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VOORWOORD

De voordelen die performance-analyse van een computersysteem moge

lijk kan hebben, hebben tot een sterke uitbreiding van de werkzaamheden

op dit gebied geleid. De literatuur over performance groeit de laatste

jaren snel. Het onderwerp "definitie en simulatie van computerwerklasten"

wordt hierbij echter stiefmoederlijk bedeeld.

In het projekt ER-I0 heeft Rene Hendriks een simulatie van het

B6700 Master-Control-Program gerealiseerd, zie lit(6). Voor de validatie

van dit model bleek het wenselijk een werklast met "bekende" samenstel

ling toe te voeren aan zowel model als werkelijkheid. Outputresultaten

konden dan vergeleken worden. Deze wens nu is uitgegroeid tot een volwaar

dig afstudeeronderzoek, waarin een kunstmatige werklast gekonstrueerd en

uitgetest is.

In het hierna volgende verslag vindt u de overwegingen die hiertoe

geleid hebben. Om het verslag leesbaar te houden heb ik getracht de

hoofdzaken aan te geven en de detailzaken zoveel mogelijk als kommentaar

in de bijgevoegde programmalisting op te nemen. Tot slot wil ik mij ver

ontschuldigen voor het hybride taalgebruik hier en daar in de tekst.

Vertaling van Engelse uitdrukkingen in het Nederlands zou echter extra

moeilijkheden introduceren (voor de lezer en de schrijver) in een toch al

ingewikkeld samenstel van benamingen.

Eindhoven, 20 oktober 1977. Willem F. van den Bosch
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1 INLEIDING

Op het gebied van de prestatie- of performance-analyse van compu

tersystemen is de laatste jaren veel onderzoek verricht. Hierbij staan

twee onderwerpen centraal: Enerzijds verdiept men zich in de systeemcon

figuratie en met name in de wijze waarop de stuurparameters van het sy

steem ingesteld dienen te worden; anderzijds verdiept men zich in de samen

stelling van de werklast die het systeem te verwerken krijgt.

De performanceresultaten van een run hangen sterk af van de inter

aktie tussen systeem en werklast, zodat be ide onderwerpen in onderlinge

samenhang bestudeerd moeten worden. In het hierna beschreven afstudeeron

derzoek is een instelbare werklast gerealiseerd met het doel in een latere

fase performance-analyse te plegen, waarbij dan ook de systeeminstelling

een belangrijke rol zal spelen.

Werklastsimulatie is een schaars bedeeld onderwerp in de literatuur.

hetgeen niet verwonderlijk is: werklastmodellen zijn zowel toepassingsaf

hankelijk als machineafhankelijk en daarom moeilijk te generaliseren.

Men komt meestal alleen "case studies" tegen. zie bijvoorbeeld lit(l) en

lit(lO).

Een veel toegepaste techniek om de koe bij de hoorns te vatten is

die van "benchmarking", ·zie lit(l). Men selekteerteen aantal voor de pro

duktie "representatieve" jobs en stelt hiermee een jobmix (de benchmark)

samen, die veelal batch-gewijs aan de computer wordt toegevoerd. Deze

benchmarks kunnen kostbaar zijn doch vinden hun levensvatbaarheid in het

feit dat ze gebruikt worden bij de aanschaf van een nieuwe installatie

die x-rnaal sneller (throughput is dus het gehanteerde perforrnance-kenmerk)

moet zijn dan de oude.Ook voor de performanceverbetering van bestaande

installaties kunnen benchmarks gebruikt worden.

Naast benchmarking bestaat de mogelijkheid om een kunstmatige werk

last toe te passen. Hierbij zijn de karakteristieken van de werklast een

voudig in te stellen. Dit biedt ten opzichte van een benchmark de volgende

voordelen:

- flexibel

Wijziging blijft beperkt tot het wlJzlgen van een beperkte hoeveel

heid inputgegevens, wijziging van ~en benchmark heeft een (kostbare)

nieuwe inzameling van jobs tot gevolg.
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- samenstelling bekend

Bij de instelling van de parameters is bekend met welke nauwkeu

righeid deze instelling gehaald wordt. Bij een benchmark weet men

veel minder over zijn samenstelling, zodat het moeilijker wordt om

konklusies te trekken uit de resultaten van een run.

- ongewenste effekten in de hand

Bij benchmarks kan de (misschien onnodige)uitvoer van grote hoeveel

heden lineprinterpapier plaatsvinden. Verder kunnen programma's met

syntaxfouten een ongewenst effekt hebben. Dergelijke voorvallen

kunnen bij een kunstmatige werklast in de hand gehouden worden.

Een nadeel van een kunstmatige werklast ten op zichte van een benchmark

is de hoeveelheid te spenderen tijd voor de bouw van de werklastgenera

tor, maar de daarop volgende voordelen wegen hier mijns inziens ruim

schoots tegen op.

Welke plaats deze afstudeeropdracht in een groter geheel inneemt is

weergegeven in fig 1.1.

bench- analyse -+natuur- computer r
lijke ~

------ - resul-mark systeem
werklast (B7700) taten

_______ - -- - - - - -- - - -----tr------ ,
I I, werklast kunst- computer analyse I -+
I .. matige ~ - resul-

s
generator systeem If werklast (B7700) taten I,

Ip- I
,--------

__________ .:-, ________ ...J

-+
simula- m
tie
MCP

FIG 1.1 SAMENHANG TUSSEN DIVERSE ONDERWERPEN VAN RET PERFORMANCEONDER

ZOEK VOOR DE B7700.

-+
De werklastgenerator wordt gestu~rd door een parametervektor p, die over-

eenkomt met de gewenste werklastinstelling. De werklastgenerator gene

reert een verzameling jobs die als werklast voor de B7700 fungeert. De

resultaten van een run met een kunstmatige werklast worden gerepresen-
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-+
teerd door de vektor s.

-+ ••
De parametervektor p kan ook als ~nput d~enen voor een model van

het MCP, zoals dat bijvoorbeeld gerealiseerd is in lit(6). De resultaten
• • -+

van een MCP-s~mulat~e worden voorgesteld door de vektor m.

Verder is het natuurlijk mogelijk om (eventueel na selektie) een

reele werklast te verwerken op de B7700, waarvan de uitkomsten voorgesteld
-+

worden door de vektor r.

Als inleiding op performanceonderzoek kunnen zowel werklastgenera

tor als MCP-model gevalideerd worden:

(1) Voor de validatie van de werklastgenerator kunnen we de uit een
-+ • -+ •

bepaalde run volgende waarde van r gebru~ken am p ~n te stellen.
• -+ -+ ••

Na een run met een kunstmat~ge werklast kunnen we r en s vergel~Jken.

(2) Met een werklastgenerator kunnen we de eigenschappen van het MCP-
-+

model bestuderen, door voor verschillende waarden van p de vektoren
-+ -+ ••
s en m te vergel~Jken.

In dit onderzoek heb ik mij beperkt tot de onderwerpen binnen de

gestippelde omlijning in fig 1.1, waarbij "analyse resultaten" nog met

de hand (t) is gedaan bij gebrek aan beter.



- 9 -

2 WERKLASTKARAKTERISERING

Zoals reeds vermeld: over werklastsimulatie is weinig bekend.

Nog minder is bekend over het onderwerp "werklastkarakterisering",

terwijl dit in feite toch vooraf moet gaan aan de implementatie van

een werklastsimulatie.

In lit(l) en lit(lO) lezen we tussen de regels weI enige ideeen

hier omtrent maar een algemeen standaardwerk over dit onderwerp is he

laas niet bekend.

In dit hoofdstuk zal ik trachten enige algemene ideeen op dit

gebied te formuleren om vervolgens over te gaan op een beschrijving

van de werklast zoals die op het B7700-systeem van de Technische Hoge

school Eindhoven verwerkt wordt. Hierbij zal ik mij beperken tot een

deel van de systeemconfiguratie en tevens tot een beperkte klasse van

werklasten.



- 10 -

2.1 AIgemeen

Ret begrip "werklast van een computersysteem" kan in zijn algemeen

heid als volgt gedefinieerd worden:

Het totaal van taken dat in een bepaald tijdsverloop aan het

computersysteem opgedragen wordt, in een voor dat systeem ge

schikte representatie.

In het kader van dit onderzoek beschouwen we een computersysteem

als een verzameling resources voor de uitvoering van taken, waarbij we

ons wat betreft de taken uitsluitend interesseren voor de mate waarin

zij beslag leggen op die resources. We nemen aan dat een computersysteem

voor een bepaalde werklast door de volgende punten volledig bepaald is:

(1) de installatie (hardware).

(2) de systeemsoftware (detaillering afhankelijk van de representatie

van de werklast).

(3) de begintoestand.

In de definitie ligt opgesloten dat de specifikatie van een werk

last noodgedwongen systeemafhankelijk is. Een systeemonafhankelijk ge

definieerde werklast kan namelijk niet eenduidig zijn, vanwege een niet

noodzakelijk eenduidige stap van de gebruikte representatie naar de voor

het systeem geschikte representatie. Deze laatste representatie is wel

eenduidig vanwege het deterministische gedrag van het computersysteem.

Met een werklast korrespondeert een bepaalde belasting van het

systeem, die een funktie van de tijd is. Omdat wij verschillende belas

tingen (verschil in beslag leggen op resources) willen laten korrespon

deren met verschillende werklasten, zal een werklastbeschrijving in het

algemeen een funktie van de tijd zijn. Bij bepaalde werklasten kunnen we

volstaan met een beschrijving van de volgorde waarin de taken worden

opgedragen.

Voor een formelere beschrijving nemen we het volgende aan:

De werklast bestaat uit een eindig aantal (zeg n) onafhankelijke delen

genaamd jobs. Met onafhankelijk bedoelen we hier dat de jobs in een wil

lekeurige volgorde aangeboden en uitgevoerd kunnen worden. Iedere job
i .
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vertegenwoordigt een eindig aantal resource-claims. De werklast kan nu

beschreven worden door van iedere job d~ volgende punten vast te leggen:

- het relatieve tijdstip waarop de job aangeboden wordt (relatief

tov het starttijdstip van de werklast)~

- de resources die aangevraagd worden.

- de tijdsintervallen gedurende welke de diverse resources benodigd

zijn.

- de tijdsintervallen gedurende welke verschillende te specificeren

resources tegelijkertijd benodigd zijn.

Neem aan dat op deze manier iedere job gekarakteriseerd kan worden

met (maximaal) m onafhankelijke parameters. Zet deze parameters uit langs

m koordinaatassen. Omdat de parameters onafhankelijk zijn, spannen deze

d " " I" m massen een m- 1menS10na e rU1mte op: R • Een punt PER representeert

eenduidig een job. De werklast wordt nu gerepresenteerd door een verza

meling van n punten (een punten-"wolk") in de Rm• Deze verzameling punten

kan beschreven worden door een m-dimensionale verdelingsfunktie, met het

doeI de statistische eigenschappen van de werklast vast te leggen in een

beperkt aantal parameters. In 2.2.4 zal blijken welke vereenvoudigingen

hierbij noodzakelijk zijn om tot een hanteerbaar geheel te komen.

2.2 Werklasten voor de 87700

We zullen ons nu verder beperken tot werklasten met een voor de

B7700 geschikte representatie.

Het karakter van een werklast is afhankelijk van de wijze waarop

de gebruikers zich toegang verschaffen tot het systeem. Hierbij blijkt

een tweedeling van de jobbeschrijvingen mogelijk namelijk:

(1) onafhankelijk van het tijdstip van aanbieding.

(2) afhankelijk van het tijdstip van aanbieding.

ad( 1)

Hiermee bedoelen we het volgende: De gebruikers leveren hun job in, voor

batchverwerking. De operateur plaatst de jobs in een input buffer. Vervol

gens verwerkt de machine geleidelijk aan de jobs totdat de buffer leeg is.

Indien hij er voor zorgt dat aIle jobs in de buffer aanwezig zijn voordat

de eerste job verwerkt gaat worden, dan zijn de relatieve tijdstippen

waarop iedere job door het systeem verwe~kt gaat worden bepaald door de
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toestand van de machine. Nu z~Jn de tijdstippen waarop de jobs aan het

systeem zijn aangeboden overbodig voor de werklastbeschrijving. Slechts

de volgorde in de buffer is hiervoor nog van belang. Dit type werklast

is onderwerp geweest voor dit verdere onderzoek.

ad(2)

Een andere mogelijkheid voor het gebruik van de B7700 is die waarbij men

zich rechtstreeks toegang verschaft tot het systeem via:

- CANDE = Command AND Edit; een interaktief terminalsysteem of via:

- RJE = Remote Job Entry, waarbij men zijn job-deck inleest en direkt

op antwoord wacht.

Dit levert een ander (meer ingewikkeld) type werklast op dan (1). Meng

vormen van (1) en (2) komen ook voor.

Bij een eventueel te realiseren werklastsimulatie voor (2) zullen be

halve de problemen van (1) ook nog de volgende extra problemen opgelost

moeten worden:

- beschrijving plus simulatie van het tijdsafhankelijke aspekte

- simulatie van de gespreide positie van de bronnen.

Daarom is als eerste aanzet gekozen voor simulatie van batchgeorienteerde

werklasten.

2.2.1 B7700-COMPUTERSYSTEEM.

In de appendix Al is een schema opgenomen van de volledige B7700

configuratie zoals die op 1 oktober 1977 in het Reken-Centrum van de

Technische Hogeschool Eindhoven geinstalleerd was. (Voor afkortingen zie

A2). De komponenten links van de stippellijn zijn in de simulatie betrok

ken. De komponenten rechts hiervan spelen geen rol hierbij. Door deze

keuze hebben we nog de mogelijkheid de volgende resources te belasten

tijdens de simulatie:

- CPM (2X) Central Processor Modules

- IOM (2X) I/O-Modules

-MM (8X) Memory Modules; totaal 512 Kwords

- MCM (2X) Memory Control Modules

- DU (4X) Disk Units plus bijbehorende kanalen

- DP ( 12X) Disk Packs plus bijbehorende k~nalen

- LP (4X) Line Printers
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Met deze keuze behouden we de mogelijkheid zowel CPU-gebonden als 1/0

gebonden werklasten te konstrueren.

De tijdens het onderzoek aktuele versie van het MCP was de II.8 ver

sie. Bij de werklastsimulatie is gekozen voor de vorm van resource-aanvra

gen aan het MCP. Voor het verwerken van de aanvragen heeft het MCP zelf

ook resources nodig. Deze laatste resource-claims die de overhead vormen

zijn dan impliciet meegesimuleerd.

De instelling van de systeemparameters (vormt ook onderdeel van het

systeem) zal verder op behandeld worden. De instelling van de begintoestand

is in dit onderzoek verwaarloosd. Welke konsekwenties deze verwaarlozing

voor de meetresultaten heeft zal worden onderzocht in hoofdstuk 4.

2.2.2 GEHEUGENHUISHOUDING VAN DE B7700·COMPUTER

2.2.2.1 GEHEUGENSTRUKTUUR

Alvorens over te gaan tot de karakterisering van de werklast door

middel van een aantal parameters is het van belang de geheugenstruktuur

van de B7700 computer te begrijpen.

In lit(7) wordt dit onderwerp op heldere wijze behandeld, voor de

tails zij hiernaar verwezen. Hier wordt volstaan met het geven van een

beknopte introduktie.

Tijdens de verwerking van een gecodeerde algoritme kunnen we in de

korresponderende geheugenstruktuur twee essentieel verschillende komponen

ten waarnemen:

- een tijdinvariant deel; dit betreft de code van de algoritme.

- een deel waarvan de inhoud verandert in de tijd; dit betreft de infor-

matie of data die bij de algoritme hoort en die in de loop der tijd

bewerkt wordt.

De codefile is opgebouwd uit segmenten, ondeelbare stukken code waarvan

de groottes onderling verschillend kunnen zijn. De segmenten worden door

de compiler gegenereerd en hangen eenduidig af van de programmastruktuur.

De segmenten komen overeen met de blokken van blokgestruktureerde program

meertalen, in ALGOL-60 bijvoorbeeld duiden "begin" en "end;" de grenzen

van een blok aan. Een "segment dictionnary" houdt bij waar de segmenten

zich bevinden in het virtuele geheugen en tevens de aanwezigheid (ja of nee)

in het kerngeheugen (presence bit) plus de lokatie. Voor het vinden van
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een instruktie uit een segment wordt gebruik gemaakt van relatieve adres

sering; het basisadres staat vermeld in de segment dictionnary. Een en ander

heeft tot gevolg dat de codesegmenten overal in het kerngeheugen (core)

geplaatst kunnen worden.

Bij ieder codeblok horen variabelen. De toestand van deze variabe

len wordt bijgehouden met behulp van een aparte "stack". Indien een aan

tal codesegmenten genest zijn dan bevinden de variabelen gedeklareerd in

het buitenste blok zich op de bodem ("bottom") van de stack en de varia

belen gedeklareerd in het binnenste blok bevinden zich op de "top" van de

stack op het moment dat het binnenste blok in uitvoering is. Een een

dimensionale "array"-variabele bevindt zich niet in de stack zelf, doch

elders in het geheugen; in de stack bevindt zich dan een "pointer" die

naar het beginadres wijst. Bij een twee-dimensionaal array wijst de poin

ter naar een "dopevektor" waarvan de elementen op hun beurt weer wijzen

naar de beginadressen van de (weer een-dimensionale) "arrayrows", etc.

Ret geheugen is op twee manieren te gebruiken:

(I) overlayable core

Rierin worden code- en datasegmenten geplaatst. Deze hebben als eigen

schappen dat ze voor de uitvoering van het programma niet op ieder

tijdstip benodigd zijn en dus "overlayed" kunnen worden.

(2) save core

Rierin worden geplaatst die delen van een programma die tijdens de

verwerking niet gemist kunnen worden, bijvoorbeeld: segment diction

nary, datastack en dopevektoren.

Na binnenkomst in een blok A vanuit een buitengelegen blok B wordt

geheugenruim~e gereserveerd voor de variabelen behorend bij blok A. Op

deze manier wordt de stack opgebouwd. Vanuit deze toestand is het mogelijk

om access te plegen op de variabelen gedeklareerd in blok A en B en aIle

omvattende blokken. Indien nu bijvoorbeeld weer overgegaan wordt van blok

A naar blok B, dan wordt aIle geheugenruimte behorende bij de data van

blok A weer vrijgegeven en houdt deze data dus op te bestaan; de stack

wordt zo weer afgebroken.

In figuur 2.1 is een eenvoudig voorbeeld weergegeven waarin de moge

lijkheden voor het plegen van a~cess verduidelijkt worden. Links is de

struktuur van een eenvoudig genest programma weergegeven. Rechts het hier

bij behorende toestandsdiagram van de codesegmenten CO' C1 en C2, en de
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code
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BEGIN

I
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BEfIN
,
BEGIN

I
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I

END
I
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END
1
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I

END

PROGRAMMA
STRUKTUUR

data

cpu
tijd

t s---'"
cpu-
tijd

FIG·2.1 VOORBEELD VAN TOESTANDSDIAGRAM VAN CODE EN DATA; ARCERING GEEFT

GEBIED AAN WAARBINNEN ACCESS GEPLEEGD KAN WORDEN.

hiermee korresponderende data (bij codesegment ter grootte Co behoort een

hoeveelheid data ter grootte DO' etc). Horizontaal staat uit de door het

programma gebruikte cpu-tijd. De gearceerde delen geven voor een tijdstip

t, to < t < t s ' aan in welke segmenten resp datagebieden mogelijkerwijs

access plaats kan vinden.

Het geheugengebruik voor code en data verschilt duidelijk wat betreft

het accesspatroon. Als gevolg van de blokstruktuur zal bij het verlaten

van een binnenblok onmiddelijk een hoeveelheid geheugenruimte van data vrij-
• J

komen, terwijl als regel de code van dit binnenblok blijft staan.

Behalve dit verschil is er natuurlijk ook nog het reeds behandelde

verschil in type access: code blij ft ongewij'zigd en wordt gebruikt als

"read only"-geheugen, data wordt voor "read"- en "write"-akties gebruikt

en is dus voortdurend onderhevig aan veranderingen. Welke konsekwenties

deze verschillen onder andere V00r de geheugenhuishouding van het MCP heb

ben wordt in 2.2.2.2 behandeld.
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2.2.2.2 OVERLAY.

Ret begrip "overlay" hangt direkt samen met het reorganiseren van

de ruimte in core. Riertoe verwijdert het MCP een of meer overlayable seg

menten uit een geheugenlokatie en schrijft deze al dan niet weg naar het

achtergrondgeheugen (disk) of naar een andere lokatie in core.

De diverse aanleidingen tot overlay, alsmede de door het MCP gevolg

de strategie hiervoor wordt behandeld in 2.2.2.3.

Zowel het vrijmaken van geheugenruimte als het laden van een segment

noemen we overlay. De volgende vijf typen van overlay worden onderscheiden:

* C -+ C core to core overlays

* C -+ 0 core to overlay-f ile overlays

* 0 -+ C overlay-file to core overlays

* P -+ C code file to core overlays

* C -+ L core to limbo overlays

Als maat voor het geheugengebruik ~n de loop van de tijd van een

task hanteert men wel de "working set integral" (WSI). Om dit te verdui

delijken definieren we voor een toestand waarin een task zich bevindt:

t de tijdsduur aangeduid met cpu-tijd', gedurende welke de task de

processor bezette om deze toestand te bereiken; bij aanvang van de

task geldt: tzO, na afloop geldt: t=T.

M(t): de hoeveelheid core die de task bezet op het cpu-tijdstip t, ook

wel aangeduid met: "de working set".

T
W(T) := J M(t)dt,

o
(2. I )

de working set integral meestal uitgedrukt in Kwordsec. Ret is ook moge

lijk het gemiddelde geheugengebruik te hanteren:

U(T) := W(T)
T

(2.2)

Men kan ook het gemiddelde geheugengebruik voor code en data afzonder

lijk weergeven. Als voorbeeld nemen we het in fig 2.1 behandelde geval.

In fig 2.2 is de working set weergegeven voor twee gevallen van overlay,

namelijk:



- 17 -

(I) Er wordt geen overlay gepleegd (behalve voor ieder codesegment, een

maal P -+ C).

(2) Op het cpu-tijdstip t worden alle code- en datasegmenten verwijderd
a

uit core.

De vertikale doorsnede van het gearceerde gebied bepaalt de working set

op ieder tijdstip, het gearceerde oppervlak is een maat voor de WSI.

overlayable

clde

to t l
overlayable
data

t

overhyable
code

t

t
l

overlayable
data

t

t

D

geen overlay

t

D

to

wel overlay

FIG 2.2

op t : C -+ L en C -+ 0a
op t

b
en t

c
: 0 -+ C

op t
3

en t
4

: P -+ C

VOORBEELD VAN TOESTANDSDIAGRAM VAN CODE EN DATA. RET OPPERVLAK

VAN DE GEARCEERDE GEBIEDEN IS EEN MAAT VOOR DE WSI.

Toelichting bij fig 2.2:

Links: Op cpu-tijdstip to vangt de task aan. Ret eerste codesegment Co

wordt binnengehaald; het geheugen voor data ter grootte DO wordt gere

serveerd en gebruikt, etc. We zi~n dat de datastack weer afgebroken wordt.

Rechts: Er wordt overlay gepleegd op cpu-tijdstip tao Voor de.voortgang

van het programma dient C2 aanwezig te zijn en blijft dus aanwezig in de



- 18 -

figuur. Op cpu-tijdstip t
3

is C
I

benodigd en wordt opgehaald van disk,

etc. Als voorbeeld is verder aangenomen dat op het tijdstip t de task
a

access pleegde op D
I

• D
I

blijft dus aanwezig. Op cpu-tijdstip t b wordt

bijvoorbeeld access gepleegd op DO; DO wordt daarom van disk opgehaald,

etc.

Ret voorgaande voorbeeld heeft duidelijk gemaakt dat:

- Ret gedrag van de working set en de WSI van code en data wezenlijk

kunnen verschillen, zowel zonder als met overlay.
;

- Overlay-aktiviteit de working set en de WSI van code en data mees-

tal verkleint.

2.2.2.3 GEHEUGENMANAGEMENT.

Bij het plegen van overlay volgt het MCP een bepaalde strategie.

De volgende strategieen worden onafhankelijk van elkaar gevolgd:

(I) Demand overlay

Bij aanvraag van geheugenruimte wordt het geheugen cyclisch afge

zocht. Indien geen voldoende (aaneengesloten) ruimte gevonden wordt,

dan treedt overlay op: Eerst C ~ C en indien dit niet lukt dan C ~ 0

of C ~ L.

(2) Forced overlay

Om te voorkomen dat het geheugen snel volloopt wordt elke 3 seconden

door het MCP een onafhankelijk proces gestart genaamd WSSHERRIFF.

Met behulp van de volgende systeemparameters kan de werking van

WSSHERRIFF beinvloed worden:

- AVAILMIN

Deze parameter geeft\het percentage geheugenruimte aan, dat ten

alle tijde ter beschikking moet staan van het MCP. Indien deze mini

mum waarde overschreden wordt, dan wordt het proces met de laagste

prioriteit onderbroken.

- OLAYGOAL

Met deze parameter wordt voor ieder proces bepaald welk percentage

in gebruik zijnde overlayable geheugenruimte per minuut overlayed

moet worden. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:
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100 - prioriteit. olaygoal
50 20

(2.3)

De prioriteit van een proces varieert van 1 (laagste) tot 99

(hoogste).

- drempelwaarde MCP

Indien het geheugengebruik van het MCP de drempelwaarde (stan

daard is 25 Kwords) overschrijdt, dan vindt (uitsluitend) voor het

MCP een verhoging van OLAYGOAL plaats naar 25% (=erg hoog).

Een extra mogelijkheid tot beinvloeding van het geheugenbeheer is de

systeemparameter FACTOR. Riermee kunnen we een percentage van de totale

geheugenruimte opgeven, dat door het MCP beschouwd wordt als de maximale

beschikbare geheugenruimte.

Voor uitvoerige informatie over dit onderwerp zie lit(8) en lit(12).

In dit onderzoek is steeds gewerkt met de volgende instellingen:

AVAILMIN

OLAYGOAL

FACTOR

= 2 %

= 1 %

=97 % (2.4)

drempelwaarde MCP = 25 Kwords

2.2.3 TASKKARAKTERISERING

Zoals reeds vermeld is beperken we ons tot karakterisering en simu

latie van batch-georienteerde werklasten. Een batch bestaat uit een verza

meling op volgorde gerangschikte jobs die ieder weer zijn samengesteld uit

een of meer kleinere eenheden tasks genaamd.

Ret vastleggen van de eigenschappen van een task binnen een zekere

nauwkeurigheid met behulp van een verzameling parameterwaarden blijkt pas

mogelijk nadat vastligt welk type task voor handen is. Een task kan bij

voorbeeld bestaan uit een enkeleregel WFL (=Work Flow Language) om een

file te kopieren van disk-pack naar disk, maar ook bijvoorbeeld uit het

runnen van een groot programma. Beide voorbeelden kunnen totaal verschil

lendgeaarde resource-claims tot gevolg hebben. Daarom is het verstandig

om onderscheid te maken tussen een aantal klassen van tasks. Een mogelijke

indeling luidt als volgt:
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(I) copytask: er vindt datatransport plaats tussen.disk en disk-pack.

(2) compilationtask: een programma wordt vertaald door een compiler.

(3) runtask: een gecompileerd programma wordt uitgevoerd.

Deze indeling wordt verder aangehouden omdat dit drie veel voorkomende

typen zijn met essentieel verschillende resource-claims.

De verschillen tussen (I) en (2) en tussen (1) en (3) zijn duide

lijk. (2) en (3) lijken op het eerste gezicht onder een noemer te vallen.

Er is echter een essentieel verschil: de compiler wordt (vaak) "reen

trant" gebruikt in tegenstelling tot de (meeste) runtaskprogrannna's.

Indien een programma reentrant gebruikt wordt, dan is de codefile slechts

eenmaal aanwezig in core; de codefile wordt gedeeld ("shareable memory").

Indien we bedenken dat bijvoorbeeld een ALGOL-60 compiler uit 45 Kwords

code bestaat dan is het duidelijk dat het verschil tussen (2) en (3) in

zijn algemeenheid niet te verwaarlozen is.

Voor de keuze van de instelparameters van een bepaald type task

houden we zoveel mogelijk rekening met de volgende punten:

- Kies slechts de meest relevante parameters, afhankelijk van de ~ewenste

mate van detaillering.

Kies bij voorkeur parameters die niet of weinig afhankelijk zijn van de

drukte in het systeem.

- Kies onafhankelijke en bij voorkeur orthogonale parameters, zodat het

aantal beperkt blijft en hun individuele invloed straks beter te meten

is.

- De parameters moe ten te bepalen zijn uit een meting of een kombinatie

van metingen.

2.2.3.1 COPYTASKS.

De resource-claims van een copytask worden gevormd door de belas

ting van: een I/O-module, een disk unit en een disk-pack unit (de proces

sorbelasting is te verwaarlozen). Deze bela~ting bestaat uit het datatran~

sport van een file van of naar disk. Ret MCP beslist welke disk en welke

I/O-module gebruikt wordt. De keuze van de disk-pack unit kan in een para

meter vastgelegd worden. Verder dient de grootte van de file bekend te

zijn, ook dit kan in een parameter worden vastgelegd. Een verdere detaille

ring zoals: richting van het datatransport, samenstelling van de file
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(blokgroottes etc), lijkt voorlopig niet zinvol omdat de resource-claims

met:

- PACKNR = disk-pack unit number

- COPYW = filegrootte in words,

grotendeels vastliggen.

2.2.3.2 COMPlLATIONTASKS.

Voor de vastlegging van een compilationtask zijn : de compilernaam,

de processortijd en het geheugengebruik voor de hand liggende parameter

keuzen. Diskutabel is in hoeverre het geheugengebruik nader omschreven

dient te worden en tevens welke parameters nog extra nodig zijn.

Ret geheugengebruik bestaat uit de twee gekoppelde komponenten code

en data. Zoals in 2.2.2 is beschreven is er van nature verschil in het

gedrag van code en data. Ook de systeemdrukte (overlay) heeft verschil

lend gedrag tot gevolg. Omdat dit verschil in gedrag doorwerkt in verschil

in resource-claim, is een onderscheid tussen code en data gerechtvaardigd.

Nu moe ten 1 of meer grootheden worden gevonden die representatief zijn

voor het geheugengebruik. De WSI is een goede maat hiervoor. Roewel ook

het maximum geheugengebruik als maatstaf overwogen is, is gekozen voor de

op de cpu-tijd genormeerde WSI van code en data, dwz het gemiddelde ge

heugengebruik voor code en data. Ret maximum geheugengebruik beschrijft

namelijk de maximum working set die een beperkt tijdsinterval beslaat,

terwijl de WSI de working set integreert over het volledige cpu~tijdsin

terval en derhalve een vollediger beeld geeft. Gebruik van beide: WSI en

maximum working set is een detaillering die in een verder stadium moge

lijk doorgevoerd kan worden.

Ret aantal regels printeruitvoer is een parameter die opgenomen

dient te worden in de lijst. Core, disk, I/O-module en lineprinter zijn

de voornaamste resource~ die gebruikt worden. De processorclaim blijkt

nagenoeg verwaarloosbaar indien we tenminste de "formatting" toeschrijven

aan de parameter "processortijd".

Behalve het aantal regels datatransport vindt er tijdens de compila

tie een ander soort datatransport plaats: aanvankelijk een hoeveelheid

te vertalen programmacode van disk naar core en vervolgens een hoeveel

heid objectcode van core naar disk. Als maat is genomen de totale hoe

veelheid datatransport uitgedrukt in words (ongeacht de richting).



- 22 -

Samenvattend 1eggen we een compi1ationtask vast door de vo1gende

parameters:

- COMPILERNAAM

- CTIM = compiler processortime (millis)

- CAVC = compiler average core usage for code (words)

- CAVD = compiler average core usage for data (words)

- CLIN = compiler number ·of lines printeroutput

- COMPW = compiler number of words data transport not including CLIN

Een nadere analyse van codeteksten van compilers is in dit onderzoek

slechts beperkt aan de orde geweest, zie hoofdstuk 3. De compi1ernaam

1egt evenwe1 de compi1erteksten eenduidig vast.

2.2.3.3 RUNTASKS

Omdat een runtask in vee1 opzichten op een compi1ationtask 1ijkt

vo1gt de motivatie van de keuze van de parameters: processortijd, gemid

de1d geheugengebruik voor code en data, en het aanta1 rege1s printeruit

voer uit 2.2.3.2. Een hoevee1heid datatransport los van lineprinterout

put is niet uitges10ten, maar za1 niet vaak voorkomen zodat deze parame

ter voor10pig niet in het ontwerp is opgenomen.

Bij een compilationtask 1igt de programmatekst vast door een se1ek

tie uit een aanta1 «10) compi1ernamen. In de programmateksten van run

tasks treft men een vee1 grotere verscheidenheid aan dan bij compilation

tasks.

We nemen aan dat de 10ka1iteit van een programma grotendee1s afhangt

van zijn programmacode. Dit heeft tot gevo1g dat een imp1icite vast1egging

van de 10ka1iteit zoa1s bij een compi1ationtask, bij een runtask niet prak

tisch uitvoerbaar is. Ret vast1eggen van de 10ka1iteit van een runtask in

1 of meer parameters is noodzake1ijk vanwege de optredende verschi11en in

geheugenc1aim a1s gevo1g van verschi11en in 10ka1iteit.

De 10ka1iteit van een programma is een begrip dat moei1ijk te defi

nieren is. Een intuitieve omschrijving v~n de gevo1gen van 10ka1iteit van

een programma voor het geheugengebruik wordt gegeven door E.I. Organick,

zie lit (7) :
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citaat: "A program that exhibits a high locality of reference is one

that favors a relatively small subset of its address spaces; i.e., in

any given section of virtual time, an executing program is likely to

make references within a comparitively small subset of the program

segments." einde citaat.

Bij gebrek aan voldoende inzicht in de oplossing van dit probleem

zal hier niet verder op worden ingegaan. Bij de in hoofdstuk 3 beschreven

implementatie wordt een aan lokaliteit verwante grootheid gedefinieerd.

Een andere konsekwentie van de onbekendheid met de programmatekst

is het gebrek aan kennis van de grootte der codesegmenten. Deze kunnen

we uiteraard stuk voor stuk vaststellen, maar om het aantal runtaskpara

meters te beperken is het verstandig om het statistisch gedrag van de

codesegmentgroottes te bepalen en vast te leggen in een beperkt aantal

parameters.

Samenvattend: een runtask leggen we vast met de volgende parameters:

- RTIM = runtask processortime (millis)

- RAVC = runtask average core usage for code (words)

- RAVD = runtask average core usage for data (words)

- RLIN = runtask number of lines printeroutput

- RSEG = verdelingsfunktie die het statistisch gedrag van de codeseg-

mentgroottes vastlegt (words)

- 1 of meer parameters die de lokaliteit vastleggen.

Opmerking: De lokaliteit wordt mede beinvloed door de codesegmentgroot

tes. Deze groottes vormen derhalve een onderdeel van .de karakterisering

naast het gemiddelde geheugengebruik voor code. Voor data volstaan we

bij de karakterisering voorlopig met 1 parameter: RAVD. Bij de implemen

tatie gaan we er van uit dat de data gelijk verdeeld is over de codeseg

menten.

2.2.4 BATCHKARAKTERISERING.

Een job is bepaald door de tasks waaruit hij is samengesteld plus

enige extra informatie t.w.: volgordenummer in de batch en het queuenummer.

Neem aan dat de job een of meer van de genoemde tasktypes bevat, waarbij

van ieder type ten hoogste 1 aanwezig is. Los van volgorde- en queuenummer
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is het maximum aantal parameters waarmee de job binnen bepaalde grenzen

vastligt gelijk aan m = de som van het aantal parameters van de 3 taskty

pes plus 1 (vastlegging tasktypes in de job).

Neem aan dat indeling van de jobs in klassen volgens queuenummer een

vereenvoudiging oplevert bij de karakterisering; de parameterwaarden van

de diverse jobs vormen namelijk per Q klusters en zijn eenvoudiger te

karakteriseren per kluster.

Nu legt een klasse van n jobs een m-dimensionale verdelingsfunktie

van die klasse vast waarvan we hopen dat hij met een beperkte hoeveelheid

parameters te karakteriseren is en dit des te nauwkeuriger naarmate n

groter wordL

Neem aan dat er p verschillende klassen bestaan. Dan is de batch

gekarakteriseerd door p verschillende m-dimensionale verdelingsfunkties

plus de aantallen jobs in iedere klasse.

Ook wat de m-dimensionale verdelingsfunkties betreft doen we een

koncessie: beschouw van iedere klasse slechts de m marginale verdelings

funkties van de m parameters, aangevuld met de correlatiematrix (mXm), die

de lineaire afhankelijkheden van de parameters beschrijft.

Tot slot enige aandacht voor de omstandigheden waaronder de task

parameters gemeten dienen te worden ten behoeve van een karakterisering.

Indien dit geschiedtaan de hand van een run onder multiprogrammering,

dan zullen als gevolg van interaktie-effekten de uitkomsten verstoord

worden in minder of meerdere mate. Daarom verdient het aanbeveling een

afspraak te maken onder 'welke omstandigheden de karakteristieken worden

vastgesteld. De zuiverste maar tevens de duurste omstandigheid om te meten

is die waarbij we de jobs een voor een door de installatie laten verwer

ken:"eenlast". Ook lItweelast" is nog mogelijk (er zijn 2 processoren) maar

hierbij worden de resultaten al onnauwkeuriger, zie 4.1.

2.2.5 VERBAND TUSSEN GEKOZEN EN MEETBARE PARAMETERS.

Een belangrijke informatiebron voor het verkrijgen van werklastge

gevens is de "LOG-tape". De jobqueues, de volgorde van de jobs (uit de

Begin Of Job = BOJ-tijdstippen), de tasktypes en de parameters PACKNR,

CTIM, CAVC, CAVD, CLIN, RTIM, RAVC, RAVD en RLIN staan rechtstreeks of

nagenoeg rechtstreeks in de LOG vermeld.
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Met behulp van de SPARK-codeanalyzer (lit(3C)) kunnen we van iedere

programmacode het aantal segmenten en de segmentgroottes bepalen (in de

vorm van histogrammen met een intervallengte van 30 words), zodat ook

het statistisch gedrag van codesegmentgroottes vastgesteld kan worden.

Voor de parameters COPYW en COMPW is geen eenvoudige methode voor

meting aan te geven. Hier is in dit onderzoek niet verder aan gewerkt.

Wat betreft COPYW ligt het voor de hand met behulp van de betreffende

filenaam de grootte van de file vast te stellen. Een andere mogelijkheid

bestaat hierin om de grootte van de file af te leiden uit de (ook in de

LOG vermelde) I/O-tijd van de task. Deze laatste methode kan wellicht

ook bruikbaar zijn bij de bepaling van COMPW.
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3 I MPLEMENTATIE
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de in het vorige hoofdstuk

ontwikke1de ideeen over taskbeschrijving omgezet kunnen worden in kunst

matige resource-claims. Tevens wordt aangegeven hoe deze resource-claims

samengevoegd kunnen worden tot tasks en jobs. Vervo1gens wordt behande1d

hoe kunstmatige jobs te verenigen zijn tot een batch die vo1doet aan

gewenste karakteristieken.

De resu1terende programmateksten zijn a1s bij1age apart gebunde1d.

Dit hoofdstuk is echter zo samengeste1d dat het los van deze bij1age

ge1ezen kan worden.

Ik wi1 er nogmaa1s de aandacht op vestigen dat ik ook in dit hoofd

stuk een aanta1 aannamen heb moeten doen omtrent de in een later stadium

te simu1eren werk1ast. De gevo1gen hiervan voor de imp1ementatie sluiten

een eventuee1 later aan te brengen eenvo~dige wijziging in de meeste

geva11en zeker niet uit.
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3.1 Werkwijze
De doelstelling luidt nu: simuleer een batch-run van n jobs, waarvan

bekend is:

- De waarschijnlijkheid P(Q) dat een job queuenummer Q heeft voor:

o S Q S 10.

- AIle marginale verdelingsfunkties van tasks zoals omschreven in

2.2.4 voor iedere Q waarvoor geldt: P(Q) > O.

- AIle correlatiematrices van jobs zoals omschreven in 2.2.4 voor

iedere Q waarvoor geldt: P(Q) > O.

Een run kan als voIgt opgezet worden: breng het aktieve deel van

het systeem (zie 2.2.1) in een toestand die gekenmerkt is door:

- een gewenste samenstelling van de configuratie.

- een gewenste instelling van de systeemparameters.

- aanwezigheid van aIle te verwerken jobs op disk.

- aanwezigheid van aIle benodigde files in de gewenste resources.

- aanwezigheid van de gewenste compilers op disk.

- een toestand waarbij aIle jobs in de betreffende inputqueues aan-

wezig zijn, zonder dat de verwerking evenwel gestart is.

Vervolgens wordt de verwerking van de batch gestart en weI op een een

duidig bepaalde manier.

Deze aanpak laat uiteraard nog een aantal vragen onbeantwoord.

De belangrijkste vraag is hoe de resource-claims van de verschillende

tasktypes gerealiseerd moeten worden. Voor compilationtasks en runtasks

is hiertoe het volgende idee nader uitgewerkt: simuleer de resource

claims door gebruik te maken van de mogelijkheden die een programmeertaal

biedt. Een gevolg hiervan is dat een enkele programmeertaal voldoende

kan zijn, hetgeen een prettige eigenschap is. Verder is het mogelijk om

aIle gewenste compilers te simuleren door programma's geschreven in die

zelfde programmeertaal. Voor het programma van een copytask zal een re

gel WFL (=Work Flow Language) voldoende blijken.

De werklast is geimplementeerd in BEA (= Burroughs Extended Algol)

zie (2), de stuurkaarten voor de jobs zijn geschreven in WFL.
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resou rcege bru ik
Voor de verwerking van een task is in het algemeen het gelijktij

dige gebruik van verschillende resources nodig. In deze paragraaf zal

worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is deze resources onafhanke

lijk van elkaar te gebruiken, zodat een eenvoudige instelbaarheid gerea

liseerd kan worden. Ret zal blijken dat dit binnen zekere grenzen moge

lijk is met behulp van verschillende stukjes programmatekst. Volledige

onafhankelijkheid van deze stukjes tekst is niet haalbaar.

Men zou het resourcegebruik als voIgt kunnen simuleren:

Maak gebruik van het betreffende resource en houdt bij in hoeverre of

hoeveel dit resource gebruikt is. Stop vervolgens het gebruik op het

moment dat de (vooraf vastgelegde "hoeveelheid") gehaald is. Rierbij

kan men bijvoorbeeld denken aan inspektie van de interne klok

("time(2)") voor wat betreft de te halen cpu-tijd of aan inspektie

van bepaalde LOG-registers voor wat betreft de te halen WSI.

Deze aanpak is om praktische redenen af te keuren omdat we hiermede de

invloed van het systeemgedrag op het resourcegebruik van de task hebben

geelimineerd. Ret is namelijk een feit dat naarmate het systeem drukker

bezet is de geregistreerde cpu-tijd van een task toe en het geregistreer

de geheugengebruik af gaat nemen. Ret zijn juist deze invloeden waar we

meer van willen weten. Daarom dienen we voor de resource-simulatie steeds

een van tevoren vaststaande hoeveelheid werk aan het resource op te ge

ven.

Met het voorgaande zij nogmaals benadrukt dat het resulterende

resourcegebruik van een run uitgedrukt in machineafhankelijke parameter

waarden slechts overeen zal stemmen met de ingestelde parameterwaarden

indien de batch in "eenlast" verwerkt wordt, zie 2.2..4.

3.2.1 GEREUGENGEBRUIK VOOR OPSLAG VAN CODE'.

Voor de simulatie van geheugengebruik voor opslag van code kunnen

we stukken Algol-tekst van gewenste grootte genereren en gedurende gewen

ste tijd aktief in core houden. Hierbij kunnen we dan ook een blokstruk

tuur realiseren zie voorbeeld 3.1
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VOORBEELD 3. 1

begin
e1 code-deel

begin
e2 code-deel

end;
e3 code-deel

end.

Toelichting: bij de aanmaak van de verschillende code-delen dient de hoe

veelheid code instelbaar te zijn. Verder dient de inhoud van ieder code

deel zo te zijn dat het programma gedurende een instelbare tijd aktief is

in dat code-deel.

Een praktische methode voor de generatie en simulatie van code is

het gebruik van "value arrays". Een value array is een eendimensionaal

array, bedoeld voor de opslag van konstantes, een read only geheugen dus,

waarvan de grootte en de inhoud voor aanvang van de compilatie bekend

dienen te zijn. Dit een-dimensionale array wordt opgeslagen in core als

een een ondeelbaar segment. Kwa geheugengebruik is er geen verschil met

codesegmenten; indien bijvoorbeeld voor het eerst access gepleegd wordt

op een element van een value array, dan wordt het komplete value array van

disk naar core geschreven (= P ~). Ook kunnen er core to limbo overlays

(C + L) optreden, zie 2.2.2.2. De grootte van een value array is beperkt

tot 4 Kwords. Voor verdere informatie zie lit(2).

Door nu op de juiste tijdstippen access te plegen op een willekeu

rig element van bepaalde value arrays kunnen we de geheugenclaim van kor

responderende codesegmenten simuleren. Als voorbeeld van een simulatie

beschouwen we het volgende geval:

VOORBEELD 3.2

- programma met n codesegmenten.
c

- ieder segment even groot: w words.

- ieder segment wordt slechts eenmaal gebruikt gedurende een voor ieder

segment gelijk tijdsinterval met lengte T.
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In fig 3.1 is het codegedrag weergegeven:

nc

3w
2w
Iw.....,.~ ...

--=1......... cpu-tijd

FIG 3.1. VOORBEELD 3.2, PROGRAMMA MET n CODESEGMENTEN IN EENLAST;
c

HET GEARCEERDE OPPERVLAK STELT DE WSI VOOR.

De berekening van de WSI luidt als volgt:

WSI = n
2
wT/2 + n wT/2 = n2wT(I+I/n )/2.c c c c

Indien n »1 dan geldt bij benadering: WSI = n2wT/2 in eenlast.
c c

In werkelijkheid zullen de codesegmenten verschillend van grootte

zijn en onregelmatiger accessed worden. Zoals vermeld speelt de lokali

teit hierbij een belangrijke role Omdat lokaliteit een moeilijk te forma

liseren begrip is gebruiken we in de simulatie een aanverwant begrip.

Definieer hiertoe:

- CYKEL

Deel van een cyklische task waarin de codesegmenten van die task,

ieder eenmaal, gedurende onderling even grote cpu-tijdsintervallen

accessed worden.

- CYKLISCRE TASK

(3. 1)

Task bestaande uit een een- of meermalige verwerking van een cykel;

noem dit aantal G. (3.2)

- FREKWENTIE VAN EEN CYKLISCRE TASK

Ret aantal optredende cykels van een task per tijdseenheid, voorge

steld door de letter F. (In de programmateksten is F aangeduid met

"CPTS" = cykels per thousand seconds). (3.3)
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VOORBEELD 3.3

Zie fig 3.2

COl

C4

C3
C2

C1
0

F .. I IT

code

t

F .. 2/T

FIG 3.2 VOORBEELD 3.3, TOESTANDSDIAGRAM VAN RET ACCESS-PATROON VAN

CYKLISCRE TASKS.

Links is het toestandsdiagram van het accesspatroon weergegeven van een

cyklische task met frekwentie F .. liT, rechts dezelfde task echter met

een dubbele frekwentie. Ret MCP zal bij het linker programma meer voordeel

kunnen behalen met overlay dan bij het rechter, omdat het linker program

ma lokaler is. Ret is duidelijk dat met toenemende waarden voor de fre

kwentie F de lokaliteit af zal nemen.

Bij de realisatie van de runtasks is deze instelmogelijkheid inge

bouwd. Voor de simulatie van het codegebruik van de compiler is een andere

methode toegepast waarbij de lokaliteit niet beinvloedbaar is, zie 3.3.

Roe een mogelijk latere definitie van de lokaliteit van een willekeurige

task te transformeren is naar de frekwentie van een kunstmatige cyklische

task, is in dit stadium uiteraard niet duidelijk.

Bij de simulatie van codegebruik wordt rekening gehouden met onder

ling verschillende segmentgroottes, maar voor de berekening van de WSI

van code van een cyklische task in eenlast voor uiteenlopende waarden

van F doen we de volgende vereenvoudigingen:

- Neem voor de grootte van ieder codesegment de gemiddelde codeseg

mentgrootte.

- Verwaarloos het oppervlak van de "kartels" van de stijgende flank.

De WSI voIgt dan uit het oppervlak van het gearceerde deel van fig 3.3.
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1IF T-l IF

Cmax

-~....... cpu-tijd

o T
FIG 3.3 BEREKENING WSI VOOR CYKLISCHE TASKS MET FREKWENTIE .. F IN

EENLAST.

Indien F de frekwentie is dan wordt gedurende I/F tijdseenheden 1 cykel

afgewerkt. Stel C is het maximale codegebruik en T de cpu-tijd die demax
task vergt, dan voIgt de WSI uit:

WSI
C1 max 1.. (To - -)C + ----2F .. (T - -)CF max 2F max'

(3.4)

Voor de berekening van het maximale codegebruik C van de simulatie-max
task voIgt dan:

C ..
max

WSI
'1

T -2F

(3.5)

Omdat een cykIische task bestaat uit G gehele cykels, zie (3.2) moet te

vens voldaan zijn aan:

G .. FT E: N\ {O} •

3.2.2 GEHEUGENGEBRUIK VOOR OPSLAG VAN DATA.

(3.6)

Voor de simulatie van geheugengebruik voor opslag van data houden

we rekening met de volgende punten:

- gebruik voor data is gekoppeld aan het gebruik voor code zie 2.2.2.1.
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- access op codesegment in meer binnengelegen blok ~ datastack groeit,

access op codesegment in meer buitengelegen blok ~ datastack slinkt.

- de datasegmentgroottes zijn dynamisch beinvloedbaar (in tegenstel

ling tot de codesegmentgroottes). Aan ieder codesegment is dus niet

noodzakelijk een bepaalde hoeveelheid data gekoppeld.

Een goede mogelijkheid voor de simulatie van geheugengebruik voor

data is de toepassing van een twee-dimensionaal array, met evenveel

"arrayrows" als codesegmenten. Bij ieder codesegment behoort een array

row. De grootte van de arrayrows is dynamisch instelbaar. De volgende

methoden zijn hiervoor beschikbaar:

(1) Door deklaratie van een array ~n een binnenblok ten opzichte van

een buitenblok waarin een integer gedeklareerd is die de grootte

van het array bepaalt.

(2) Met behulp van de "resize"-statement, waarmee de grootte van iede

re arrayrow gewijzigd kan worden; zie lit(2).

Bij methode (1) dienen we rekening te houden met de volgende eigenschap:

Een arrayrow met een grootte D<1024 words wordt ondergebracht in een

datasegment. Een arrayrow met een grootte D~1024 words wordt onderge

bracht in afzonderlijke segmenten van 256 words plus een segment ter

grootte (D mod 256) words.

Deze eigenschap bemoeilijkt de implementatie van een algoritme met behulp

van (1). Indien bijvoorbeeld een arrayrow 10 Kwords datagebruik moet si

muleren, dan moeten 40 verschillende segmenten accessed worden. Methode

(2) heeft dit nadeel niet, omdat een arrayrow die "resized" wordt van het

type "long array" is, dwz hij bestaat uit 1 datasegment. Eenmalig access

van een arrayrowelement is in dit geval voldoende. Een beperking van (2)

is dat een arrayrow niet groter dan llKwords mag worden. Uit het vervolg

zal blijken dat (2) een flexibele aanpak mogelijk maakt, waarbij 11 Kwords

per row in de meeste gevallen ruim voldoende is.

We hanteren verder methode (2) en doen de volgende vereenvoudiging:

Simuleer het datagebruik door aan ieder codesegment een vaste hoeveelheid

data te koppelen, zie opmerking bij 2.2.~ .3. Bij het voorbeeld van fig 3.2

behoort dan voor de WSI van data een identieke figuur, mogelijk met andere

getalwaarden voor de vertikale as (data). Er is echter een belangrijk ver

schil, namelijk het accesspatroon. In het voorbeeld van fig 2.1 is dit

aangegeven.
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In het volgende voorbeeld is rekening gehouden met de genoemde

punten:

VOORBEELD 3.4

Ret programma.

begin

integer i,j,d;array data[I:4,0:OJ; file in;

define fr(p,q,r,s) = for p:-q step r until s do ~;

read(in,/,d);

fr(i,I,I,4)

begin

resize(data[i,*J,d);

fr(j,I,I,lOOOO) data[j mod i +1,OJ:=I;

end;

fr(i,4,-I,I)

begin

fr(j,I,I,5000) data[j mod i +1,OJ:=I;

resize(data[i,*J,I);

end;

end.

levert in eenlast het volgende geheugengedrag voor data op, Z1e fig 3.4:

d

d

d

d

~ cpu-tijd

FIG 3.4 VOORBEELD 3.4, SIMULATIE GEHEUGENGEBRUIK VOOR OPSLAG VAN DATA.

RET GEARCEERDE OPPERVLAK STELT DE WSI VOOR.
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Dit voorbeeld geeft een goede indruk van de mogelijkheden. De cpu-tijd'T

van iedere stijgende flank is in dit geval tweemaal zo groot ala de cpu

tijd van iedere dalende flank omdat T (voornamelijk) bepaald wordt door de

10000-voudige herhaling van de statement "dataej mod i +1,OJ:=I", die bij

iedere achterflank slechts 5000 maal herhaald wordt. Ret voorbeeld spreekt

verder voor zichzelf.

We trachten nu bij een cyklische task van G cykels het datagebruik

aan het codegebruik te koppelen door aan ieder codesegment een arrayrow

toe te kennen. Zij n
d

het aantal datasegmenten, dan wordt nd bepaald door:

Volgens een methode analoog aan voorbeeld 3.4 realiseren we het

volgende gedrag van data (vervang de gekartelde flanken weer door rech

ten), zie fig 3.5:

D
ma

o T/G 2T/G ... T---- cpu
tijd

FIG 3.5 SIMULATIE GEREUGENGEBRUIK VOOR OPSLAG VAN DATA BEHORENDE BIJ

EEN CYKLISCRE TASK VAN G CYKELS.

De berekening van D (=het maximale geheugengebruik voor data) uit demax
gewenste WSI voigt uit:

Dmax
2WSI

'=--. T (3.8)

waaruit de grootte van de afzonderlijke datasegmenten voigt:

Dsegm

Dmax
: .. -

n
d

(3.9)
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De lengte van een arrayrow blijkt gebonden te zijn aan een mini

mum aantal words (schatting: 30 words). Dit heeft tot gevolg dat we voor

een programma met bijvoorbeeld n =400 codesegmenten, voor de simulatie
c

van data gebonden zijn aan een minimum datagebruik van meer dan 10 Kwords.

Om dit ongewenste effekt te voorkomen realiseren we het geheugengebruik

voor data volgens fig 3.5 met:

(3.10)

--.iII~~ cpu-tijd

De grootte van een datasegment voIgt dan weer uit (3.9).

Noem het tijdsinterval gedurende welke het i-de codesegment bin

nen een cykel accessed wordt het i-de timeslice for code (TFC); het

tijdsinterval gedurende welke het eerste tIm het j-de datasegment acces

sed wordenhet j-de timeslice for data (TFD), zie fig 3.6. Iedere TFC is

even groot en iedere TFD is even groot binnen een task.

-"""'~~ cpu-tijd

FIG 3.6 HET VERSCHIL TUSSEN TFC EN TFD VAN EEN CYKLISCHE TASK.
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3.2.3 PROCESSORGEBRUIK.

Voor de simulatie van processorgebruik dienen we een vaste hoeveel

heid werk per task vast te stellen. Hiertoe bleek het raadplegen van een

interne klok niet mogelijk. Daarom moeten we zoeken naar een programma

met een vaste hoeveelheid operaties per task. Om een goede instelbaarheid

te verkrijgen ligt het voor de hand een wat betreft de cpu-tijd kort en

eenduidig programma een instelbaar aantal malen te herhalen. Zo'n program

ma duiden we aan met de naam kernel.

Kunnen we de kernel nu opbouwen met een enkele operatie, bijvoor

beeld een vermenigvuldiging? Het antwoord op deze vraag luidt: neen. Dit

omdat gebleken is dat verschillende operaties verschillende invloeden kun

nen hebben op de overhead van het systeem, hetgeen aangetoond is met het

volgende eenvoudige experiment:

EXPERIMENT

Voor vier verschillende typen van operaties Z1Jn tijdmetingen gedaan op

een "rustig" tijdstip (27-4-'77 voor 9.00 u):meting Aj en op een "druk"

tijdstip (27-4-'77 tussen 11.00 u en 12.00 u): meting B. Iedere operatie

werd een vast aantal malen herhaald. Zowel bij meting A als bij meting B

z1Jn de tijdsbepalingen vijfmaal herhaald en vervolgens zijn de gemiddel

den ~A en ~B bepaald. Tevens zijn de spreidingen 0A en 0B in de uitkom

sten bepaald. De resultaten staan vermeld in tabel 3.1 in seconden cpu

tijd.

~A °A ~B °B 100 (~R-~A) 7~A--

system intrinsics 4.44 0.07 4.58 0.03 3.2 %

array accesses 7.86 O. 11 8.25 0.18 5.0 %

conditional statements ).29 0.01 1.38 0.05 7.0 %

procedure calls 3.76 0.04 3.96 O. 11 5.3 %

TABEL 3.1 STATISTIEKEN VAN CJ;lU-TIJDEN OP RUS.TIGE (A) EN DR,UKKE (B) .TIJD

STIPPEN.

Bij de samenstelling van de procedure kernel is het gebruik van de

volgende akties opgenomen:

- rekenkundige bewerkingen

- systemintrinsics

- array accesses

- conditional statements
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- procedure calls

Deze akties nu dienen verenigd te worden in een programma dat een instel

baar aantal malen herhaald wordt en dat tevens de mogelijkheden tot het

sturen van het accesspatroon van code en data open laat.

Veronderstel van de task het volgende:

- Er zijn n value arrays gedeklareerd: Cl[*] ••• Cn [*].c c
- Er zijn nd arrayrows gedeklareerd: "real array dataU:nd,O:O];".

- "real procedure AC(j)" kent de inhoud van Cj[OJ toe aan AC.

- Ten behoeve van de procedure calls is "real procedure P(x);real X;
P:=x+l;" gedeklareerd.

Dan voldoet onder meer de volgende procedure aan de wensen (m»I):

procedure KERNEL(k,l,m);integer k,l,m;

for i:=1 step 1 until m do

data[(i mod k)+I,O]:= if i mod 2 = ° then

P(P(P(AC(l»» ~ exp(AC(l»;

met: k S m

(3.11)

Toelichting: De procedure KERNEL werkt m/2 maal een vaste hoeveelheid

werk af; noem de helft van deze hoeveelheid werk een kernelcycle. m is

een maat voor de hoeveelheid processortijd van een aanroep. Met 1 kunnen

we instellen welk codesegment voortdurend accessed wordt. k bepaalt de

rij te accessen datasegmenten data[I,*] ••. data[k,*]. k wordt in afhanke

lijkh~id van de programmadiepte en de verhouding nd/nc ingesteld.

Een cyklische task bestaande uit een cykel kan dan gesimuleerd wor

den door n maal KERNEL aan te roepen met geschikte waarden voor k,l en m.
c

De instelling is dan:

- m konstant (gelijke cpu-tijdsintervallen dus).

- 1 loopt van tot n met stappen van 1.c
- k loopt van tot nd zodanig dat de gekartelde voorflank (3.12)

de aangenomen rechte voorflank (fig 3.5 voor G= 1) zo

goed mogelijk benadert.
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3.2.4 GEBRUIK VAN I/O-MODULES EN RANDAPPARATUUR.

De I/O-modules en enige randapparatuur worden door de simulatie

tasks als voIgt gebruikt:

- copytask: datatransport tussen disk en disk-pack.

- comptask: datatransport tussen disk en core en data transport van

core naar lineprinter.

runtask: datatransport van core naar lineprinter.

Toelichting:

* data transport tussen disk en diskpack

De grootte van de file en het packnummer zijn de relevante parameters

(z ie 2.2.3. 1) •

Werkwijze: Zet voor de aanvang van de run op een bekende pack een file

van de gewenste grootte onder een bekende naam. Tijdens de run kan het

datatransport geinitieerd worden door een WFL-statement.

* data transport tussen disk en core

De grootte van de hoeveelheid te transporteren data is de enige rele

vante parameter (zie 2.2.3.2). Gekozen is voor het datatransport van

een file waarvan de grootte de helft is van de gewenste hoeveelheid.

Deze file moet voor aanvang van de run gereed staan op disk. Tijdens

de run wordt de file dan ingelezen en teruggeschreven naar disk per re

cord. De files zijn opgebouwd uit records van 15 words.

Opmerking: Ret eerste record van de file bevat informatie voor de com

piler, de inhoud van de overige records is onbelangrijk.

* datatransport van core naar lineprinter

Riervoor kunnen we een gewenst aantal malen een write-statement uit

voeren, die iedere keer een regel met een bepaalde lengte in de

"file ex(kind=printer)" schrijft. De uitvoering van de write-statement

door het systeem vindt in twee stappen plaats:

(1) transport van informatie voor de lineprinter van core naar disk

tijdens de uitvoering van de task.

(2) transport van aIle geschreven informatie van disk naar lineprinter

via het "back-up"-mechanisme (=output spooling) na afloop van de

job.

Beide transporten belasten de I/O-module.
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De write-statement dient zo min mogelijk de processor te belasten.

Daarom moet formatting vermeden worden. Ret volgende stukje programma

tekst geeft een voorbeeld:

VOORBEELD 3.5

ebcdic array line[0:I3IJ;integer i;

replace line ~ "*" for 132;

for i:=1 step 1 until 100 do write(ex.I5,line);

Er worden 100 regels van ieder 90 (=15 maal 6 karakters) sterren ge

schreven. De beschreven stappen (1) en (2) worden korrekt gesimuleerd.

(in plaats van 132 sterren kunnen we ook 132 willekeurige karakters

in het array line plaatsen). Een andere mogelijkheid bestaat hierin

door ipv sterren spaties te schrijven. Ook is het mogelijk de "linefeed"

te onderdrukken:

VOORBEELD 3.6

ebcdic array lineCO:13IJ;integer i;

replace line El. " " for 132;

for i:=1 step 1 until 100 do write(exCnoJ, 15,line);

De resource-claims van voorbeeld 3.5 en 3.6 blijken voor stap (I)

(core ~ disk) gelijk. Bij stap (2) (disk ~ lineprinter) blijkt het back

up-mechanisme de tijd benodigd om "niets" te doen kort te sluiten. zo

dat stap (2) onvoldoende gesimuleerd wordt; de ~ans op queuevorming

VQor de lineprinters kan aanzienlijk minder zijn. Indien we echter be

reid zijn dit onderdeel voorlopig te beschouwen als een minder belang

rijk randgebeuren t dan geeft voorbeeld 3.6 een methode die minder aan

dacht voor de lineprinters vergt tijdens de run dan voorbeeld 3.5.

3.3 Simulatie van een Algoicompiler

In lit(IO) heeft men voor de simulatie van een compilatie gebruik

gemaakt van 9 verschillende (wat betreft "core size" en "number of

files") onvertaalde programmataksten, waarvan er naar keuze steeds een

vertaald kan worden. Met een dergelijke eventueel grootschaliger aanpak

gaan nogal wat beperkingen gepaard: er is slechts een zeer beperkt
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aantal kombinaties van parameters praktisch realiseerbaar (10 verschil

lende instelmogelijkheden voor iedere parameter vereist bij 5 parame

ters 100000 prograrnmateksten). Hierbij is het tevens een probleem om de

compilatie resource-claims van iedere programmatekst in overeenstemming

te brengen met een gewenste parameterkombinatie. Bij simulatie van ver

schillende compilers verveelvoudigt dit werk nog eens.

In dit onderzoek is getracht een compiler voor wat betreft 5 ver

schillende resource-claims te simuleren. De keuze is gevallen op de BEA

(Burroughs Extended Algol) compiler; in een later stadium kunnen op ana

loge wijze ook andere compilers gesimuleerd worden.

De gesimuleerde BEA compiler bestaat in grote lijnen uit:

(1) 381 value arrays die de 381 overeenkomstige codesegmenten voor wat

betreft codegebruik moeten simuleren.

(2) Een procedure KERNEL zoals beschreven in 3.2.3, die de processor

claim simuleert gekombineerd met een gewenst access op een value array

en op een aantal arrayrows. Aan deze procedure is een stuk tekst toe

gevoegd voor het datatransport tussen disk en core.

(3) Een stuk prograrnmatekst dat de procedure KERNEL op de gewenste manier

aanstuurt en tevens het schrijven van de gewenste printeroutput regelt.

ad( 1)

De informatie betreffende het aantal segmenten en de grootte van ieder

afzonderlijk segment (histogram met intervallengte van 30 words) van de

BEA compiler is ontleend aan een voorbeeld in lit(3C). Eventuele andere

te simuleren compilers zullen eerst door de SPARK-codeanalyzer (lit(3C»

geanalyseerd moeten worden.

Voor de realisering van de deklaratie van 381 value arrays (groot

tes ontleend aan histogram) en van de procedure "AC I1 die access pleegt

op deze 381 value arrays, is een tussenstap gedaan: een programma

"GENERATOR!ALGOLCOMPILER" genereert een programma "ALGOLCOMPILER I1
• Dit

spaart een hoeveelheid schrijf- en ponswerk, ook voor eventueel later te

simuleren compilers.

ad(2)

De afhandeling van het access op verschillende value arrays wordt verder

op in dit hoofdstuk behandeld. Voor de mogelijkheid tot datatransport

is aan de procedure KERNEL een extra parameter toegevoegd, waarmee naar
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wens een aantal records (I record is 15 words groot) van disk naar core

en van core naar disk geschreven kunnen worden, bij iedere aanroep van

KERNEL. Om het data transport te spreiden over de cpu-tijd en om grove af

rondfouten te voorkomen, wordt deze mogelijkheid eenmaal per TFD (=time

slice for data) gebruikt.

Een aanpak met behulp van cyklische tasks zoals beschreven in 3.2.1

blijkt in dit geval onhandelbaar; het aantal codesegmenten is hiervoor te

groot. Daarom is gekozen voor een aanpak waarbij, een gewenst aantal zeg

n codesegmenten willekeurig getrokken worden uit de verzameling van 381c
segmenten. Indien de totale tijdsduur T millisec bedraagt, dan wordt ieder

afzonderlijk segment gedurende TIn millisec accessed. Het is intuitief
c

duidelijk dat naarmate we meer trekkingen doen en daarna meer codesegmen-

ten accessen gedurende dezelfde tijdsduur, de kans op een groter gemid

deld geheugengebruik voor code in eenlast toeneemt. Verder is het duide

lijk dat bij grote waarden van n (>381) I of meer codesegmenten meerma-
c

len getrokken worden, maw er is een asymptotisch gedrag voor het gemid-

delde codegebruik in eenlast te verwachten voor n +~. Gebruik nu n als
c c

stuurparameter voor CAVC = compiler average core usage for code, uitgaande

van het beschreven trekkings- en accessmechanisme. Om een goede sturing

mogelijk te maken is het noodzakelijk het (statistisch) verband te kennen

tussen CAVC en n . In fig 3.7 is grafisch aangegeven hoe dit verband zou
c

kunnen zijn.
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FIG 3.7 MOGELIJK VERBANO TUSSEN GEMIDDELD CODEGEBRUIK VAN KUNSTMATIGE

COMPILER IN EENLAST EN HET AANTAL RANDOM GETROKKEN EN ACCESSED

CODESEGMENTEN.
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De getrokken curve geeft de verwachtingswaarde van CAVC aan, gegeven n
c

trekkingen. De gestippelde curves bepalen de spreiding in CAVC als gevolg

van de spreiding in de groottes van de getrokken segmenten.

In hoofdstuk 4 is het volgende model berekent voor het verband tus

sen CAVC en n :
c

(3.13)

Hierin stellen voor:

zl+z3 = asymptotisch gemiddeld codegebruik in eenlast.

z3 = overhead in eenlast.

Zz = parameter die de kromming van de curve bepaalt.

In hoofdstuk 4 worden deze parameters bepaald aan de hand van praktische

metingen. Hierbij is onder andere vastgesteld, dat de spreiding in deze

parameters volgens het beschreven trekkingsmechanisme groot was (orde

grootte 100 %). De parameters bleken veel beter bepaald te zijn na een

wijziging van het trekkingsmechanisme:

- Nummer de 381 codesegmenten in volgorde van opklimmende grootte

volgens CO ••• C380.

- Trek het eerste codesegment van een comptask uit een van de 10 code

segmenten CI80 tIm C189, het tweede segment uit CI90 tIm C199, etc

met een indexering opklimmend met stappen van 10 en een bovengrens

modulo 381. Deze methode wordt verder aangeduid met: "gedwongen

access".

Per TFC (time slice for code) wordt KERNEL eenmaal aangeroepen,

waarbij voor het aantal records datatransport meestal nul ingevuld wordt

en eenmaal per TFD de gewenste hoeveelheid (COMPW div (30nd)) records.

De printeruitvoer vindt eveneens eenmaal per TFD plaats in de gewenste

hoeveelheid (CLIN div n
d

) regels.

Bij aanvang van de simulatie van de compilatie behorende bij de

i-de job wordt het eerste record van de file ioin="compf/i" ingelezen.

Dit record bevat getalwaarden voor achtereenvolgens: CTIM, CAVC, CAVD,

CLIN, COMPW en FRAND. Vervolgens worden de diverse resources belast over

eenkomstig deze getalwaarden (gedefinieerd op basis van eenlast). Ret ge

tal FRAND legt het trekkingsmechanisme van de codesegmenten vast en dient

voor iedere compilatie te verschillen van de vorige compilaties.
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De WFL-instruktie van job i voor het runnen van een compilatie

simulatie luidt:

"run algolcompiler;file ioin(kind-disk.title-compf/i);".

waarbij voor i een integerwaarde van 4 cijfers moet worden ingevuld.

Op deze manier is het ~ogelijk dat verschillende jobs tegelijkertijd de

progrannnacode gebruiken. zodat het "shareable memory"-effekt gesimuleerd

kan worden.

3.4 Simulatie van een job

3.4.1 SAMENSTELLING DOOR MIDDEL VAN TASKS

Zoals in 2.2.4 is afgesproken bestaat een job uit de volgende kom

ponenten:

- jobnummer

- queuenummer

- 0 of

- 0 of

- 0 of

copytasks

compilationtasks

runtasks

De hiervoor benodigde informatie is vastgelegd in een bij iedere job

behorendend WFL-deck. Voor de eenvoud zijn alle bij jobnummer i behorende

onderdelen genummerd met het getal i in 4 cijters. Indien dus job 12 de

drie verschillende tasktypes bevat. dan zijn de jobonderdelen die voor

runtime gereed staan:

- file "copyf/OOI2" op een disk-pack.

- file "compf/OOI2" op disk.

- task IRT/OOI2" (de runtask) op disk.

- een WFL-deck behorende bij JB/OOI2 zie 3.6.

Tevens is dan natuurlijk "ALGOLCOMPILER" op disk aanwezig.

De eenvoudigste van de drie tasktypes is de copytask. In 3.2.4 is

de werkwijze beschreven. dit behoeft nauwelijks toelichting. De parameter

ICOpyw" van job i. die de filegrootte beschrijft is voor runtime reeds

vastgelegd door de file copyf/i op een pack tijdens het kreeren van die

file. De parameter "PACKNR" ligt tijdens runtime vast in het WFL-deck van

job i.
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De simulatie van een compilationtask voIgt rechtstreeks uit 3.3.

De voor de simulatie van job i benodigde informatie voIgt enerzijds uit

de reeds op disk aanwezige programmatekst (statisch gegeven) van "ALGOL

COMPILER" en anderzijds uit de 6 getalwaarden van het eerste record van

compf/i (dynamisch gegeven).

De programmateksten van de runtasks zijn aIle verschillend voor wat

betreft het aantal en de grootte van de value arrays die de codesegmenten

simuleren. De runtasks zijn aIle cyklische tasks. De opbouw van een run

task is als voIgt:

- deklaratie van de value arrays.

- procedure SIMTASK(kcps.ncos.ndas.daps.lipc.cycl).

- een aanroep van SIMTASK.

Betekenis van de formele parameters van SIMTASK:

KCPS = kernelcycli per times lice for code.

NCOS = number of codesegments

NDAS = number of datasegments.

D~S = data per segment

LIPC = lines per cykel.

CYCL = number of cykels.

De procedure SIMTASK bestaat uit een procedure KERNEL volgens (3.11).

die (n .CYCL)-keer aangeroepen wordt volgens (3.12). Naast deze procedu
c

reaanroepen vindt per cykel een vastehoeveelheid (LIPC) lineprinteruit-

voer plaats.

Ret aantal value arrays waarop access gepIeegd wordt. zal van run

task tot runtask verschillend zijn. Tijdens de generatie van de runtask

zullen we met de deklaratie en de statements die access plegen hiermee

rekening moeten houden.

Voor aanvang van de simulatie dienen aIle runtaskteksten aanwezig

te z~Jn op disk. De informatie benodigd voor de simulatie van de bij job i

behorende runtask is volledig bevat in RT/i op disk.

3.4.2 KORREKTIE VAN PARAMETERINSTELLINGEN.

Bij het instellen van een gewenst resourcegebruik hebben we te

kampen met twee problemen:

(1) Ret blijkt niet mogelijk om een willekeurig resource volkomen onafhan

kelijk te gebruiken van andere resources. Ret met parameter a ingestel-
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de gebruik van resource A gaat gepaard met het ongewenste gebruik

van resource B. We kunnen trachteri om parameter b die het gebruik

van resource B stuurt, hiervoor te korrigeren.

(2) Ret instelbereik van de simulator loopt meestal niet van nul, maar van

een "offset"-waarde tot een maximum-waarde. We kunnen onmogelijk een

ins telling onder die offset realiseren. Met korrektie voor offset kun

nen we echter wel overeenstemming bereiken tussen gewenste en gereali

seerde parameterwaarden in eenlast.

Simulatie van resource-claims blijkt in veel gevallen gepaard te

gaan met processorgebruik. We zullen hier extra aandacht aan besteden.

Ga voor de korrektie van processortijd uit van een lineair korrektiemodel

en onderscheidt twee gevallen:

(1) korrektie van CTIM

(2) korrektie van RTIM

ad( 1)

Korrigeer CTIM voor: overhead, CLIN en COMPW; het model luidt dan:

(3.14)

voor CLIN.

voor COMPW.

met:

CTIM. = processortijd in eenlast van de compilatie van de i-de job.
1

Xi2 = totaal aantal kernelcycli van de compilatie van de i-de job.

Xi3 = CLIN van de i-de job (lines).

Xi4 = COMPW van de i-de job (words).

a 1 = korrektieparameter voor overhead van simulatie-compiler.

a2 - parameter die het verband tussen de geregistreerde processor-

tijd en het totaal aantal kernelcycli van de compiler in

eenlast aangeeft.

= korrektieparameter

= korrektieparameter

ad(2)

Korrigeer RTIM voor: overhead, RLIN, het aantal cykels en voor het aantal

benodigde "resizes". Dan luidt het model:
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(3. IS)

met:

RTIM. = processortijd in eenlast van de runtask van de i-de job.
1

Yi2 = totaal aantal kernelcycli van de runtask van de i-de job.

Yi3 = RLIN van i-de job (lines).

Yi4 = CYCL = aantal cykels van de runtask van de i-de job.

YiS = aantal TFD's (-CYCL.NDAS) van de runtask van de i-de job.

b I = korrektieparameter voor overhead van de runtask.

b2 = parameter die het verband tussen de geregistreerde processor-

tijd in eenlast en het totaal aantal kernelcycli van de

runtask aangeeft.

b3 = korrektieparameter voor RLIN.

b4 = korrektieparameter voor het aantal cykels.

bS = korrektieparameter voor het aantal TFD's.

Ook het geheugengebruik kan gekorrigeerd worden voor overhead.

Hiertoe kunnen we op ieder van de instelwaarden van CAVD, RAVC en RAVD

vaste bedragen in mindering brengen. Sturing van CAVC is reeds behandeld

in 3.3.

De bepaling van de genoemde parameters vindt plaats aan de hand van

de meetresultaten van enige runs; zie hoofdstuk 4.

3.5 Samenstell ing van de werklast

We gaan uit van het feit dat we een job kunnen maken overeenkomstig

gewenste parameterinstellingen van de verschillende tasks zoals in het

voorgaande beschreven is. Rest nu nog een batch van n jobs samen te stel

len waarbij de parameterinstellingen van iedere job volgen door trekkin

gen uit de diverse gegeven verdelingsfunkties. Hierbij dienen we tevens

rekening te houden met mogelijke correlaties tussen verschillende parame

ters.
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3•5. 1 TREKKING VAN DE PARAMETERS.

Voor iedere parameter kan men kiezen uit drie veel voorkomende

verdelingsfunkties:

type 1 = normale verdeling

type 2 = uniforme verdeling

type 3 = exponentiele verdeling

Voor iedere parameter dient bovendien een onder- en bovengrens opgege

ven te worden. De algoritme is zo geimplementeerd dat andere verdelings

funkties eenvoudig toegevoegd kunnen worden.

Voor de theorie van randomgenerators zij verwezen naar lit(5).

Hierbij moet worden opgemerkt dat voor de 3 generators voor de 3 types

gebruik gemaakt is van de systemintrinsic:

x:- random(frand), (3.16)

die een trekking doet uit een uniforme verdelingsfunktie op het interval

[O,IJen deze in dit geval toekent aan x. "frand" is een integer die bij

voorkeur oneven en groot (6 cijfers) geinitialiseerd dient te worden.

Na een trekking uit een van de drie genoemde verdelingsfunkties

kan het resultaat desgewenst afgerond worden naar de dichtst bijgelegen

integerwaarde (bijv voor geheugengebruik).

Voor de bepaling van queue, jobsamenstelling en PACKNR is gebruik

gemaakt van diskrete verdelingsfunkties die naar wens opgegeven kunnen

worden.

De samenstelling van een werklast van n jobs vindt nu als volgt

plaats:

De volgende punten worden n-maal herhaald:

(1) Ken rangnummer toe aan de job.

(2) Doe trekking voor queue; resultaat = Q.

(3) Doe trekking voor tasksamenstelling uit de diskrete kansverdeling

(uitkomstenruimte bestaat uit 7 mogelijkheden) behorende bij Q.

(4) Indien copytask (volgt uit (3» dan: doe trekkingen voor PACKNR

en voor COPYW uit de verdelingsfunkties behorende bij Q.

(5) Indien compilationtask (volgt uit (3» dan: doe trekkingen voor:

CTIM, CAVC, CAVD, CLIN en COMPW uit de verdelingsfunkties behoren

de bij Q.
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(6) Indien runtask (voIgt uit (3)) dan: doe trekkingen voor:

RTIM,RAVC, RAVD, RLIN en CPTS uit de verdelingsfunkties behoren

de bij Q. Stel vervolgens het aantal codesegmenten en hun groot-

tes vast door trekkingen uit RSEG totdat C bereikt is; ziemax
(3.5).

(7) De trekkingen van de parameters in (4), ·(5) en (6) dienen volgens

de correlatiematrix behorende bij Q te worden uitgevoerd.

3.5.2 GECORRELEERDE TREKKINGEN.

Het genereren van gecorreleerde trekkingen is een onderwerp waarin

weinig inzicht bestaat. G.S. Fishman (lit(5)) schrijft hierover:

"The only joint p.d.f. for which a broad and well-organized theory

of statistical inference currently exists is the multivariate

normal distribution."

Voor het genereren van gecorreleerde trekkingen voor normaal verdeelde

parameters wordt kort een methode behandeld in 3.5.2.1. Omdat in ons ge

val bij voorbaat geen sprake is van uitsluitend normaalverdeelde groothe

den, is gezocht naar een ad hoc oplossing; dit wordt behandeld in 3.5.2.2.

3.5.2.1 ALGORITME VOOR NORMAAL VERDEELDE PARAMETERS.

In lit(5) wordt de volgende methode beschreven:

gegeven m normale verdelingen N.(x) en een mxm covariantiematrix r die
1

positief definiet is.

gevraagd

oplossing:

-+n aselekte trekkingen, te noteren in de vektor x=(x 1••• xn)

uit de genoemde verdelingen zodat r de verwachte covariant ie

matrix is.

t=(~I ••• ~ ) bevat de verwachtingen van N.(x), i=I •••m.
n 1

Doe m onafhankelijke trekkingen Y-(Yl ••• Ym) uit een standaard-

normale verdeling. Zij A de matrix die voldoet aan:

(3. 17)

dan is: -+ -+ -+
x = Ay + tJ (3.18)

de gevraagde oplossing.
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3.5.2.2. ALGORITME VOOR WILLEKEVRIG VERDEELDE PARAMETERS.

De in 3.5.2.1 beschreven algoritme heeft onder meer als eigenschap

dat iedere simultane trekking van m parameters onafhankelijk van de

voorgaande trekkingen geschiedt. Indien we deze voor simulatie vaak be

langrijke eigenschap niet eisen, dan blijkt de volgende methode een rede

lijk alternatief:

Doe eerst het gewenste aantal (zeg n) trekkingen van m parameters,

onafhankelijk van elkaar uit de m mogelijk verschillende verdelings

funkties. Herrangschik de volgorde waarin iedere parameter getrok

ken is, zodanig dat na afloop "zo goed mogelijk" aan de gewenste

correlatiematrix voldaan is.

Aangezien voor runtime de batch met n jobs reeds vastligt is deze methode

in ons geval toepasbaar. De algoritme is als voIgt opgebouwd:

Beschouw m stochastisch variabelen, genummerd 1 tim m met ieder een eigen

verdelingsfunktie. Genereer voor iedere variabele n trekkingen en pas een

lineaire transformatie OP de uitkomsten toe zodat:

v· 1.-·< {ll.=O,O .=}} (3.19)
J, ""'J-m J J

waarin llj het gemiddelde en OJ de spreiding is van de n getransformeerde

uitkomsten van parameter j. (Deze transformatie is niet essentieel; het

vereenvoudigt echter de algoritme aanzienlijk en bespaart veel extra reken

tijd, vergelijk (3.21) en (3.22». Noteer de getransformeerde resultaten
-+ -+

in de vektoren xl tim xm' zie fig 3.8.

-+
x

m

I 2 -- - 1< - - - n
I I I I I . ! I I I

1 2 - - - n
I I I I J ~ t I I I

d + 1

1 2 - - ~ n
I I I I t ::1-11

FIG 3.8 NOTEER DE GENORMEERDE SIMULTANE TREKKINGEN VAN DE PARAMETERS

IN EEN MATRIX X.
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Beschouw de correlatiematrix:

[P .. J met: -1 < p .. < 1, i;tj
1J 1J

P = 1 i-J' .ij , (3.20)

Tracht nu de komponenten binnen iedere vektor ~. te herrangschikken,
1

zodat "zo goed mogelijk aan de correlatiematrix is voldaan". Na anoop

zou moeten gelden:

n
= I:

k=1

(x·k-~·)(X·k-~·)
1 1 J J}

(n-1)o.o. '
1 J

(3.21)

zodat wegens (3.19):

-10 -10'V. . ...... {(x. •x .) - (n- 1) p •• ... O}.
1,J ,h-J 1 J 1J

(3.22)

Met "zo goed mogelijk aan de correlatiematrix voldoen" zouden we dan

kunnen bedoelen: Minimaliseer:

m i-I
I: I:

i=2 j=1

-10 -10 2
{(x .• x.) - (n-l)p .. } •

1 J 1J
(3.23)

Het principe van het herrangschikken is als voIgt: neem 2 kolommen k en 1

van de matrix X (X[I:m,l:nJ). Verwissel al dan niet in iedere rij i de

komponenten Xik en XiI zodat de te minimaliseren funktie (3.23) zo klein

mogelijk wordt. Hiervoor dienen we dus 2m mogelijkheden te onderzoeken

per komplete verwisselslag van twee kolommen. Veronderstel dat de procedure

OPTIMAL(k,l) deze slag realiseert. Dan kunnen we bijvoorbeeld OPTIMAL her

haald aanroepen waarbij k van 1 tot n loopt en l:=(k+d) mod n + 1; noem dit

1 iteratie. Dan kunnen we voor oplopende waarden van d verschillende itera

ties doen. Na afloop dienen de parameters weer teruggetransformeerd te wor

den. Dit geheel is gerealiseerd in de procedure CORRELATEX.

De op deze manier behaalde resultaten zijn bevredigend. Een enkel

voorbeeld:

VOORBEELD 3.7.
Drie verschillende gevallen zijn volgens de op de volgende bladzijde

vermelde gegevens gegenereerd en vervolgens gecorreleerd met behulp van

CORRELATEX, waarbij in ieder van de gevallen 5 iteratieslagen gebruikt

zijn.
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n-IOO, m==4.

parameternr type gewenste correlatiematrix

I

2

3

4

normaal

exponentieel

uniform

uniform

0.3

0.5

-0.5

1

0.4

0.0

1

0.7

De resulterende correlatiematrices voor de drie gevallen luiden:

geval I geval 2 geval 3

I 1 1

0.32 I 0.31 1 0.31 1

0.42 0.38 I 0.40 0.39 I 0.43 0.38 1

-0.40 0.02 0.60 -0.40 0.01 0.59 -0.40 0.01 0.58

Dit resultaat duidt erop dat in de zin van de kleinste kwadraten nauwe

lijks betere resultaten te behalen zijn en dat er een soort theoretisch

optimum bereikt is met de volgende eigenschap: Indien verschillende coef

ficienten in kombinatie met elkaar niet gehaald kunnen worden, dan ver

deelt de algoritme de absolute fout (in bovenstaand voorbeeld ongeveer

0.1) gelijkelijk over de coefficienten.

Ook de autocorrelaties binnen de verschillende rlJen blijken na

afloop geen opmerkelijke waarden te bezitten (dat zou natuurlijk niet

uitgesloten zijn, vanwege het rangschikken).

Indien we de correlatiecoefficienten van een deel van de trekkingen

beschouwen dan mogen deze uiteraard niet sterk verschillen van de coeffi

cienten behorende bij alle trekkingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen optre

den indien na een "halve" iteratie de gewenste coefficienten voor alle

trekkingen reeds bereikt zijn. In de uitgeteste gevallen bleken echter

meer dan I iteratieslagen benodigd om tot het eindresultaat te komen, zo

dat ook in de tweede helft van de eerste iteratieslag nog rangschikking

plaats vond ..

De nadelen van deze algoritme zlJn duidelijk:

- De verplichting eerst alle parametertrekkingen te doen.

- Er treedt grofweg verdubbeling van rekentijd op voor iedere extra

parameter.
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Bij gebrek aan beter is deze methode echter toegepast voor een

beperkt aantal parameters, waarvan te verwachten is dat ze gecorreleerd

zullen zijn, te weten: CTIM, CAVD, CLIN en RAVC.

3.6 Starten van een run

In de voorgaande paragraven is behandeld hoe een kollektie jobs

met i~stelbare karakteristieken gerealiseerd kan worden. Rest nu nog deze

kollektie jobs aan te bieden aan het systeem op een eenduidige wijze.

Hierbij kunnen we gebruik maken van de BEA-statement:

zip with <arrayrow>, (3.24)

waarin <arrayrow> een arrayrow voorstelt die een kompleet WFL-deck van

een job bevat. Na deze statement wordt de in de arrayrow beschreven job

door het systeem in verwerking genomen.

Hoe dient zo'n arrayrow nu in ons geval gevuld te worden?

Veronderstel dat Q3-job nummer 47 alle tasktypes bevat, dan dient de ar

rayrow de volgende 5 regels als aaneengesloten tekst te bevatten (veron

derstel bijv access op de pack lIuser2"):

? job JB/0047;queue=3;begin;

copy copyf/0047 from user2(kind=pack);

run ALGOLCOMPILER;file ioin(kind=disk,title=compf/0047);

run RT/0047;

end job.

De resp tweede, derde, vierde regel behoren bij resp een copytask, een

compilationtask, een runtask. De II?" opent en de ".11 sluit het WFL-deck.

De WFL-decks van de n jobs in de batch zetten we nu op volgorde van job

nummer in de arrayrows van:

ebcdic array WFLDECKS[1:n,1:180J. (3.25)

Indien we de n jobs op volgorde van volgnummer aan het systeem wensen aan

te bieden, dan kan dit met de statement:
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for i:=1 step 1 until n do zip with WFLDECKSCi.*] (3.26)

geschieden. Indien we dezelfde jobs in een andere volgorde wensen aan te

bieden. dan kan dit als volgt: plaats in het integer array P[I:n] de job

nummers 1 tim n in de gewenste volgorde van aanbieding en wijzig (3.26)

in:

for i:=1 step 1 until n do zip with WFLDECKS[P[iJ.*J. (3.27)

Ret programma OFFERWORKLOAD realiseert deze beschreven werklastaanbie

ding met behulp van (3.27). Rierbij staan twee mogelijkheden naar keuze

open:

(I) aanbieding in volgorde van jobnummers.

(2) aanbieding in een random gepermuteerde volgorde.

Tijdens de verwerking van OFFERWORKLOAD zouden de eerst aangeboden

jobs al verwerkt kunnen worden. De batch-verwerking zou dan gestoord wor

den door OFFERWORKLOAD. Dit kan vermeden worden door de volgende hande

lingen sekwentieel af te werken:

(I) Stel de gewenste systeemconfiguratie samen. met de gewenste instel

ling van de systeemparameters.

(2) Zet de mixlimits van iedere queue op nul. behalve Q.=I. O$i$10.
~

(3) Verwerk OFFERWORKLOAD in Q.•
~

(4) Zet de mixlimit van het totaal aantal jobs in de mix. op nul.

(5) Stel de mixlimits van de queues in op de gewenste waarden.

(6) Zet de mixlimit van het totaal aantal jobs in de mix. op de gewen

ste waarde (= startsignaal voor de batch).

Voor Q. dienen we een queue te nemen die bij geen enkele job in de batch
~

voorkomt (gewerkt is met Qi = QO).

3.7 Overz icht resul taten

Omdat de gehele gang van zaken nogal ingewikkeld is en een lange

beschrijving hiervan noodzakelijk was. lijkt het me goed als afsluiting

van dit hoofdstuk een overzichtelijke samenvatting te schetsen van de

resultaten.
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Voor de simulatie van een batchverwerking zijn drie programma's

geschreven (weergegeven in de bijlage).

( I) WORKLOADCREATION

(2) GENERATOR/ALGOLCOMPILER

(3) OFFERWORKLOAD

(I) WORKLOADCREATION bewerkstelligt het volgende:

* inlezen van invoergegevens te weten:

- n = het aantal te simuleren jobs in de batch.

- een getalwaarde voor "frand".

- de batchkarakteristieken.

* kompositie van de batch.

* aanmaak plus gespreide plaatsing op verschillende packs van de file

COPYF/=.

* aanmaak plus plaatsing op de pack "pool" van:

- de file COMPF/=.

- een aantal gecompileerde tasks onder de naam RT/=.

* aanmaak van n WFL-decks in de file WFLDECK plus plaatsing hiervan op

de pack "pool".

* printeroutput van de kompositieresultaten.

(2) GENERATOR/ALGOLCOMPILER genereert en compileert het programma

ALGOLCOMPILER en plaatst dit programma op de pack "pool".

(3) OFFERWORKLOAD bewerkstelligt het volgende:

* kopieert de file WFLDECK van de pack "pool" naar disk.

* biedt de n WFL-decks van de jobs aan het systeem aan in volgorde van

jobnummer of in random gepermuteerde volgorde (dit naar keuze).

De werkwijze voor de realisering van een run is nu als volgt:

* Verwerk de programma's (I) en (2).

* Kopieer van de pack "pool" naar disk de files COMPF/=, RT/= en het

programma ALGOLCOMPILER.

* Stel alle Q-mixlimits in op nul behalve de Q van programma (3).

* Verwerk programma (3).

* Stel de systeemparameters in.

* Start de run.
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4 MEETRESULTATEN

De uitkomst van een meting van een grootheid heeft in principe pas

waarde indien we bij de uitkomst vermelden met welke nauwkeurigheid ge

meten is.

In dit hoofdstuk wit ik aan de hand van runresultaten een aantal

korrektieparameters van de in het vorige hoofdstuk geimplementeerde batch

bepalen. Hierbij heb ik mij ingespannen om vast te stellen welke de

spreidingen in de parameteruitkomsten zijn en tevens met welke nauwkeu

righeid de werklast in te stellen is.

De nauwkeurigheid waarmee de korrektieparameters bepaald kunnen

worden hangt af van:

- de meetfout als gevolg van de ruis van de B7700.

- de nauwkeurigheid waarmee de batch-parameters in te stellen zijn.

Aan beide onderwerpen zal nu nadere aandacht worden besteed.
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4.1 Ruis 87700

In 2.2.4 is reeds vermeld dat voor het meten van batch-karakteris

tieken, de machine in een gedefinieerde toestand (tot op zekere hoogte)

dient te verkeren. Om interaktie-effekten tussen jobs te voorkomen dienen

we bij voorkeur in eenlast of tweelast te meten. Het blijkt dat ook in

eenlast meetfouten ~n de resultaten voorkomen.

Als ruisbronnen kunnen we noemen:

(1) Systeemruis: de ruis in het systeem als gevolg van verschillen in de

begintoestand.

(2) Meetruis: de ruis als gevolg van een imperfekte registratie van de

gegevens. De registratie voor de LOG vindt plaats met behulp van een

software-monitor die overigens ook tot het systeem gerekend wordt.

Het is niet duidelijk in welke mate iedere ruisbron afzonderlijk bijdraagt

tot de gekonstateerde verschillen.

Om een gedefinieerde begintoestand te verkrijgen is het mogelijk

voor de verwerking van de batch alle disk-units te clearen en vervolgens

het operating system in te lezen met een "cold start". Alleen de eerste

job in de batch wordt dan korrekt gemeten; alle volgende jobs kunnen bein

vloed worden door hun voorgangers. Een werkwijze waarbij disk clear en

cold start voorafgaan aan de verwerking van iedere job zou erg veel tijd

voor de meting in beslag nemen. De hier beschreven experimenten met runs

zijn daarom wel in eenlast en tweelast uitgevoerd, doch worden niet afzon

derlijk voorafgegaan door disk clear en cold start.

De werkwijze is als volgt: verwerk eenzelfde batch viermaal, twee

maal in eenlast (run 1 en run 2) en tweemaal in tweelast (run 3 en run 4)

en vergelijk op een geschikte manier de verschillen in de uitkomsten.

In de appendix A3 en A4 zijn de karakteristieken en de resulterende samen

stelling van een testbatch (batch 1) van 50 jobs weergegeven. Om een goede

spreiding van meetpunten te verkrijgen zijn de parameters ongecorreleerd

en alle uniform verdeeld met grote varianties. De volgende parameters wor

den gemeten: CTIM, I/O-time van compiler, CAVC, CAVD, RTIM, I/O-time van

runtask, RAVC, RAVD. Zij Peen van deze parameters. Noem P.. de meetwaarde
~J

van parameter P van de j-de job behorende bij run i. Beschouw vervolgens

de rij stochastische grootheden:

{R. =
J

P . - P ..
kJ ~J I '~kP ~,

kj
j = 1,2 .•• 50}. (4. 1)
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Deze rij bepaalt dus het relatieve verschil tussen run k en run 1.

De volgende drie gevallen zijn uitgewer~t:

( 1) Voor k=1 (run 1) en i"'2 (run 2) zijn het gemiddelde '1.1 12 en de stan"-

daarddeviatie 0'12 van de rij (4.1) bepaald.

(2) idem voor run 3 en run 4.

(3) voor k=3 (run 3) en i .. l (run 1) lS het gemiddelde '1.1 31 van de rij (4. 1)

bepaald.

De resultaten zijn in procenten in tabel 4.1 vermeld.

(1 )=run 1 - run 2 (2)=run 3 - run 4 (3)=run 3 - run 1

'1.1 12 0'12 '1.1 34 0'34 '1.1 31

{CTIM -0.3% 0.7% 0.7% 2.2% 2.7%

I/OTIME 0.0% 0.0% 0.04% 0.3% -0.3%
COMPILATION CAVC -0.5% 2.1% -1.6% 17.6% 43 %

CAVD 0.7% 1.6% 0.03% 1.0% 0.4%

fRTIM -0.2% 0.3% 0.1% 2.1% 3.4%

I/OTIME 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RUN RAVC 0.5% 1.6% -0.1% 1.0% 0.6%

\RAVD 0.5% 1.6% -0.1% 1.0% 0.6%

TABEL 4.1 STATISTIEKEN VAN DE REPRODUCEERBAARHEID VAN DE B7700 IN EENLAST(I)

EN IN TWEELAST(2). VERGELIJKING TWEELAST EN EENLAST (3).

Voor de meetresultaten van de vier runs van testbatch 1 stellen we het

volgende vast:

* De spreidingen in geval (1) (mixl-l) en geval (2) (mixl=2) bepalen de nauw

keurigheden waarmee gemeten is; de gemiddelden zijn afgezien van het te~

ken enige malen kleiner dan de spreidingen. (dus geen aantoonbare syste

matische fout).

* De processortijd blijkt in eenlast ruim binnen 1 % reproduceerbaar.

In tweelast blijkt de spreiding grofweg te verdrievoudigen tot ruim 2 %.

Verder liggen de uitkomsten in tweelast systematisch zoln 3 % hoger dan

in eenlast.

* De spreiding in de geregistreerde I/O-tijden bleek in alle gevallen

gering «0.3 %).
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* Ret gemiddelde codegebruik wordt geregistreerd in een- en tweelast met

een nauwkeurigheid van 2 tot 3 i., met uitzondering voor een compilation

in tweelast, zie toelichting verderop.

* De spreiding in de registratie van het gemiddelde datagebruik bedroeg

I tot 1.6 i..

Toelichting op de grote toename van het gemiddelde codegebruik voor compi

lation in tweelast:

De programmacode van ALGOLCOMPILER in tweelast kan door twee verschillen-

de jobs tegelijkertijd gebruikt worden. Roewel de registratie van het

codegebruik niet onderzocht is, bestaat het vermoeden dat slechts het momen

tane geheugengebruik(de workingset) per programmacode geregistreerd wordt

in plaats van het geheugengebruik per task; dwz dat ook een codesegment

dat een job niet gebruikt hem toegerekend kan worden, omdat een andere job

tegelijkertijd dat codesegment weI in core nodig heeft. Deze interaktie

effekten veroorzaken een grote spreiding in de registratie van CAVC (17 i.)

in geval (2). Uit geval(3) blijkt dat het geregistreerde gebruik zelfs tot

boven de 40 i. kan oplopen bij overgang van eenlast op tweelast.

De jobparameters die de tasksamenstelling, de queue en de printer

uitvoer bepalen zijn uiteraard 100 i. reproduceerbaar.

KONKLUSIE

Een instelnauwkeurigheid van de parameters CTIM, CAVC, CAVD, RTIM, RAVC en

RAVD van een kunstmatige batch, beneden de 2 i. is niet zinvol omdat het

systeem deze nauwkeurigheden niet meer kan reproduceren onder normale werk

omstandigheden. Voor metingen aan een batch wordt aanbevolen in eenlast te

meten. Indien grote meetfouten in CAVC getolereerd kunnen worden dan is

meting in tweelast een redelijk, zij het wat betreft de processortijd on

nauwkeuriger alternatief.

4.2 Bepal ing kor rekt ieparameters
Voor de bepaling van de in 3.4.2 besproken modelparameters is ge

bruik gemaakt van twee testbatches waarvan de karakteristieken en samen

stelling in A3 tIm A6 zijn weergegeven. De karakteristieken van batch I

en batch 2 verschillen niet (behalve RSEG) maar de aanmaak is met verschil

lende waarden voor "frand" geinitialiseerd, zodat in totaal 100 yerschil

lende jobs bij de meting betrokken zijn.
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4.2. I KORREKTIE VAN "CAVD", "RAVC", "RAVD".

Een voor de hand liggende gedachte is om bovenstaande parameters

te korrigeren voor eigen geheugengebruik van het simulatieprogramma.

Stel G is een van deze drie parameters. Nummer de 100 test jobs van 1 tot

100.

Definieer:

G. = trekking voor parameter G van job i.
1

H. = tijdens runtime gerealiseerde waarde voor de parameter G van
1

job i in eenlast.

Beschouw nu de volgende twee rijen van stochastisch variabelen:

{H. - G. I i=I,2 •.• 100}.
1 1

{(H. - G.)/G. I i=I,2, •• 100, G.~O}.
111 1

(4.2)

(4.3)

(4.2) beschrijft de absolute verschillen en (4.3) de relatieve verschil

len tussen de gewenste instelling en de gerealiseerde instelling. Voor

CAVD, RAVC en RAVD zijn (4.2) en (4.3) gemeten met de ongekorrigeerde

werklast en weergegeven in histogrammen, zie appendix A7 tim AIO.

De gemiddelden en de standaarddeviaties van de histogrammen zijn samen

gevat in tabel 4.2.

absolute verschillen relatieve verschillen

~(words) cr(words) ~ (%) cr (%)

CAVD -988 2500 -7 % 22 %

RAVC 339 406 10 % 8 %

RAVD 32 1474 5 % 20 %

TABEL 4.2 STATISTIEKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSENGEREALISEERDE EN GEWENSTE

WAARDEN VAN CAVD~ RAVC EN RAVD GEMETEN OVER 100 VERSCHILLENDE JOBS.

Vanwege de grote waarde van cf~en opzichte van~ voor CAVD en RAVD, lijkt

het niet zinvol deze parameters te korrigeren voor een systematische fout.

De parameter RAVC is kennelijk beter bepaald. Korrigeer RAVC met 340 words.
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KONKLUSIE

De nauwkeurigheid waarmee we het gemiddelde geheugengebruik voor data

konden instellen voor een verzameling van 100 jobs bedroeg ongeveer 20 %,

en voor code ongeveer 10 %. RAVC wordt gekorrigeerd voor eigen codege

bruik met 340 words.

4.2.2 KORREKTIE VAN "CTIM" EN "RTIM".

Voor de in deze subparagraaf gebruikte theorie zij verwezen naar

lit(9), waarin een algemene beschouwing over regressiemethoden aan de

orde komt.

In 3.4.2 zijn de lineaire modellen voor CTIM en RTIM beschreven:

(3.14)

(3. 15)

Veronderstel dat we van n jobs de resulterende processortijden (in eenlast)

CTIM. en RTIM. voor l~i~n kennen. Noteer deze waarden in vektoren:
1 1

0+- T (4.4)t = (CTIM1,···,CTIMn)c

0+- T (4.5)t = (RTIM., ••• ,RTIM)r 1 n

Gebruik voor de parameters a 1 tim a4 en b1 tim b5 eveneens de vektorno

tatie:

(4.6)

(4.7)

Definieer de volgende designmatrices:

X12 X13 X14

X = (4.8)

Xn2 Xn3
Xn.4
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(4.9)

-+ -+ -+-+
Neem verder aan dat op de meetvektoren t resp t , de fouten e resp eere r
gesuperponeerd zijn. Ret model voor de compilationtime parameter luidt

dan:

-+ -+ -+
t = Xa + e .c c

Ret model voor de runtime parameter luidt dan:

-+ -+ -+
(4.11)t = Yb + e .r r

Met behulp van de procedure "LINEAR REGRESSION", zie lit(ll) kunnen we

een lineaire schatting maken voor de parametervektoren ~ en b, uitgaande

van de volgende veronderstellingen met betrekking tot de meetfouten:

- de verwachtingswaarden zijn nul en

- de covariantiematrices zijn op een scalar na bekend.

Schrijf de covariantiematrices als volgt:

2o.V is de covariantiematrix van de meetfouten in CTIM.
c c

20r,Vr is de covariantiematrix van de meetfouten in RTIM.

Rierin zijn 02 en 02 twee onbekende scalars en V en Vr bekende matrices.ere
Omdat de meetvektorkomponenten onafhankelijk zijn zullen beide matrices

diagonaalmatrices zijn. Neem aan dat de fout in de uitkomsten evenredig

is met de grootte van de uitkomst, dan kiezen we voor V en V :c r

(l 0-4 t (l» 2

0c
( 10-4t (2» 2

c

0
..

V = .. (4.12)
c

"(10-4t (n»2
c
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o
(4.13)

De faktor 10-4 is nodig ivm een geschikte schaling (de tijden worden in

milliseconden uitgedrukt). De procedure LINEAR REGRESSION levert bij deze

keuzen behorende schattingen voor 0
2 en 0

2•
c r

Voor batch I en voor batch 2 zijn afzonderlijke parameterschattin-

gen berekend. De meetvektoren en de designmatrices voor batch I zijn ver

meld in All en A12, voor batch 2 in AI3 en A14. In de appendix AI5 en AI6

zijn de resultaten van de schattingen weergegeven. Hierbij zijn de stan

daarddeviaties en de correlatiematrices vermeld en tevens de waarden van
2 2o en 0 •c r

De resultaten kunnen redelijk bevredigend genoemd worden. De para

meters van CTIM halen een standaarddeviatie van 20 % of minder, de para

meters van RTIM 35 % met uitzondering van b4 •

De correlaties zijn niet verontrustend; er is geen sprake van

(bijna) afhankelijke parameters.

De volgende parameterwaarden zijn voor korrektie van CTIM resp RTIM

aangebracht:

a l = 420 ms

*a2 = 0.170 ms/kc
CTIM: (4.14)a3 = 0.46 ms/line

a4 == 0.025 ms/word

b = 115 msI
*b2 = 0.1844ms/kc

RTIM: b3 = 0.45 ms/line (4.15)

b4 = 0 ms/cykel

*b5 = 8.6 ms/TFD

* kc=kernelcycle TFD=time slice for data
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4.3 Bepal ing modelparemeters voor "cave"

In deze paragraaf zal behandeld worden hoe de parametervektor

(4.16)

van de niet lineaire modelfunktie

-z n
CAVC = zl(1 - e Z c) + z3 (3.13)

geschat kan worden. Hierbij is gebruik gemaakt van de testruns in eenlast

van batch I en batch Z tesamen. We beschikken dus over 100 verschillende

(4.17)i=I ••. IOO.

meetpunten C., i=I,Z ••. IOO van CAVC en de daarbij behorende waarden n (i)
~ c

van n • Definieer het i-de residu door:
c -zZn (i)

+ Ci - (z I (I - e : c ) + z3)
f. (z) : = -'---------:::---------
~ C.

~

Nu minimaliseert de procedure "MINIQUAD", zie lit(4), de funktie

+
F(z) =

100
I:

i=1

+
f. (z)
~

(4.18)

+
als funktie vanz.

Hierbij doen we de volgende aannamen betreffende de meetfouten in C.:
~

- de verwachtingswaarden zijn nul en

- de fouten zijn onafhankelijk.

De covariantiematrix van de fouten is te schrijven als: crZv, met cr Z een

onbekende scalar en V een bekende matrix. Neem aan dat:

V ...

o
(4.19)

In feite rechtvaardigt (4.19) de noemer in (4.17), zie lit (9).

Zowel aan het random access patroon (hierbij werd bij herhaling

een willekeurig segment uit de verzameling compilersegmenten getrokken
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en accessed) a1s aan het gedwongen access patroon (hierbij werd bij her

haling een wi11ekeurig segment uit tien cyc1isch bepaa1de compi1ersegmen

ten getrokken en accessed) in ALGOLCOMPILER zijn metingen verricht. In

A17 zijn voor beide geva11en schattingen voor de parametervektor ~ weer

gegeven met standaarddeviaties en corre1atiematrices. Rieruit b1ijkt dui

de1ijk de verbetering die optreedt a1s gevo1g van de invoering van het

gedwongen access patroon. Ret gedwongen access patroon is in kombinatie
. +. •met de korresponderende u~tkomst van z, ge~mp1ementeerd ~n de batch.

Ret aanta1 te accessen codesegmenten gegeven een trekking voor

CAVC wordt nu berekend met behu1p van:

n
c

:-
e 24000

10g(25300 - CAVC)
0.0022

(4.20)

+
Dit is de omgewerkte versie van (3.13), waarbij de schatting voor z inge-

vu1d is.

4.4 Instelnauwkeurigheid van de werklast

Tot slot van dit hoofdstuk een beschouwing over de nauwkeurigheid

waarmee gewenste inste11ingen van batchparameters door de werk1ast in

een1ast gerea1iseerd worden. A1s maat voor deze nauwkeurigheid van een

parameter nemen we de standaarddeviatie van de door (4.3) gedefinieerde

rij. Deze rij bevat rea1isaties van het re1atieve verschi1 tussen inste1

ling en (stochastisch bepaa1de) uitkomsten van een parameter.

De inste1nauwkeurigheid van CAVD, RAVC en RAVD is reeds bepaa1d in

4.2.1, zie tabe1 4.2. We zu11en ons nu verder bepa1en tot CTIM, RTIM en

CAVC.

In 4.2.2 is voor de variantie van de i-de meetwaarde t (i) van CTIM
c

genomen, zie (4.12):

(4.21)

Met de door LINEARREGRESSION afge1everde schatting voor (j kunnen we dusc
een schatting voor de standaarddeviatie van t (i) berekenen.c
Evenzo voor RTIM met behu1p van:
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-4 2Var(t (i)) = (a .10 .t (i)) •r r r (4.22)

Uit de appendix A15 en A16 volgen de waarden voor a en a .
c r

Evenzo voIgt voor de variantie van de i-de meetwaarde C. van CAVC,
~

zie (4.19):

Var(C.) 2 (4.23)= (a.c.) •
~ ~

De waarde van a voIgt uit A17, geval 2.

De hieruit volgende resuitaten voor de standaarddeviaties, uitge

drukt in procenten gekombineerd met de resuitaten van tabel 4.2 Ievert

de volgende tabel 4.3:

CTIM CAVC CAVD RTIM RAVC RAVD

I a = 2.5% 5% 22 % 2.5% 8% 20%

TABEL 4.3 RELATIEVE INSTELNAUWKEURIGHEDEN VAN DE TESTBATCHES 1 EN 2.

De parameters die de queue, de jobsamenstelling, de printeruitvoer

en het aantal woorden datatransport bepalen worden uiteraard naar wens

gerealiseerd en behoeven geen foutenanalyse.
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5 SLOT BESCHOUW I NG

5.1 Overzicht van de resultaten

In dit onderzoek zijn de vo1gende punten aan de orde geweest:

(I) Werk1astkarakterisering.

(2) Imp1ementatie van een werk1astgenerator voor de B7700.

(3) Enige metingen aan de B7700 ten behoeve van de werk1astgenerator.

ad (I)

Bij de definitie van de "werk1ast van een computersysteem" b1eken de

vo1gende punten van be1ang:

- Er is sprake van een verzame1ing aan het systeem opgedragen taken.

- Ret begrip "computersysteem" vereiste een nadere omschrijving; hierbij

zijn: de insta11atie, de systeemsoftware (ink1usief de inste11ing van

de systeemparameters) en de begintoestand a1s re1evante gegevens opge

vat.

- Ret computersysteem eist een bepaa1de representatie van de werk1ast,

hetgeen de werk1ast noodzake1ijk systeemafhanke1ijk maakt.

- Voor de karakterisering van een werk1ast is gebruik gemaakt van de

be1asting die de werk1ast veroorzaakt. Dit heeft ondermeer tot gevo1g

dat het tijdsaspekt hierbij een be1angrijke rol kan spe1en.

De vo1gende werk1asttypen zijn onderscheiden:

Werk1asten waarbij het tijdsaspekt niet in de beschrijving is opgeno

men: dit treedt op bij batchverwerking.

- Werk1asten waarbij het tijdsaspekt we1 in de beschrijving is opgenomen:

dit treedt op bij interaktieve sy~temen.

In dit onderzoek is de karakterisering en imp1ementatie van batchgeori

enteerde werk1asten voor de Burroughs B7700 gerea1iseerd.

Met de gekozen B7700-configuratie kunnen we door wijziging van sy

steemparameterinste11ingen verschi11ende computersystemen konstrueren

waarop eenze1fde werk1ast verwerkt kan worden. De korresponderende belas

tingen en dus de korresponderende karakteriseringen kunnen verschi11en.

Voor de karakterisering spreken we daarom af om met een bepaalde ins tel

ling de be1asting te meten. Rierbij bleek het be1angrijk de graad van

multiprogrammering een te kiezen (="eenlast").
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Aangenomen is dat de batch uit onafhankelijke delen (jobs) is opge

bouwd. Voor de karakterisering van een job zijn de volgende tasks en para

meters gekozen:

* queue

* jobsamenstelling: welke tasktypes weI en welke niet in de job

* copytask (0 of 1 per job):

- COPYW • hoeveelheid te kopieren data van pack naar disk (words)

- PACKNR • pack waar de te kopieren file zich bevindt

* compilationtask (0 of 1 per job)

- CTIM • processortijd (millis)

- CAVC • gemiddeld geheugengebruik voor code (words)

- CAVD - gemiddeld geheugengebruik voor data (words)

- CLIN - aantal regels printeruitvoer

- COMPW = hoeveelheid data transport tussen disk en core (words)

* runtask (0 of 1 per job)

- RTIM • processortijd (millis)

- RAVC - gemiddeld geheugengebruik voor code (words)

- RAVD • gemiddeld geheugengebruik voor data (words)

- RLIN - aantal regels printeruitvoer

- CPTS • aantal herhalingen van een "cykel" per tijdseenheid

(1/ (1000· sec» •

- RSEG • kansverdelingsfunktie die de groote van de codesegmenten

karakteriseert (words)

ad(2)

Voor de implementatie van een werklastgenerator is gebruik gemaakt van

een programmeertaal: BEA (-Burroughs Extended Algol). Hierbij zijn de

resource-claims die horen bij de verschillende jobparameters gesimuleerd

met behulp van de mogelijkheden die BEA biedt. Kort samengevat:

- processorclaims: worden gesimuleerd door een instelbaar aantal malen

een kort programma (kernel) uit te voeren.

- geheugenclaims voor code: worden gesimuleerd met behulp van "value arrays"

die wat betreft het geheugengebruik zich gedragen als code.

- geheugenclaims voor data: worden gesimuleerd met behulp van 2-dimensio

nale data arrays waarbij de lengte van de arrayrows ingesteld kan worden

met behulp van de "resize"-statement.
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- regels printeruitvoer: worden gesimuleerd door een instelbaar aantal

malen een write-statement zonder formatting uit te voeren.

Voor de simulatie van een compilationtask is een kunstmatige BEA

compiler geschreven. Eventuele andere compilers kunnen in een later sta

dium worden toegevoegd (ook in BEA geschreven).

De compilationtasks en de runtasks bestaan uit het runnen van

vooraf gecompileerde programma's. De "stuurkaarten" van iedere job be

vatten (in WFL=Work Flow Language) de hiervoor benodigde gegevens even

als de gegevens om een copytask te starten.

De werklastgenerator bestaat uit drie programma's:

- WORKLOADCREATION

Genereert een gewenst aantal jobs volgens op te geven karakteristieken.

- GENERATOR/ALGOLCOMPILER

Genereert een gecompileerd programma ALGOLCOMPILER ter simulatie van de

werkelijke compiler.

- OFFERWORKLOAD

Biedt de gegenereerde verzameling jobs aan het systeem aan.

ad(3)

Aan een totaal van 100 kunstmatige jobs zijn metingen verricht in eenlast

en in tweelast, met als konklusie dat metingen ten behoeve van de karak

terisering bij voorkeur in eenlast dienen te worden verricht. Hierbij is

de invloed van de begintoestand van het computersysteem verwaarloosd. Als

gevolg hiervan en als gevolg van fouten in het registratiesysteem bleek

op de meetuitkomsten een ruis van 1 tot 2 % gesuperponeerd te zijn.

Na korrektie van verschillende parameters voor overhead en onderlinge

storing bleek de instelnauwkeurigheid van de werklastgenerator voor de 100

kunstmatige jobs te varieren van 2.5 tot 20 % voor de diverse parameters.
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5.2 Voortzetting

5.2.1 VERBETERING VAN DE WERKLASTGENERATOR.

Een handicap tijdens dit onderzoek was de gebrekkige manier waarop

meetresultaten van runs vergaard moesten worden. Omdat verbeteringen in

dit stadium in de eerste plaats voortvloeien uit gemeten resultaten luidt

de eerste en belangrijkste aanbeveling:

Schrijf een programma dat werklastkarakteristieken onttrekt aan het

B7700 computersysteem en deze vervolgens op een overzichtelijke

manier presenteert in de vorm van tabellen, gemiddelden, standaard

deviaties en histogrammen.

Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan een analyseprogramma van de

LOG-tape (als resultaat van een run in eenlast) die van iedere queue de

volgende punten vastlegt:

- het aantal jobs

- histogrammen van het aantal tasks per job

- histogrammen van de aantallen verschillende tasks:

• compilationtasks

• runtasks

• MCPtasks

• overige tasks

- histogrammen van hetaantal malen gebruik van de verschillende compilers.

- histogrammen van het aantal malen access op disk-packs en eventueel veel

gebruikte files.

voor compilationtasks, voor runtasks en voor overige tasks (aIle geschei

den): histogrammen, gemiddelden en standaarddeviaties van:

• cpu-tijd

• I/O-tijd

• gemiddeld geheugengebruik voor code

• gemiddeld geheugengebruik voor data

· aantal regels printeruitvoer

en tevens van al deze gemeten parameters per job de correlatiematrix.

Een dergelijk programma stelt ons in staat enerzijds de reele belas

ting van het systeem en anderzijds de resultaten van de werklastgenerator

eenvoudig te analyseren om vervolgens tot gefundeerde verbeteringen van de

werklastgenerator te komen.
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De nu volgende aanbevelingen ter verbeteringen berusten niet op

meetresultaten doch slechts op het tot nu toe gevormde inzicht in de hui

dige implementatie van de werklastgenerator; het is dan ook beter om te

spreken van ideeen:

- Wellicht leveren de volgende details een verbetering op:

• Onderzoek in welke onderlinge verhoudingen de verschillende

operaties in KERNEL toegepast dienen te worden; dit misschien

instelbaar maken?

• Onderzoek de gemiddelde regellengte (genomen is 90 regels);

mogelijkheid tot instelbaarheid?

• Detaillering van het geheugengebruik door bijv maximumwaarden

in te voeren. Ook het maken van onderscheid tussen save en over

layable geheugenruimte is een mogelijkheid.

• Is er een mogelijkheid en is het wenselijk de "coreestimate" van

de compiler te beinvloeden door bijv grote arrays te deklareren?

- De gekonstateerde instelnauwkeurigheid van de werklastgenerator is geme

ten voor een bepaalde batch. Blijkt deze nauwkeurigheid nog af te hangen

van de ingestelde waarden? ZO ja, stel dan vast binnen welke grenzen

de werklastgenerator nog bruikbaar is volgens bepaalde normen.

- Breid de generator uit met andere kunstmatige compilers. In de eerste

plaats met een FORTRAN- en een COBOL-compiler.

- Komen de gedragingen van een werkelijke en een kunstmatige werklast

overeen (binnen zekere grenzen) bij verschillende mixlimits? Misschien

is bij een dergelijk experiment een geschikte instelling te vinden

voor CPTS (de aan lokaliteit verwante parameter).

- Hoe vindt de registratie van het gemiddelde codegebruik plaats voor

het geval verschillende tasks dezelfde programmacode tegelijkertijd

gebruiken?

- De instelnauwkeurigheid van het gemiddelde geheugengebruik voor data

is matig (20 %). Misschien kunnen hiervoor betere algoritmes gekonstru

eerd worden?
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5.2.2 TOEPASSING

Performance-analyse van het B7700 computersysteem is een doelstel

ling van het projekt ER-IO waarvan dit afstudeeronderzoek deel uitmaakt.

De gerealiseerde instelbare werklast of een eventuele verbetering hiervan

kan voor verschillende doelen gebruikt worden:

(I) Onderzoek naar de interaktie tussen systeem en werklast vanuit

wetenschappelijk oogpunt. Hierbij kunnen zowel systeemparameters

als werklastparameters over grote gebieden gevarieerd worden, ten

einde een dieper inzicht in het funktioneren van het systeem te

verwerven.

(2) Verbetering van de performance van het B7700 systeem zoals dat in

gebruik is bij het THE-RC. Hierbij stellen we een voor de echte

werklast ~'representatieve" batch samen en trachten de meest geschik

te systeeminstelling te vinden, gemeten naar een gewenst perfor

mance kriterium. Eventuele resultaten van (I) kunnen hiertoe bij

dragen.

(3) Validatie van een MCP-model, door de inputparameters van de werk

lastgenerator en van het MCP-model gelijk in te stellen en vervol

gens de outputresultaten van beide te vergelijken.

Alleen een toekomstige voortzetting van dit projekt zal kunnen aan

tonen in hoeverre de in dit onderzoek ontwikkelde ideeen en programma's

een nuttige bijdrage kunnen leveren bij het performanceonderzoek van de

B7700.
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APPENDIX

INHOUD

Systeemconfiguratie B7700 van het THE-Reken Centrum Al

Lijst van afkortingen behorende bij Al A2

Test BATCH I, karakteristieken A3

Test BATCH 1., resulterende samenstelling A4

Test BATCH 2, karakteristieken AS

Test BATCH 2, resulterende samenstellfng A6

Histogrammen van absolute afwijkingen van CAVD, RAVC en RAVD A7

Histogrammen van relatieve afwijkingen van CAVD, RAVC en RAVD A9

Designmatrix voor CTIM, BATCH All

Designmatrix voor RTIM, BATCH AI2

Designmatrix voor CTIM, BATCH 2 A~3

Designmatrix voor RTIM, BATCH 2 AI4

Parameterschattingen behorende bij CTIM AI5

Parameterschattingen behorende bij RTIM AI6

Parameterschattingen behorende bij CAVC A~7
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Afkortingen behorende bij A-I.
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All

Designmatrix voor CTIM, BATCH I
~"tt

---,-_.- -----:--',.~.- ---

'f' TIME CE~ I GN MA TR IX

• 4911 1 25137 ~4 8 3360
5248 1 27132 428 4500
3996 1 20336 179 4320
4247 1 19925 C:29 5880
1658 1 6239 142 4560
1292 1 3112 495 4800
3241 1 16056 24 1890
2962 1 15250 43 1980
58'2 1 30987 ~5 1 3780
6667 1 37170 23 3300
5551 1 29304 240 3150
3751 1 18450 ~7 7 2400
1770 1 7880 16 2940
2481 1 1009S 478 3120
IB3 1 3400 lI:i26 1080
2958 1 14094 25 3960
3726 1 16698 c.546 6720
4971 1 26260 296 3300
2310 1 8930 C:60 4620
1383 1 4370 253 6300
34:) 8 1 16074 156 3480
5366 1 27864 432 4800
1838 1 6440 ~7 7 5040
6803 1 3544 e C:75 3750
6218 1 33681 88 720
1589 1 447 ! ~55 3750
2015 1 7776 195 2610
2604 1 11214 It40 750
3231 1 15704 182 4080
6263 1 33799 110 3300
1317 1 5015 43 1530
2570 1 10 S44 249 5760
5924 1 31050 ~41 2880
5553 1 29532 100 5100
37!l4 1 17980 '536 5760
35:> 2 1 16740 149 750
4675 1 22950 C:89 2070
6741 1 35700 262 3990
5467 1 28386 "1 3 1440
3354 1 15600 ~7 0 3360
3638 1 17275 100 5460
2932 1 13365 225 4800
5115 1 26622 126 1680
5485 1 27797 ':;66 4200
5 7B 8 1 30381 199 3360
6453 1 33652 "25 6270
5238 1 27392 127 5040
2 8J 3 1 1240 e "24 1710
3 446 1 17095 240 2400
6755 1 36675 ~4 8 1800



AI2

Designmatrix voor RTIM, BATCH I

TI HE DEH GNHATR IX

2084 1 9360 £'42 2 18
7756 1 385&0 445 5 45
7019 1 36036 ~4 0 1 12
4571 1 22563 191 3 24

12365 1 62120 140 8 72
3092 1 15267 153 3 18
5371 1 27100 292 4 20
9920 1 50304 144 8 64
7709 1 39520 28 4 40
1158 1 4440 271 1 12

10137 1 55155 70 7 49
2140 1 13490 80 2 16

11018 1 56320 "197 11 66
863 e 1 42840 23 e 7 70
1580 1 7344 60 1 11
8519 1 ..6256 160 4 36

11541 1 59048 ;'30 11 66
6695 1 34740 120 5 20

11271 1 56350 640 10 80
7228 1 37196 '16 1 e
3405 1 16960 98 2 18
6126 1 30 S7 5 "160 5 30
8049 1 40656 196 7 49

14275 1 76557 25 1 10
3166 1 1528 e "22 1 8

11 787 1 61992 1 8 3 30
7 802 1 41132 2 2 18
1133 1 4836 153 1 9
3765 1 18970 179 1 10
3490 1 16900 13 e 2 22
2909 1 14094 152 2 18

14193 1 74544 144 8 40
10 6a 5 1 53460 ~10 10 80
13069 1 69S3E 56 2 12
7250 1 36250 ~4 5 5 45
9222 1 48912 52 2 8

10058 1 51570 "lOO 10 60
5061 1 24080 "138 2 20
6656 1 38298 "20 6 42

11471 1 60651 132 1 12
13638 1 63504 138 6 54

4680 1 2330'2 382 1 12
lB5 1 36120 '!95 5 35
9460 1 49266 ~4 4 1 9

120p 3 1 64194 22 2 14
8S86 1 47138 68 1 7
6795 1 34560 30 5 40
5285 1 26000 256 .. 36

15027 1 76380 ~4 0 10 100
14729 1 78BE 42 3 27
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Designmatrix voor CTIM. BATCH 2

- .._-~ _."-

TIME CE~I CiN'llATR IX

2865 1 13200 56 6210
1062 1 1775 684 5700
3069 1 14070 !iT6 2940
28.4 1 12948 ~3 8 3120
4381 1 Z2!5S 140 28ao
46Z4 1 23016 ?76 3480
2079 1 10080 72 660
1217 1 2875 401 2160
1545 1 6188 60 3600
3518 1 18304 131 1440
6754 1 36918 ?67 4950
1723 1 6750 35 1620
2518 1 10332 623 3240
1298 1 4208 ?89 2880
2644 1 12760 84 3960
1590 1 It 338 ':'95 6600
6460 1 35526 9 1800
6010 1 31832 21 6240
2062 1 7704 ?50 6750
6326 1 33484 80 5040

" 345 1 20520 498 5220
3971 1 18960 680 6480
5943 1 30004 664 6480
5522 1 28980 ~38 1680
4292 1 2101 e 665 15&0
3852 1 18400 79 6300
57Z4 1 50380 167 2250
2744 1 12015 :'52 840
4720 1 24313 152 2880
1770 1 &136 c90 1320
3687 1 17284 431 3600
2313 1 10070 115 3450
6629 1 36652 628 5040
2333 1 8640 659 6480
501,6 1 25280 ~3 8 2250
6491 1 34884 ~8 3 1080
3646 1 1647 ~ --91 2610
5949 1 31581 :'93 Z160
6707 1 36225 44 2520
33!H 1 16960 111 4050
4985 1 25480 415 6120
3035 1 13725 666 1380
5298 1 21260 ~3 3 3060
3879 1 18480 150 1600
2171 1 8832 151 6270
3934 1 19256 ~2 3 1170
2483 1 ge2 e ~3 3 4350
5072 1 25715 ~18 5040
4 e89 1 24653 ~2 3 2040
6918 1 36462 ~4 0 2250
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Designmatrix voor RTIM, BATCH 2

-_._--- ..

TIME CE~I(;N"ATRIX

8 518 1 41976 ':'78 6 66
14623 1 72171 ~85 11 143
2935 1 12720 '11 3 39
8547 1 42228 294 6 72
120J 1 5300 72 1 11
3109 1 14994 78 3 21
9571 1 50631 84 3 18
9858 1 50922 432 6 36

11040 1 56672 ~92 4 40
8375 1 43722 226 2 16

14507 1 15168 270 9 63
97&3 1 47642 ~85 7 91
5356 1 21170 84 2 24
7833 1 38940 ~8 8 4 44

11449 1 58800 126 6 54
8597 1 43065 415 5 45
8327 1 4321 e 168 2 24

15070 1 73920 '!50 14 154
5485 1 26904 208 4 44
2244 1 9600 191 3 30

1023J 1 51765 ~99 7 56
H057 1 72675 9 9 81

6967 1 3565 e ~72 3 18
10621 1 56202 1 1 14
7521 1 38192 420 4 28
6856 1 54662 414 2 22
4359 1 20900 116 4 44
5576 1 28200 196 2 18
6100 1 30 S9E 214 2 22
8329 1 43780 181 1 11

10486 1 51948 ~8 7 9 90
6794 1 33300 230 5 60
7 ell 1 39999 159 3 36

11317 \ 1 56943 9 9 99
3413 1 16368 12 e 4 32

14759 1 15680 '!44 8 80
36&0 1 17082 294 3 36

11573 1 5760 C ~36 e 96
2623 1 11340 "321 3 36
9234 1 48930 24 1 10

13098 1 6606fl ~85 11 68
46)6 1 22680 ~60 5 25
259 e 1 12040 108 2 26
5952 1 29260 115 5 45
871'2 1 43110 180 5 60
84:> 6 1 41580 96 6 72

11639 1 56485 22 11 14 !
14U6 1 74240 72 8 56
4742 1 24024 189 1 13
9590 1 50478 93 1 13
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Schattingen van parameters behorende bij CTIM.

Resultaten verkregen mbv de pracedure LINEAR REGRESSION.

parameter sigma correlatiemat rix

AI 443 30 I

A2 0.169 0.0012 -0.53

A3 0.45 0.052 -0.53 o. I I

A4 0.024 0.0051 -0.59 O. I I -0.15

2 64540a =c

correlatiematrix

I

-0.48

-0.54 0.14

-0.61 -0.02 -0.08

28

0.00 I I

0.047

0.0052

406

0.170

0.46

0.027

parameter sigma

BATCH 2

(1 2 • 54280
c

BATCH I

Al

A2

A3

A4
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-' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schattingen van parameters behQrende bij RTIM.

Resultaten verkregen mbv de procedure LINEAR REGRESSION.

correlatiematrix

correlatiematrix

1

-0.10

-0.69 0.03

0.20 -0.31 0.07 1

-0.30 -0.04 -0.13 -0.89

1

-0. 13

-0.46 0.03 1

-0.01 -0.38 -0.18 1

-0.12 0.06 -0.03 -0.86

4

0.0002

0.019

3

0.28

32

0.0014

O. 13

26

3.5

117

O. 1844

0.44

-13

8.59

81

0.185

0.54

-24

11

parameter sigma

parameter sigma

2
a • 927r

BATCH 2

2
a • 55120r

BI

B2

B3

B4

B5

Bl

B2

B3

B4

B5

BATCH 1
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geval 1: random access op nc codesegmenten, BATCH 1 (50 jobs).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - .... ~ --

1

-0.75 1

0.41 -0.90

1

-0.997 1

0.949 -0.970

correlatiematrix

correlatiematrix

540

0.00017

400

sigma

26000

0.0023

2600

-z2.nccave • zl(l- e ) + z3

24000

0.0022

1300

29000

0.0016

710

parameter sigma

parameter

geval 2: gedwongen accesspatroon voor de nc codesegmenten,

BATCH 1 en BATCH 2 (100 jobs).

2a = 0.0025

2a =0.013

ZI

Z2

Z3

ZI

Z2

Z3

Parameterschattingen behorende bij CAVC.

Resultaten verkregen mbv de procedure MINIQUAD.

Modelfunktie:
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PROGRAM Is ~PLIT uP IN SIx PARTS:
(1] INTROOU: TORY PART
£2] WORKLC-OCOMPOSITION
C3 1 GENERATOR/FILESCREATION
(4] GENERATOR/RU~TASt<S

[5] GENERATOR/WFLDECKS
(6] CUTPUT RESULTS

BEG IN
%%%%%%%%%%%%%%%'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% P P C G R A ~ W 0 R K LOA 0 C REA T ION %%%%1%%%%%1%
%%%%%%%%%%%%%%%,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%

PAGE 1

0001
000"
000.)
000 ..
OOO~

0000 COMMENT000, ~ ~ __ • .__

0000 TH~ PROGRAM "WOPi(LOAOCREArION" CREATES A SYNTHETIC WCRKlOAD. N DIFFERENT
OJO" JOBS ARE CREATE" ACCORDING TC DESIRED STATISTICS AND PUT ON DISK-P~CK.

O~lu EACH JOB CONSISTS OF 1~2 OR 3 TASKS~EACH OF A DIFFERENT TYPE.
00 1 1 T HE REA RET HREE T YPES eFT ASK S:
001£ £1] COPYTASK (?l COHPILATIONTASK £3] RUNTASK
001.) Ao[llSOHE JeSS ("OPY A CERTAIt, AMOUNT CF weRoS FROM DISK-PACK TO DISK
001.. (=VIRTUAl ~EMORY). THE PROGRAM CREATES FOR EACH SUCH JOB A FILE
OOl~ ON OIS~-PA~K.

0010 AO[2]SOH~ JOBS WILL NEED A COMPILATION. THIS WILL BE REALISED WITH A
001, SYNT~ETIC _LGOLCO"PILER ON DISK-PACK.
0010 Aor31S0HE JOBS lIILL RUN A COMPILED PROGRAPA. THEREFORE SY~THETIC TASKS
0:>1" ARE '(REATEr~COMPIlEO AND PUT ON CIS~-PACK.

002u
0:> 21 THE
002£
002.)
002 ..
002,
01) 20
002#002 a e. __ ._.. .,. __ .- .. _
OJ 2" ;

N
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003u
003£ %%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%r.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

003l. %%% %% I ~ T ROD U C T CRY PAR T %%%%%
003~ %%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

003 ..
003~ COMMENT0030 _

003, TH~ INTRODUCTORY PART CONTAINS GLOBAL OECLARATIONS,OEflNES ANO
0030 PRO CE OURE S.
003'1 TH~ F OLUJ WI NG po~ CE DUREs ARE PRESENT:
004u .. COMPILER: COt'ftILES A CERTAIN COOEfILE <EXTERNAL)
0041. .. RUNNER: RUNS - COMPILED TASK <EXTERNAL)
O:)4c= .. ,UM: SUf'MCNS _ SEQUENCE Of NUMSEItS.
004~ .. ~UX: C~LCULATrS THE MEAN Of A SEQUENCE Of NU~8ERS.

OOlt .... SIGHAX: CALCUlATES THE STA"OAROOEVIATION Of A SEQUENCE Of NUMBERS.
1)04~ .. RNORMAL: GENEPATES A NORMALLY OISTRIBUTED RA~DOH VARIABLE.
OO~o .. JNlfORM: GENE~ATES A UNIFORMLY DIST~IBUTEO RANDOM ~ARIABLE.

004, .. ~XPONENTIAL: GENERATES AN EXPONENTIALLY OIST~IBUTEO RANDO" VARIABLE.
0:>40 .. RANO: GENERATFS A RA~OC'" VARIABLE ACCOROING TO :OE SIRED TYPE OF
004'1 ~ISTRIBUTION'LOWERaOUNDAND UPPERBOUND.
O:>Su * DISCRPOF: GENFRATES A RANDCH VARIABLE ACCOROING TO A DESIRED DISCRETE
0051. OISTRIBUTIONfUNCTION.
oas~ ~ ~RINTCOR: PRI~TS CCRRELATICNMATRIX.
0053 .. CORRELATIONHA"RI~: CALCULATES THE CORREl.ATIO~COEffICIENTS BETWEEN
005.. M ROWS CF N NUMBERS EACH.
005, .. COR RELA TE X: C"R RELATES M ROWS Of N NUMBERS EAC H, ACCORO I NG TO DE SI REO
OD50 CrRRELATICNHATRIX BY REARRANGING THE ORDER Of THE NUMBERS
005, I~ EACH ROW.
0:>50 .. HISTOGRAM: PR!NTS HISTDGRA" OF A cGll.ECTtON Of NUMBERS. hlTH DESIREe
005'1 INTE RVAlLE NG TH.
006u ~ -------------------------------- _
0061. ;



0:> 6£
006.)
0)6 ..
006::>
006b
006,
0060
006y
007u
0071
007£
007.)
007 ..
007,
007b
007,
00 To
007'1
008u
0081
008£
006.)
00 a..
008,
00 ab
DO 8,
0080
008y
0:) 9u
0091
00 9~

009.)
009..
009::>
009b
009,
0090
009y
010u
0101

PAGE 3

fILE INCKINC=RE.OER),EXCKINO=PRINTER),PUCKIND=PUNCH);
INTEG ER N,F RANO;
R EA OC IN, I • N. f R" ~D H
BEGIN
INTEGER H.I.J.~.L.P.Q;

INTEGER ARRAY JnBS(1:13.1:Nl.TASKSTATCO:l0,3:14.1:5].PQUEUECC:l01;
ESCDI C ARRAY FIlECARcsro :255 J. RECORDCO :89 l. WfLDECKCO :179 H
ARRAY SHEET [0 :4Ql.A.B£1:4 H
T AS K COMPTASK.RUNTASK;
POINTER LP;
INTEGER NCS.NDS.TICORRECT;
INTEGER ARRAY )(.VARH4U:N,1:41.Y!1:N,1:5H
DEFINE FR(A.B.C.D) = FOR A:=B STEP C UNTIL D 00 ,;
OF'IHE ADO = REP_ ACE LP:LP BY';
DEfINE fS = fCR * DIGITS';
DE::"INE fF = fOR 4 :lIGITS';

P~OCEOURE COHPIlER(SHEETHARRAY SHEEH*U.EXTERNAl;

PRJCEOUR:: RUNNEJ?;EXTERNAL;

REAL PRO:EOURE SUM(K,KMIN.KMAX.TERMK);VALUE KMIN.KHAX;
INTEGER K.KMIN.~HAX;REAl TER~K;

8EGIN
REAL SOM;SO"~=O;

fRCK,I(MIN.1.KHAX) SOH:=SOM+TERMK;
SU H: =S OM;

EN) SUM;

REAL PROCEDURE SIGHAXCK.KHIN.KHAX.XK.~U);VALUE KHIN.KMAX.MU;
I NT EGER K. K., I N. 1( MAX; REA L )( K• ., U;
SIGMAX:=SQRT(SU~CK'KHIN'KHAX.(CXK-HU)**2)/(KMAX-KMIN»);

REAL PRO:EDURE J?NORMALCHU.SIGHA.fRAND);
REAL HU.SIG.,A; H'TEGER FRANO;
BEGIN

INTEGE~ H;RE.L SO~;SOM:=O;

FRCH.l.l,12) SOH:=SOM+RANOOH(fRANO);
RNORHAL:=(SO~-6)*SIGHA+HU;

EN) RNOR" AL ;



010"
010~

010 ..
010,
010b
010,
0100
010)1
011u
0111
011"
011.3
011 ..
011,
011b
011,
0110
011 )I

012u
0121
012.:
012,)
012 ..
012,
0120
012,
0120
0127
013u
0131
01 3"
013~

013 ..
013,
0130
013,
0130
0137
014u
0141
014"
014~

PAGE 4

RHL PROCEDURE ~U)(~~KMIN~I<M_)(~)(K);V~lUE KHI~~KMAX;

INTEGER 1(~I(MIN~frI1AX;RE~L XK;
MU( : = SU M( f(~ tOI{ f\. I( MA X~ )(101 (KMA X-I(HI N+ 1 );

REAL PROCEDURE UNIFORH(MU.SIGHA.FRANO);
RE~L MU~SIGHA;p'rEGER FRANO;
UNIFORH:=(RANDC'-( FRAND)-0.5 hSIGfI4A- SQf;.T(3 )-2+MU;

REAL PROCEDURE fX PONENTIAlOW~FRANO);

RE~l MUHNTEGER FRANO;
EXPONENTIAL:=-~U-lN(RANOOM(FRANO»;

RHL PROCEDURE PANO(K.AK.FRAPtOH
INTEGER t(.FRANO.AKi
BEG IN

REAL I4U~ SIG".~LBOUNO~UBOUNO.R;

INTEGER TYPEPOr;
K: =1 if YPEPOF ~= AI(;
1<: =V MU: =A K;
K: =3;SIGM_ :=.1(;
K: =4;L80UND:=AK;
1<: =5;UBOUND :=AI(;
R: =lBOUNC-li
WH ILE R<=lBOl'ND DR UBOUNO<=R 00
CASE TYPEPOF OF
BE GIN

R:=O;
R:=RNORM~l(MU~SIGHA.FRANO);

R:=UNIFCf;"( '-U.SIGfilA.rRANO);
R:=EXPONE~TIAL(MU,rRANO);

END;
RAN):=R;

END R ANO;

INTEGER :JROCEQlpE OISCRPDf(X,K"IN.AK,rRANO);
INTEGER r( ~KMI N~~RANO;REAL AI(;
BEGIN

RE AL S,R;
1(: =K MI N-l ; S: =- _-10; R: =R~ NO 0 fl'( r RA NO );
WH ILE S<R 00
BEGIN Jt: =K+llS:=S+AK;ENO;
01 SeRF-OF :=10



014,
0140
0141
0140
014y
015u
015 ..
015t::
015"
015 ..
015;,
0150
015,
0150
015y
016u
016 ..
016t::
016"
016"
016;,
016"0
016.'
0160
016y
017u
017 ..
017£
017"
017 ..
017;,
0170
01 71
0170
017 ~

PAGE 5

PROCEDUR:: HISTOr;RAI1(~'KMIN'KHAX,XK,B'P);VAlUE s;
I NT EGER P, K, I< .. H:, K MAX; REA l X1<, 9 ;
BEGIN

REAL (~HIN,X.MAX,fACTOR,Bl, "U, SIGMA;JNTEGER INTERVAlS,JH!\X,I,J;
t(: =~MIN; XI< HI W: =XKH AX: = XK; J HAX: =0 ;
fR(K,KMIN,l,~HAX)

B~GIN XKHIN:=If XKeXKMIN THEN XK ELSE xtOHN;
XKt'AX:=lf XI<>XI(MAX THEN XI( ELSE XKHAX;

END;
BL:=(XMMAX-X~MIN) ~OD B;XK~AX:=XI(HAX-Bl;

INTERVAL 5: =0(1( MAX- XKM IN) le+ 1 ;
BEGIN
INTEG::R ARR~Y TURfUUNTERyAlS);
fR< J,l.t, INTfRVAlS)
BE GIN

TURf{ J] ::tH
FR(K,KHIN.l 'KMAX)
If (J-t ).fl<=XI<-XKMIN AND XK-Xl<t'UleJ*B THEN TURF(J]:=TURF(J)+l;

EN 0;
HU: =MUX<~, Kfi TN, l<MA X. Xl<);
SIGMA:=SIGHAY(K.KHIN,KMAX,XI(,MU);
fR<I,l,l ,INTfRYAlS) JHAX== If JHAX<TURf(I) THE" TlJRF(I] ELSE JHAX;
FA CTOR :=100 I JH AX ;
WRITHE)(,<"PARAMETER",I3.X5.-t4U = ",EI0.3,X5."SIGMA = ".EI0.3,
X5. wIN TE RVAl ~ : .., IS II"AMOUN T VALUE OX" 'x 7, 10( ! hwX" 'X 6)11> ,
P.MU,SIGMA,I~T£RVAlS,fR(I,10,10,100) I);
FR ( I ,1 .1 • I NT r RVAL S )
IF <fACTOR*TURF(I]+O.5) DIY 1 =0 T"EN
WR ITE( ElC.<!5,X2.EI0.3>.TURFU).XKHIN+ <I-I )*8) ELSE
WRITE<EX.<I5.X2,EI0.3.X3.*( ..··»,TURftI],XI<~I~+(I-l)*e,
(FACTOR*TURF{I]+O.5)OIY 1);
WRITE<EX,</IC:,X2."TOTAL"II"lENGTH Of HIGHEST I~TERV.~l = ".
El 0 • 311 >, K.. ~Y- I< MIN +1. Bl ) ;
END;

ENO HISTOGRAM;



016u
0181
016£
01 8.)
018 ..
018:»
0180
018,
0180
018:
019u
0191
019£
01 9.)
019 ..
01 9:»
0190
01 9,
0190
019:.
OZOu
0201
020£
020,)
020 ..
020;,
0200
020,
0200
020 :
021u
D211
021£
021,)
021.
021:»
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PROCEOUR~ PRINTfOR(I.J.N.CQRIJ);
I NT EGER I. J • N; Rr Al COR I J;
BEGIN

WR IT E< EX. <1 XC:: • * ( 12 • X6 ) I>. ~. r R( I. 1 • 1, ~) I);
rR <I.l .1 .N )
WR HE< ElC.<12.X2.*(F7.4.Xl b.I.I.r RU.l.l.l) CORIJ);

EN) PRINTCOR;

PROCEDUR;: SwAP(,I.Bl;REAL A.B;
BEGIN REAL C;C:=A;A:=B;B:=C;END SWAP;

P ROCE DURE C(RREtA TI ON"A TRI X(X.~. N. OUTPUT. COR)J
ARRAY X.:OR[*.*HINTEGER H.N;BOOlEAN OUTPUT;
BEGIN

INTEGER I'J.,,;,IRRAY HUU:HH
rR ( 1.1 .1 • M) "'U { I I : =MUX( J. 1. N. X[I. J ) H
rR(J.l.1.H) rR(J.l.1.1) COR[I.J):=COR(J.II:=
SU M( 1(.1. N. (X{ I. I( 1- ""U{ 1])* (X [J. I()- HU{J 1))1 (N-l );
r R( I .1 .1 • M) r () R£I • I 1 :.= SO RT( Co R[ I • I I H
rR(I.2.1.H) riHJ.l.1.I-l) COR[I.JI:= CCR{J.Il==
COR[I.J1/(COP[I.II*COR[J.JI);
rR(I.l.l.,..) COR[I.Il:=l;
Ir OUfPUT TH~N PRINTCOR(I.J.M.COR[I.J]);

ENO CORRElATIONfooIATRIX;

PRO CEDURE CORREtAT EX(X. H' N.C (R.GEwICHT. I TNR);
ARRAY X.COR.GEWTCHT{*.* HINTEGER ~b N. ITNR;
BEG IN

I NTEG~ R I. J • fC. 0 ; RE Al MIN;
ARRAY COy.I~~RX.RO(l:H.l:"J."U.SIG~A(I:HJ;

PROCEDURE COUNTERPUlS(A.H);yAlUE H; INTEGER H;ARRAY A[*.*J;
BEGIN

INTEGER I.J;J:=l;
rR( 1.1.1. "')
3EGIN Ir ~ HOD J =0 THEN SWAP(A[I.OJ.A£I.l]);J:=2*J;ENO;

END COUNTERPUl S;



0210
021,
0210
021 .,
022u
022 ...
022£
022 j

022 ..
022:)
0220
022,
0220
022'1
023u
023 ...
0231:
023,)
023 ..
023:)
0230
023,
0230
023.,
024u
0241
0241:
024,)
024 ..
024:)
0240
024,
0240
024.,
025u
0251
0251:
025,)
025 ..
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PROCEJURE OPTIHAl(K.l);VAlUE K.L;INTEGER K.l;
BE GI N

INTEGER H.I.J.HHIN;ARRAY A(1:H.O:11;REAl KWAORSOH;
fR( 1.1.1.") BEGIN A(I.CP=X£I.KHA(I.1 ]:=X(I.l HENO;
HIN:=SUH(I.2.H.SUH(J.1·I-1.GEWICHT[I.Jl*
(INPRX(I.Jl-RO(I.Jl)*·2»;
FR(t.2.1.~) fR(J.1.1.1-1)
I NP RIC ( I • J 1: =. - X( I. K 1. X[ J. ~ 1- X( I • l ). X( J.l H
HHI Nt =0;
fR( H.1.1.?*.H-1)
BErilN

COUNTEPPUlS(A.H);
KWAD RSf'l H : =SUH( I • 2 • H• S UH( J. 1. 1- 1 • GEwICtiT ( I • J 1"
( I NP RX { I • J 1 + A( I. 0 ]. A{ J. 0 l+ A( I. 1 ].A(J. 1 ] - R0 (I • J ] h *2 »);
If KWAORSOM<HIN THEN
BEGIN ~IN:=KWAORSOH;HMIN:=H;ENOJ

EN) ;
fR( 1.1.1.") If HMIN MOO 2 = 1 THE"
BEGIN SWAP(X{I.KJ.X{I.ll);HHIN:=(HHIN-1)/2;ENO
ELSE HHI~:=HHIN/2;

FR(I.2.1.M) fR(J.1.1.1-1)
I NP RX ( I. J J: =* +X( I. K h X(J. tK l+ X[I.l]. X(J.l ) ;

END OftTIHAl;
fFU 1'1'1.M) fi'U(I]:=fIlUX(K.1. N. X(I. K]);

fR(I.1.1.M) '5IG~A(IJa=SIGHAX<K.1.N.X{I.K).MU[I]);

FR(I.1.1.,.) fR(J.1.1.N) X(I.Jl:=(X£I.J)-HU£!)/SIGHA(IH
fR «.2 .1.M) fR <J .1.1,1-1) RO[ I-J]: =(N-1 )*COR( I. Jl;
fR( 1.2.1 .H) f!H J.1.1. 1-1) INPRX(I. J] :=SUH(K.1.N. X(I.I< hX[J.K ]);
HI N: =5 UH<I .2 '11 • SUM ( J • 1 • I - 1 • GEwICHT[ I, J] *
(INPRK[I.Jl-PO(I.J) •• 2»;
O:=N )IV 2;f P(I.1.1.0) OPTIHAl(I.«I+0-1) MOO N)+1);0:=O;
fR(K.1.1.ITNP)
BE GIN

0:=0+10
rRq.l.1.~') OPTIHAL<I.«I+O-l) ..00 N)+1H

ENO;
fR«,1.1.H) fR(J.l.1.N) X(I'J):=*"SIGMA{Il+~U{IH

END CORRElATEX;
%%%%%%%%%%%%%%1 E N 0 I N T ROO U C T CRY PAR T %%%%%%%%%%%%%%%%

00



COIoll,.,ENT

%%%~%%~%*~~%~%~%%%%%%~%t~%~%~%%%~~~%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%,~ W 0 R K LOA 0 COM P 0 SIT ION. %%%%%
%~%~~%~~~~~%~%~%%~%%~%%~~%~~~%t%~~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

PQUEUE(QJ PPORARILITY A J03 TO BE IN QU£UE=Q. 0<= Q <=10.
PTASK(Q,AJ PROBABILITY A CERTAIN COMBINATION OF TASKS TO BE PRESENT

IN A JO~ IN QuEJE a. 1<= A <=7
PROBAdlLITY A COPYTASK IN QUEUE Q TO ACCESS PACK P
1<= P <=4.
DESIRED COPRELATIONCOEFFICIENI FOR ALL JOBS IN QUEUE Q
(1<= I,J <=4) BETwEEN I-TH AND J-TH JOBPARAMETER:
(1) CTIM (2) CAVO (3) CLIN (4) RAVC.

TASKSTAT(Q,8,CJ CONTAINS A CERTAIN TASKSTATISTIC OF A JOB IN QUEUE Q
DEPENDING ON THE SUBSCRIPTS AS FOLLOWS:

- 8 DETER~I~ES WICH TASKPARAMETER IT IS CONCERNING:
3: COPY~ = NUMBER OF WORDS TO BE COPIED FROM A DISK-

PACK TO DISK.
4: CTIM = COMPILATION PROCESSORTIME (MILLISECONDS).
5: CAVC = COMPILATION AVG COREUSAGE FOR CODE (wORDS).
6: CAVD = COMPILATION AVG COREUSAGE FOR DATA (WORDS).
1: CLI~ = COMPILATION NUMBER OF LINES PRINTEROUTPUT.
8: COMP~ = COMPILATION NUMBER OF WORDS 110 BETWEEN

DICK AND CORE NOT INCLUDING LINEPRINTERI/O
9: RTI~ = RUNTASK PROCESSORTIME (MILLISECONDS).

10: RAVC = RUNTASK AVG COREUSAGE FOR CODE (WORDS).
11: RAVD = RUNTASK AVG COREUSAGE FOR DATA (WORDS).
12: RLIN = RUNTASK NUMB~R OF LI~ES PRINTEROUTPUT.
13: RPTS :: RlJNTASK REPETINGS PER THOUSAND SECONDS •
14: RSEG = RUNT ASK SIZE OF CODESEG~ENTS (wORDS).

- C DETERMINES A STATISTICAL PROPERTY AS FOLLOWS:
1: TYPEPDF = TYPE PROBABILITY DENSITY fUNCTION.
2: MU = MEAN.
3: SIGMA = STANOARDDEVIATION.
4: LOW£KBOUNO.
5: UPPE~80UNIJ.

0255
0256
0257
0258
02590260 - - - --

0261 WORKLOADCOMPOSITION REAUS IN THE STATiSTICAL INPUTDATA AND DETERMINES
0262 OUTPUTOAT~ NECfSSARi fOR BUILDING ~ DIFFERENT JOBS.
0263 TH~ STATISTICAL IN~UTDATA ARE PUT IN THE ARRAYS PQUEUE[QJ,PTASK[Q,AJ,
0264 PPAr.K(Q.PJ.COR[Q.T.JJ.TASKSTAT{Q.B,CJ, WITH THE NEXT ~EANING:

0265 ~

0266 ..
0267
0268 .. PPACK(Q,PJ
0269
0210 .. COR(Q,I.Jl
0271
0272
0213 ~

0214
0215
0216
0277
0218
0219
0280
0281
0282
02~)

02~"

0285
0286
0281
0288
02R9
0290
0291
0292
0293
0294
0295



0296
0297
0?98
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0108
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
03?6
0327
0328
0329
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THE PROG~AM THE~ PERfOR~S IN THE MENTIONED ORDER THE FOLLOwING:
* PRINTOUT OF ALL THE I~PUT DATA.
* CREATION OF N JOBS FIXED IN SOME VARIABLES ACCORDING TO INPUTSTATIS

TICS EXCLUDING THE DESIRED CORRELATION. THE RESULTS ARE RECORDED IN
T~E APRAY JOHS[I:13,I:N):
JORS[I,ll = QUEUE OF JOB I.
JOBS£2,ll = IF JOB I CONTAINS A COPYTASK:THE PACKNR TO ACCESS ELSE -_7
JOBS[3,ll = IF JOB I CONTAINS A COPYTASK:THE NU~BER OF wORDS ELSE -~7

••• ETC SEE SUBSCRIPT B OF TASKSTAT[Q,B,C) EXCLUDI~G: B=13 AND
8=14. JOBS[13.ll CONTAINS THE NUMBER OF REPETITIONS OF A "CYCLE". THE
OETERMINATION OF THE SIZES Of THE CODESEGMENTS (ONE BUT MOSTLY MORE)
IS DONE IN THJ: PROGRAMPART [4) IIr,ENERATOR/RUNTASKS".
AS A CONSEQUE~CE OF THE ALGORITHM, SEVERAL PLACES IN THE ARRAY JOBS
~ON'T Bf FILLEO. FOR REASONS OF SIMPLIFICATING THE PROGRAMMING, THESE
IRRELEVANT PLACES ARE FILLED wITH THE NUMBER -u7.

* CORRELATION OF CTIM,CAVD A~O CLIN FOR ALL POSSIBLE CASES.
* CORRELATION OF CTIM,CAVD,CLIN AND RAVC FOR ALL POSSIBLE CASES.

------------------~----------------------------~------ ------------------:
REGP)
B(\f)l.EA~ COPY,COMP,RUN;
ARR~Y CORCll:3,l:31,CORCR,wEIGHT£1:4,1:4J:
INir-GER P.JOBNR;
TNTEGER ARRAY X[0:4.1:N);
ARRAY PTASKrO:l0.1:7),PPAC~[0:lO,l:4],COR(O:10,l:4,l:4J;

REAO(IN,I,FR(I.O,l,lO) PQUEUE(I]);
FR(0,O,l'lO) I~ PQUEUE(Q]>O THEN
BEGIN

PEAD(1N,I,FR(J,},I,7> PTA5K[Q,j);
READ(IN,I,f~tJ.l,l,4) PPACK(Q,jl);
FR<I,3.lt14)
PEAD(IN,I,FRtj,1.l,5) TASKSTAT[Q,I,Jl):
RfAD(IN,I.FR(I,l,l,4) FR(J,l,l,I) COR[Q,I,J]);

F:NO:

o
I



033u
033.1
033~

0333
033 ..
033:>
0330
033,
0330
033~

034u
034.1
034c:
0343
034 ..
034:J
0340
034,
0340
034"
03Su
03S1
03S~

03S3
03S ..
03S:>
03So
03S,
03So
03S"
030u

pAGE 10

%RE VlEU W 0r ALL I NPUT IJ ATA
FR(Q"O"I"l(» IF ?QUEUE(g]>() THE~

8 EG IN
WR I TE ( EX" < II"Q UE UE = "" I 2 " " I ~ p UT 0 ATA" 1111
"PROBABILITY JOB PRESENT IN THIS QUEUE =""F4.211
"TABU: CONTATNING ALL COH81NATIONS OF ABSENCE OR PRESENCE I'1F ""
"COPYTASI<" C"MPTAS~ AND RUNTAS~ ~I THIN A Joa"1
"AND fHE PROPABIlITIES FOR EACH CASE TO HAPPEN."I
·0 = ABSENCE 1 = PRESENCE PCI) = PROBABIllTIY CASE I TO HAPPEN"II
"r RUN cnMP COpy P( [)"I
7( 14 ( I1 " )(S )" f4 .2 ) III
"P R0 BA BI LI TI ~S or WI CH PACK Ta ACCESS"I
"P(PACl<l) = "" f4.2," PCPAC~2) = ""F4.2,," P(PACK3) = ""
F4.2,," P(P_CK4) = f1ff4.2111
·STATISTICS rf TASKPARAHE1ERS"11
X13,,":OPYWOH'lROS) CTIH(HIlLIS) CAYC(WO~OS) CAVO(WORO$) to"
"ClINClI"NES) CO~PW(WOROS)"II

"TYPE'OF""Xl?"12,S(X13,12)/"MU""X13,,16,S«(9,,lo)/"SIGMA""XI0"IE"
S ( X9 " 16 ) I" L( \' E RB 0U~D·" XS, 16" S ( X9 " I 6 ) I "UP PE R3 0 UNa .. " X5"I 6, 5 ( '( 9 "I 6 ) I II
X13,,"RTIH(MIlLIS) RAVC(WOROS) RAyOcwOrtJS) RLINCLINES) ""
"RPTSCP 1000~) RSEG(WOROS)"II
..T YP EP 0f"" )(1 ?" 12,S ( X1 3 , I 2 ) I" MU"" )( 1 :3" I 6 " S ( )( S" I G ) I " SI G.. A" " )(1 f) " I 6 ,
S(X9"lo)/"LO\,ERBOUNO",X5,16"S(X9"Io)/"UPPER30UNO""X5,r 6"SCX9"lo)111
I·CORRElATIC~S BET~EEN: (1)CTIM (2)CAVD (!)CtIN (4)RAVC"I>,
Q"pQUEUE(Q]"fRcJ,1,1,,7) (J"J.(2: 1]" J.( 1 :l],J. (0:1 1,PTASK{Q.J]]"
FR (J ,,1,1,4) PP AC/( (Q"J],
fR(J"l"l"S) fR(I,3,,1,8) TASKSTAT(Q,I.J],
FR(J.l.1,S) FR(I.9,1,,14) TASKSTAT[Q.I,J]);
PR I NTC OR ( I" J.4 "C OR ( Q, I "J] );
WR IT EC EX {S KI P( 1 ) ]) ;

EN) ;



0361
036£
036"
036 ..
036:J
0360
0361
0360
036 "
037u
0371
037£
037"
037 ..
037:J
0370
037,
0370
037y
038u
0361
038£
038,)
038 ..
038:J
0380
038,
0380
038y
039u
039J.
039£
039,)
039..
039:J
0390
039,
0390
039y

pAGE 11

FR( J. 1 .1 • N)
XN JOBS ARE CRE~TEJ

BEGIN
O:=J03S(1.J]~=DISCRPDF(K.O.PQUEUErK].FRAN~):

I: =DIS CRPOF( If.1. PTASK[ Q. K]. FRANa);
COpy:= IF I. fa:1 ]=1 THEN TRUE ELSE fALSE;
COMP:= IF l.f1:1]=1 THEN TRUE ELSE FALSE;
RUN := IF I. f2:1 ]=1 THEN TRUE ELSE FALSE;
JOBS(2.J]:= TF COpy THEN CISCRPDF(K.1.PPACK{Q.K].FRAND) ELSE -~7;

JOBsn.JJ:= IF copy THEN RANO(K.TASKSTAT(O.3.K].FRANO) ElSE -Ql7;
fR ( I • 4 .1 • 8 )
JOBS[I.J]:= TF COflP THEN "ANO(t(.TA~KSTAT[Q.I.K].fRANO) ELSE -~7;

FR(I.9.1.13)
JOBS£I.J]:= If RUN THEN RANO(I(.TA~KSTAT(Q.I.t(].FRANO) ELSE -~7;

JOBsn 3.JJ:=TF RUN THEN ENTIER(JOBS{9.J]*J08S{1!.J]/~e)+1 ELSE -aT;
END:
FR(I.l.l.4) fR(J.1.1.4) WEIGHT{I.JJ:=l:
FR( O. 0 • 1 • 10) IF P QU£ UE£ Q] >0 THE N
XR:::ALISE OESIREF' CORRELATION BETWEEN CTIM.CAVO.CLI~ AND RAVC FOR EACH Q
[[GIN

J:=O:
FR(L.1.1.N) IF JOB~{l.L]=' AND J08~(4.L]>O THEN
B£: GIN

J:= J+H
X{:>.J]:=t;
X£1.JJ: =JraS[4.lH
x[2 • J ] : =J" B S( 6 • L ];
l( ( 3 • J]: =J ra S( 7 • l ] ;
x[4 • J ] : =J r BS [ 10 .L H

E~O;

K: =J;
FR (1.1.1.3) f'R( J.l.l. I> CCRCt I. JP=CCR[Q.I.J H
IF K>=2 THEN
BE GIN

WRITE(EX.<//"QUEUE = ".IZ/"08T~INED CORRELATIONHATRIX GF" •
.. CTI~. C-VO. ClIN:"/>.Q);
CORRELATEY(X.3.K.CORC.wEIGHT.S);

CORRELATIaN~ATRIX(X.3.K.TRUE.CCRc);

E~O;



040u
0401
040~

040.)
040 ..
040:>
0400
040,
0400
040y
041u
0411
041~

041 .)
041"
041 :>
0410
041,
0410
041 y

D42u
0421
042~

042.)
()42 If

042:>
0420
042,
0420
042y

PA GE 12

J: =(n
FR(L~I~I~~) IF )([4~L]>0 THEN
BEG IN J: =J +1 ~ F R( I ~ 0 ~ 1 ~ 4) X[ I ~ J] : =X[ I ~ L H E NO
EL SE
BE GIN

JOaNR :=X[t\~L];

JOBS{4~JC~NR]:=X[I~L];

JOBS(6~JOPNR]:=X[2~L];

JOB S( 7 ~ JC PN R] : = X( 3 ~ L] ;
E~O;

K: =J;
FR<I, 1 ~ 1 ~,. ) r R (J , 1 ~ 1 , I) COR CR[ I ~ J ] : =c 0R( Q ~ 1~ J ] ;
Ir K>=2 TH EN
BE GIN

WRITE(EX,<II"QUEUE = ·~12/"OBTAINEO CORRElATIONMATRIX or",
" :HM, C~VD~ ClIN~ RAVC:"I>~Q);

CORRElATEY(X~4~~,CORCR~WEIGHT~5);

CORRELATIONM~TRIX{X~4'K~TRUE~CORCR);

EN 0;
FR(L~I~I~K)

BE GIN
JOBNR :=X(t\~l];

JOB S( 4 ~ J( PN R] : = X£1 ~ l] ;
JOBS{6~JOPNR]:=X[Z~l];

JOBS( 7, JCflN R]: = X[ 3~ L];
J03 S( 10 ,Jf'8 NR]: =X[4 ~l];

EN 0;
[ N) ;

END;
%%%%%%%1%%%% E NOW 0 R K lOA 0 C 0 H P 0 SIT ION U%!%%U%%%%%%



043u
0431
043(:
043,)
043 ..
C)43:)
043 c
043,
0430
043,
044u
0441
044(:
044,)
044 ..
Oft4:)
04" 0

044,
0440
044 "
045u
0451
045c
045.)
045.
045,
0450
045,
0450
045y
046u
Olt 61
046c
046,)
046.
046:l
0460

pAGE 13

%%%%%%%%%%%%%%%1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%%%%%%%%%%
%XX %% G ENE RAT OR/ F I L ESC REA T I 0 ~ %%%X%
%%%%%%%%%%%%%%%1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%

COMMENT

---~-----------~------~------------------------------- ------------------"G~NERATOR/FILE~CREATION" GENERATEs T~E PROGRAM "FILESCREATION".
'"FILESCREATION" IS THEN RUN eY MEANS OF A CALL AND CREATES THE FILES
C03 yr/= AN) COMPF/=. THE PARTS OF COPYF/= ARE DIVIDEO eVER FeUR PACKS
AS DETERMINED ev JOBS£2,* l. THE FILES COPYF/= ~EHAIN ON THE PACKS
UNTIL THEY ARE WANTED DURING THE RUN OF THE wORKLOAD. THE FilES COMPF/=
HAiE TO BE COPIro TO OISK BEFORE RUNNING THE WORKLOAO, THIS IS NOT
HANDlEI) BY "WORK:' OADCREATION "I'
EACH FilE IS CC"POSED OF RECCRDS WlTH A REtORDSIZE OF 1~ "OROSI'
AS THE FILES ONLY ARE WANTED TO SIMULATE THE TRANSFER OF DATA .. THEY
CONTAIN SOME IRPELEVA~T CHARACTERS, EXCEPT THE rIR~T RECORD OF EACH
CO'tPFILE ~HICH ('3NTAINS THE ACTUAL VALUES OF THE VARIABLES:

<CTI ,.., CA VC , C AVD, ell N, CO'" P \Ii, F RA NO >•
TH~ BEST ILLUSTPATION OF WHAT THIS PROGRAHPART IS SUPPUSEO TO OC,FClLOWS
our A SIMPLE EX~MPlE OF "FILESCREATIC~", NAMELY FOR 1 COPYTAS,< AND 1
co.. PT ASK:

% FIlrSCREATIC~ ON POOL (EXAMPLE)
%BEtiIN
%INT EGER };
%EBCOIC ARRAY RECORO[0:89H
%FllE COPYF':>001(l<INO=PACK,PACKNA"E = "USE~2.",TITl[="COPYr/0001.",

%MAXRECSIZF=15,8l0CKSIZE=600,UNITS=WOROS,~YUSE=OUT);

%FIlE CO~P~OOOl(KIND=?AC~,PACKNAME=·POCL.",TITlE="C~HPr/COOl... ,
%MAX RECS I Z F= 15 , 9 l 0CKSI ZE=60 0 , UNIT S= ~ CR0 S, ~ YUSE = 0 UT H
%REPlACE RFCORO BY "*" FOR 15 ~OROS;

%FOR 1:=1 ~TEP 1 UNTIL 1107 00 hfiITE(CO PYF0001,15,RECORoH
%LOCK(COPY~0001,CRUNCH);

%WRITE(CC~PFOOOl'<I8~5(-'",I8»'3324,3576,1939~,567,9945.1022049);

%fOR 1:=1 ~TEP 1 UNTIL 355 OC WRITE(cCMPr0001.15,RECORD);
%LO:K(COMPF,C~UNCH);

%END.

%_--------------------~------------------------------- -------------------



046,
0460
046:11
047v
0471
047 e.
047.)
047 ..
047,
047c
047,
0470
047:11
048v
0481
048e.
04 8 ~

048 ..
046:;)
046 tl

() 4 8,
()460
048)
049v
0491
049e.
049.)
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BEG IN
FI~E CREATEF(KI~)=~ISKpMAXRE(SIZE=15pELOCKSIZE=600pU~ITS=WG~OS~

~Y:J S£ =OUT H
P RQ CEO UR:: SEN 0 ;
BEGIN

WRITE(CREATErp15~RECORO);

REPLACE LP:=PECORO BY .. W FOR 90;
E NJ SEND;
An]: =42) ;A£3 ]:=0.46; AU ]:=0.025;%CORREcTIONcO£ffICIENTS FOR CTIM.
RE 3 LA.CE LP:=REcrRO BY II .. FOR 90;
%FRAND wILL HAVt=' TO BE SMALLER THAN 7 DIGITS fOR THE NEXT
WHILE rRAN}>Ql6 "J FRAND:=FRAND DIV 2;
F RA ND: = 2 fr FRAN 0+H
AD} "BEGIN";SENn;
ACD "INT E GER B .. ; SEN C;
AD} "EBCOIC ARRay RECORDCO:891;";SENO;
If JOBS(3~1]>=0 THEN
%JOB I CONTAINS A COPYTASK~ SO A COPYFILE wILL HAVE TO EE DECLARED.
F RC I ~ 1 ~ 1 ~ N)
BEGI~

ADO" FILE COPyr-·~ I FF ~"( KIND=PACK~ PACf(NA HE=";
CA~( JOBS{2~1] f'r
8EGIN;

AOO ~"USER1.-~""~";

ADD ""USER2."~·"~";

ADD ....USER3 ...~ .."~ .. ;
ADO ""POCL.·~·"~";

EN) ;
ADO .. TITLE="~""fOPYF/"~ I FF~ " ... ~ .... ~ "'; SE~D;
A0) "HA X~EC 51 ZE =1 5 ~ BL OCK SIZE =600 ~ UN ITS =wO RO S~ MY USE =OU T) ;"; Sf:" Na ;
END;
fR<I~1~1~N)

IF JOBS(4~I]>=O THEN
tJOB I COfHAINS A CQMPTASK~ SO A COMPFILE wILL HAVE TO BE i>(ClAREO.
BEGIN
AD) "r I L :: CO'" PF II~ IFF ~ "( KIN D =P ACK ~ pAC I< NAHE =" ~

.....;)OOl... ~ .... pTITtE= .. ~ ....COMPF/"~ I FF~ "' ...p .... ~ "";S£:tiO;
AD) ·HAXRECSIZE=15~BLOCKSIZE=600~UNITS=WOROS~MYUSE=OUT);";SENO;

E hO;
AD) "REPLACE REr~RO BY 5 FOR 15 WQROS;";SENO;
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05 0 , r R( I, 1 ~ 1 , ~)

05 0 0 I F JOB S[3 , I l> =0 THE N
050., XHAKE COf»YFILE flF DESIRED LE~GTl-1 <INFCRP'A TleN I RRELE VANT)
051u BEGIN
0511 ADO "fOR 1:=1 STEP 1 IJNTIL "~JOBS[3~1) OIV 1S FS,
051c:: ")0 WRITE(COPYFttd FF''',1S~RECORO);'';SE~O;

0513 AD) "LOC,(COP'tF"~1 FF~",CRUNCHHtt;SENC;

051 .. END;
051, FR(I,1,1,N)
051t) IF J08SU.,I]>=0 THEN
051, XH4KE COI1PFILE rF DESIRED LENTH. fIRST RECORD CONTAI~S I~rCR"~TICN

0510 IFOR eO"PILER, ~IEXT RECORDS CONTAIN If;RELEVANT INFQR~ATION

051'1 BEGIN
052u tEACH COHPTASK ~:EEDS A UNIQUE VALUE FeR FRANa
OS21 FR'ND :=fRAND+82?;
052c:: XCORRECT eTIH FflR: I)QVERHEAD 2>CLIN 3>WORO'S I/O
OS 2 3 TIe OR REC T :=JO as '{It , I ]- AU ]- A£3 ]* Jo Bs (7, I ] - A[4 J* J 08 S( 8, I];
052 .. IF TICORRECT<O THEN TICORRECT:=O;
052, AD) "WRITE(COHP~",I fF,",<18,5(","","~"",IB»,";SE~D;

052t) rOO T ICORRECT Fc:,"',",JCBS(5, Il FS,",",JCBSI6,1] FS,",",J08S£1.1] FS,
052_ "~",J03S[8~I] r<:,"~ "~FRAND rS~");";SENO;

05 2 0 ADO "r0 R I: =1 STE P 1 UN TIL ", JOB S [ 8, I) 0 I V 30 F S ,
OS2'1 ~ )0 WRITE(COHPr"~1 FF~"'15'RECORa>;tt;sENO;

053u ADO "LOC/HCOHPf",1 FF~",CRUNCHJ;";SEt-.O;

0531 XTiE NEXT 7 LINFS DO NOT INFLUENCE "WORKlOAOCREATION". THEY AqE NEEDEO
053£ XFOR CAlCUlATICt.:S ABOUT THE ACCURACY CF THE WORKLOAD.
0533 NCS:=LN(24000/(?S300-JOBS£S,J »)/0.0022;
053 .. NOS :=ENTIER(SQRT'( NCS)+O.5);
05 3, XU, 1 ]: =1 ;
053t) X[l,2]:=(TICGRJ;rCTlO.1700 DI~ NCS)*NC~;

053, x £I , 3 ] : =J OB S[ 7, T ] ;
0530 X[1,ftl:=( JOeS(8,1] DIV OO*NDS>+1 )*30*NOS;
053'1 VARIN[I,1 ]:=NCS;
OSltu END;
05 4 1 WRI TE (C R:: ATE F , <"E NO ... >);
054£ lOCl( CREATEF>;
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RE~LACE S~E[T BV 0 FOR 50 WORDS;
%S'1EET IS A SCRATCHPAD FOR THE COMPILEq
SH:: ET [0 ]: =32 ;
S HE: ET ( 8 ) : =2 ;
C 014 PTASK. ST ATUS :=0;
REilLACE COMPTASK. NAtoIE BY "SYST[M/ALGCl.";
R[:JlI\CE FILECARf'S BY
"FILE CARD = CRf'ATEF DISIOFIlE CODE = ".
"nU:SCR;:ATION I"N POOl;"48"00";
REfll ACE Cafo4 PT _S1<'. F I l ECAR 0 S BY F I LECAR CS;
CA~l COM~I~ER(S~EET)[COf04PTASK);

IF CO"'PT~S~.HIS"ORY IS 5
% C OM P I L:: 0 O. K•
THEN
BEGIN

REPLAC E RUNT~S K. NA foIE BY
"r ILESCREA TIf'N ON POOL. It;
CA II RUN NE R{ PU NTA SK];

EN) ;
E.. H
%%%%%%%% END G ENE RAT 0 R I F I l ESC REA T ION %%%%%%%%%%



COMMENT

%%%%%%%%%%%%%%2!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%%%%%%%%%%t%%%%%%%t%%%%t%~%%l%%%%%%%

%XX %% G E ~ ERA TOR I RUN T 4 S t<; S %%%X%
%%%%%%%%X%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%%%%%%%%%%%~%%X%X%%%%%

;G~NERATORiRuNijsKs:-GENERATES-THE-RUNTAS~S-AS-RECORDEO-iN-TH~-A~RAY:---
ELEMENTS JOBS£9:l3p*]. IF JOe NR I CO~TAINS A RUNTASK THEN THIS RUNTASIC;
TS GENERATED ACfJROING TO J08S£9:t3pIl AND PUT ON DISK-PACK WITH THE
FILENAME "RT/I-. AriY RUNTASK cONSISTS OF SOME VALUE ARRAYS p A PROCEDURE
"SIMTASK" AND A ?ROCEDURE-CALL. THE PROCEDURE IS THE SA~E FOR EVERY
TASKp BUT THE V.aLUE AFiRAYS A~D THE CALL DIFFER USUALY.
TH~ rORMAL PARApiETERLIST or SIMTASK FOLLOWS OUT:

KCPS = KER~ELCYCLI PER SLICE.
Heos = NUHPER or CODE-SEGMENTS.
HOAS = NU~QER OF DATA-SEG~E~TS.

DAPS = CORfU SAGE FOR OATA PER SEGMENT (WORDS).
lIPC = LHfS PRI~TEROUTPUT PER CYCLE.
CYCL = NUMPER OF REPETITION-CYCLES.

THE RUNTASKGENEPATOR IS BUILT UP AS FCLLOWS:
PAR T 1
GENERATION or V.aLUE ARRAYS (TO SIMULATE CCOE-SEGMENTS). THE SIZE OF
EACH VALUE-ARRAY IS DETERMINED BY A SAMPLE fROM THE DISTRIBUTION
fU"'CTION CF RSEf; (=TA5KSTAT{Qp14p*]). WHEN THE CUMULATIVE A"'OUNT OF
VA_UE-ARRAY WOROS REACHES THE DEsIREe VALUE~ THE SAMFLI~G IS STepPED.
PART 2
GENERATIOri or THE PROCEDURE "SIMTASK".
ATTENTION roR TI-lr: ~ROCEDURE AC(=ACCESS ONE CODESEGMENT> IN WHICH THERE
ARE NEEDED AS "~NY ACCESS-STAEt"E~TS C~ CODESEGMENTS AS THERE A~E CODE
SEG~ENTS. THIS rs REALISED WITH THE AID OF THE "CASE •• cr"-STATEMENT.
PART 3
TH~ PROCEDURECAl_. ACTUAL VALUES FOR THE FORMAL PARAMETERS AR~

CAL CU L ATE 0 AND q lLE0 IN.
PAR T 4
THE RUNTASK IS rOHPILED AND PUT ON HiE OISl<.-PI\CK "POGL."

P4GE 17

056 ..
056,
0560
056,
0560
056:1
057u
0571
057,
057.)
057 ..
057,
0570
057,
0570
057.,
058u
0581
058,
058,)
058 ..
058,
0580
058,
0580
058.,
059u
059£
059£
059.:1
059 ..
059:>
0590
059,
0590059, _

O&Ou ;

(Xl



060 i

060e:
060 ~

060 ..
060 :J

0600
060,
0& 00
060.,.
061u
061i
Ob1e:
061 ~

0&1 ..
061:>
0610
061,
0610
061.,.
062u
0621
062e:
0& 2.)
062 ..
062 :J

0620
062,
0620
0&2 ~

063u
0631
063c:
06 3 ~

063 ..
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BEGIN
INrEGER CCUM~CR,aN~CCOR;

B 00 LEA NFl RST ;
FIR ST: =TRUE;
B (l 1: =115 ;B [2 ]: =0 .1844; 8 [ 3 ] : =0.45; B[4 ] : =8.6; XC 0 RRE CTlONe (iEF. FOR RTl H
FR(I~b1~N) IF JOBS[9~1]>=O THE~

XJOB I CONTAINS A RUNTASK
BEG IN

INTEG~R KCPS,NCDS,NOAS,DAPS,LIPC,CYCL;
fI LE RU NTA SIH K I NO= 0 15K ~ UN IT S=;j O~D s~ filA XREC SIZE =15 ~ BLOC K SIZE =601) ~

MYUSE=OUT);
PR DCEDUR [ SE ~O;

B~ GIN
WRITE<RUf\TA SK~15, RECORD);
RE~LACE lP:=RECORD BY " .. FO~ 90;

END SEND;
RE PLACE lP :=PE CORD BY .... FOR 90;
L:=();CCOR:=JflBS[10,I]-340;XRAVC IS CORRECTED "ITH 340 WOHDS.
IF CCOR<O THFN CCOR:=O;
CCUH:=CCOR*JflBS(13,1l DIV (JOBS(13,Il-O.5H
CR AN:=RAN 0 ( I( , T AS I( S TAT{ JOB 5[ 1 ~ I ], 1 4, K] , F RA NO) ;
IF ~fIRST THfN WRITE(RUNTASK~<"5 RESET LIST"» ELSE FIRST:=f"ALSE;
ADO "BEGIN FILE EX(KINO=PRINTER);";SENO;
XP ART 1
ADD "VALUE ,PRAY";S€ND;
WH ILE CRAN <crUM 00
BE GIN

L:=L·1;
ADD "C",L FF~"(",CRAN FF~"(l»,·;

IF L MOO" = 0 THEN SEND;
CCUt4: =ccu"'- CRAN;
CRAN:=RANf'(K,TASKSTAT [JOBS(l~ I]~14,;(]~FRAND);

END;
AnD ":",L:=L+1 FF,·("~CCUH FF,"(l»);";SENI);
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XP ART 2
ADO "P ROC E 0 UPE SI HTASK (K CPS ~ NCO S~ NrAS~ 0 APS~ l I PC ~ CYCL ) ; " ; SE NO ;
ADD .. I NT EGER K CPS ~ Ncas ~ NO A S~ 0 APS~ lIPC~ C1Cl ; .. ; SE ~0 ;
ADO "B EGIN I "IT EGER I ~ J ~ K~ L ~ H~ 0 L 0 \oj ~ 0 UP ; " ~

"ARRAY OATA[]: NDAS~O:OH";SENO;
ADO "REAL o~roEF;EeCOIC ARRAY LINE[0:131];".SEND.
A0 0 "R EALPRrc EO UREA C(l ); I NTEGE R l; CASE L 0 f .. ; SEN 0 ;
ADO "B E(i IN"; ~ £: NO;
FR ( J ~1 ~ 1 ~ L )
B~ GIN

ADO "AC::~"~J FF~"{O];";

IF J MOD 4 = 0 THEN SEND;
EN 0;
IF "L HOD 4 =() THEN SEND;
WR ITE( RU NT AS 1<~ <
"E NO AC; '"
·REAL PRCCECURE P(X); REAL X; P:=)(+I;"'
"PROCEDURE Kf"RNELi'"
"FOR 1:=1 Syrp 1 U~TIL KCPS DO"'
"0 ATA[<I MOO :()+ 1 ~ 0 ] : = I f I HoD 2 =0 THE N "~

"P(P(P(AC(L»» ELSE EXP(AC<l»;",
"REPLACE LINr 81 "~"" ..~" .. FOR 132;"/
• C OEF: =NCA S. f'A PS, NC 0S;·,
"FOR J :=1 sn~p 1 UNTIL CyeL 00'"
"I3EGIN'"
" 0 LOW: =0 if) UP: =0 APS ; K : =1 ; H : =0 ; " ,
• FO R L: =0 5 TEP 1 UN TI l NC 0 S- 1 0 ( .. ,
" B~GIN"'
• O:=L.fOEF;",
" IF o-r_ow > DUP-O THEN"'
" BEGI~'"

" H:=M+1;/( :=M;OLOW:=DUP;DUP:=OUP+OAPS;"'
• RE'!'I ZE(OATA( /I;~. ].OAPS+l >;'"
" ENO;" /
" KERNEl; '"
" pm; '"
.. fOR": =1 STE? 1 UN TIL NO Asoc ~ E 'S I ZE (0 A TA [K ~ .. ] ~ 1 );" /
" roR /1;:=1 STEP 1 UNTIL LIPC DO WRITE(EX[NC]~15~LINE);"'

"ENO;",
"E N) SI HTASK:" > ) ;

N
o
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%P ART 3
NC OS :=L ;CYCL :=JOBS [13. I];
NOAS:= IF NCf'S<4 ThEN ~CCS ELSE 4+ENTIER(SQRT(NCOS-4>+O.5H
KCPS: = (J 0 BS[a. I J- B[ 1]- B[ 3 J* JO 9 S[ 12. I J -9 [ 4] *J C E! S[ 1 :3 • I ] *~ 0 AS 1I E[ 2 ]
OIV (JCBS(13.I]*NCCS);
IF KCPS<O Tt-tfN KCPS:=O;
oA P S := 2 * JOBS rt 1 • I] 0 I V N0 AS;
IF OAPS>1100t' THE~ % DATA PER SEGI"ENT TCO LARGE. CORRECTION NEECEC
BEulN DAPS:=11000;JOBS(11.1]:=NOAS*DAPS/2;ENO;
LIPC:=ENTIERfJCBSC12. I 1/CYCL+0.5);
ADO "SIHTASK(".KCPS FS.".".NCOS FS.".".NOAS FS.".".OAPS FS.".".
LIPC FS.".".fYCL FS.");-;SENo;
ADO "~N [) ... ; Sr ~ 0 ;

%THE NElCT 8 lINfS 00 ~OT INFLUENCE "hCRI'\LCAOCREATION". THEY ARE NEECEO
Xf3R CALCULATIONS ABOUT THE ACCURACY Of THE WORKLOAD.
YO.1]:=1;
Yn.2] :=~ CP S*CVf:.. *NCOS;
Y( I .J ] : =LIP C* tY f L ;
Y[I - 4 ]: =c YCl ;
y{I .51 :=NDA S* CYfL;
VARIN(I-2]:=JOB~[6.I];%CAVO

YAP 'N( 1.3]: =JOBH 10. I HXRAVC
VARIN [1.4 ]:=OAp<:*NOAS/2;%RAVO

XP ART 4
LOCK (RUNTA SI< H
REPLACE SHEET BY 0 FOR 50 WORDS;
SHEET[O] :=32 ;SHEET [8]: =2;
COMPTASI'\.ST~TUS:=O;

REPLA:E COMPTASK.NAME BY "SYSTEM/ALGOL.";
REPLACE FIlECARO'S BY
"F ILE CARO = RUNTASK OISIOFILE CODE = RT/".
I fF." O~ PcrL;"48"00";
REPLA:E COHPTASK.FILECAROS 8Y FllECAROS;
CAL L COM P I LE"( SHE ET )[ C0 Pi' PTA SK H

E NJ ;
EN!) ;
XU%%%XXXXX%%% f N 0 G ENE RAT OR/ RUN T ASK S %t%":%%%%%%%%%t
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;GENERATORi;FlcrCKS:-GENE~ATEs-rOR-EAcH-jca-~-wrLOEC;:-E~CH-RECORO-Or---

TH: FILE wWFlOEr~S" CONTAINS ONE WFLOECK.

%%t%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%2%%22%%%%%%%2%2%%%%%

%%I%% G ENE RAT 0 R I W FLO E C K S %%%%X
%%%%%%%%%%%%%%%7%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%l%12t2%%%%%

N
N

U%tt X%% %%%%1%

USER1(KIND=PACK);";
tJ~[~2(KINO=PACl( );";
USER3(/(INO=PACK »;";
PCOL(KINO=PACK);";

CO~H1E" T

FROM
FRCM
FROM
FROM

Fr."
rr ....
Fr."
rF .. "

G ENE RAT 0 R , W FLO E C K 5

COPYF/" .. I
CGPYF/" .. I
COP yr I" .. I
C GPYF , .... I

"COpy
.. COpy
"COpy
·CCPY

BEG IN
FILE WFlJECKS(KTND=PACK.PACf(NAH[="POOl.". HAXRECS IZE =30.
B lO Cl( SI ZE=600 • U~ ITS=wCRD'S );
FR<I.l.1.N)
3EG IN

REPLACE lP:=WrLDECK BY " " FOR 180;
ADD"? JCB JP/-.I FF.";QUEUEz-.JOB5£1.Il rS .... ;SEGIN; .. ;
IF J03S[3.Il,=O THEN CASE JOBS(Z .. Il OF
BE GIN;

AD)
ADO
ADJ
ADO

END;
IF JOBS[4 .. Il~=O THEN
AOD "RU~ ALGr_COMPILER;FIlE IOIN(KIND=OISK .. TITLE=CO~PF/" .. I FF .. ");";
Ir JOBSe 9 .. Il~=O THE~

ADD "RUN RT/".. I FF.";";
AOD "E~D JOB.";
WR I TE ( I.F LO ECte'S .. 3 0 .. WFL DEC K »;

ENO;
L DC K( WFL:J ECKS• CPU NCH );
END;
%%%%%X%%%%%%% END

071~

071,)
071 ..
071~

0710
011,
0710
071"
D72u . • _

0721 ;
072~

072,)
072 ..
072:;,
0720
072,
0720
072)1
073u
0731
073~

073"
073 ..
073:;,
0730
073,
0730
073y
074u
074 ...
074~

074.)
074 ..
074;,
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COMME~T

COMPILATION AVERAGE ceRE USAGE feR DATA "_

C CMPILA TI ON Pf;OCE SSORTI"E (MILL I SECONDS). "I»;
COMPILATION AVERAGE CORE USAGE FeR CODE "-

HI~TOGRAMS or ALL THE PARA~ETERS (2-1~)

n·r WORKLOAD-CHARACTERISTICS IN THE OROER IN .... ICH IT IS
IF SOME JOBPARAHETER IS "E~PTY" (FOR EXAMPLE: THERE IS NO
S("'E STARS C*) ARE PRINTED.

N
l.V

%%%%%%%%%%%%%%%,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%%%
%%: % 0 U T PUT RES U L T S %%%%
%%%%t%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%%%%%%%%%%%22%%

BEGIN
INrEGER ARRAY titPu:~n_PAC(1:4H

PWICEDUR£: HISTHFADINGCHHINTEGER H;
CAS E H or
i3EGIN ;;;

WR ITEe EX_<III"COPYW = NUMBER or WCf'OS TO BE COPIED FROM PAC!{ TO "_
"0 I SK. "I > ) ;
WR ITEe ('1.._<111" CTIM =
WRITECEX_<III"CAVC =
"(WORDS)."I>);
WRITE(EX_<III"CAVC =
"( WORDs) ."1>);
WRITECEX_<III"CLIN = COMPILATIO~ NUM8ER OF LINES PRINTEROUTPUT."»;
WRITE(EX_<III"COMP~= COMPILATION NU~8ER OF WORDS 1/0_ NOT "_
"INCLUDING ClIN-I/O (WOROS)."I»;
WRITEcEX_<III"RTI'" = RUNTAS~ PROCE~SC~TII1E (MIlLISECONDS)."I>);
WRITECEX-<III"RAVC = RUNTASK AVERA~E CGREUSAGE FOR CGDE CWORDS)."I»;
WRITEcEX_<III"RAVC = RU~TASK AVERAGE CCREUSAGE fOR DATA (WlJROS)."I>H
WRITE(EX_<III"RLI~ = RUNTASK NUMBER OF LINES PRINTEROUTPUT."I»;
WRITE<EX_<III"CYCL = NUMBER or REPEATING CYCLES WITHIN A JOB."I>);

E N) ~ ISTiEADI NG;

0740
074,
0740
074y
07Su
0751
075~ iHE-rOLlOwiNG.ciiA-ARE-PRiNTEO:-----------------------------------------
075,) * :I ER QUE UE :
075 .. * A T ABLE OF
07S~ COMPOSED.
0750 COPYTASK)075, _

0150 ;
07Sy
076v
0761
076~

076J
076 ..
076~

0760
076,
0760
016y
077u
0771
077~

071,)
077 ..
077~

0770
077,
0770
077."



078u
0781
078e::
0783
078 ..
078:)
0780
078,
0780
078:1
079u
079J.
079e::
0793
079 ..
079:)
0790
079,
0790
079:1
080u
060J.
oflOe::
OB03
080 ..
OBO:»
0800
080,
0800
oflO ~

08lu
0811
081"
081.)
081 ..
061:)
0810
0811
0810
081 .,
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FR( Q.. O.. 1 .. 1(» IF PQUEUHQ]>O THEN
BEGIN

WR IT E< [Ie [ SKI P( 1 ) ]) ;
WRITE(EX .. <"QUEUE =".. I2 .. X45 .. "H 1ST 0 G R A H S"> .. Q);
F"R ( H.. 3 .. 1 .. 1 3)
BE GIN

J:=O;
FR( L .. 1 .. 1 .. ~, )
IF JOeS£1 .. Ll=Q AND (JCeS[H .. Ll>=TASKSTAT(Q .. H.. 4] OR
(H=13 AND JOaS[13 .. Ll>=1» THE~

BEG IN J: = J+ 1 ; Hl P[ J J : = J C8 S [H .. L HEN 0 ;
IF J>O TH~N

BEGIN
HIS THE A0 I "'G (H );
If H=l3 T~EN HISTOGRAM(K .. 1 .. J .. HlP(KJ .. 1 .. 13) ELSE
HISTOGRAH(~ .. 1"J .. HLP[K] .. <0.25*TASKSTAT[Q .. H.. 3]) DIV l .. H);
END; ;

['\10;
IF J=) THEN WRITE<EX .. </"ALTHCUGH P'UEUE(".. I2 .. "]>O .. It ..

"THER~ ARE Nr JOBS IN THIS QU(UE."> .. Q);
FR(l .. 1 .. 1 .. 4) PAC(L]:=O;
FR(L .. 1 .. 1 .. N)!F JOBS£1 .. L)=g AND J08S[2 .. L]>O THEN
PAC[JOBS(2 .. Ll1:=*+1;
WR IT E ( E Ie .. <III" NJ P ( I) = NUMBER 0 F J CBS THAT "C CESSE D PAC K I" ..
4(/·NJ8(" .. I1 .. ") =" .. I4» .. F'f;(L .. l .. 1 .. 4) [L .. PAC(L]]);

E NJ ;
WRIT[([X[ SKIPCl)]);
WRIT([X .. <"THE WJRKLOAO CONSISTS Of T~E NEXT JOBS WITH SPECIfIED" ..
.. 'ARAHETER VALUES"»;
IO=N DIV S() +U
f R( I.. 1.. 1 .. I( )

BEG IN
L:= IF'" I =K T~E N N-50*( K-1) ELSE SO;
P: =( 1-1) *50;
WRITE(EX .. <I"JJBNR Q PACKNR COPY(W) CTIH(MS) CAVC(W) CAVO(W)" ..
.. CLI~(lI) f'O~PW(IoI) RTIMOl,S) RAVCOd RAVQOd RlIN(lI) CYCl-1
*(/I4 .. X2 .. 12 .. Y5"I2 .. X1 .. 11(X3 .. I6»> ..
L.. fR(J .. 1 .. 1 .. lHP+J .. FR(Ii .. 1 .. 1 .. 13) JC9S(H .. P+J)]);
WR I TE (E X(Sf( I P ( 1 ) ]);

END;
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062u %TiE NEXT & LIN~S DO NOT INFLUENCE "WORKlOAOCR£ATION". THEY ARE NEEDED
0821 XFOR CALCUlATIC~'S ABOUT THE ACCURACY CF THE: WO~~LOAa.

062(: "RITE(EX.<IIXIO."HATRIX X".Xl&'"HATRIX Y"I*(/9I&».
0823 N"FR( I.l.l.N) (rR(J.l.l.4) X(I.JJ.FR(J.l.1.S) Y£I.JJ]);
o6 2 If WRI TE (P U. <I 6 • * ( 14 (I 6 • ". " ) ) I I 6 • * ( 15 ( 16.".") ) I 1& • * ( I 4 ( I 6 ...... ) ) >•
082:;, N.N.FR(I.l.1.~) FR(J.l.1.4) X£I.Jl.
0620 N.~.FR<I.l.l.N) FR(J.l.1.S) Y£I.Jl.
082, t.4.N.FR(I.l.l,N) FR(J.l.1,4) 'JARINtI.J);
0820 EN);
082, X%XXXX%%%X%%X%XY%X E ~ 0 0 U T PUT "E 5 U L T S X22%%~X%%%%%%%%%%X

063u EN);
0831 ENO.

N
\J1



0001
0002
000.s
0001t
ooo~

000&
0001
0008
000"
0010
0011
0012
0013
0014
00 1~

001&
0011
0018
001 Cj

0020
0021
0022
0023
0024
002"
002&
0021
0028
002~

0030
0031
0032
0033
0031t
003.,
003&
0031
0038
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BEG IN
%%%%X%%~%%%%X%%,%%%%%%%%%%%%%%%%t%%%%X%lX%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%

%X%%X G ENE RAT 0 R I A L G 0 L COM P I L E R XX%%X
%%%%%%%X%%%%%%X'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%XXX%XX%%X%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

COMMENT

~----~--------.----------~---~------------------~----- ------------------wG~NERATOR/ALGOlCOHPILERw GENERATES ThE PROGRAM "ALGOLCOHPILER" hHICH
H_S TO SI"ULATE THE REAL ALGClCC"PIlEF. THIS EXTRA STEP ENA8LES US TO
WRITE A SHORT PPOGRAM WHICH GENERATES A LONG ONE (WAlGOLCOMPILER" CON
T AINS 381 V -LUE ARRAY DECLARATIChS A~C AL~C 381 STATEME"TS TO ACCESS
THE SE VAL UE ARR _YS) •
THE ESSENCE Of ~GENERATOR/ALGClCO"PIl£Rw IS BEST UNDERSTOOD 8Y CCNSUL
TING ITS PROOUC T (SEE ALGOLCOHPILERLISTING).
ATTENTION: THE TIRST PART Of ALGClc(~FIlER (Up TO AND I"CLUCING
WEND ACi W) IS VARIABLE. fOR BEING ABLE TO MANIPULATE THIS TEXT EACH
LINE IS PRESENT IN THIS LISTING. THE ~ECONO PART Cf ALGOLCOHPILER IS
TH~ SAME FOR EAfH COHPTASK. SO THIS TEXT IS HANDLED AS A fILE WITH THE
NAME ·COHPPART- WHICH IS INCLUDED WIT~ THE CO~PILER (PTION -I I"CLUCE
COM PPART".

---------------~--------------~---------~---------------~-----~-----~---i
f IL E IN .EXi
fILE COMPPART(K1NO=0ISK.HAXRECSIZE=15.BLOCKSIZE=&CO.UNITS=WOROS.
MYlJ SE=OUT);
fILE ALGCOMP(KIND=DISK.HAXRECSIZE=15.ELOCKSIZE=600.UNITS=WOqOS.
MYtJ SE=OUT );
INfEGER ARRAY Sf'GHENTS{0:l,l:26H
Eec 0 I C "R RAY fI tEe AR0S[ 0 : 25 5 H
TASK COMP TA SK i
ARR AY SHEET (0 :49);
I NT EGER I. J • K;
~ROCEOURE CCMPItER($HEET)iARRAY SHEET[*]iEXT[RNALj
DEFINE FR(A.B.C.O) = fOR A~=B STEP C UNTIL 0 00 Ii
f R( I. 1. 1 ~ 26) RE•0 ( IN. I • SE( HE~ TS[ O. I ]. ~ EGME~ TS( 1 • I ] ) ;
%(0 • I ) BE VA T AA~" AL • ( 1.. I) BEVAT GROO TTE•
WHILE NOT REAO(!N.15.FILECARCS) DC wRITE(CC~PP~FT~15.fILECARDS);

LOCK( COHPPA RT .CPU NCH);
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003c.f WRITECALGCOfo'P.<
0040 "e::GIN"'
0041 "REAL CTIM;41'
OOItZ "INTEGER CAVO.C-VC.CLIN.COHPW.NOAS.NCS.FRANO;'"
0043 "fILE IOIMI(INC:DISf();"'
0044 "FILE IO~X(KIND:OISK.MAXRECSIZE=15.BLOCKSIZE=600.",

00 4~ "UN IT S=HORDS. nt's E= OUT);-,
004& "FILE EXC Kl NO =P~I NTER H'"
0041 "%381 V_LUE ARRayS COO1£*] - C575(*] (OCTAL Nl:"BEREO) ARE DEClARED-'
00,.8 "XHERE. BUT OMI"'TEO IN LISTING BECAUSE Of GREAT LENGTH."'
0049 "' RESET LIST"
0050 >);

0051 K:=O;
005Z FR(I.l.l.26) FR1'J.1.1.SEGHENTS{0.1))
005.s BEGIN K:=~+1;

0054 WRITE(AlGCOMP.<
005~ "VALUE ARRAY C-.K3.-(-.14.-C1»;-,.K.5EGMENTS{1.I]);
005b E Nl ;
0051 WRITE(AlGCOf'fP.<
0058 "S SE T II ST '"
005~ "READ(IOIN.,.CTTH.CAVC.C_VD.ClI~.COfo'P~.fRANC);·'

OG6U "NCS: =LNC 24000'f25300-CAVC) )'0.0022;",
0061 "XNCS=NUHEER OF C COE SEGMENTS ACCESSEC.",
006l "NlAS :=ENTIERCS~RT(NCS)+0.5);'"

006 oS "EE GI N" ,
0064 "INTEGER I.J.K.t.H.N.DAPS.RPDS.LPDS;'"
00 6 ~ "AR RAY 0ATA{ 1 : N{'AS. 0: 0 H·'
006& "EBCDIC ARRAY Bt!F(0:89).LINE[0:131H",
0061 .. RE AL P RD CE [U RE P O( ); REAL X; P : = X+ H "'
0068 "R:::AL PROCEDURE AC(HHINTEGER Hi CASE H OF '"
006e.. -eEGIN AC:=O;41'
0070 , H

tv
.......
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0071 '0=0;
007l rR(J,l,1,63J NRtfE(AlGCOHP,<6(WAC:=C".KJ,"(O);W».
0073 rR< J,,1.1,,6) 6-( 1-1) tJH
007_ WRITE(ALGCOHP.<
0075 '" SET LIS''''
007b w, SET lISTINCl-'
0071 "AC:=C573£0 HAC:=C574(OHAC:=C575(O];"/
007t! "END .C;-'
0079 ·S INCLUDE COMPJtAR'"
008U >);

0081 l OC K( AlGC OM P);
0082 R EPLA CE SHE ET BY 0 fOR 50 WeROS;
o l) 8 .5 SHE ET to]: =3 2 ; SHfE T[ 8 ) : =2;
0084 COMPT .SK.ST ~TUS:=O;

0085 REPLACE COMPTAS1<'.NAHE BY "SYSTEM/ALGOL.";
008& REPLACE rIlEC_Rt'S BY
0087 "rILE CARD = AltCOHP CISKirIlE CODE = ALGOlCOMPILER ON POOL;"48"OOw;
00 e~ RE:JLACE COMPT .tS1f. fILECARDS BY FIlECARcS;
0089 CALL COHPILER(S~EET)rCOMPTASK];

0090 END.

N
00



00 $1
0092
009j
0094
00 9~

009b
009f
0098
0099
010u
0101
010l
010j
0104
0105
010b
010f
0106
010~

0110
0111
Gill
0113
0114
011~

011b
011(
0116
011~

CH 20
0121
012~

012j
0124
0125
012b
012(

pAGE 4

? 0 AT A IN
91~ 15 ~

B3~ 45 ~

6 O~ 75 ~

31~105~

18~ 13 5~

le~165~

20~ 19 5~

7 ~2 25 ~

1O~ 25 5~

£; ~2 85 ~

7~315~

3 ~3 45 ~

5,315,
1,4 05 ~

4,435,
1 ~4 65 ,
2 ~" 95 ,
1,525,
5,555,
1 ~5 85,
2 ~6 15,
1 ~705 ~

1 ~6 25 ~

1 ~8 55 ~

1 ~915 ~

1~1125~

PROCEDURE KERNEt(CYCLI,RECORDS~fRAND);INTEGER CYCLI~FRANC~RECORDS;

BEGIN IN' EGER I.CQDESEGfi';
M:=((M+I0) Hf1D 371)+1.5;
COCESE~H:=ENTIER(H+I0*RANCC"(fRANO»;

fOR 1:=1 STE~ 1 UNTIL CYCLI 00
CATA{( I Moe l{) +l~O]:=IF I fiCO 2 =0 THEt\
P{P(P(AC(CODfSEGM»» ELSE EXP{AC{CQCESEGM»;
fOR 1:=1 ST£~ 1 UNTIL RECGRDS DO
If ~READ<IOH'~ 15~BUf) THEN WRITE(IOEX~15~BUfH

ENO KER NEt;
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0126 RP)S:=COMPW OIV (30*NOAS)+1;XRECORDS PER OATAsEGMENT.
0129 O.S:=C2*CAVC) ~IV NCAS.1;XDATA PER SEG~EhT.

0130 N:=(CTIH/0.I1001 DIV NCS;INUHBER OF KERNElCYClI PER SLICE.
0131 LPOS:=ClI~ elv ~DAS;XlINES PER OATASE(E~ENT.

0132 l:=0;M:=180;
01 3;, REP LAC ELI NE BY It .. FOR 1 32 ;
01 3Ii F OR I: =1 STEP 1 UNT IL NCS DO
013., BEG IN
013& K:=NDAS*I DIV{NrS.l)+!;
013' X~ PASSES r~ROUCH 1~lp ••• plp2.2p ••• p2p3p ••••• pNOASp ••• p~DAS.
013~ IF K=L TiEN KER~EL(NpOpFRANO) ELSE
01 3 C) BEG IN
0140 RESIZE(OATA{Kp*1pOAPS);
0141 L:=,O
014l KERNEL(NpRPDSpF~ANOH
01/13 FOR J :=1 ST [P lU tIT Il LPOS DC
0144 WRI TE CEX(NO h15pL INE);
014 ~ END;
014 & EHI) ;
0141 FOR J:=l STEP 1 U~TIl CLI~-LPOS*NDAS CO WRITE(EX[~O]p15.llhE);

014e % CORRECTION FOP ROUNOINGERRORS IN LPCS.
0149 END;
0150 END.

w
o



0001
0002
0003
0004
OOO~

000&
OOOf
0006
OOO~

0010
0011
0012
001 j

00 lit
0015
001&
001 f
0016
00 1 ~

0020
0021
0022
002 :s
002"
002.,
002&
002f
002t!
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%%%%%%%%%%%%%%17%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%212%%%222%2
%%%%% A L G 0 Leo M P I L E R %%%%%
%%%%%%%2%%%2%%%'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%21%21%

COMHE~T

~~.~-----~----~---------~~-----------------------------------~----------ALGOLCOMPILER" SIMULATES THE REAL Al(;OLCCf'lFIlER. THE NEXT PARAMETERS
DETERMINE fHE Rf'SCURCE-CLAIM Of THE COHPTASIO

CTIM = COM~llER PROCESSCRTI~E

CAVC = COMPILER AVG CORE USAGE fOR CODE
CAVO = CO~PILER AVG CORE USAGE FCR OATA
CLIN = CO"~ILER NU~BER Of LINES PRINTEROUTPUT
COHPW = COt'P ILER NUMBER CF W(f~OS I/O BET'-EEN 0151< AND CORE ,",OT

INrLU[)ING CLIN
FRANC = .. ~ANDOM NUMBER WHICH OETE~HINES THE ACCES5PATTERN OF

corE SEGMENTS
ACTUAL VALUES ~PE REAC IN FR(~ THE FILE C(MFf/l (5UPPOSE JOB NR I
"CO HP ILES It).
THE 381 COOESEG... ENTS OF Tt4E REAL AlGClCCMFIlEI' ARE SIMULATED "'ITH H1
VALUE ARRAYS or (NEARLY) THE SAME SIZE. ACCESS ON SOME VALUE ARRAy IS
ACHIEVEC WITH T~E AIO Of THE PROCEDURE "At" (=ACCESS ONE COOESEGMENT).
THE PROCECURE "~ERNEl· Is RU~ A FIXED ~UMBER Cf TIMES <DEPENDING ON
THE ACTUAL VALur OF CTIM) ANO THUS CLAI~ING A CERTAIN A~OU~T or PROCES
SOR TI ME. xERN El RUN siN SUCI-i A WAY THAT THE RES CURe ESC (R E,1)1 Sf( AN 0
liD-PROCESSOR APE OCCUPIED ACCORDING TO CAVC~CAVO AND COMPW.
THE ACCESS CF T~E LINEPRI~TER IS HA~ClEC SEPARATELY.

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



002~

003U
0031
O() 32
003j
0034
00 3~

003&
0031
0038
00 3~

0040
0041
0042
0043
O()44
004~

0046
0041
0048
00 4~

OOSO
00S1
OOS~

OOSj
00S4
005')
005&
OOS(
0058
OOS~

0060
0061

PAGE 2

BEGIN
RE~L eTIM;
I Nf EGER C-V [ " c~ VC " CLIN" CO., PW" "0 AS" NCS" r r; ANO;
FilE IOI~(KIND:t'ISK);

fILE IOEK(KINC=fISK"H_XRECsIZE=lS"BlCCKSIZE=600"
UNI 'S =W OR OS "M YU~E =OUT );
fILE EXCKINC=PRINTERH
%381 VALUE ARRAVS eOOH*) - C575£*) <OCTAL NUMBERED) .RE DECL~RED

XHERE" eUT eM IT'TEO IN LISTING BECAUSE OF GREA' LENGTH.
READC IOIN"I"CTI~"CAve"CAvo"ClIN"COHPw"rRANO);

NCS :=lNC24000/C?5 300-CAve ))/0.0022;
XNCS=NUHBER OF ("ODE SEGMENTS ACCESSED.
NCAS: =ENT IERCSQl?T(NCSJ+O.SH
BEGIN
I NT EG ER I "J "I(,l "M "N"CAPS" RPOS"LPOS;
ARR AY 0 AT At 1 : NO • S " 0 : 0 H
EeCOIC ARRAY aurr 0: e91"LINE(O:131H
RE~L PROCEDURE P(X);REAL x;p:=X+l.
REAL PROCEDURE -CCHH INTE~ER H. CASE'" CF
BEGIN AC:=O.
%THE 381 VALUE JRRAYS ARE ACCESSED HEr;E" CMITTEO Ih LISTING.
AC: =C 57 3C 0) ;A C: =574 (0 H AC: =C5 7S[ 0 H
END AC.
PROCEOUR;:: KERNEt (CYCLI"RECOROS"FRANO}HNTEGER CVCLI"fRU:O"REC(JROS;
BEG I N I NT EGER I" CCDEs EG" ;

H: =( (H +1 0) Mt'O 311 ) +1. 5;
COOESEGM:=EN'TIERC"·10*RANOCH(FRA~C»;

fOR 1:=1 STEP 1 UNTIL CYCLI 00
OATAteI ftOO~)+1,,0]:=IF I ,.,00 Z =0 THE~

P(P(P(ACCCOOrSEGH»» ELSE EXPCACCCOCEsEGM»;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL RECORDS DC
If "'READ <IOH'" IS"BUf) THEN WRITE(ICEX"15,,BUfH

END I( ERNEU

W
N
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006~ RPJS:=COMPW DIV (30*NDAS)+I;XRECOROS pER oATASEGHENT.
0063 o_PS:=(2*CAVC) flV NCAS+l;%DATA PER SEG~E~T.

0064 N:=(CTIM/0.1700l DIV NCS;XNUHBER Of KERNELCYCLI PER SLICE.
0065 LPoS:=CLIN [IV ~oAS;XlINES PER oATASE~E~ENT.

006& L:= 0; M: =1 80 ;
0061 RE?LACE LINE SY· • fOR 132;
0061' fOR I :=1 STEP 1 UNTIL NCS 00
006~ BEGIN
0'70 IO=NOAS*1 oIV(NfS+l)+H
0071 %K PASSES '~ROUfH 1.,1., •••• 1.,2.,2., ••• _2.,J •••••• .,NOA~., ••• .,~OAS.

0072 If K=L TiEN KER~El(N.O-fRANO) ELSE
007..5 BEG IN
007~ RESIZE(OATA[K.*'.DAPS);
00 7':J l :=10
001& KERNEL(N.,RPDS,FPANOH
007t fOR J:=l STEP 1 UNTIL LPOS OC
0076 WRI TE (EX[NO ].,15.L.INE);
007~ END;
0060 ENrl;
0081 fOR J:=1 STEP 1 UNTIl. ClI~-lPOS*NDAS CO WRITE(EX£NOhI5.LINEH
0082 % CORRECTION fOP ROUNOINGERRORS IN LPOS.
008..5 END;
ooe" END.
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------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

FROM DISK.
OF THE lIP-STATE""'ENT.
ARE OFFERE.O DEPE~DS ON THE VALUE OF

<= 0: O~DER OF OFFERING = ORDER IN THE FILE "WFLOECKS".
> 0: ORDER OF OFFERING IS A RANDOM PER~UTATION (DEPENDING

ON VALUE OF FRANO) OF THE ORDEP IN THE FILE ttwFLDECKS".

tiEGI~

~%~~%%~%~,~~~~~~~~~~%~~~~%~~%~~%~%%%%%%%%%%%%%~%%~~~%%%%%%%%%%~%%~%%%%%%%

%~~~ 0 F F ~ R W 0 R K LOA 0 %%~%

~~%~%%%~~~h%%%~~~~%%~~~%~%~t~%%%~%%~%%%~%%%%~%%%%%%%~%%%~%%%%%%%%%%%%%%%

FILF I~CKIND=READER), EX(KIND=PRINTER),WFlDECKS(~IND=OISK);

INTEGER I"J,N,FRANO;
PROCEDJP£ ~ERMUTATE(IMIN,I~AX,fRAND,P);

INTEGfR IMIN,IMA~,FRA~D;JNT£GE.R ARRAY P[*).
REGJN

INTEGER I,K;
PROCEuURt SWAPCG,H) ;INTEGER G,H;
REGIN INTEGER F;F:=G;G:=H;H:=F;END SWAP;
FOR I:=IMIN STEP 1 UNTIL IMAX 00
REG I "'J

~:=ENTltRCRANDUMCFRAND'*(I~AX-IMIN+O.999»)+IMIN;

SWAP(P(I),P(KJ).
FND:
END PERMUTATE;

"0FFEj..),oJORKLOAO" i->E.r<FUfo<""'S frlE FIJLLOWING:
(1 J KEAD TN VALUES FOR:

- ~ = 1\1IJ'",ht:R OF JOBS 1'\1 THE. HATCH.
- FRAt\lO.

(2] REAr) IN THE FILl=: "wFLOECl'(S"
(31 OFFER THF WORKLOAU wITH Alu

THE OR~t:R IN ~rlICrl THE JOBS
FRANU:
FRAN!)
FI-?ANO

0001
0002
0003
0004
OOOS
000f.
OOOf
000B
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
U016
{)Oll
0018
0019
0020
00(>]
0()2~

0023
{)024
UO?S
-n026
0027
0028
0029
OO~O

flOll
0032
0033
0034
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DE AD ( 1 1\1. / , N , F RA i'<l LI) ;
qfGI!\1

INTEuER ARRAY ~[I:Nl;

ERCDIC AI-<RAY wFLl1:N,O:179l;
F0~ 1:=1 STEP 1 UNTIL ~ DO RE~D(wFLDECKS,30,WFL[I,*]);

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL ~ 00 P[ll:=I:
IF F~AND>O THEr~

FO~ T:=1 STEP 1 UNTIL 10 00 PERMUTATE(l,N,FRAND,P);
I'!DITE(EX,</"NUflo1HER OF JOBS =".I4/ lt FRAND =",17//
IIPER""1tJTATIONS Of JOBS:"//"SEQUENCENR JOBNR"/*<lX3,I4,X7,I4»,
N,FRANO,N,FOR 1:=1 srE~ 1 UNTIL N 00 (I.P[l)]);
FO~ 1:=1 STEP 1 UNTIL ~ DO ZIP wITH wFL£P(IJ,*J;

FI\JD:

U035
0036
0037
OOj~

00]'1
0040
/J041
0042
OOi·3
0044
0045
(J04b
00,+7
OO~!j

0049
OOSO

~%%:Y,

EN!).
E N 0 0 F FER W 0 ~ K LOA 0
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