneer deze programma's in uit
voering zijn. Dit zijn de volgende programma's:

SCAN
CALVAR
10-min. programma
GLC-data-verwerkingsprogramma
rapportage-programma
programma voor het af~luiten van perioden

In tabel 5.4 is van deze programma's aangegeven,hoeveel pro
cent van de totale gemeten tijd elk programma in uitvoering is en hoe
groot de gemiddelde looptijden van deze programma's zijn.

Percentage v.d. totale ge-
Gem. looptijd meten tijd, dat het program-
(sek) rna in uitvoering is

SCAN 18 3CY/o
CALVAR 15 25%

10-min.-progr. 15 3%
Rapportage progr. 8 - 40 1%

GLC-progr. ,.." 5 1%

Afslui ten van ,..., 4 1%
perioden

Tabel 5.4
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Rieruit blijkt,dat het GLC-dataverwerkingsprogramma, het
rapportageprogramma en het programma voor het afsluiten van perioden
een klein gedeelte van de totale tijd (ongeveer 1%) in uitvoering zijn
en dientengevolge een kleine bijdrage leveren in de belasting van ~et

systeem. Wat de CPU-belasting betreft blijkt dit ook reeds uit tabel
5.2.

Zoals we in hoofdstuk IV.6 hebben gezien, zlJn ook de loop
tijden van de programma's SCAN en CALVAR en van de console-programma's
een belangrijk performance-aspekte De looptijden van de consoleprogram
rna's zijn tot nu toe nog niet aan de orde gekomen. Deze looptijden
worden sterk beinvloed door het Data-Disc-displaysysteem van het DCS.
Van dit displaysysteem zijn geen nauwkeurige gegevens beschikbaar.
Wanneer de mogelijk aanzienlijke vertragingen van het display-systeem
(0,5 - 1 sek.) buiten beschouwing gelaten worden, kan op grond van de
metingen gesteld worden, dat de looptijden van de consoleprogramma's
maximaal 0,5 sek. bedragen. (De gemiddelde looptijd van de consolepro
gramma's is kleiner dan 100 ms). Omdat deze programma's geen noemens
waardige belasting op CPU, drum of disk veroorzaken, ligt het voor de
hand dit pakket programma's de hoogste voor applikatiesoftware beschik
bare prioriteit (9) te geven, dit om ook op momenten, waarop sprake
is van piekbelasting, de looptijden van de consoleprogramma's zo klein
mogelijk te houden.

4. RET SCAN, CALVAR EN 10-MINUTEN PROGRAMMA

De programma's SCAN, CALVAR en in mindere mate het 10-minu
ten programma hebben, zoals in hoofdstuk V.3 gebleken is een belangrijke
invloed op de belasting van het systeem. De looptijden van deze drie
programma's kunnen op grond van de gegevens uit de metingen uitgedrukt
worden als funktie van het aantal mass-storage-device-accesses (MSD
accesses), het aantal te scannen meetpunten en het aantal in bedrijf
zijnde plants.

De betrekkingen voor de minimale looptijden (minimaal houdt
in dat tijdens uitvoering van de processen deze voortdurend aktief zijn)
luiden als voIgt:

Voor SCAN: L sclW :; 77.Cf"'t· P + f~lIx .. 7;.cJlu}.N + {7;.,:!>o+ Tt,cpuj.t9.

Voor CALVAR: L T: p {r- ... ] AcALVAR. - (. CPu. • ~ I N~O of I I, CP/.I.. •

Voor 10-min. profIT.:L . 7":"c:"" . P -t. f T n:.o +- T1.cpu l.fJ,(0-......... ...... !



CPU-tijd gemiddeld over het aantal plants voor het uitvoe
ren van berekeningen voor een plant.
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met:

LSCAN ' LCALVAR en L10-min. zijn de looptijden van de programma's.

T1, CPU

T2 , CPU

T3, CPU

TMUX

TMSD

P

N

A

gemiddelde CPU-tijd t.g.v. I/O-driver voor een datatransfer
van of naar het mass-storage-device.

gemiddelde CPU-tijd t.g.v. ADC-driver voor het konverteren
van een meetwaarde.

gemiddelde tijdsduur benodigd voor het konverteren van een
meetwaarde (multiplexers + ADC).

gemiddelde tijdsduur benodigd voor een datatransfer van of
naar het mass-storage-device.

aantal in bedrijf zijnde plants.

aantal te scannen meetpunten.

aantal M50-transfers.

In de huidige organisatie van deze programma's wordt als
mass-storage-device de drum gebruikt.
Voor de bezettingsgraden van CPU, MSD en multiplexers + ADC (MUX)
geldt,onder de voorwaarde dat slechts dat ene programma in uitvoering
is:

Voor SCAN : fCPu(1) T1,CPU' P + T3,CPU' N + T2 ,CPU' A

LSCAN

fMUxC 1)
TMUX ' N

LSCAN

PMSD(1)
TMSD ' A.

LSCAN

Voor CALVAR PcPU( 1) T1•CPU • P + T2 ,CPU' A

LCALVAR

fMSD(1) TMSD• A

LCALVAR

Voor het 10-min. programma:

PCPU(1) T1•CPU • P + T2 •CPU ' A

L10-min.

fMSD( 1)
TMSD ' A

L10-min.
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Voor de programma's SCAN en CALVAR kunnen de parameters in
deze betrekkingen afgeleid worden uit tabel 5.3.Voor het 10-minuten
programma kunnen op eenzelfde manier deze parameters afgeleid worden.
In tabel 5.5 zijn deze parameters gegeven. Die parameters, die afhan
kelijk zijn van de bufferlengte, waarmee data van drum naar het kern
geheugen geschreven worden, zijn bovendien gegeven als funktie van de
bufferlengte.

Met behulp van deze eenvoudige betrekkingen kan de invloed
van ve~anderingen van de verschillende parameters op de looptijd van
elk programma afzonderlijk en de bezettingsgraden t.g.v. het uitvoeren
van dat programma bekeken worden; de optredende interaktie bij het
uitvoeren van twee of meer programma's kan door deze betrekkingen niet
beschreven worden.

4.1 Ret vergroten van de bufferlengte

Ret vergroten van de bufferlengte heeft tot gevolg dat het
aantal drum-accesses (als masa-storage-device wordt de drum gebruikt)

\gereduceerd wordt. In figuur 5.8A iB de looptijd voor de drie programma's
gegeven als funktie van de bufferlengte. De bufferlengte is gegeven in
sectoren (1 sector = 96 woorden; 1 woord = 16 bits). We zien dat een
reduktie van 22 - 60% optreedt. Dit is niet verwonderlijk, wanneer men
bedenkt,dat de gemiddelde tijd nodig voor een drumtransfer bij de h~i

dige bufferlengte van 1 sector voor 85% bestaat uit access-tijd. Bo
vendi en wordt bij vergroting van de bufferlengte de I/O-driver minder
gebruikt, hetgeen reduktie in de CPU-tijd oplevert.

Bij bufferlengten groter dan 4 sectoren treedt vrijwel geen
verdere reduktie Ope Dit is het gevolg van de grootte van de files:
de meeste plantfiles hebben een grootte van ongeveer 2 - 4 sectoren;
slechts enkele files zijn groter.

4.2 Ret varieren van TMSD

Omdat het niet ondenkbaaria dat in de toekomst een ander
achtergrondgeheugen (b.v. disk) als mass-storage-device gebruikt
wordt i.p.v. de hUidige drum, wordt de invloed bekeken van het varieren
van TMSD. Vergroten van TMSD houdt in, dat bij dezelfde software-or
ganisatie het mass-storage-device trager wordt.

Uit figuur 5.&8 blijkt, dat verandering van TMsD de grootste
invloed heeft op CALVAR, en in mindere mate op het 10-minuten programma
en SCAN, hetgeen het gevolg is van het feit,dat CALVAR het meest van
het mass-storage-device gebruik maakt.
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VI MODE11ERING VAN HET DCS

In het vorige hoofdstuk is gebleken, dat:,
- de scanning-taak het grootste aandeel in de belasting van het DCS

heeft

de bezettingsgraden van CPU, drum en disk laag z1Jn en bovendien
de geheugencapaciteit bij de huidige belasting ruimschoots voldoende
is.

Aangezien de scanning-taak periodiek (in de huidige orga
nisatie elke 60 sekonden) uitgevoerd moet worden, wordt het vergroten
van het aantal te scannen meetpunten begrensd door de looptijd van
deze taak. Immers, uitbreiding van het aantal meetpunten heeft ver
groting van de looptijd tot gevolg. Reduktie van deze looptijd bete
kent, dat het aantal meetpunten dat nog aangesloten kan worden, ver
groot kan worden.

In dit hoofdstuk wordt m.b.v. modellen onderzocht wat de
invloed van andere scanning-organisaties is op:

- de bezettingsgraden van CPU, drum en disk en de looptijd van de
scanningstaak. Dit geschiedt m.b.v. analytische modellen, welke
juist voor het onderzoeken van deze systeemparameters geschik e hulp
middelen blijken te zijn (zie hoofdstuk 111.3). Bij berekeningen
m.b.v. deze analytische modellen is gebruik gemaakt van bestaande
programma's welke SNI ontwikkeld heeft (0. Snel).

- het geheugengebruik. Dit wordt onderzocht m.b.v. een simulatiemodel.

1. Analytische modellen van het DCS

Reeds uit de resultaten van de metingen, zowel bij piek
belasting als bij gemiddelde belasting, (zie figuur 5.1) is gebleken,
dat er slechts aen klein gedeelte van de gemeten tijd ~er dan een
proces tegelijkertijdvan cpu, drum of disk gebruik maakt. Aangezien
de bezettingsgraden van deze faciliteiten toch al laag zijn, ligt
het voor de hand de scanningtaak zodanig te organiseren, dat een
groter gedeelte van de tijd meer dan een proces tegelijkertijd
aktief is.
In de huidige scanning-organisatie wordt niet tegelijkertijd gebruik
gemaakt van CPU, DRUM en ADC' s + multiplexers. We proberen nu een
zodanige organisatie te ontwikkelen, dat er overlaps tussen bezettings
toestanden van CPU, DRUM en ADCls + multiplexers kunnen optreden,
doordat er meer dan een proces in uitvoering is (zie figuur 6.1).

Hierdoor wordt de looptijd van de scanning-task gereduceerd
door tijdwinst t.g.v. overlaps tussen bezettingstoestanden, hetgeen
tot gevolg heeft dat de bezettingsgraden van CPU, drum en multiplexers
+ ADC's gemiddeld over het tijdsinterval, dat de scanning-taak in
uitvoering is, zullen toenemen.

Bovendien gaan we de invloed bekijken van de vergroting
van de bufferlengte waardoor het aantal drum-accesses verminderd wordt.
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fc.PLI

p.c;o

totale geobserveerde tijd = 100%
looptijd = 33 sek.

Huidige scanning-organisatie

~"i".,. (.F ,.,6.111. )~O -1oIIC'L j re/r,s1V
i;·'" IIk.T"ILF

f'~/o

totale geobserveerde tijd
looptijd < 33 sek.

Nieuwe scanning-organisatie

100%

Bezettingsgraden van cpu en IjO-faciliteiten (DRUM en ADC's + multi
plexers) tijdens de uitvoering van de scanning-taak.

Figuur 6.1

In het vervolg worden drie methoden behandeld, welke een
reduktie van de scanning-duur tot gevolg hebben. M.b.v. analytische
modellen wordt berekend wat de invloed van deze methoden afzonderli,ik
is op:

- de bezettingsgraden van cpu en drum gemiddeld over het tijdsinter
val, dat de scanningtaak in uitvoering is.

de looptijd van de scanning-taak.

Bovendien wordt de invloed van de variatie in TMSD bekeken,
hetgeen van nut kan zijn wanneer i.p.v. de drum overgegaan wordt op
een ander mass-storage device (b.v. disk).

In Appendix II worden de gebruikte analytische modellen van
het DCS behandeld. Bij berekenen van bezettingsgraden en looptijd
van de scanning-taak wordt uitgegaan van de gegevens in tabel 5.5,
m.a.w. er is verondersteld dat er 39 plants in bedrijf zijn en dat
ongeveer 870 meetpunten "gescanned" worden.

Bij deze methode zijn zowel SCAN aId CALVAR tegelijkertijd
in uitvoering. In figuur 6.2 is het verschil aangegeven met de hui
dige organisatie.

Indien de scanningtaak volgens methode 1 wordt uitgevoerd,
is het noodzakelijk deze beide processen te synchroniseren door ge
bruik te maken van in het systeem beschikbare semaforen.
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Figuur 6.2

I'iOc.oIliV .. I IS'UI+ L
~c._~_~_~_~~~ .~ ~ALv~~

o 30sek. 6.selc. - t

methode I
SCAN en CALVAR worden
tegelijkertijd uit
gevoerd

In figuur 6.3. A en 6.3. B is weergegeven welke invloed het
vergroten van de gemiddelde duur van een data~ransfervanofnaar het
mass-storage-device (TMSD) heeft op de looptijd van de scanningtaak,
en de bezettingsgraden van CPU en MSD. In figuur 6.3 is bovendien
de huidige organisatie van de scanning weergegeven. Hierui t b Li,jkt
dat met methode I:

- De looptijd van de scanning-taak met ongeveer 10 sekonden gereduceerd
wordt.

De bezettingsgraden van CPU en MSD groter zijn dan bij de huidige
scanning-organisatie.

- Bij toename van TMSD de bezettingsgraad van het MSD (PMSD) toeneemt,
en de bezettingsgraad van de CPU (PCPU) afneemt.

Bij methode I en in mindere mate bij de huidige scanning
organisatie vormt het mass-storage-device een bottleneck. De snelheid
van het MSD bepaalt hoofdzakelijk de snelheid,waarmee de scanning
taak uitgevoerd wordt.

In het huidige systeem wordt gebruik gemaakt van een drum.
De gebruikte bufferlengte bij filetransfers is meestal 1 sektor
( =96 woorden; 1 woord = 16 bits). .
Zoals in hoofdstuk V.4.1 reeds vermeld is, bestaat bij bufferlengte
" 1 sektor de gemiddelde tijd benodigd voor een drumtransfer voor
05% uit accesstijd. Men kan dus een reduktie in de scanning-<iuur en
in de bezettingsgraad van de drum verwachten, wanneer de bufferlengte
vergroot wordt.

In figuur 6.4A en 6.4B
is de invloed hiervan op de bezet

tingsgraden van CPU en DRUM en op de looptijd van de scanning-taak weer
gegeven. Hieruit blijkt dat:
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- reduktie van de looptijd van de scanning-taak en van de bezettings
graad van de drum optreedt bij vergroting van de bufferlengte
(vgl. figuur 5.S.A)

CPU bij benadering konstant blijft, doordat bij vergroting van de
bufferlengte ook reduktie in cpu-tijd optreedt.
(De drum-driver wordt bij toename van de bufferlengte minder ge
bruikt)

- PCPU en PDRUM gaan bij toename van de bufferlengte naar elkaar toe;
de belasting op het systeem wordt dUB blijkbaar beter over drum en
cpu verdeeld~ Omdat de scanning-taak bovendien het grootste aandeel
in de belasting van het DCS heeft, zal deze betere verdeling in
grote mate merkbaar zijn in de totale belasting. Bovendien zal de
belasting van het systeem meer vergroot kunnen worden bij een gro
tere bufferlengte dan de huidige, voordat er een bottleneck optreedt.
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De scanning-taak wordt verdeeld over twee of meerdere
"programma-sets", waarbij elke prograJl1IJ:l.aset bestaat uit een gedeelte,
waarin een aantal meetpunten "gescaJlI)ed" worden (vgl. SCAN) en een
gedeelte, waarin afgeleide grootheden berekend worden (vgl.CALVAR).

De huidige struktuur van de scanning blijft gehandhaafd,
slechts de scanning-taak wordt in meerdere sub-taken gedeeld, welke
tegelijkertijd uitgevoerd worden.
Hierbij moet ervoor gezorgd worden, dat in elke programmaset ongeveer
evenveel punten "gescanned" worden.

In figuur 6.5.A en 6.5.B is de invloed van een vergroting
van de gemiddelde duur van een datatransfer van of naar het mass
storage-device (TMsD) op de bezettingsgraden van CPU en MSD, en op
de looptijd van de scanning-taak weergegeven, zowel voor deze methode
als voor de huidige scanning-organisatie. Ook hier blijkt, dat bij
toename van TMSD de looptijd van de scanning-taak toeneemt, en de
bezettingsgraden van MSD en CPU toe- resp. afnemen; dit als gevolg van
het feit, dat het mass-storage-device een bottleneck vormt bij grote
TMSD (vgl. methode I). Uit figu.ut 6.~ blijkt bovendien, dathet
verdelen van de scanning-taak over meer dan twee sub-taken niet veel
reduktie meer oplevert dan bij twee sub-taken, hetgeen het gevolg is
van de hoge belasting van het MSD; bij hoge belasting van het MSD
wordt de scanningduur nl. hoofdzakelijk door de snelheid van het MSD
bepaald. Verdere verdeling van de scanning heeft dan geen zin meer!

In figuur 6.6A en 6.6B is de invloed van vergroting van de
bufferlengte op bezettingsgraden van CPU en drum en op de looptijd
van de scanning-taak weergegeven. Ook hier zien we opnieuw reduktie
van de looptijd van de scanning-taak en een betere verdeling van de be
lasting van CPU en drum als gevolg van het vergroten van de bufferlengte.
Omdat nu bij grotere bufferlengte de drum minder hoog belast is, zien
we ook bij meerdere sub-taken nog een reduktie van de scanning-duur
optreden, welke bij 5 programma-sets zelfs minder dan een-derde van
de huidige scanning-duur kan bedragen (9,5 sek.).

Opmerking: Het effekt, dat bij vergroting van de bufferlengte PDRln1
afneemt en PCPU toeneemt (balancering), treedt aIleen op,indien er
zorg voor gedragen wordt, dat de verschillende programma-sets op ver
schillende tijdstippen gestart worden, en weI zodanig, dat er zo min
mogelijk CALVAR-gedeelten tegelijkertijd in uitvoering zijn. Het CAL
VAR-gedeelte veroorzaakt een grote belasting op de drum (zie tabel
5.3 op page 64). Wanneer meer CALVAR-gedeelten tegelijkertijd in
uitvoering zijn,zal dit een hoge belasting van de drum en daarom
wachttijden tot gevolg hebben.
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1.3 Methode III: Splitsen van de scanning-taak in MVX- en dataver-
~~E~~~~!~~:------------------------------------------------

De scanning-taak wordt in twee onderdelen gesplitst, welke
na elkaar uitgevoerd worden:

a) Ret scannen van de meetpunten en het opslaan van de gemeten waar
den in core-resident files. Dit gedeelte veroorzaakt dus vrijwel
aIleen belasting op de CPU t.g.v. de ADC-driver + CPU-overhead
en op de multiplexers + ADC's. Deze scanning van de meetpunten
geschiedt door het parallel bedrijven van de ADC' s en multiplexers
(er zijn in het huidige systeem twee ADC's aanwezig).

b) Het tegelijkertijd uitvoeren van:

- het opslaan van de in de core-resident files staande meetwaarden
in de plantfiles (deze zijn niet core-resident), en het kontro
leren of de gemeten waarden binnen de operatie- en veiligheids
grenzen liggen (vgl. SCAN)

- het uit de meetwaarden berekenen van afgeleide grootheden (vgl.
CAINAR) •

In het eerste gedeelte wordt aIleen gebruik gemaakt van
CPU en ADC's + multiplexers, in het tweede gedeelte van CPU en drum.

Het eerste gedeelte van de scanning-taak, welke we de
MUX-taak zullen noemen, kan verdeeld worden in twee of meerdere sub
taken afhankelijk van het aantal ADC's, dat beschikbaar is. Hierdoor
wordt een verhoging van de multiprogrammering bewerkstelligd. Een
voordeel van deze methode is,dat software-technisch gezien zander
al te vee1 moeite uitbreidingen aan de proces-zijde van de computer
configuratie opgevangen kunnen worden.

Figuur 6.7A en 6.7B geven de' invloed weer van het verdelen
van de MUX-taak over meerdere subtaken op de bezettingsgraad van de
CPU en de duur van de MUX-taak.
Bovendien is aangegeveri, wat de invloed is van het opvoeren van de
snelheid van de kombinatie "multiplexers + ADe". (De gemiddelde tijd,
benodigd voor het konverteren van een meetwaarde (multiRlexers +
ADC) is in het huidige systeem 7.7 ms). Uit figuren 6.7 en 6.7B
blijkt, dat:

a) het splitsen van de MUX-taak aanvankelijk een grote reduktie van
de duur tot gevolg heeft, maar bij toenemen van het aantal sub
taken vermindert dit effekt, omdat dan de CPU een bottleneck gaat
vormen.

b) Het opvoeren van de snelheid van multiplexers+ADC reduceert welis
waar de duur enigszins, maar veroorzaakt ook een aanzienlijke ver
hoging van de belasting op de CPU, doordat de CPU dezelfde hopvee1
heid instrukties in kortere tijd moet uitvoeren.
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Ret tweede edeelte van
met het parallel uitvoeren van vgl. methode I),
met dien verstande, dat in het SCAN-programma nu geen meetpunten
meer "gescanned" worden, maar aIleen gekontroleerd wordt of de
meetwaarden binnen de operatie- en veiligheidsgrenzen liggen,
waarna de gegevens in de plantfiles worden opgeslagen. De proces
sen, die dan tegelijkertijd in uitvoering zijn, maken beide aIleen
gebruik van drum en CPU. Bovendien hebben deze twee processen on
geveer dezelfde looptijden. Zoals in figuur 6.8 is weergegeven
hebben deze beide factoren tot gevolg, dat:

De looptijd van dit tweede gedeelte van de scanning-taak: gere
duceerd wornt hLj vergroting van de bufferlengte, maar dat de
bezettingsgraad van de drum hoog blijft.

- Een betere verdeling van de belasting van drum en CPU bij vergro
ting van de bufferlengte, zoals bij methode I het geval is, hier
niet optreedt~ Door bij deze methode eerst de meetpunten te
scannen en daarna de gegevens te kontroleren en in files op te
slaan, wordt daarmee bewerkstelligd dat in het eerste gedeelte
van de scanning-taak P CPU en in het tweede gedeel te P DRUM groot
zijn.

Tot slot is in figuur 6.9 de totale duur van de scanning
taak weergegeven als funktie van de bufferlengte.
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Wanneer,we van de drie m~thoden nagaan van hoeveel facili
teiten de processen, die de scanning-taak uitvoeren,gebruik ma
ken, blijkt het volgende:

a) Bij methode I ~aken de processen gebruik van CPU, drum en ADC +
multiplexers, en weI zodanig, dat overlaps tussen bezettings
toestanden van deze faciliteiten kunnen optreden.

b) Bij methode II kunnen eveneens overlaps tussen bezettingstoe
standen van CPU, drum en ADC + multiplexers optreden, mits
de uitvoering van de verschillende programma-sets op zodanige
tijdstippen gestart wordt, da~ zo min mogelijk CALVAR-gedeel
ten tegelijkertijd in uitvoerlng zijn.

c) Bij methode III kan in het eerste gedeelte aIleen een overlap
van bezettingstoestanden van CPU en ADC + multiplexers ontstaan;
in het tweede gedeelte aIleen tussen CPU en DRUM.

Wanneer we het verband tussen looptijd van de scanni~-taak

en doorzet voor de drie methoden bekijken, zal dit voor methode I
en II ongeveer hetzelfde zijn (bij beide methoden kunnen in onge
veer dezelfde mate overlaps tussen bezettingstoestanden van CPU,
DRUM en ADC + multiplexers ontstaan); bij methode III zal dit ver
band niet hetzelfde zijn, omdat de processen zodanig gestruktureerd
zijn, dat aIleen overlaps tussen bezettingstoestanden van CPU en
ADC + multiplexers of CPU en DRUM kunnen optreden. (vgl. hoofd
stuk 11.2). In figuur 6.10 is dit verband voor de drie methoden
weergegeven.

-1)00 "! il£T

Looptijd van de scanning-taak als funktie
van de doorzet bij methoden I, II en III

Figuur 6.10
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In figuut 6.11
A

zlJn bezettingsgraden van drum en CPU ge
middeld over de duur van de scanning-taak bij methode I en II
en bij de huidige organisatie van de scanning aangegeven als funk
tie van de bufferlengte. Zoals gebleken is, geeft methode III een
beduidend hogere bezettingsgraad van de drum gedurende het tweede
en grootste gedeelte van de scanning-taak.

Wanneer men deze waarde middelt over de gehele duur van de
scanning-taak komt de gemiddelde bezettingsgraad van de drum bij
methode III vrijwel overeen met die van methode II. Het vergelij
ken van deze gemiddelden levert echter geen juist beeld op van de
resultaten. Tesamen met figuur 6.11B blijkt dat:

a) De reduktie in looptijd bij methode I het minst is, maar dat
dit gepaard gaat met lagere bezettingsgraden van CPU en drum.
Dit is het gevolg van de bij methode I noodzakelijke synchro
nisatie van SCAN en CALVAR.

b) Zowel methode I als methode II bij vergroting van de buffer
lengte een daling van PDRUM tot gevolg heeft, en een betere
verdeling van de belasting optreedt, hetgeen niet het geval
is bij methode III (zie figuur 6.sA).

c) De reduktie van de duur t.g.v. vergroting van bufferlengte
het grootst is bij vergroting van 1 sektor naar 2 sektoren.

Samenvattend kan men stellen, dat methode I en II te ver
kiezen zijn boven methode III.wanneer men de inspanningen die
het kost om de software te wijzigen buiten beschouwing laat. Soft
ware-technisch gezien geniet methode III de voorkeur, omdat hiermee
zonder al te veel wijzigingen uitbreidingen opgevangen kunnen
worden. Er zal echter rekening gehouden moeten worden met de rnogc
lijk hierbij optredende hoge PCPU en PDRUM.



- 89 -

Bre·c.TTI',vq.StiR"DEN VIIN CP/A. E.N DRuM Btl D~ H/.Iloi tfE SC4NNIII/4-

ORQfJ/vIS4'TtL: 1 /1ETHIJDE:X eN fl1e.TtloD£JL '

SCIJA/NIN &-or?a 1f.A/1$/JT/E

:z:
Jll/ /0 I G:- E.

1'1Co 7'#0 .De

/1e 7.¥,1Ol!

fI-
:I 

JI-\

'\

",\:,-" ..............
........ --...... '""A-._

...... --" ------... ........_ --------4- ~DC"I1(.1X), --........ _---.---"':::.----~------- ... - fc:pu (JrJ
~--- -- .......... - " -----+- PI>RIIH C%.)

4--_ -.::::-.--.::.-~--------------.... -f'cpv. (x)
~----------- ---1fo- f'P~Uf1 (1-1)

__ - ------ --- -----fc..p/A. (H) .......------

60

80

p
(%)f

10

ricruvR, 6.,,11

'-4 --+
i3IJF'&~RL£"'6i-iE

(fMNrl9' s~C7Mel/,,)

''0

L OO~ r~' D Vlt"; DE SC/lA/A/tN(}-Tf//fK f3~ De. HIIID (~E $!'AN4'W4-

oR..CrI1Nis,47ie. • Mf!7"1I0oe r..> herNo(j6, JI;, eN H67J.l.rJot:. 11%.

JI.
r

:II -

\
'\

\.

"' ..... .........
.....

--....--------------------e_ II

\

\
\ \.
....~ \.
~~~

................ "'-:,--
............. .......-~-------------- ... -I.

....................... _------ ....
x---- __~ ---------~-m----------Jr

30.

10

It ---+
f3 v P Fe R Le.IVQ-Te.
(1II1 VTAI-. ~C7'ORe:N)

r;CruuR..,6,//.B



- 90 -

Na het beschouwen van verschillende scanning-methoden is
het interessant te onderzoeken ~oever het aantal plants uitge
breid kan worden gelet op:

a) de looptijd van de scanning-taak.
Het is noodzakelijk, dat de scanning binnen een bepaald tijds
interval voltooid is.

b) de bezettingsgraden van CPU en drum t.g.v. de uitvoering van
de scanning-taak. Daarnaast zal er interaktie met de overige
real-time programma's optreden. Naast de belasting t.g.v. de
scanning-taak moet er dus nog voldoende "ruimte" overblijven
om de andere real-time programma's aan bod te laten komen.

In hoofdstuk V.3.2 (pag.67 ) zijn een aantal programma's
genoemd, die een niette verwaarlozen belasting voor het systeem
opleveren, wanneer deze aktief zijn. zoals het rapportageprogramma,
GLC-dataverwerkingsprogramma, het 10-minutenprogramma etc. Naast
de programma's,die de scanning-taak uitvoeren, veroorzaakt alleen
het 10-minutenprogramma ongeveer eenzelfde belasting op drum en
CPU.

De andere in hoofdstuk V.3.2 genoemde programma's belasten
hoofdzakelijk de CPU en de disk en dan nog in mindere mate dan de
scanning-programma's en het 10-minutenprogramma. Wanneer we nu de
invloed bepalen van de interaktie van een programma, vergelijk
baar met het 10-minutenprogramma, en de scanning-programma's op
de duur van de scanning-taak, p CPU en P DRUM' zal di t reeds een
goede indikatie geven:

- hoeveel de looptijd van de scanning-taak kan toenemen als gevolg
van het in uitvoering zijn van andere programma's

- welke "ruimte" er nog beschikbaar moet zijn om andere programma's
aan bod te laten komen.

In figuur 6.12A en 6.12B is de invloed van de genoemde in
teraktie op bezettingsgraden van drum en CPU, en op de looptijd
van de scanning-taak weergegeven, waarbij de scanning volgens
methode I is georganiseerd. Hieruit blijkt dat:

a) de toename in bezettingsgraden van drum en CPU 10% - 15% be
draagt

b) de toename van de duur van de scanning-taak 3 - 6 sek. bedraagt,
afhankelijk van de bufferlengte.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de toename van be
zettingsgraden en looptijd van de scanning bij de andere methoden
(II + III) van dezelfde ordegrootte zijn als in het voornoemde
geval. Uit de gegevens van figuur 6.12A en 6.12B kan men ale
voorwaarden afleiden, dat:

a) De bezettingsgraden van drum en CPU t.g.v. de scanning-taak
minder dan 85% moeten bedragen, teneinde andere programma's
aan bod te laten komen.
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b) De looptijd van de scanning-taak, wanneer er geen andere programma's
in uitvoering zijn, die een aanziehlijke belasting veroorza-
ken, 3 a 6 sekonden minder moet bedragen, dan het :rtijdsinterval
waarin de scanning voltooid moet worden.

Uit figuur 6.11 A blijkt, dat voor methode I en II aan de
eerstgenoemde eis voldaan wordt. Bij methode III hebben we gedu
rende het tweede gedeelte van de scanning-taak een hoge drumbe
lasting (+ 85%, zie figuur 6.8A). Bij het toepassen van deze me
thode zullen dus eventueel maatregelen genomen moeten worden, die
de belasting op de drum verlagen.

Ret uitbreiden van het aantal plants heeft geen enkele in
vloed op de bezettingsgraden van CPU en drum op het moment, dat
de scanning-taak uitgevoerd wordt. Ret uitbreiden heeft aIleen
gevolgen voor de duur van de scanning-taak, terwijl de organisatie
van de scanning invloed heeft op de bezettingsgraden van drum en
CPU. In figuur 6.12A en 6.12B is de invloed van het uitbreiden van
het aantal plants op de duur van de scanning, afhankelijk van de
gekozen scanning-organisatie,weergegeven. Bij de metingen waren
er 39 plants in bedrijf en ±. 870 punten werden "gescanned". De
resultaten van de modellen zijn ook hierop gebaseerd. Wanneer aIle
aangesloten plants in bedrijf zijn, worden er ±. 1160 punten (ana
loge inputs) gescanned. De hierdoor veroorzaakte maximale belas
ting is 1 verondersteld, waarbij aangenomen is dat bij deze be
lasting de duur van de scanning met een faktor 1160 = 1.3 toeneemt.

870
Uit figuur 6.13A en 6.13B blijkt, dat bij handhaven van

een scancyclus van 60 sekonden het aantal aangesloten meetpunten
nog aanzienlijk uitgebreid kan worden, tot zelfs een faktor 2.8
maal de huidige maximale belasting (zie 6.13B).
Daarnaast blijkt, dat de cyclusduur van 60 sekonden naar 30 se
konden teruggebracht kan worden, waarbij uitgaande van de huidige
maximale belasting nog ruimte is voor uitbreiding. In tabel 6.1
is aangegeven met welke faktor het huidige aantal meetpunten (ana
loge inputs) vermenigvuldigd kan worden, met inachtneming van
voornoemde voorwaarden. Daarbij wordt als tijdsinterval T, waarin
de scanning-taak voltooid moet worden, 30 sekonden, resp. 60 se
konden g·ekozen.

Bufferlengte = 1 sektor Bufferlengte = 2 sektoren

Faktor Faktor Faktor ]i'aktor
bij bij bij bij

T = 30 sek. T = 60 sek. T = 30 sek. T = 60 sek.

Ruidige scanning 0.5 1.3 0.9 1.9

Methode I 0.7 1.8 1• 1 2.4

Methode II 0.7 1.8 1.3 2.8

Methode III 0.6 1.7 1.2 2.7

Tabel 6.1
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1.6 Toetsen van het model

Uit het voorgaande is gebleken dat slechts een beperkt aan
tal programma's invloed heeft op,de belasting van CPU, drum en
disk. Gerelateerd aan deze programma's kan men drie taken van het
systeem onderscheiden, welke volgens de metingen (zie hoofdstuk
V.3) een groot aandeel in de belasting van het systeem hebben:

a) de scanning-taak

b) de dataverwerking (het 1<bminutenprogramma)

c) De overhead van het operating systeem.
Deze omvat het uitvoeren van een aantal core-resident programma's
die hoofdzakelijk de CPU belasten. (Belasting op prioriteite
niveau's 10, 12 en 13; zie tabel 5.2).

Men kan nu nagaan in hoeverre deze vereenvoudiging de gemeten
werkelijkheid benadert, d.w.z. hoe goed de uitkomsten van het mo
del de metingen benaderen. Uit tabel 6.2 blijkt, dat de uitkomsten
van het model niet meer dan 0.3% afwijken van de metingen. In
kolom 1 van de tabel staan de bezettingsgraden en looptijden t.g.v.
de totale gemiddelde belasting op het systeem (zie tabel 5.1).,
Kolom 2 bevat de meetgegevens t.g.v. de drie genoemde taken. Ko
10m 3 levert de uitkomsten van het model.
De berekende waarden van de bezettingsgraden zijn beide lager dan
de gemeten waarden volgens tabel 5.1, hetgeen te wijten is aan
verwaarlozing in het model van een aantal programma's,welke weinig
belasting op CPU en/of drum veroorzaken.

gemeten over gemeten over berekend
aIle taken de 3 taken m. b.v.model

CPU-bezetting 24,7% 19,4% 19,2%

DRUM-bezetting 33,5% 30,2% 29,9%

L
SCAN 33 sek. 33 sek. 33,5 sek.

L 10-min.pr. 15 sek. 15 sek. 15,2 sek.

Tabel 6.2

Van de resultaten van de modellen, die gebruikt zlJn bij
het onderzoek aan andere scanning-organiaaties etc., kan men
stellen, dat deze een juiste tendens aangeven; hoe nauwkeurig
deze resultaten echter zijn, is nog niet onderzocht. Dit kan men
nagaan door een aantal test-programma's, waarin de voorgestelde
veranderingen (zoals grotere bufferlengten, tegelijkertijd uitvoe
ren van SCAN en CALVAR) aangebracht zijn, door de computer uit te
laten voeren en tegelijkertijd m.b.v. een hardware-monitor metingen
te verrichten.
Het vergelijken van de resultaten van de metingen met de uitkomsten
van de modellen zal ons dan inzicht verschaffen in de nauwkeurig
heid van de modellen.
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2. Simulatie van het geheugengebruik

Zoals we in hoofdstuk IV.5 gezien hebben, bedraagt het voor
real-time- en backgroundprogramma's beschikbare geheugen 18K.
Ret toewijzen van geheugenruimte geschiedt op grond van een
best-fit-algorithme. M.b.v. een simulatiemodel gaan we het geheugen
gebruik van het toewijsbare geheugen onderzoeken. Rierbij wordt
aan de volgende punten aandacht besteed:

1) In hoeverre komen de resultaten van het model overeen met de
metingen zoals beschreven in hoofdstuk V.2.2.

2) In hoeverre zijn de in hoofdstuk V.2.2 gekonstateerde vertra
gingen bij het uitvoeren van background-programma's een gevolg
van het niet efficient toewijzen van geheugenruimte.

3) De bezetting van het geheugen wordt gesimuleerd bij toepassing
van de in hoofdstuk VI.1 behandelde scanning-organisaties.

Een beknopte beschrijving van het gebruikte simulatiemodel
wordt in Appendix III gegeven.

2.1 Ret toetsen van het simulatiemodel

In het model worden twee soorten programma's onderscheiden:

- programma's,welke op vaste tijden gestart worden,zoals de pro
gramma's SCAN en CALVAR

- programma's, welke random gestart worden,zoals de console-pro
gramma's.

Van elk programma is bekend:

de gemiddelde looptijd (tijdsduur dat het programma in het
geheugen staat)

- de gemiddelde inter-arrival-tijd (IA). De inter-arrival-tijd
geeft het interval aan tussen de tijdstippen waarop het programma
gestart wordt (zie figuur 6.14).

IR
IN uir V~~iN f:t. .

L

-to

Looptijd L en inter-arrival-tijd IA van een programma

Figuur 6.14

We gaan nu de geheugenbezetting simuleren voor het geval dat:
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- alle programma's onafhankelijk van elkaar gestart worden (niet
gekorreleerd)

- een aantal programma's afhankelijk van elkaar gestart worden
(gekorreleerd). Evenals in het werkelijke systeem worden pro
gramma's welke noodzakelijkerwijs na elkaar uitgevoerd worden,
in de'simulatie eveneens na elkaar uitgevoerd.

In figuur 6.15 en 6.16 ZlJn in geval van gemiddelde belasting
resp. piekbelasting deze simulaties uitgevoerd.
Hieruit blijkt het volgende:

- De uitkomsten van het model geven een juiste tendens aan.
Er treden afwijkingen tot ~20% op vergeleken bij de resultaten
van de metingen.

- Bij korrelatie tussen de programma's wordt de tendens van de
metingen beter weergegeven bij hoge bezettingen (> 4K), terwijl
in het geval er geen sprake is van korrelatie bij hoge bezet
tingen van het geheugen «4K) de tendens van de metingen beter
weergegeven wordt.

- De gemiddelde waarden van de geheugenbezettingen bij piekbelas
ting resp. gemiddelde belasting bedragen 2,0 K resp. 2,8 K (bij
de metingen 1,7 K resp. 2,8 K).

Aangezien bij korrelatie tussen de programma's de tendens
van de metingen bij hoge bezettingen (>4K) beter weergegeven wordt,
is bij de in het vervolg gebruikte simulaties deze korrelatie toe
gepast.
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2.2 ~~~~~~~f!~~~!~!!~

Zoals in hoofdstuk IV.5 reeds opgemerkt is, kan door de
wijze,waarop geheugenruimte aan programma's wordt to egewezen ,
fragmentatie optreden van het onbezette gedeelte van het geheugen.
We gaan nu m.b.v. het model na, hoe groot de geheugenbezetting is,
wanneer we de onbezette gedeelten t.g.v. fragmentatie in rekening
brengen. (Zie figuur 6.17).

geheugenbezetting inklusief
de onbezette stukken t.g.v.
fragmentatie

~---"":"'--~~---";:lo....-~~--+_---1

Ret toewijsbare geheugen

Figuur 6.17

In figuur 6.1SA en 6.1SB is voor piekbelasting reap. gemid
delde belasting de verdelingafunktie van de geheugenbezetting weer
gegeven, zowel voor de geheugenbezetting t.g.v. de bezette stukken
als de geheugenbezetting inklusief de onbezette stukken geheugen,
die ontstaan tussen de bezette gedeelten.
Ret toewijzen van het geheugen geschiedt op grond van een best
fit-algorithme en een first-fit-algorithme (first-fit wil zeggen
dat de core-allocator aan een programma het eerste onbezette gedeel
te in de draad toewijst, dat voldoende groot is om dat programma
te bevatten).

Uit de simulatieresultaten blijkt, dat:

- het first-fit-algorithme dezelfde resultaten oplevert als het
best-fit-algorithme

- bij piekbelasting resp. gemiddelde belasting 20% resp. 11% van
de totale tijd zich een of meerdere real-time programma's in
het voor background-programma's gereserveerde geheugengedeelte
bevinden.

Rieruit kunnen we opmaken dat in de huidige situatie nog
voldoende ruimte bestaat voor het uitvoeren van background-pro
gramma's.
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2.3 Geheugenbezetting bij verschillende scanning-organisatiesen
scancyclus-van-30-sekonden~--------------------.-----------
--~---~-------------- ._----

M.b.v. het simulatiemodel wordt nagegaan wat de invloed op de
geheugenbezetting is van de volgende punten:

\

1) het terugbrengen van de scancyclus naar 30 sekonden bij de huidige
organisatie van de scanning, waarbij de bufferlengte van 1 naar 2
sectoren vergroot wordt. (Er is verondersteld dat er 39 plants in
bedrijf zijn en"'J 870 meetpunten "gescanned" worden).

2) het terugbrengen van de scancyclus naar 30 sekonden bij een gewijzigde
scanningorganisatie volgens methode I en methode II, waarbij de
scanningtaak bij deze laatste methode verdeeld is over twee programma
sets. De geheugenbezetting bij een scanningorganisatie volgens methode
III wordt niet gesimuleerd, aangezien hiervoor te weinig gegevens omtrent
methode III bekend zijn.

In de figuren 6.19 tim 6.22 zijn bij gemiddelde belasting en piekbelas
ting de verdelingsfunkties van de geheugenbezetting en de bezetting in
klusief de onbezette gedeelten t.g.v. fragmentatie weergegeven.

,

Hieruit blijkt het volgende:

- voor de gemiddelde waarden van de g~heu?enbezetting (alleen de bezettc
gedeelten) geldt:

bij piekbelasting bij gemiddelde belasting

huidige organisatie

methode I + II

4,0 K

3,4 K

5, r) K

2,9 K

- voor de percentages van de gesimuleerde tijd, dat een of meer programma's
in het voor de backgroundprogramma's gereserveerde geheugengedeelte staan
geldt:

bij piekbelasting bij gemiddelde belasting

huidige organisatie

methode I + II

2)%

23%

1<) %
21 %

- zowel bij gemiddetde belasting als bij piekbelasting bedraagt de maximale
geheugenbezetting niet meer dan 13 K.

Uit deze simulatieresultaten blijkt, dat bij een belastingverhoging van het
kerngeheugen door het terugbrengen van de scancyclus naar 30 sekonden de be
schikbare geheugenruimte ruimschoots voldoende is.
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Daarnaast blijkt uit deze simulatieresultaten dat bij uitbreiding van
het aantal plants de beschikbare geheugenruimte eveneens voldoende zal
zijn; immers uitbreiding van het aantal plants heeft tot gevolg, dat de
programma's, die de scanning-taak uitvoeren, in grootte en in looptijd
zullen toenemen, hetgeen blijkens bovenstaande simulatieresultaten niet
een zodanige invloed op de geheugenbezetting zal hebben, dat de geheugen
kapaciteit onvoldoende zal zijn.

Opmerking:

Bij het simulatiemodel is ervan uitgegaan, dat de gemiddelde
waarden van de looptijden konstant blijven. In hoofdstuk II hebben we
gezien, dat naarmate er meer programma's in uitvoering zijn,ook de loop
tijden zullen toenemen. Door nu m.b.v. analytische modellen de looptijden
te berekenen en deze te gebruiken bij het simulatiemodel, zal men een
betere benadering van de werkelijkheid kunnen verwachten.
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VII SAMENVATTENDE KONKLUSIES.

Uit metingen aan het DeS is het volgende gebleken:

- er is nog voldoende ruimte beschikbaar voor het opvoeren van de belas
ting op het systeem. Zowel de geheugenbezetting als de bezettingsgraden
van CPU, drum en disk zijn laag.

- slechts een klein gedeelte van de totaal gemeten tijd is er meer dan een
proces tegelijkertijd aktief.(6 a 7%).
de scanning-taak heeft het grootste aandeel in de belasting van het
systeem.

- de relatief hoge bezettingsgraad van de drum wordt gedeeltelijk veroor
zaakt door de ongunstige verhouding van accesstijd-datatransporttijd.

Uit modelstudies is gebleken, dat:

- vergroting van de bufferlengte een aanzienlijke reduktie van de looptijd
van de scanning-taak tot gevolg heeft

- met behulp van andere scanning-organisaties nog verdergaande redukties
in de duur van de scanning bereikt kunnen worden, zonder dat daardoor
het uitvoeren van andere funkties van het systeem in gevaar komt.

- ui tgaande van het fei t, dat alle aangesloten plants in bedrijf ~i,jn,

d.m.v. andere scanning-organisaties het tijdsinterval, waarin de Gcanning
taak voltooid moet worden, teruggebra~ht kan worden tot 30 sekonden,
waarbij dan nog het huidige aantal meetpunten met een faktor + 1.3 uit
gebreid zou kunnen worden, wanneer er voor nieuwe plantfiles yoldoende
ruimte op de drum beschikbaar zou zijn. Met de huidige grootte van de
drum is slechts een uitbreiding met een faktor 1,2 mogelijk. Verdere uit
breiding zou wel mogelijk zijn,indien men over een massa-storage-device
zou beschikken, welke van gelijke snelheid is als de huidige drum.

bij andere scanning-organisaties de geheugencapaciteit nog ruimschoots
voldoende is, zelfs wanneer de scancyclus teruggebracht wordt naar 30
sekonden.
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APPENDIX 1.

De Compute~Performance-Moni tor (CPM-II).

Bij de metingen m.b.v. een hardware-monitor aan het DeS is
gebruik gemaakt van de CPM II. In een recente publikatie (zie [17])
komt bij vergelijken van bestaande hardware-monitors ook de CPM-II
ter sprake.

In figuur 1.1 ZlJn de elementen geschetst,waaruit de CPM-II
is opgebouwd. Ret aantal probes,dat maximaal kan worden aangesloten,is:

a) 20 comparator-probes + strobe.
b) 20 probes voor algemeen gebruik.

De beschikbare logische bouwstenen zijn: 2 hexadecimaal decoders,
16 invertors, 16.Fan-out's, 8 Flip-flop's (te gebruiken als SR-flipflop
of D-flip-flop), 26 NAND-poorten met 2, 3 of 4 ingangen.

De 16 counters, die tegelijkertijd 16 gebeurtenissen kunnen
registreren, kunnen gebruikt worden om de tijd,gedurende welke eon ge
beurtenis plaatsvindt,te meten 6f het aantal keren,dat die gebeurtenis
optreedt. De counters worden opgehoogd met een frequentie van 1 megaherz
en worden tot op 1 ~s nauwkeurig via de tape-unit vastgelegd.
De CPM-II heeft een real-time klok, die de tijd in uren, minuten, sekonden
en frakties van sekonden tot op een-tiende millisekonde weergeeft. De
begintijd van de klok kan met de hand worden ingesteld. De klok wordt
gebruikt om de totale gemeten tijd vast te leggen.
De tape-unit wordt gebruikt om met een instelbare frequentie (maximaal
10 x per sekonde) de inhoud van de tellers en de real-time klok vast
te leggen.
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APPENDIX II.

Analytische modellen van het DCS.

M.b.v. analytische modellen zlJn systeemparameters, zoals
bezettingsgraden van faciliteiten, looptijd van de scanningstaak, onder
zocht bij 3 methoden van scanning-organisaties. Voor elke methode is een
ander model gebruikt. Voor methode I en methode II zijn deze modellen
reeds als voorbeelden behandeld in Hoofdstuk III 4.5.2 resp. 4.5.1.
Voor methode III wordt hieronder het model beschreven.

Bij methode III bestaat de scanningtaak uit twee gedeelten:

1e gedeelte:
Het scannen van de meetinstrumenten. Dit gedeelte wordt uitgevoerd door
een of meerdere processen,welke tegelijkertijd in uitvoering zijn. De
pr6cesBen maken gebruik van twee faciliteiten n.l. CPU en ADC + multi
plexers. Wanneer een proces dit gedeelte uitvoert,is het als volgt
gedefinieerd:

TADC = 7,7 ms AADC= 870

(Bij twee processen is AADC=870 )
2

Totale CPU-tijd = 870.3,3 ms = 287.1 me

(zie hoofdstuk V, tabel 5.6)

M.b.v. een model gebaseerd op de theorie van Gordon en Newell kunnen we
de bezettingsgraad van de CPU en de looptijd van dit eerste gedeelte Van
de scanningtaak bekijken.(vgl. hoofdstuk III 4.5.1.)

2e gedeelte:
Dit gedeelte wordt uitgevoerd door twee processen welke beide van CPU
en DRUM gebruik maken en als volgt gedefinieerd zijn:
1) het proces dat de gemeten waarden kontroleert en in files opslaat.

TDRUM (1) = 12,5 ms ADRUM(1) = 446

totale CPU-tijd = 3275 IDS

2) het proces dat afgeleide grootheden berekend

TDRUM (2) = 12,5 ms.

totale CPU-tijd = 3490 ms.

Bij beide processen is verondersteld,dat de bufferlengte 1 sector be
draagt.

M.b,v. een model -.,qaarin onderscheid gemaakt wordt in de processen (vgl.
hoofdotuk III 4. 5~ 2) kunnen de bezettingslr,raden van CPU on drum (:0 de I.()OP

tljd van bet 20 gedeelte van de scanningLaak onde:r%ochL worden.
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APPENDIX III.

Ret GPSS - simulatiemodel van het geheugen.

M.b.v. een simulatiemodel wordt de bezetting van het toewijs
bare gedeelte van het kerngeheugen (~ 18 K) gesimuleerd. Ret simulatie
model is geschreven in GPSS. In het GPSS-model stellen de transacties
programma's voor. We onderscheiden:

1) programma's welke onafhankelljk van ~ldere programma's gestart worden.
Deze programma's kunnen op vaste tijden of random gestart worden.

2) programma's, welke afhankeli,jk van andere programma's gestart worden.
Deze programma's behoren tot een "programma-keten"; de programma's, waar
uit deze keten bestaat, worden noodzakelijkerwijs na elkaar "gescheduled".

De transacties hebben de volgende parameters:

- identifikatienummer. Aan elke transaktie is een nummer toegekend om te
kunnen onderscheiden welk programma die transaktje representeert.
gemiddelde looptijd (L) van het programma, dat de transaktie represen
teert
de spreiding in die looptijd (aL)
de interarrival-tijd (IA) van het programma, dat de trannaktie repreGen
teert.
de spreiding in die interarrival-ttjd (alA)
de grootte van het programma.

In figuur 111-1 is het simulatiemodel schematisch weergegeven. Rierin
is de stroom van de transakties aangegeven. De verechillende
blokken representeren de volgende akties:

SPLIT - de transaktie wordt gekopieerd
QUEUE - indien het geheugen volledig bezet is,wordt de transaktie in een

wachtrij gezet.
STORE - de transaktie legt beslag op een gedeelte van het geheugen ter

grootte van de omvang van het door de transaktie gerepresenteerde
programma.

ADVANCE-de transactie verblijft op dit blok gedurende de gespecificeerde
tijdsduur.

LEAVE - de bezette geheugenruimte t.g.v. de transaktie,die dit blok bin
nenkomt, wordt vrijgegeven.

LINK - de binnenkomende transakties worden in een wachtrij gezet.
>

UNLINK de gespecificeerde transaktie wordt van de wachtrij gehaald.

Na generatie van de transakties, waarvan het aantal overeenkomt met het
aantal programma's, doorlopen deze transakties de blokken. In het SPLIT-
blok worden de transakties gekopieerd. De ene helft van de transacties
draagt zorg voor de simulatie van de looptijd van de programma's en de
geheugenbezetting; de andere helft draagt zorg voor de simulatie van de
interarrival- tijd, waarna de zich in de wachtrij WAIT bevindende transakties
opnieuw op punt A (zie figuur III-1) "gestart" worden door de transakties,
welke het UNLINK-blok binnenkomen.

De simulatie stopt wanneer een gespecificeerd aantal transakties
in het TERMINATE-blok zijn binnengekomen. Tijdens de simulatie worden sta
tistische gegevens verzameld over de geheugenbezetting. Ret aantal keren dat.
er een programma in het geheugen geplaatst is, de Queue-lengte van het
Queue-blok etc.
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