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HOOFDSTUK I 

THEORETISCHE BESCHOUWINGEN TEN AANZIEN VAN TRANSFERS 

Indien we een disk efficient willen gebruiken zullen 

we ons twee belangrijke factoren voor ogen moeten houden. 

1- De gemiddelde zoektijd 

2- Het gemiddelde aantal tracks dat per opdracht 

doorlopen wordt. 

Beide grootheden zijn natuurlijk afhankelijk van elkaar. 

Indien we willen optimaliseren zullen we deze punten nader 

moeten bekijken. Een daling in de afstand die de kop gemiddeld 

per opdracht afl , zal een daling in de gemiddelde zoektijd 

opleveren. 



-2-

REDUKTIE VAN DE ZOEKTIJD 

Hiertoe kunnen we twee aspecten bekijken. 

A. We maken gebruik van het feit dat bepaalde records 

vaker gevraagd zullen worden dan anderen. 

We kunnen de zoektijd verkorten door de meest-gevraagde 

records op een klein, aan eengesloten, liefst centraal 

gelegen gedeelte van de disk te zetten. 

Deze meest gevraagde records noemen we "dynamic records". 

De tracks resp. cylinders waarop zij komen te staan, 

worden voortaan "dynamic-tracks resp. cylinders" genoemd. 

/I 

d = aantal dynamic-cylinders 

k1 = eerste dynamic-cylinder 

kd = laatste dynamic-cylinder 

K = totaal aantal cylinders 

I 
I 

I~ 

Indien we iets dergelijks willen toepassen in de praktijk 

komen we voor een groot aantal vragen te staan. 

Welke records zijn dynamic en welke niet? 

Welke percentage records mag dynamic zijn? 

Waar komen op de disk de dynamic-tracks te liggen? 

Wat is het aantal dynamic-cylinders? 

Wat is de invloed van dit alles op de gemiddelde zoektijd? 
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B. We kunnen de gemiddelde zoektijd ook verkorten door 

gebruik te maken van de wachtrij van opdrachten die zich 

eventueel gevormd heeft. 

Stel dat op een bepaald moment N aanvragen staan 

te wachten, dan zijn er diverse methodes om de verwerking 

van deze wachtrij aan te pakken. 

1- De "first come, first served'' politiek. 

Deze methode werkt de wachtrij af in de volgorde waarmee 

de opdrachten binnenkomen. Dit is niet zo efficient. 

Omdat de kop steeds naar een willekeurig punt op de disk 

moet accesseren, zal hij voor iedere opdracht gemiddeld 

over 1/J disk oppervlak moeten springen. (wiskundig af 

te leiden} 

2- De "shortest-seektime-first'' politiek. 

De eerste opdracht uit de wachtrij die uitgevoerd wordt is 

die, waarvoor de kop de kleinste sprong moet maken. ( ~ K is 

bet kleinst). 

Deze methode discrimineert echter tegen de opdrachten voor 

de buitenste en de binnenste tracks. De kop heeft de neiging 

om in de buurt van bet centrum te blijven als hij daar 

eenmaal is aangeland. Bovendien wil minimaliseren van N-maal 

de Sprong VOOr een opdracht niet zeggen dat de gemiddelde 

spronglengte van N opdrachten ook minimaal is. Daarom 

methode J. 

3- De "optimal N-step-seek'' politiek. 

Uit de inhoud van de wachtrij wordt bepaald op welke manier 

deN aanvragen bet snelst verwerkt kunnen worden. D.w.z. 

de kortste weg, die de kop over bet disk oppervlak moet 

afleggen, wordt gezocht z6 dat alle N opdrachten uitgevoerd 

worden. 

Deze methode is statistisch echter zeer ondoor zichtig 

en moeilijk. Eenvoudiger is methode 4. 
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4- De "sub-optimal N-step-seek" politiek 

We voeren nu eerst die opdrachten uit die acces verlangen 

naar dezelfde kant van de begin positie van de kop. (b.v. 

in de richting van de diskas). Vervolgens behandelen we 

de andere kat van de beginpositie van de kop. 

I I I 

We hebben het zoeken dus in. twee gedeelten opgesplitst. 

Beide zijn optimaal. We mogen dan verwachten dat de som van 

deze optimale gedeeltes ook niet ver van het echte optimum 

zal afliggen. 

5- De 11 scanning-seek" politiek 

De kop bewee heen en weer over het disk oppervlak en bedient 

de opdracht op het moment dat hij de desbetreffende cylinder 

bereikt. 

Beter gezegd: De kop behandelt een opdracht. Indien in de rich

ting, waarin hij bewoog, om deze opdracht uit te voeren, verder 

op de disk nog een opdracht staat, dan springt hij daarnaar toe. 

Hij keert pas om indien er of geen opdracht meer om accessie 

vraagt in zijn bewegingsrichting, of indien hij de rand van de 

disk (cylinder nul of K) heeft bereikt. 

Deze methode verschilt niet vee! van de sub-optimal methode. 
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Samenvatting: 

We kunnen op twee manieren de zoektijd verkorten. 

1- IntD~ductie van dynamic tracks en records 

2- Efficientere zoekmethode door de wachtrij van opdrachten 

te bekijken. 

In het volgende hoofdstuk beschrijf ik wat het effect is 

van bovenstaande methodes op de gemiddelde zoektijd en de 

gemiddelde wachttijd van een opdracht. De resultaten van dit 

onderzoek zijn afkomstig van simulatie. 
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HOOFDSTUK 2 

SIMULATIE RANDOM SEEK 

Het begrip "random-seek" slaat op het feit dat de opdrachten 

verwerkt worden volgens de "first come, first served" methode. 

Deze manier is de meest gebruikte en bovendien de slechtste. 

Daarom vormen de resultaten van deze simulatie een goed uit-

gangspunt voor ve ijking met betere methodes. 

Een soortgelijke simulatie was reeds gedaan door anderen en 

staat beschreven in Nat.Lab. Techn. Note Nr. 156/68. De simulatie 

taal was simscript. 

Om de volgende redenen heb ik, op een iets andere manier, 

deze simulatie opnieuw gedaan. 

1- Om mezelf te bekwamen in GPSS/360 (Deze taal werd door 

mij gebruikt) 

2- Om een uitgangspunt te hebben voor verdere, meer ingewikkelde 

simulaties. 

3- Om GPSS/360 en simscript te vergelijken. 

4- Om na te kunnen gaan, in hoeverre de resultaten dezelfde 

waren. Dit is bovendien een goede controle op de juistheid en 

betrouwbaarheid van beide simulaties. 

Bij het simuleren heb ik bewust alles weg gelaten wat, in dit 

stadium van het onderzoek, niet essentieel was. 



-7-

Beschrijving van de methode 

Volgens een negatief-exponentiele verdeling met een 

bepaalde gemiddelde waarde wordt de aankomst van opdrachten 

gegenereerd. Als de disk bezig is, wordt de opdracht in een 

wachtrij_gezet. Als de disk vrij is start het zoeken. 

We onderscheiden: Seek-tijd= tijd, nodig om de gewenste 

cylinder te vinden. 

Search-tijd = tijd, nodig om het begin 

van een record te vinden. 

Transfer-tijd= tijd, nodig voor het 

overhevelen van de informatie. 

De random-seek, tijdens de simulatie, heeft plaats op de 

volgende manier: 

Er wordt een cylinder nummer gegenereerd. Uit het 

verschil tussen het cylindernummer en de positie van de kop 

(= vorige cylindernummer) wordt de zoektijd bepaald voor het 

springen naar deze cylinder. Zo gauw als de disk vrij is 

wordt gekeken of zich een volgende aanvraag in de wachtrij 

bevindt. Zo ja, dan wordt gestart met het volgende zoek-proces. 

Gesimuleerd werd de CDC 9434 disk. Deze werd ook bij het 

simscript onderzoek gebruikt. 

De omwentelingstijd van deze disk is 

search tijd is dus 25/2 12,5 msec. 

msec. De gemiddelde 

Omdat hieraan niets te optimaliseren valt, blijft in mijn 

programma deze tijd constant. (13 msec) 

Om dezelfde reden heb ik de transfa8tijd verwaarloosd. 

Het aantal cylinders = 200. 

Het aantal tracks/cylinder = 10 

De Seek-tijd als functie van het aantal door lopen tracks staat 

in een grafiek op de volgende pagina. 

De g~middelde aankomst intervallen van de opdrachten waren 

250, 200, 150 en 100 msec. 

De simulatie tijd was 1000 seconden. 
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Resultaten (zie grafieken op de volgende pagina) 

Het aantal wachtende in de queue wordt steeds groter, naar 

mate de opdrachten met een korter tussentijd arriveren. 

Daardoor wordt ook de gemiddelde wachttijd groter~ 

De gemiddelde zoektijd is ongeveerd 88,5 msec. De gemiddelde 

busy-tijd is dus 88,5+13 = 101,5 msec. D.w.z. indien de 

gemiddelde intervaltijd kleiner is dan 101,5 msec, dan zal de 

queue-lengte uitgroeien tot oneindig. Dit is het geval bij 

de simulatie met als gemiddelde aankomst-intervaltijd 100 msec. 

Terwijl bij de simulaties voor de drie andere waardes de 

wachttijden en queuelengtes constant bleven (tijdens het simu

leren) groeide de desbetreffende wachtrij uit tot steeds 

hogere waardes. 

We verwachten hier dus een bezettingsgraad van de kop (= disk

occupancy) van 100%. Na de .simulatie bleek deze 99,7% te 

zijn, omdat de queue bij het starten nog leeg was. 

Conclusies 

a- De gemiddelde zoektijd is constant. 

b- De wachttijd en de queue lengte stijgt, naarmate de 

gemiddelde aankomst-interval tijd daalt. 

c- De gemiddelde intervaltijd mag niet kleiner zijn dan de 

gemiddelde zoektijd. (liefst minstends2xZO groot). 
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HOOFDSTUK J 

SIMULATIE SUB-OPTIMAL EN SCANNING SEEK 

We zagen reeds dat er veel betere zoekmethodes be

staan dan de random-seek. In hoofdstuk 1 werden genoemd 

als besten de sub-optimal seek en de scanning seek. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat de opdrachten 

in een wachtrij staan. We kunnen een zekere tijd van te voren 

al bepalen welke accessen er gedaan zullen moeten worden. 

We bekijken de opdrachten in de wachtrij en stellen daar 

onze seek op af. 

Oak deze methodes zijn gesimuleerd in GPSS/J60 en de re

sultaten staan in dit hoofdstuk. 

De zoekmethodes worden verder aangeduid met SUB-OPT en SCAN. 

We gebruiken 200 wachtrijen. Per cylinder dus een wachtrij. 

De binnenkomende opdracht wordt in de wachtrij gezet die corres

pondeert met de cylinder waarnaar toe geaccesseerd moet 

worden. In elke wachtrij staan dus alleen opdrachten voor 

dezelfde cylinder. 

De bewegingsrichting van de kop wordt niet veranderd zolang er 

nag aanvragen zijn voor cylinders in deze richting. 

D.w.z. zolang er nag opdrachten staan in de desbetreffende 

queues. 

Dit geldt zonder meer voor SCAN. Bij SUB-OPT is er de restric-

tie dat de a~m steeds vanuit het midden start en onmiddellijk naar 

het midden terug springt ills de laatste queue in zijn bewegings

richting afgehandeld is. 
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De reden hiervoor zijn: 

1- De kop komt, vooral bij druk verkeer, met kortere tussen

posen over het midden van de disk. Op deze plaats hebben 

we (in de toekomst) de dynamic-tracks gepland. Hierover 

meer in de volgende hoofdstukken. 

2- Er wordt niet gediscrimineerd tegen de buitenste cylinders. 

De gemiddelde tijd tussen twee aftastingen is voor alle 

cylinders dezelfde. Bij SCAN hebben de wachtrijen voor 

de buitenste cylinders de ene keer te weinig tijd om val 

te lopen en de andere keer te veel tijd, zodat ze te val 

kunnen raken. 
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Beschrijving van de simulatie 

De gemiddelde aankomst-interval tijd van opdrachten was 

250, 100, 60, 50, 40, JO en 20 msec. 

De intervals verdeling was negatief-eponentieel. 

Het disksysteem was hetzelfde als uit hoofdstuk 2. Hierdoor 

zijn vergelijkingen van de resultaten mogelijk. 

Hoewel het niet helemaal correct is werd wederom de search

tijd gesteld op 13 msec. Bij een hogere verkeersintensiteit 

stij n.l. de kans dat zich in een wachtrij meerdere op-

drachten bevinden. Deze kunnen gerangschikt worden naar volg

orde op de cylinder. Daardoor zal zowel de gemiddelde seek

tijd als de gemiddelde search-tijd dalen. Hiermee is geen 

rekening gehouden. Wat betreft de gemiddelde wachttijd per 

opdracht (deze interesseerC ons het meest) is hiermee wei 

rekening gehouden. 

Als de arm op een bepaalde cylinder aankomt worden aile 

opdrachten uit de corresponderende wachtrij weggeschreven. 

Gesimuleerd werd gedurende 400 sec. Dit is niet genoeg voor 

exacte betrouwbaarheid van de uitkomsten, maar wei ruimschoots 

voldoende om te kunnen vergelijken en om de tendensen te 

kunnen waarnemen. 

De diverse grafieken zijn opgenomen aan het eind van dit 

hoofdstuk. 

De seek-tijd (zie grafiek 1) 

Deze blijkt prkatisch hetzelfde te zijn voor de SCAN en 

SUB-OPT. methode. De random-seek (first come, first served) 

leverde een constante waarde van ongeveer 90 msec. Dit is nu 

aileen het geval bij grotere aankomst-interval tijden. 

Het systeem gedraagt zich dan random. Dit is logisch, aange-

zien de meeste opdrachten weggewerkt kunnen worden, voordat 

de volgende aankomt. Pas bij drukker verkeer staan er op een 

bepaald moment meerdere aanvragen, zodat we efficienter 

kunnen werken. Naarmate het drukker wordt gaat het systeem 

zich steeds minder random gedragen. Bij kleine intervalstijden 

dan 40 msec wordt de seektijd meer constant en ongeveer 27,5 msec. 
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Dit is vrij logisch, omdat dan iedere wachtrij bezet is, zodat 

de arm van track k naar track k+1 springt, ( A k = 1 dus 

At 27,5 ms volgens grafiek in hoofdstuk 2). 

In werkelijkheid zal de seek-tijd bij nag grotere drukte veel 

lager kunnen worden dan 27,5 msec omdat zich in de wachtrijen 

meerdere opdrachten bevinden. Voor alle opdrachten in een queue 

is de seek tijd na de eerste gelijk aan 0. 

Riermee is bij de simulatie geen rekening gehouden, 

De gemiddelde wachttijd en de gemiddelde gueue lengte 

(zie grafiek 2 en J) 

Deze staan natuurlijk rechtstreeks in verband met elkaar, 

zodat ze dezelfde tendens vertonen. 

Ret verschil tussen SCAN en SUB.OPT. is niet erg groat, hoewel 

SCAN gemiddeld genomen iets sneller is. 

Wachttijd en queuelengte stijgen bij drukker wordend verkeer. 

Door de bepe~kte simulatietijd is niet zonder meer te zeggen 

wanneer het systeem verzadigd kan raken. 

Bij 20 ms grGit de wac~ij uit tot oneindig, maar niet zo 

vlug als bij de random-seek. Bij een verdubbeling van de 

simulatietijd bleek de wachttijd maar ongeveer met 10% te zijn 

toegenomen. Intervals-tijden boven de 50 msec kan het systeem in 

ieder geval zonder meer aan. 

Vergelijking van wachttijden 

(zie grafiek 4) 

Ret random-seek systeem is beneden de 100 msec aankomst-interval 

tijd niet meer bruikbaar. De wachtrijen groeien dan in de kortst 

mogelijke tijd uit het geheugen. De seek-taak kan dan worden over

genomen door SUB-OPT. of SCAN. 

Tussen 100 msec en JO msec blijkt SCAN iets beter te zijn dan 

SUB. OPT. 

Boven de 150 msec zijn alle seek-methodes hetzelfde. 

Benden de 50 msec worden de wachttijden wel erg groat, maar we 

mogen blij zijn dat de disk het drukkere verkeer Uberhaupt aan kan. 
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Een probleem is dan wel dat we steeds meer geheugen nodig 

hebben voor de wachtrijen en het manipuleren hiermee. Dukelijk 

is dat hier snelheid ten koste gaat van geheugen capaciteit. 

Hier moet een compromis gezocht worden. (systemen met een 

druk verkeer van en naar disk hebben vaak echter zo-wie-zo al 

een groat geheugen b.v. Time Sharing systemen). 

Vergelijking SCAN en SUB.OPT. 

(zie grafiek 5) 

Door de korte simulatietijd blijkt uit de grafiek niet helemaal 

duidelijk het verschil tussen beide methodes. Tach is dit wel 

waarneembaar. Bij SCAN hebben de buitenste tracks langere wacht

tijden (gemiddeld) dan de binnenste tracks. Bij langer simuleren 

wordt bij SUB.OPT. de wachttijd meer constant. 

Heide simulaties worden gedaan bij een intervals gemiddelde 

van 60 msec. 
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HOOFDSTUK 4 

SIMULATIE ZOEKTIJDS VERKORTING DOOR INTRODUKTIE DYNAMIC 

CYLINDERS 

Bepaalde records zullen vaker gevraagd worden dan anderen. 

We kunnen de zoektijd verkorten door de meest gevraagde re

cords op een centraal gedeelte van de disk te zetten. Dit 

zijn de dynamic-records. Zij komen te staan op de dynamic

cylinders. In dit hoofdstuk worden de resultaten van een aan

tal simulaties (in GPSS/360) beschreven. 

Beschrijving van de gesimuleerde zoekmethodes~ 

Uitgegaan werd van een redelijk druk verkeer. Daarom werd bij alle 

onderzoekingen een gemiddelde aankomstinterval tijd van 100 msec. 

aan gehouden. De volgende drie simulaties werden verricht. 

A. SCAN 

Deze methode staat beschreven in hoofdstuk J. Het enige ver

schil is dat bij deze simulatie wel rekening werd gehouden1 

met een mogelijk kleinere zoektijd, doordat in een wachtrij 

meerdere opdrachten kunnen staan (alle opdrachten na de eerste 

hebben seek-tijd nul). 

B. SCAN + DYNAMIC-TRACKS 

De zoek methode is dezelfde als bij SCAN. Nu heeft echter 80% 

van alle aanvragen betrekking op 10% van het disk oppervlak 

en wel op de middelste 20 cylinders. 

(cylinder 90 t/m 109). 

motivatie: 80% omdat deze methode slechts goed kan werken als 

veel aanvragen voor deze tracks zijn 

20 dyn. tracks is een statistische vuistregel. 

Het aantal dyn. tracks mag niet te klein zijn, want de 80% in

formatie moet gewaarborgd ~jn, maar ook niet te groot, want dan 

gaat het effect van de zoekmethode verloren. 
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C. idem als B maar MAXIMAAL 64 OPDRACHTEN in de wachtrijen. 

De arm blijft net zolang over de 20 dynamic cylinders scannen 

totdat er zich meer dan 64 opdrachten in de wachtrijen be

vinden. Dan maakt de arm een zwaai (veeg) naar de rand van de 

disk, nu de andere kant uit. (de zwaai naar buiten is dus ge

splitst in twee delen. Dit om de opdrachten voor de dynamic 

tracks niet te lang te laten wachten. 

In tekening: 
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De resultaten van onderzoek A, B en C staan in tabel vorm op 

de volgende bladzijde. ( tabel 1) 
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Conclusies 

De seek-tijd 

Doordat de sprongen van de arm steeds kleiner worden en het 

aantal queues dat op een bepaald moment meer dan een opdracht 

bevat grater, zal de zoektijd belangrijk dalen. 

Gemiddelde wachttijd 

Deze daalt sterk, maar is in geval C (max. 64 opdrachten) maxi

maal grater dan in geval B. Waarschijnlijk heeft de arm veel 

tijd nodig voor de opdrachten naar de niet-dyn. tracks, oak al 

maakt hij deze zwaai slechts een enkele maal. Intussen groeien 

de opdrachten in de dynamic tracks weer aan, zodat de arm 

weer veel tijd nodig heeft om deze weg te werken. 

Gemiddeld aantal in de gueues. 

Is voor de dyn. tracks erg lang. De arm houdt de informatie

stroom goed bij. 

Maximaal aantal in de gueues. 

Voor de dyn. tracks is dit 18. Dit kan slechts gebeuren als 

de arm na een zwaai terugkeert om de scan voort te zetten. 

De 65 opdrachten voor de niet dyn. tracks zijn volgens de 

verwachting. 

Omdat het niet zeker was of 80% de beste keus was, heb ik 

hetzelfde onderzoek gedaan bij een informatieconcentratie 

van 60% en 90%· 

De resultaten hiervan staan, samen met de resultaten van het 

So% onderzoek in Tabel 2 (volgende bladzijde). 

In alle J de gevallen was het maximaal aantal keys voor een 

zwaai 64. Het aantal dynamic cylinders blijft 20. 
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Conclusies 

De seek-tijd 

Deze scheelt niet veel maar is in het geval van 60% het laagst. 

De informatie is dan het best verdeeld. 

Gemiddelde wachttijd 

Deze is voor de dyn. tracks het hoogst bij 90% concentratie. 

De gemiddelde wachttijd in de andere queues wordt wel erg 

groot. (± JO sec) Aangezien de gemiddelde wachttijd voor de 

dyn. tracks het belangrijkste criterium is voor optimalisatie 

verdient de 90% informatie concentratie de voorkeur, ook al 

is de gemiddelde zoektijd iets groter. (d.w.z. het systeem 

raakt iets eerder verzadigd). 

Gemiddeld aantal in de gueues 

Deze loopt niet zoveel uiteen, maar is bij 90% het laagst. 

Dit is belangrijk, omdat de benodigde hoeveelheid geheugen 

zo klein mogelijk moet zijn. 

Maximaal aantal in de gueues 

Dit is het hoogst (voor dyn. tracks) bij 90%. De verschillen 

zijn niet erg groot, 

Hoewel de resultaten bij een opdracht beperking tot 64 minder 

goed zijn dan zonder deze limiet is het idee toch wel gezond. 

Daarom werd gekeken of de resultaten beter werden, indien 

we dit aantal zouden beperken tot 10, resp. 5 opdrachten. De 

arm verknoeit dan minder tijd bij zijn veeg naar buiten en we 

hebben minder geheugen ruimte nodig. 

Wanneer de arm echter te veel naar buiten veegt, gaat het in

formatie concentratie effect verloren. Daarom ook dit onder

zoek, dat verder onder dezelfde condities werd verricht. 

De resultaten staan in Tabel~. 
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Conclusies 

De seek-tijd 

Deze is vanzelfsprekend het kortst bij 64 opdrachten maar 

loopt niet veel ui~en. 

Gemiddelde wachttijd 

De beperking tot 10 opdrachten levert voor de dyn. tracks de 

laagste wachttijd op, die we tot dusver hebben kunnen meten. 

Ook voor de niet dyn. tracks is hij niet zo hoog. We hebben 

{wat dit aspect betreft) hier dus de beste methode. 

Gemiddeld aantal in de gueues 

Ook hier is dit aantal het kleinst bij maximaal 10 keys. De 

benodigde hoeveelheid geheugen is dus relatief klein. 

Maximaal aantal in de gueues 

De beste waarden vinden we bij 5 opdrachten. De korte 

wachttijd en zoektijd bij de max. 10 opdrachten wegen hier 

echter tegen op. 

Aan het eind van dit afstudeerverslag is als voorbeeld het 

simulatie programma met maximaal 10 opdrachten opgenomen. Het 

programma is gedraaid op een IBM~60/75 systeem. 
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HOOFDSTUK 5 

POGING TOT REALISATIE VAN DE GEVONDEN CRITERIA 

korte samenvatting: 

1- zoveel mogelijk transfers moeten plaats hebben tussen 

werk geheugen en dynamic tracks (bij simulatie 90%) 

2- Als aantal dyn. cylinders nemen we in eerste instantie 20 

J- Het aantal in een wachtrij geplaatste opdrachten voor non

dyn. tracks mag niet te groat zijn. 

4- Het aantal benodigde buffers moet beperkt blijven. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bovenstaande punten 

gerealiseerd kunnen worden. Uitgaande van het gevonden model 

kunnen dan de primaire taken beschreven worden, d.w.z. de 

operaties waarmee later iedere instruktie opgebouwd kan worden. 
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Realisatie van de criteria 

Het systeem zal zelf geen zorg dragen voor het verzamelen 

van aktieve (=dynamic) informatie op de dyn. tracks. Dit ge

beurt min of meer automatisch door de gebruikers programma's. 

Indien een file opgevraagd wordt van de non-dyn. tracks zal 

deze meestal meteen gecopyeerd worden op de dyn. tracks. 

Aangezien na het voor de eerste keer halen van een file waar

schijnlijk nog vae accessen ernaar gedaan zullen worden zal 

(hopelijk) een voldoende intensief verkeer met de dyn. tracks 

gewaarborgd ZlJn. 

Het diskprogramma zal dus niet zelf instructies genereren om 

de aktieve informatie te verzamelen. 

We nemen verder aan dat de key-recordadres transformatie 

(of generatie) al heeft plaats gehad. We werken dus alleen met 

record-adressen. 

De accesopdrachten, die niet onmiddellijk uitgevoerd 

kunnen worden ,moeten we opslaan in het geheugen. Dit dient 

natuurlijk overzichtelijk te gebeuren. We moeten steeds weten 

voor welke cylinders er een opdracht staat te wachten. Om 

een en ander eenvoudig te houden, gebruiken we voor de dyn. 

tracks een wachtrij per cylinder. In totali dus 20 cylinders. 

Voor de non-dyn. tracks worden (in eerste instantie) 20 wacht

rijen onderhouden. Meer is waarschijnlijk niet nodig, want 

het aantal opdrachten voor deze tracks is toch beperkt. De 

zwaai naar buiten begint reeds bij een kleiner aantal wachtende 

opdrachten voor non.dyn. tracks. 



-21-

Het totale aantal queues is dus bepe}~t tot 40. Deze 40 queues 

worden gerangschikt in een tabel. Deze tabel wordt verder 

de RA-TABEL genoemd (record-adres-tabel) 

De arm blijft net zolang scannen over de dyn. tracks tot aan 

een van de volgende criteria wordt voldaan: 

1- Het grens aantal van opdrachten voor non-dyn. tracks is 

bereikt. (bij de simulatie was dit 10 opdrachten) 

2- Een opdracht in de non-dyn. queues zou te lang kunnen wachten. 

Daarom: na een bepaald aantal scans zal de arm altijd 

gaan vegen. Dit heeft tevens het volgende voordeel: Bij 

druk verkeer doet de arm weinig scans per opdracht. 

Hij handelt dus veel opdrachten af, voordat hij vegen. 

Bij minder druk verkeer doet hij meer scans (nadert de 

random seek) zodat er relatief vaker geveegd wordt. 

3- Er zijn geen opdrachten voor de dyn. tracks maar wel voor de 

non-dyn. tracks. 

4- De vrije buffer ruimte is op. 

De dyn. tracks zullen van nu af aan worden aangeduid met DT 

en de non-dyn. tracks met NT. 

We mogen verwachten dat regelmatig records van de NT naar de DT 

worden getransporteer. Vaak zullen deze records na verloop van 

tijd terug gebracht worden naar de NT of worden vernietigd. 

Toch kan het gebeuren dat de DT vol raken. 

Zodra dit het geval is, moeten we records van de DT naar 

de NT transporteren om ruimte te maken. 

Welke records moeten we hier voornemen? Een goed criterium voor 

verwijdering is het "LEAST RECENTLY. USED" criterium (oftewel 

"longest-non-referenced"). Verder aangeduid met LRU. 

Om dit te bewerkstelligen maken we gebruik van een tabel, de 

LRU-tabel. 

Voor iedere record positie (sector) op de DT is een positie 

in deze tabel. 
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We hebben maximaal 4 records per track, 40 per cylinder 

dus de LRU-tabel hoeft in tottaal 800 posities. 

Iedere record , die voor het eerst naar de DT gaat komt 

vooraan in deze tabel te staan. Iedere keer dat op een later 

tijdstip een acces naar deze record wordt gedaan komt hij 

(d.w.z. zijn record adres) opnieuw vooraan in de tabel. 

De records achteraan in de tabel voldoen aan het LRU

criterium. 

Bij plaatsgebrek op de DT weten we onmiddellijk welke record 

weg moet door achter in de tabel te kijken. We zijn er 

dan zeker van dat die record wordt weggeschreven naar de NT, 

waar naar het langst niet geaccesseerd is. Met dit terug

schrijven willen we niet beginnen op het moment dat alle 

dyn. tracks vol zijn, maar eerder. We hebben dan ruimte 

om vlak voordat we gaan vegen de opdrachten voor de DT 

(die te wachten staan) af te handelen. Hierdoor komen buffers 

vrij voor het vegen. 

De realisatie van de LRU-tabel in het geheugen wordt 

verderop besproken. 
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We hebben nu vrij grof het model bekeken volgens welke 

wi j te werk zullen gaan. Dan volgt nu een beschrijving van 

de tabellen die in het geheugen komen te staan. 

1- De RA-tabel 

2- Een entry-tabel voor de RA-tabel. 

3- De LRU-tabel. 

Bovendien hebben we een vast aantal buffers. Deze buffers 

hebben de lengte van een record (d.w.z. 432 woorden van 

16 bits). Het feit dat er een opdracht in de RA-tabel staat 

betekent nag niet dat voor de informatie, die bij deze op

dracht hoort oak een buffer wordt vrijgehouden. De opdracht 

hiertoe wordt op een later tijdstip (liefst zo kart mogelijk 

voor de executie) worden verstrekt. 

De RA-tabel 

In deze tabel komen alle opdrachten te staan. Allereerst 

gaan we na, welke informatie een opdracht bevat. 

1e Het record adres op disk waarnaar geaccesseerd moet worden. 

2e Het werkgeheugen adres, waarnaar of vanwaar gelezen of 

geschreven wordt. 

3e De vorm van de opdracht. (lezen, schrijven, vernietigen 

e.d. ). 

Omdat deze tabel alle DT en NT wachtrijen bevat, en we tach 

iedere queue apart willen kunnen onderscheiden, bevat de op

dracht in de RA-tabel oak een pointer naar die positie in 

de tabel, waar de volgende opdracht staat, uit dezelfde 

wachtrij. (indien aanwezig) 

Fysisch gezien lopen de wachtrijen door elkaar, maar de samen

hang wordt bepaald door de pointers. 

Om snel te kunnen zien, welke queues leeg zijn, en om de af

zonderlijke queues uit te kunnen lezen, worden twee pointer

tabellen bijgehouden. 

De DT-tabel bevat 20 pointers die wijzen naar de eerste opdracht 

uit de corresponderende queue. De positie van de pointer 

in de DT-tabel komt overeen met de dynamic cylinder, waar 

naar hij wijst. DT (3) wijst naar die queue (althans de eerste 

opdracht) in de RA-tabel die opdrachten bevat voor de 3e dyn. 
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cylinder. (= cyl. 92) 

De NT-tabel bevat 20 pointers die wijzen naar de eerste op

dracht in de RA-tabel, bestemd voor een NT-adres. 

Omdat het aantal opdrachten voor een NT-adres beperkt is 

(i.v.m. vegen) zal dit aantal voldoende zijn. Wel moeten we 

weten voor welke NT-cylinder een pointer uit de NT-tabel 

bestemd is. Dit blijkt nu niet uit de positie in de tabel. 

Daarom staat bij de pointer ook het cylindernummer van de 

opdracht(en). Indien er geen DT opdracht is, dan is de pointer 

op de desbetreffende plaats in de DT-tabel nul. 

Om snel een lege plaats in de RA-tabel te kunnen vinden 

gebruiken we een aparte pointer naar de eerste lege plaats 

in de RA-tabel. Op deze lege plaats staat een pointer naar 

de volgende lege plaats enz. 
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De LRU-tabel 

Omdat deze tabel evenveel posities heeft als dat er records 

kunnen staan op de dynamic tracks (800) kan hij vast genomen 

worden~ Uit het recordadres kan onmiddellijk de positie in de 
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tabel bepaald worden en omgekeerd. Iedere cylinder heeft 

dus 40 posities in de tabel. 

Door in iedere positie van de LRU-tabel een back-pointer 

en een forward pointer op te nemen kan in deze tabel de 

eigenlijke LRU-keten vastgelegd worden. Het is nu eenvoudig 

om de tabel bij te werken. We kunnen de keten op willekeurige 

plaatsen verbreken en weer herstellen. Het is verder nodig 

om te weten welke positie in de tabel de eerste van de LRU

keten is en welke de laatste. Hierdoor kunnen we snel een 

nieuwe record aanhaken en de laatste losmaken voor transport 

naar de NT. 

Op een aparte geheugenplaats staan daarom de zogenaamde LRU-be

ginpointer en de LRU-endpointer. 

Veel records op de dyn. tracks zijn copie~n van records op de 

NT. Om te weten waar een DT record vandaan gekomen is bevat 

de LRU- tabel op iedere positie, indim de corresponderende 

record een copie is, het NT adres, waar hij vandaan gekomen is. 
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HOOFDSTUK 6 

DE PRIMAIRE OPERATIES 

De instrukties die we hanteren bij disk-occes zoals leesfile, 

schrijffile enz. kunnen we opsplitsen in een aantal primaire 

opera ties. 

Record van DT naar werkgeheugen 

2 Record van NT naar werkgeheugen 

J' Record van NT naar DT 

4' Record van NT naar DT + werkgeheugen. 

2+3 omdat we hetzelfde buffer will en 

5 Record van werkgeheugen naar DT 

6 Record van werkgeheugen naar NT 

7 Record van DT naar NT 

(niet hetzelfde als 

gebruiken. 

Deze primaire operaties zijn opgebouwd uit elementaire opera

ties. De vraag is nu "welke elementaire operaties horen bij een 

bepaalde primaire operatie?" 

Hiervoor is het nodig te weten volgens welke strategie we te 

werk zullen gaan. 

Strategie 

We willen, om snel te kunnen werken, dat zu gauw de disk met 

een opdracht klaar is, de nieuwe opdracht al klaar staat. 

Bovendien moeten we voorkomen dat buffers gedurende lange tijd 

gereserveerd worden, terwijl er niets mee gebeurt. Dit betekent 

dat pas vlak voordat de opdracht uitgevoerd gaat worden, de 

benodigde buffers gevuld of gereserveerd mogen worden. 

We werken~ de volgende manier: 

Als de disk klaar is met een opdracht geeft hij een interrupt 

af aan de CPU. Daarna krijgt het disk programma de opdracht 

de volgende taak te vervUUen en kan de disk starten voor de 

nieuwe opdracht, die dan al klaar moet staan. 

Dus: terwijl de disk aan een opdracht bezig is bereiden wij de 

volgende opdracht voor en werken de vorige opdracht af. 

Onafhankelijk hiervan moeten ten alle tijden nieuwe opdrachten 
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in de RA-tabel gezet kunnen worden. 

Na een interrupt moet dus het volgende gebeuren: 

1e De disk moet starten voor het uitvoeren van de opdracht. 

2e We werken de vorige opdracht af. 

a) informatie uit buffer naar werkgeheugen of buffer 

vrijgeven. 

b) eventueel (bij copieeren) nieuwe aanvraag genereren. 

Je Voorbereiden van de volgende opdracht. 

a) Wat is de volgende opdracht 

b) buffer vrijmaken 

c) eventueel informatie uit het werkgeheugen in het buffer 

zetten 

d) Deleten van opdracht in de RA-tabel 

De RA-tabel moet bij het voorbereiden van een opdracht al 

bijgewerkt worden, willen we niet in de war raken bij het 

voorbereiden van de daarnakomende opdracht. De LRU-tabel 

wordt, meteen met het queuen van een nieuwe opdrachtt 

bijgewerkt. 

Dan volgt nu een uitwerking van de primaire operaties. 

De gebruikte notaties hebben de volgende betekenis. 

aanvr~n =de aanvraag die~ aanvraag n-1 en voor aanvraag 

n+1 uitgevoerd moet worden. 

getbuf 

rtnbuf 

= reserveerbuffer 

= geef buffer vrij 

delete aanvraag n de aanvraag wordt vernietigd 

(uit de RA-tabel verwijderd) 

WG = werkgeheugen 
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A. RECORD NAAR WERKGEHEUGEN 

1 • Record OE DT 

voorbereiden delete aanvraag n (DT) 

getbuf 

Read record 

afwerken Buffer naar WG 

rtn buf 

2. Record OE NT 

voorbereiden delete aanvraag n (NT) 

get buf 
Read record 

afwerken B naar WG 

rtn buf 

B. RECORD NAAR DYN. TRACKS 

1. Record OE NT 

voorbereiden delete aanvraag n (NT) 

get buf 

Read record 

afwerken queue aanvraag p (DT) 

LRU bij werken 

voorbereiden delete aanvraag p (DT) 

Write record 

Controle LRU 

afwerken rtn buf 

c. RECORD NAAR WG + DYN.TRACKS 

1 • Record op DT zie A1 

2. Record OE NT 

voorbereiden delete aanvraag n (NT) 

get buf 

Read record 
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B naar WG 

queue aanvraag p (DT) 

LRU bijwerken 

voorbereiden: delete aanvraag p (DT) 

Write record 

Controle LRU 

afwerken rtn buf 

D. WG NAAR DYN. TRACKS 

voorbereiden: delete aanvraag n (DT) 

get buf 

WG naar B 

Write record 

Controle LRU 

afwerken rtn buf 

E. WG NAAR NON DYN. TRACKS 

voorbereiden : delete aanvraag n (NT) 

get buf 

WG naar B 

Write record 

afwerken rtn buf 

• RECORD VAN DT NAAR NT 

voorbereiden : delete aanvraag (DT) 

get buf 

afwerken 

voorbereiden 

afwerken 

Read record 

delete aanvraag (NT) 

Write record 

rtn buf 
II 

(F geldt alleen indien de opdracht
11

controle LRU tot gevolg heeft: 

queue DT om de record van de DT te halen en queue NT om de record 

op de NT te schrijven). 
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HOOFDSTUK 7 

BESCHRIJVING ENTRY PROGRAMMA 

Na een interrupt zullen de volgende handelingen verricht 

moeten worden: 

1e De disk start met het uitvoeren van een klaarstaande opdracht. 

Deze kan zijn: seek, read of write of niets. 

2e De vorige (reeds uitgevoerde opdracht wordt afgewerkt. 

Hierdoor komen buffers vrij. 

Je De volgende opdracht wordt voorbereid. Deze moet klaar staan 

bij de volgende interrupt. 

Doordat afwerken en voorbereiden in deze volgorde staan, hebben 

we normaal maar twee buffers nodig. Een voor de opdracht die 

uitgevoerd wordt en een voor de opdracht die afgewerkt gaat 

worden. Daarna wordt dit buffer gebruikt om de volgende 

opdracht voor te bereiden. Alleen bij veeg excursies kunnen meer 

buffers nodig zijn, in verband met het maken van copie~n of het 

LRU transport. 

Het entry programma bevat de bewerkingen die moeten gebeuren 

na een interrupt. Het queuen van een nieuwe aanvraag staat 

hier los van. 

Als er geen opdrachten klaar staan is het zinloos de disk 

interrupts af te laten geven. De oplossing in het hierna 

volgende entry programma is, dat we de disk "afzetten" als 

er geen opdracht klaar staat om uitgevoerd te worden en bij de 

volgende voorbereiding ook niets gebeurt. Hiertoe gebruiken 

we de boolean "wacht status" (ws). 

Indien de klaarstaande aanvraag betrekking heeft op een 

andere cylinder dan die, waarop de kop staat, dan zal eerst 

de seek plaats hebben en pas na de volgende interrupt de 

search enz. Na de seek? wordt dus niets voorbereid of afge

werkt. Dan volgt nu het entry-programma. 
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We beginnen met de uitvoering van de opdracht, die 

we na de vorige interrupt voorbereid hebben. Maar allereerst 

kijken we, of er wel iets voorbereid is. Zo nee, dan wordt 

de wachtstatus true en kijken we of er een reeds uitgevoerde 

opdracht afgewerkte moet worden. 

2. Als er wel een opdracht klaar staat is het nodig te weten 

of een seek of een search gedaan moet worden. Is een seek nodig, 

dan wordt hiertoe opdracht gegeven en het entry programma 

beeindigd. 

J. Als de kop al op de goede cylinder staat volgt de opdracht: 

Raad record of Write record. 

4. We gaan de vorige opdracht afwerken. Eerst kijken we er iets 

af te werken valt. Zo nee, dan starten we met het voorbereiden 

van een nieuwe opdracht. 

5. Nadat de oude opdracht is afgewerkt vol eventueel een terug

melding. Opdrachten, afkomstig van buitenaf, worden terugge

meld. Zelf genegereerde opdrachten worden niet teruggemeld. 

Door de terugmelding weet de CPU dat de opdracht, die hij enige 

tijd tevoren heeft verstrekt, en waarvan hij niet wist wanneer 

deze uitgevoerd zou worden, volledig is afgehandeld. 

6. We gaan de volgende opdracht voorbereiden. Een van de volgende 

drie situaties is mogelijk (7,8, en 9). 

7. Er valt niets voor te bereiden. Als de wachtstatus true is 

(d.w.z. de vorige keer was ook niets voorbereid) dan zettem we 

disk af. Als de wachtstatus false is, dan is de disk met een 

opdracht bezig en stoppen we tot na de interrupt. (Dan moet 

namelijk wel iets afgewerkt worden) 

8. Als er wel iets voorbereid is, dan kijken we of de disk al met 

een opdracht bezig is. (ws = false) Zo ja, dan stoppen we het 

entry programma tot na de volgende interrupt. 

9. Heeft de disk nog geen opdracht aangevangen (WS=true) en is er 

toch iets voorbereid, dan maken we WS false en kijken of een seek 

of een search gedaan moet worden enz. 

Op de volgende pagina staat een flow-schema. De beschrijving 

van het Fortran programma volgt later. (als commentaar in het 

programma.) 
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HOOFDSTUK 8 

I. BESCHRIJVING VOORBEREIDINGSPROGRAMMA 

Dit programma moet bepalen wat de volgende opdracht zal 

worden en welke instructies (elementaire operaties) uitgevoerd 

moeten worden in verband met het voorbereiden van deze op

dracht. 

Dit programma kunnen we splitsen in meerdere gedeeltes. 

We gebruiken de volgende variabelen. 

De 

Instr 

c 

D 

ADT 

ANT 

Buf 

Scan 

Red 

tr 

crteria voor 

= 0 wil zeggen er iets niets voorbereid 

= i betekent dat een aantal instructies, 

afhankelijk van i, zijn gegeven. 

= true: er wordt geveegd 

= false: de kop is op de dyn, tracks. 

= true: veeg naar binnen 

(track 110 t/m 200) 

= false : veeg naar buiten (track 0 t/m 89) 

= aantal opdrachten in RA-ta bel voor dyn. 

tracks 

= aantal opdrachten voor non-dyn. tracks 

= aantal vrije buffers 

= aantal mal en dat over de DT gescand is. 

= hulp variabele 

= track (cyl.) nummer 

vragen zijn de volgende: 

1 e ADT = 0 en ANT I 0 

2e ADT I 0 maar Buf = 0 

Je ADT I o, Buf I 0 maar Scan > n 

Nadat de arm een vast (=n) aantal mal en gescand he eft wordt 

altijd geveegd. Dit heeft tot gevolg dat een opdrach~ voor 

de NT niet tot in alle eeuwigheid zou kunnen moeten wachten. 
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4e ADT I 0, BUF I O, Scan ~ n maar ANT ;> 10 

Het aantal aanvragen voor non-dyn. tracks is dan zo groat 

geworden, dat geveegd moet worden. 

Als ADT=O en ANT=O, dan wordt Instr = 0. 

Het beginnen van een veeg excursie heeft de volgende conse

quenties voor de toestands variabelen. 

~ C ::false d.w.z. er wordt geveegd 

2 Red ::tr. Het nummer van de cylinder, waarop de 

kop stand, wordt gered. Bij terugkeer na het vegen kan de arm 

weer op de oorspronkelijke cylinder verder gaan 

J Scan : = 0 

We houden steeds het aantal scans bij, vanaf de laatste veeg. 

4 We kijken of we naar binnen of naar buiten moeten 

vegen. Dit wordt bij iedere veeg afgewisseld. Deze methode is 

niet optimaal, maar vegen hoeft niet zo efficient te zijn. 

Het flow schema staat op de volgende pagina. 
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Scannen en vegen 

Afhankelijk van C gaan we nu scannen of vegen: 

A : false scan naar buiten 

(109-90) 

A true scan naar binnen 

(90 - 109) 

DT(tr)=NIL wil zeggen dat voor de genoemde cylinder 

geen aanvraag is. Evenzo: 

NT(tr) = NIL. 

A. Scannen (c = true) 

We redden het tracknummer. Vervolgens zoeken we in de goede 

richting (afhankelijk van A) of er een opdracht is. Er zijn 

twee mogelijkheden: 

We vinden tot aan de grens van de DT geen opdracht. Dan in

verteren we A, springen terug naar de beginpositie en zoeken 

de andere kant op. (SCAN wordt een opgehoogd) 

2 We vinden een opdracht. Dit zien we aan het feit dat op de 

met het cylindernummer corresponderende plaats in de DT-tabel 

een pointer I 0 staat. Nu heeft tr de waarde van de cylinder 

waarvoor de aanvraag klaar staat. 

B. Vegen (c = false) 

We bepalen of we bezig zijn met een veeg naar binnen of naar 

buiten. (Afhankelijk van D) Door het cylindernummer te verhogen 

(met een) of te verlagen zoeken we de NT-tabel af naar een 

opdracht. 

We vinden geen opdracht meer. 

Dit heeft tot gevolg dat de veeg operatie afgelopen is. 

C = true (scannen) 

D = fi (de volgende keer de andere kant opvegen). 

Hiermee is het voorbereidingsprogramma afgelopen. We vervolgen 

het entry-programma. 
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2 We vinden een opdracht. Tr is de cylinder waarvoor 

minstens een aanvraag klaar staat. 

Het flow diagram staat op de volgende bladzijde. 

We weten nu wat de volgende opdracht is. Nu moeten we 

vaststellen welke primaire operaties in verband met deze 

opdracht verricht moeten worden. 

Met behulp van de pointer uit de DT resp NT tabel vinden 

we de positie in de RA-tabel waar de opdracht staat. Hierna 

vol het flow diagram. De letters bij de elementaire ope

raties komen overeen met die uit hoofdstuk 6. 
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II. BESCHRIJVING AFWERKINGSPROGRAMMA 

Nadat de disk aan het werk gezet is, beginnen we met het 

afwerken van de vorige disk opdracht. 

Afhankelijk van de informatie in de opdracht kunnen we een 

aantal mogelijkheden onderscheiden. Zij staan onderaan het 

flowdiagram. De letters erboven slaan weer op hoofdstuk 6. 

Copy betekent dat bij het lezen van een NT opdracht naar het 

werk geheugen tegelijk ook een copy opdracht voor de DT wordt 

afgegeven. 

III BESCHRIJVING PROGRAMMA VOOR HET QEUEN VAN NIEUWE AANVRAGEN 

Onafhankelijk van de interrupts worden nieuwe aanvragen in de 

RA-tabel gezet en wordt de LRU-tabel bijgewerkt. 

Meer in detail heeft dit programma de volgende functies: 

1 Als de disk "afstaat" (ws = true) dan wordt hij "aangezet" 

(ws = false) 

2 De aanvraag wordt op de juiste manier gequeued (DT of NT-tabel) 

l De LRU-tabel wordt bijgewerkt. 

Wanneer de opdracht "delete record" is, dan hoeft deze 

niet meer gequeued te worden maar dit kan onmiddellijk ge

schieden door de sector op disk vrij te geven (DISKRAT) en de 

positie in de LRU •eten te deleten. Hiervan moet dan wel een 

terugmelding gegeven worden. Hierna volgt een flowdiagram van 

dit programma. 
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HOOFDSTUK 9 

BESCHRIJVING TABELLEER PROGRAMMA'S 

We hebben gezien dat bepaalde opdrachten van de vorm queue 

DT, werk LRU bij enz. zijn. Deze opdrachten voeren bewerkingen 

uit op tabellen. Al deze bewerkingen kunnen samengevat worden 

in een aantal programma's (subroutines in Fortran) 

A. QUEUE DT 

De opdracht wordt i~ RA-tabel geplaatst en de DT tabel wordt 

bijgewerkt. 

B. DELETE DT 

De opdracht wordt uit de RA-tabel verwijderd en de DT tabel 

wordt bijgewerkt. 

C. QUEUE NT 

De opdracht wordt in de RA-tabel geplaatst en de NT tabel 

wordt bijgewerkt. 

D. DELETE NT 

De opdracht wordt uit de RA-tabel verwijderd en de NT tabel 

wordt bijgewerkt. 

E. WRITE LRU 

De positie in de LRU-tabel, corresponderende met het record 

adres wordt bezet. Deze positie wordt de eerste in de LRU keten. 

F. READ LRU 

De gelezen record heeft tot gevolg dat zijn positie in de LRU

tabel de eerste van de LRU-keten wordt. 

G. DELETE LRU 

De record positie in de LRU tabel wordt uit de LRU-keten genomen. 

Eventueel wordt het NTA-adres (bij copie) gelijk aan nul. 
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Deze programma's worden verder aangeduid met: QUEDT, QUENT, 

DELDT, DELNT, WLRU, RLRU, DLRU. 

DE OPDRACHT 

Het is nodig om nu vast te stellen welke informatie de opdracht 

beva t. 

a Het record ad res 

b Het werk geheugen adres 

c 0 = schrijven 

= lezen 

2 = dele ten 

d 0 = geen copie 

1 copie 

De RA-tabel 

Deze tabel heeft 5 kolommen en (voorlopig) 100 rijen. Op de 

eerste positie staat het record adre~_Op de tweede plaats het 

werkgeheugen adres WGA (indien aanwezig) 

Op de derde plaats de lees, schrij~ delete informatie. Op de 

vierde plaats de copieer informatie en op de vijfde plaats 

een pointer naar de volgende aanvraag voor dezelfde cylinder 

of 0. (als de aanvraag de enige is) 

Met RAT (I, J) kunnen we iedere positie in deze tabel aan

duiden. 

PLP pointer naar de le lege plaats in de RA-tabel. 

Iedere nieuwe aanvraag wordt op de positie gezet, waar 

deze pointer naar toe wijst. 

Op de volgende pagina zijn alle tabellen tezamen getekend. 

Daarna volgen flow diagrammen van bovenstaande tabellerings

programma1s. De werking volgt uit het flowschema. 
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HOOFDSTUK 10 

BESCHRIJVING FORTRAN PROGRAMMA'S 

Twee dingen moeten we gescheiden houden, nl. het verwerkings

programma en het programma voor het queuen van nieuwe aanvragen. 

Deze staan beschreven in Fortran onder de namen van resp. 

subroutine ENTRY en Subroutine QUNEW 

A. ENTRY bevat de volgende subroutines: 

B. 

WREC: deze subroutine geef~ de opdracht aan de disk om 

een bepaalde record uit een buffer naar een bepaald disk

adres te schrijven. 

deze subroutine geeft de opdracht aan de disk om 

van een bepaald record adres de informatie in een buffer 

te lezen. 

AFW dit is het afwerkingsprogramma 

RESPON en RESPNS 

dit zijn terugmeldingsprogramma's. 

VBRD dit is het voorbereidingsprogramma. 

deze subroutine geeft de opdracht aan de disk om te 

springen naar een bepaalde cylinder. 

DISKOF: deze subroutine "zet de disk af" 

er wordt een bepaald buffer gereserveerd. 

de record wordt uit het werkgeheugen in het buffer gezet. 

LEREUS: deze subroutine bepaalt welke record de LRU grens over

schrijdt en roept de noodzakelijke queue programma's aan. 

DELDT 

DEL NT 

reeds besproken 

reeds besproken 



c. AFW 

RTNBUF: 

BUFOUT: 

FREAD ----

WLRU 

~UEDT 

LEREUS: 

-40-

bevat de volgende subroutines: 

het buffer wordt vrijgegeven 

de record wordt uit het buffer naar het werkgeheugen 

geschreven. 

op de DT wordt een vrij adres gezocht om een copy 

te maken. 

reeds besproken 

reeds besproken 

zie VBRD 

D. QUNEW : bevat de volgende subroutines 

DISKON: deze subroutine "zet de disk aan" 

QUEDT 

QUE NT 

RLRW 

WLRU 

ERROR 

DLRU 

al besproken 

" " 
" " 
" " 
deze subroutine geeft een melding bij een fout diskadres 

al besproken 

RTNREC: De sector op disk wordt vrij gegeven (d.m.v. de positie 

in de DISKRAT) 

RESPON: al besproken (ENTRY) 

Dan bestaan er nog twee subroutines die niet in het verwerkings

programma voorkomen n.l. 

GETREC 

INIT 

Door deze subroutine wordt het adres verkregen van een 

vrije sector op disk. 

Door deze subroutine worden alle in het Fortranprogramma 

voorkomende tabellen en variabelen geinitialiseerd. 

Dan volgen nude listings van bovenstaande Fortranprogramma's, 

voorzien van commentaar om de werking te verduidelijken. Sommige 

subroutines bevatten geen instrukties, omdat het nu nog niet 

mogelijk was of in-adequat. Er is b.v. momenteel nog geen disk

interrupt programma. De werking van mijn programma's moest blijken 

uit het feit dat deze subroutines ook werkelijk werden aangeroepen. 

Daarom liet ik uitprinten wat gedaan had moeten worden. Later 

kunnen deze subroutines eenvoudig ingevuld worden met instrukties. 

Zij hebben reeds de goede parameters. 



SUBR0UTINE ENTRY 
C0MM0N /RAT/RATC100,S>,DTC20),PLP,NTC20,2>,ANT,ADT,KK,LL,MM 
INTEGER RAT,DT,PLP,ADT,ANT . 
C0MM0N /LRU/LRUC800,J>,BLRU,ELRU,NLRU 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCAN,REDD,ENSTR 
C0MM0N /HHH/A,B,C,ABC,BUFAD,AA,CC,DD,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
L0GICAL WS,AA,CC,DD,NCC,MCC 
C0MM0N /ZER0/NA,NB,NC,NCC,NKK,NLL,NMM,MA,MB,MC,MCC,MKK,MLL,MMM 
C0MM0N /MZER0/WS,JA,K,L,M,NINST,MINST,NABC,MABC,Ni•UFAD,M8UFAD 
IF CWS) G0T0 1009 
WR I T E ( 1 , I 0 0 2 > 

1002 F0RMAT C/,JH **> 

C IS ER lETS V00RBEREIO 

IF CINSTR.EQ.O) G0T0 1000 

C IS HET 0UDE TRACK NUMMER CJA> .GELYK AAN HET NIEUWE CA> 

1001 IF CJA.NE.A> G0T0 1003 

C LL:LEES/SCHRYF/DELETE INF0RMATIE 
C ABC:REC0RDADRES 
C A=CYLINDERNUMMER 
C B:TRACKNUMMER 
C C: SECT0RNUMMER 
C BUFAO:BUFFERADRES 

IF CLL.EQ.O) CALL WRECCABC,BUFAD> 
IF CLL.EQ.l) CALL RRECCABC,BUFAD> 

C M ••• :DE 0PDRACHT DIE DE DISK DE V0RIGE KEER GEDAAN HEEFT 
C N ••• :DE 0PDRACHT DIE DE DISK AAN HET UITV0EREN IS 
C T.G.V. D00RSCHUIVEN 0NTSTAAT GEHEUGEN V00R AFWERKEN EN V00RBEREIDi 

1005 MA:NA 
MB:: NB 
MC:NC 
MABC: NABC 
MBUFAD: NBUFAD 
MCC:: NCC 
MKI(: Nl<K 
MLL:NLL 
MMM::NMM 
M I NST: NI NST 
NA:: A 
NB::B 
NC:C 
NABC:: ABC 
NBUFAD::BUFAD 
NCC: CC 
NKK: KK 
NLL=LL 
NMM:MM 
NI NST: I NSTR 
INSTR:O . 

C VALT ER lETS AFTEWERKEN 

IF CMINST.EQ.O) G0T0 1007 



A:MA 
B:MB 
C:MC 
ABC:MABC 
BUF'AD:MBUF'AD 
CC:MCC 
KK:MKK 
LL::MLL 
MM::MMM 
CALL AFW • 

C ALS EEN C0PIE GEMAAKT M0ET W0RDEN 0? DE DT DAN NIET TERUGMELDEN 

IF <<.N0T.MCC>.AND.CCMMM.EQ.l).0R.CMKK.EQ.0))) G0T0 1007 

C ALS EEN C0PIE GEMAAKT M0ET W0RDEN 0? DE NT DAN NIET TERUG MELDEN 

IF CCMCC>.AND.CMMM.EQ.l)) G0T0 1007 

C ALS DE C0?IE GEMAAKT IS, DAN TERUG MELDING ADRES + C0PIE AORES 

IF CMMM.EQ.2) G0T0 1004 
CALL RESP0NCMABC> 

1007 A:NA 
B:NB 
C: NC 
ABC: NABC 
BUF'AD: NBUFAD 
CC: NCC 
KK: NKK 
LL:NLL 
MM:: NMM 
CALL VBRD 

C ER IS NIETS V00RBEREID 

IF CINSTR.EQ.O) G0T0 1008 
IF C.N0T.WS) G0T~ 1009 
WS:. FALSE. 
G0T0 1001 

1000 WS:. TRUE. 
G0T0 1005 

1003 CALL SEEKCA) 

C RED HET CYLINDER NUMMER 

JA:: A 
G0T0 1009 

1008 IF C.N0T.WS) G0T0 1009 
CALL DISK0F 

1009 C0NTINUE 
RETURN 

C SPECIALE TERUGMELDING. IAD : LRU ADRES. JABC :: HET NT ADRES 

1004 IAD:MC+I+4*CMB+lO*CMA-90)) 
JABC:LRUC lAD, 1) 
CALL RESPNSCJABC,MABC) 
G0T0 1007 
END 



SUBR0UTINE VBRD 
C0MM0N /RAT/RAT(100,5>,DTC20),PLP,NT<20,2),ANT,ADT,KK,Ll,MM 
INTEGE~ RAT,DT,PLP,ADT,ANT 
CeJMMeJN /LRU/LRU(800,3),BLRU,ELRU,NLRU 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCAN,REDD,ENSTR,START 
CeJMMeJN /HHH/A,B,C,ABC,BUFAD,AA,CC,OO,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
LeJGICAL WS,AA,CC,DD,NCC,MCC 

111 IF' <.NeJT.CC> G0T0 100 
IF

1
(ADT.EQ.O) G0T0 101 

IF (8UF.EQ.O) G0T0 102 
IF' CSCAN.GT.100) G0T0 102 
IF' CANT.GT.IO) G0T0 102 
G0T0 100 

C V00RBEREIDING VEEGeJPERATIE 

l 02 CC:. F'ALSE. 
REDO: A 
SCAN= 0 
IF COD> G0T0 103 
A=89 
G0T0 100 

103 A: 110 
G0T0 100 

101 IF' CANT.NE.O) G0T0 102 

C ANT EN AOT ZYN 0 

INSTR:O 
G0T0 303 

100 C0NTINUE 
IF' (.NeJT.CC> G0T0 500 

C WE ZYN NU 0P DE DYN. TRACKS 

START: A 
IF' <AA> G0T0 200 

201 IF' CDTCA-89>.NE.O> GeJT0 202 
IF (A.EQ.90) G0T0 205 

204 A= A-1 
G0T0 201 

200 IF <DT(A-89>.NE.O> G0T0 202 
IF (A.EQ.l09) G0T0 203 

206 A: A+ 1 
GeJT0 200 

203 SCAN : SCAN + 1 
AA:.FALSE. 
A: START 
G0T0 204 

205 SCAN : SCAN + 1 
AA=.TRUE. 
A: START 
G0T0 206 

202 IX:OT<A-89) 

C LEZEN 1 0F SCHRYVEN 0 

IF <RAT<IX,3>.EQ.l) G0T0 300 

C ER IS AL DAN NIET EEN WERKGEHEUGEN ADRES 



IF CRATCIX,2>.EQ.O) G0T0 301 

C V00R BETEKENIS INSTR ZIE FL0WSCHEMA 

INSTR=2 
CALL GETBUFCBUFAD> 
IWGA:RATCIX,2> 
CALL BUFINCBUFAD,IWGA> 

C IIX IS HET REC0RD ADRES. OIT M0ETEN WE REDDEN V00RDAT WE GAAN 
C DELETEN '' 

I I X= RAT C I X, l > , 
CALL DELDTCA,B,C> 

C TEST LRU 

IF CNLRU.GT~700> CALL LEREUS 
G0T0 302 

301 INSTR= I 
IIX='iATCIX,t> 
CALL DELDTCA,B,C) 
IF CNLRU.GT.700) CALL LEREUS 
G0T0 302 

300 I NSTR=3 
CALL GETBUFCBUFAD) 
I I X= RAT ( I X, l ) 
CALL DELDTCA,B,C) 
G0T0 302 

. 
C NAAR BINNEN 0F NAAR BUITEN VEGEN 

C WE GAAN NU Z0EKEN 0P DE N0N-DYN.TRACKS 

500 IF COD> G0T0 501 

C Z0EK HET CYLINDER NUMMER IN DE NT TABEL 

502 D0 503 1=1,20 
IF CNTCI,2).EQ.A) G0T0 504 

503 C0NTINUE 

C EINDE VAN DE VEEG 

IF CA.EQ.O) G0T0 505 
A= A-1 
G0T0 502 

501 00506!=1,20 
IF CNTCI,2>.EQ.A) G0T0 504 

5 06 C 0NTI NUE 

C EINDE VAN DE VEEG 

IF <A.EQ.200) G0T0 505 
A= A+ 1 
G0T0 501 

C V00RBEREIDEN SCANNEN 0P DE DT 



505 

504 

CC=. TRUE. 
DD=. N 0T. DD 
A= ~EDD 
G0T0 111 
IX=NT<I,1) 

C LEZEN 0r SCHRYVEN 

IF <RAT<IX,3).EQ.l) G0T0 600 

C WE~KGEHEUGEN ACRES 0r NIET 

IF <RAT<IX,2>.EQ.O) G0T0 601 
I NSTR= 6 
CALL GETBUF<BUFAD) 
IWGA=:iAT<IX,2) 
CALL BUFIN<BUFAD,IWGA) 
II X= RAT < I X , 1 ) 
CALL DELNT<A,B,C) 
G0T0 302 

601 INSTR=5 
I I X= RAT < I X, 1 ) 
CALL DELNT<A,B,C) 
G0T0 302 

600 I 1-JSTR= 4 
CALL GETBUF<BUFAD) 
I I X= R A T < I X, 1 ) 
CALL DELNT<A,B,C> 

302 C0NTINUE 

C BEREKEN TRACK EN SECT0R 

C = M 0D < I I X , 4 ) 
3 = <<IIX-C)/4)-10*A 
ABC = IIX 

303 RETURN 
END 



SUBR0UTINE AF'W 
C0t~M0N /RAT /RAT( 100,5), DT(20), PLP, NTC20, 2), ANT ,ADT, KK,LL,MM 
INTEGER RAT,DT,PLP,ADT,ANT 
C0MM0N /LRU/LRU(800,3),8LRU,ELRU,NLRU 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUF'AD,BUF',SCAN,REDD,ENSTR 
C0MM0N /HHH/A,B,C,ABC,BUF'AD,AA,CC,DD,BUF',SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
L0GICAL WS,AA,CC,DO,NCC,MCC 
IF' CCC) G0T0 700 

C LEZEN 0F' SCHRYVEN 

IF <LL. EQ. I) G0T0 701 

C C0PIE 0F' NIET 

I Fr 011~. EQ. 1) G0T0 706 
ENSTR::S 
CALL RTNBUF'(BUFAD) 
G0T0 703 

706 E NSTR=9 
G0T0 707 

C WERKGEHEUGEN ADRES 0F' NIET 

701 IF <KK.EQ.O) G0T0 704 

C C0?IE 0F' NIET 

IF CMM.EQ.O) G0T0 705 
ENSTR::6 
CALL BUF'0UT(BUF'AD,KK) 

707 K:: 0 
L= 0 
M::C+4*(B+lO*A> 
CALL F'READ 
i'~f·1= M 
CALL \~LRU<A,B,C> 
t·1f'J::O 
M::2 
CALL QUEDT<A,B,C,K,L,M) 
G0T0 703 

705 ENSTR= 7 
CALL BUF'0UT(BUF'AD,KK) 
CALL RTNBUF'(BUFAD) 
G0T0 703 

704 ENSTR::5 
GOT0 707 

C LEZEN 0F' SCHRYVEN 

700 IF' <LL.EQ.l) G0T0 800 

C WERKGEHEUGEN ADRES 0F' NIET 

IF CKK.EQ.O) G0T0 801 
ENSTR::4 
CALL RTNBUF'<BUF'AD) 
GOT0 703 

801 E NSTR::3 
CALL RTNBUFCBUF'AD) 



GGT0 703 
800 IF CMM.EQ.1) G0T0 703 

E~STR=2 
CALL BUF0UTCBUFAD,KK) 
CALL RTNBUFCBUFAD) 
GOT0 703 

703 CCNTINUE 
~ETU~N 
END 

S~~l0UTINE QUNEWCIABC,IK,IL,IM) 
CCMt~ON /RAT/RATC100,5l,DTC20),PLP,NTC20,2),ANT,ADT,KK,LL,MM 
I~TEGER RAT,DT,PLP,ADT,ANT 
C0~M0N /LRU/LRUC800,3),BLRU,ELRU,NLRU 
I~~TEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCAN,REDD,ENSTR 
COMMON /HHH/A,B,C,ABC,BUFAD,AA,CC,DD,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
LOGICAL WS,AA,CC,DD,NCC,MCC 
C0MI10N /MZER0/WS,JA,K,L,M,NINST,MINST,NABC,MABC,NBUFAD,MBUFAD 
IF CWS) CALL DISK0N 
WS : .FALSE. 

C BEREKEN CYLINDER, TRACK EN SECTOR 

IC=M0DCIABC,4) 
IB:MODCCCIABC-IC)/4),10) 
IA=CCCIABC-IC)/4)-IB)/10 

C TEST OP FOUTIEF ADRES 

IF CCIA.GT.200).0R.CIB.GT.9).0R.CIC.GT.3)) G0T0 905 

C TEST 0F DT OF NT 

IF CCIA.GT.89).AND.CIA.LT.ll0)) G0T0 900 

C TEST DELETE NT 

IF CIL.EQ.2) G0T0 931 
CALL QUENTCIA,IB,IC,IK,IL,IM) 
RETURN 

C TEST DELETE DT 

900 IF CIL.EQ.2) G0T0 930 
CALL QUEDTCIA,IB,IC,IK,IL,IM) 
IAD:IC+1+4*CI3+10*CIA-90)) 

C TEST 0F RECORD AL IN DE LRU TABEL STAAT 

IF CCLRUCIAD,2>.EQ.O).AND.CLRUCIAD,3).EQ.O>.AND.CELRU.NE.IAD)) 
XGOTO 920 

CALL RLRUCIA,IB,IC) 
RETU~N 

920 IMM:MM 
MM=O 
CALL WLRUCIA,IB,IC) 
MM=IMM 
RETURN 

905 CALL EKROR 



RETURN 
930 CALL DLRU<IA,IB,!C) 

C WE GAAN DELETEN 

931 CALL RTNREC<IABC> 
CALL RESP0NCIABC) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE FREAD 
C0MM0N /LRU/LRU(800,3>,BLRU,ELRU,NLRU 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCAN,REDD,ENSTR 
C0MM0N /HHH/A,B,C,ABC,BUFAD,AA,CC,DD,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
D0 1200 1=2,800 

C WE Z0EKEN EEN LEGE P0SITIE IN DE LRU TABEL. 
C DE C0PIE KUNNEN WE DAN 0P HET C0RRESP0NDERENDE ADRES VAN DE 
C DYN.TR. ZETTEN 

IF <<LRU<I,2>.EQ.O>.AND.<LRU<I,3).EQ.O).AND.CBLRU.NE.I>> 
*G0T0 1201 

1200 C0NTINUE 

C BEREKEN HET REC0RD ADRES UIT HET LRU ADRES 

1201 C:M0DC<I-l>,4) 
B=M0DCC(!-C•l)/4),10) 
A=<<<<I-C·l)/4)•8)/10)+90 
ABC = C+4*<B+IO*A) 
RETURN 
END 



SUBR0UTINE LEREUS , 
C0MM0N /RAT/RATC100,5),DTC20>,PLP,NTC20,2),ANT,ADT,KK,LL,MM 
INTEGER RAT,DT,PLP,ADT,ANT 
C0MM0N /LRU/LRUCS00,3>,BLRU,ELRU,NLRU 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCAN,REDD,ENSTR 
C0MM0N /HHH/A,B~C,ABC,BUFAD,AA,CC,DD,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
L0GICAL WS,AA,CC,DD,NCC,MCC 

C WE REDDEN DE T0ESTANDS VARI~BELEN 

I A= A 
IB= B 
IC= C 
IKX=KK 
ILL=LL 
IMM::MM 

C WE BEREKENEN HET REC0RD ADRES UIT HET LRU ADRES . 

I= ELRU 
C= M 0D C C I .. 1 ) , 4 > 
8:: M 0 D (( C I .. C- 1 ) I 4 ) , 1 0 ) 
A=CCCCI-C-1)/4)-8)/10>+90 
CALL QUEDTCA,B,C,0,1,1) 

C WE PAKKEN HET NT ADRES 

II=LRUCELRU,I) 
IF CII.EQ.O) CALL GETRECCII> 
CALL DLRUCA,B,C> 

C WE GEVEN DE 0PDRACHT V00R HET MAKEN VAN DE C0PIE 

C:: M 0D C I I , 4) 
B=M0DCCCII•C)/4),10) 
A::(((II•C)/4>-B)/10 
CALL QUENTCA,B,C,0,0,2) 
A= IA 
8:: IB 
C: IC 
KK= I XK 
LL=ILL 
MM::IMM 
RETURN 
END 



SUBR0UT!NE QUEDT<A,B,C,K,L,M> 
C0MM0N /RAT/RAT<100,5>,DTC20),PLP,NTC20,2),ANT,ADT 
INTEGER A,B,C,ADT,ANT,RAT,DT,PLP,RED 
RAT<PLP,l):C+4*CB+l0*A) 
RATCPLP,2):K , 
RATCPL?,3):L 
RATCPLP, 4):M 
RED: PLP 
PLP:RATCRED,5> 
RATCRED,5):DTCA-89) 
DTCA-89):RED 
ADT: ADT+1 
IF CCADT+ANT>.GT.90) CALL 0VERFL 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE DELDTCA,B,C) 
C0MM0N /RAT/RATC100,5>,DTC20>,PLP,NTC20,2),ANT,ADT,KK,LL,MM 
INTEGER A,B,C,ADT,ANT,RAT,DT,PLP,RED 
RED : PLP 
PLP : DT< A-89) 
IF CRATCPLP,5>.EQ.O) G0T0 20 
DTCA-89) = RAT<PLP,5) 
G0T0 21 

20 DTC A-89) = 0 

RED DE WAARDE VAN KK CWGA>, LL CLEZEN ETC), MM <C0PIE 0F NIET) 

21 KK:RATCPLP,2) 
LL=RATCPLP,3) 
MM:RATCPLP,4) 
00 22 I= 1 , 4 
RAT(PLP,I>:O 

22 C0NTINUE 
RAT<PLP,5):RED 
ADT= ADT-1 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE QUENTCA,B,C,K,L,M> 
C0MM0N /RAT/RATC100,5>,DT<20),PLP,NT<20,2),ANT,ADT 
INTEGER A,B,C,RAT,ADT,ANT,DT,PLP,RED 
RATCPLP,1):C+4*CB+IO*A) 
RATCPLP,2):K 
RATCPLP,3):L 
RATCPLP,4>=M 
RED : PLP 
PLP=RATCRED,5) 
ANT: ANT+1 
IF CANT.GT.15) CALL 0VERFL 
IF <CADT+ANT>.GT.90) CALL 0VERFL 
I= 1 

30 IF CNT<I,2>.EQ.A) G0T0 31 
I= 1+ 1 
IF <I.EQ.21) G0T0 32 
G0T0 30 

32 I=I-1 
IF CNTCI,l>.EQ.O) G0T0 33 
G0T0 32 

33 NTCI,l>=RED 



NTCI 9 2)::A 
RATCRED,5):0 
G0T~ 34 

31 RATCRED,5>=RTC!,l) 
NTCI, l):RED 

34 RETURN 
END 

SUBR0UTINE DELNTCA,B,C) 
C0MM0N /RAT/RATC100,5) 1 DT<2d>,?LP,NTC20,2),AN:,ADT,KK,LL,MM 
INTEGER A,B,C,ANT,ADT,RAT,DT,PLP,RED 
RED : PLP 
I: 1 

40 IF CNTCI,2>.EQ.A) G0T0 41 
I= I+ 1 
G0T0 40 

4 1 ? L P: i.:i C I , 1 ) 
IF CRATCPLP,5).EQ.O) G0T0 42 
NTCI,l>::RATCPLP,5) 
G0T0 43 

42 NTCI,D::O 
NTCI,2>::500 

43 KK::RATCPLP,2) 
LL=RATCPLP,3) 
f'ilfJ:: RAT C PLP, 4) 
00 44 I= 1, 4 
RATCPLP, !)::0 

44 C0NTINUE 
RATCPLP,5)::RED 
ANT:: ANT-I 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE WLRUCA,B,C> 
C0MM0N /RAT/RATC100,5>,DTC20>,PLP,NTC20 1 2>,ANT,ADT,KK,LL,MM 
INTEGER RAT,DT,PLP,ANT,ADT 
C0MM0N /LRU/LRUC800,3>,BLRU,ELRU,NLRU 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,F0RWP 
NLRU:: NLRU+l 

C BEREKEN HET LRU ADRES 

I A 0:: C+ 1 + 4 * C B+ 1 0 * C A- 9 0) ) 
F'0R\vP :: BLRU 
LRUCIAD 9 3)::BLRU 
BLRU: lAD 
IF' CNLRU.NE.l) G0T0 51 
ELRU::IAD 

51 LRUCIAD,2):0 
LRUCIAD,l):MM 
IF' CLRUCIAD,3>.EQ.O) G0T0 50 
LRUCF'0RWP,2>=IAD 

50. C0NTI NUE 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE RLRUCA,B,C) 
C0MM0N /LRU/LRUC800,3),BLRU,ELRUjNLRU 
INTEGER A,B,C,BLRU,ELRU,NLRU,F'0RWP,BACKP 
IAD:C+1+4*CB+lO*CA-90)) 



F0RWP=LRU< IAD,3) 
B A C K P: L R U < I AD , 2 > 
LRU<IAD,2):0 
IF <BACXP.EQ.O) G0T0 62 
LRU<IAD,3>=BLRU 
LRU<BLRU,2>=IAD 
LRU<BACKP,3):F0RWP 
IF <F0~WP.EQ.O) G0T0 61 
LRU<F0RWP,2>:BACKP 
G0T0 62 

5: ELRU=BACKP 
62 c;,·)Tfi NUE 

ij;_iW= IA D 

SUBR0UTINE DLRU<A,B,C) 
C0MM0N /LRU/LRU<800,3>,BLRU,ELRU,NLRU 
INTEGER A,B,C,BLRU,ELRU,NLRU,F0RWP,BACKP 
IAD=C+1+4*<B+lO*<A-90)) 
NLRU: NLRU- 1 
F 0 R WP= L R U < I AD , 3 > 
BACKP= LRU< lAD, 2> 
LRU<IAD,1>=0 
LRU<IAD,2):0 
LRU<IAD,3):0 
IF <F0RWP.EQ.O) G0T0 70 
LRU<F0RWP,2>:BACKP 
G0T0 71 

70 ELRU: BACKP 
LRU<ELRU,3>=0 

71 C0NTINUE 
IF <BACKP.EQ.O) G0T0 72 
LRU<BACKP,3>:F0RWP 
G0T0 73 

72 BLRU:F0RWP 
LRU<BLRU,2):0 

73 C0NTINUE 
RETURN 
END 



SUBR0UTINE !NIT 
C 0 M M 0 N /R AT IRA T ( 1 0 0 , 5 ) , , D T C 2 0 ) , P L P , N TC 2 0 , 2) , A NT , AD T, K K , L L , t·: :-; 
INTEGER RAT,DT,PLP,ADT,ANT 
C0MM0N /LRU/LRUC800,3),BLRU,ELRU,NLRU , 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUrAD,BUr,SCAN,REDD,ENSTR 
L0GICAL WS,AA,CC,DO,NCC,MCC 
C0MM0N /HHHIA,B,C,ABC,BUrAD,AA,CC,DD,BUr,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
C0~M0N /ZER0/NA,NB,NC,NCC,NKK,NLL,NMM,MA,MB,MC,MCC,MKK,MLL,MMM 
C0MM0N /MZER0/WS,JA,K,L,M,NINS!,MINST,NABC,MABC,NBUrAO,MBUrAO 
D0 1 7 I= 1 , 800 • 
DO 18 J:::1,3 
LRUCI,J):::Q 

18 C0NTINUE 
17 C0NTINUE 

ELRU::: 1 
BLRU::: 0 
00 9 1=1,100 
00 10 J::: 1 t 4 
RATCI,J):O 

10 C0NTINUE 
RATCI,5>=I+l 
OT(l)::Q 

9 C0NTINUE 
PLP= 1 
00 11 I: 1, 20 
NTC1,1):0 
NTC1,2):500 

11 C0NTINUE 
ADT:O 
ANT:O 
NLRU:O 
A:: 100 
NA::lOO 
B=O 
NB:O 
C:::O 
NC:::O 
ABC: 4000 
NABC: 4000 
BUrAD:O 
NBUrA D: 0 
K:::O 
KK= 0 
NKK:O 
L:O 
LL:::O 
NLL=O 
M:O 
MM:O 
Nr~M= 0 
JA:::IOO 
AA:::. TRUE. 
CC:::. TRUE. 
NCC:. TRUE. 
DO:. TRUE. 
WS:. TRUE. 
BUr:::6 
SCAN:::O 
REDO:::O 
I NSTR:O 
NINST:::O 
ENSTR::O 
RETURN 
END 



SUBR0UTINE WRECCABC 9 BUFAD) 
INTEGER BUFAD,ABC 
WRITE <1,1020) <ABC> 

1020 F0RMAT C/,6H WREC 9 4X,l4) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE RRECCABC,BUFAD> 
INTEGER BUFAD,ABC 
WRITE <l 9 1021 > <ABC> 

1021 F0R~AT C/,6H RREC ,~X,l4) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE RESP0N(MABC> 
WRITE <1,1022) CMABC> 

1022 F0RMAT C/,lOH RESP0NSE 9 !4) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE RESPNSCJABC,MABC> 
WRITE (1,1019) CJABC,MABC) 

1019 F0RMAT C/,lOH RESP0NSE ,I4,3X,l4) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE SEEKCA> 
INTEGER A 
WR I T E ( 1 , 1 0 23 ) A 

1023 F0RMAT C/,6H SEEK 9 4X,I3> 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE DISK0F 
WRITE <1,1024) 

1024 F0RMAT C/,9H DISK0FF > 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE DISK0N 
lJJR I T E C 1 , 1 0 2 5) 

1025 F0RMAT C////1,9H DISK0N > 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE 0VERFL 
WRITE <1,1026) 

1026 F0RMAT C25H ***** TABEL 0VERFL *****> 
RETURN 
END 



SUBR0UTINE ERR0R 
WR I T E ( 1 , 1 0 2 7 > 

1027 F0RMAT (25H **** VERKEERD ADRES ****> 
RETURN 
END 

SUBq0UTINE GETBUFCBADRES) 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU,A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCAN,REDD,ENSTR,BADRES 
C0MM0N /HHH/A,B,C,ABC,BUFAD,~A,CC,DD,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
L0GICAL WS,AA,CC,DD,NCC,MCC 
BUF'= BUF- 1 
\vRITE (1,10.30) 

1030 F0RMAT (/,BH GETBUF > 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE BUF!N(BUFAD,IWGA> 
I :·JTEGER BUFAD 
\vR 1 T E ( 1 , 1 0 28 > 

1028 F0RMAT (I, 7H WG•>B ) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE RTNBUF<BADRES) 
INTEGER BLRU,ELRU,NLRU 9 A,B,C,ABC,BUFAD,BUF,SCANjREDD,ENSTR,BADRES 
C0MM0N /HHH/A,B,C,ABC,BUFAD,AA,CC,DD,BUF,SCAN,REDD,IX,INSTR,ENSTR 
L0GICAL WS,AA,CC,DD,NCC,MCC 
BUF::BUF+1 
WRITE Cl,l0.31> 

10.31 F0RMAT (/,8H RTNBUF ) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE BUF0UTCBUFAD,IWGA) 
INTEGER BUFAD 
WRITE < 1 , 1 0 29) 

1029 F0RMAT (/,7H B->WG ) 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE GETREC<II) 
II=45 
WRITE <1,1032> 

1032 F0RMAT (/,BH GETREC > 
RETURN 
END 

SUBR0UTINE RTNREC<II> 
WRITE Cl,l0.3.3) 

1033 F0RMAT (/,BM RTNREC ) 
RETURN 
END 



fl I_ UC !<. 
1\!U:-:I\E\Z ':'LUC OPERATION A,B,C,n,E,F,G 

S I Ult\ H: 

1 
2 

9 
10 
ll 
l;z 
13 
l L1. 

1'.J 
16 
17 

1 'l (J 

19 
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29 
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* NEG EXP FUNCTIE 
EX~N FUNCTION RN1,C24 ' 
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.YJ,J.51.98,3oYio99,4.61.995,5.31.998,6.21.S9Y,71.9997,8 
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T:2,;\C!-< r=u~,ICTICH'J Rf,i2,CLt 
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·'· .,. 

·'· .,. 

•'• .,. 

/1 i\ ;\ 

CCC 

GEi'Jl:kATE 1,,1 
L U G I C S 2 0 J. 
SAVEVALUE 201,89 
TEST L D204,10,SWEPA 
TcRHif\lf\TE 

c; l: f'i E RAT F.: 
t1 S S I Gi'! 
ClU>:IJE 
S ;, V 1': V f\ L U E 
TeST L 

T i iJ'. !,1 S F E !\ 
TF:ST L 
r.Ju t=u F 
(.l[Jf= lJ 1: 
S /\ \1 E V /1 L lJ E 
LUCIC S 

G 1\ T 1: f'.! lJ 

SEIZE 

GATE LR 
GATE LS 
T R 1\ i'J S F E R 

10 Cl , F f'! :.;; EX P i·J , , , , 2 , F 
l , F !'I $ T R 1\ C 1<. 
20 3 
203+,1 
P1,90,AAA 
2 OL, 
,ccc 
P 1 , l 1 0 , I) 8 8 
205 
,:, l 

':' 1 +' 1 
':' 1 

1 , T t R i·i ~,, 

2 0 2 , S \-IE E P 
2 0 1 , S K !H! i\J 
, SKLW 

INIT LOGIC R 202 

Si<.UP 

LUGIC l 203 
SAVEVALUE 201,X205 

L ~~c I C S 
T!~ST G 
S ;\ \/ 1-; V A L U E 
TL~ S T f\! E 
T l:S T L 
n= s T h! F: 
s 1\ v r-: v 11 L u E 
G.L1 Tf:= L S 
TR/1i\!SFF.R 

201 
Q205,0,REL 
205,X2CH 
() 2 0 I~ , () , ~~ l't\1~ 

0 2 Ql!-, 1 0, S \,!EPA 
x 2 n 1 , 1 o g , s 1<. D lr! 1\1 

201+, 1 
X 20 l , Sl<. UP 
, S E ~~ 1<. 



35 
36 
37 
38 
39 

' . .' ' 

' '' 

S 1\ D Hi~ l 0 G I C R 
S!~VEVALUE 
TEST f\IE 

n:sT L 
TEST 1\JE 

201 
205,X201 
0 2 0 ~~ ' 0 ' 1\1 ~~ ~j 
020Lc 1 10, SHEPA 
X20l 1 90,SKUP 

SAV~VALUE 201-,1 
ATE LS X201,SKDWN 

T'-Z/1 i'! S F E R , S F: t 1\ 

43 S EPA GATE LS 203,SWEPB 
44 SAVEVALUE 201,109 
Lt 5 T I\ i'l S F F: R , S HE: E P 
46 SWEPH SAVEVALUE 201,90 

S t:L: P LOGIC S 
G/\TE LS 

2 02 
20 3, S \-!0 \·!N 

49 SWUP TEST NE X201,200,INIT 
50 SAVcVi\LUE 201+,1 
51 GAT~ LS X20l,SWUP 
5 2 T R ~'~~'' S F f~ R , S E f: K 

';57 
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61 
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66 
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f,C) 

70 
71 
72 
·r 3 
·r L:-
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,., 
'•' 

,,_ 
'•' 

SWD~N TEST E X20l,l,INIT 
SAVEVALUE 201-,l 
GATE LS X20l,SWDWN 

S u: 1\ i\ S S I G 
!JELTA \1/\f.i,IMIU: 

PT 

:)1J HJ E 
/1 [) V f', hi C E 
UE:f'I\RT 
rEST i'JI: 
S I; \1 [= V A l U E: 
St\\1 VAUJE 
()U U E 
UEI)1\!<.T 
Tl..:ST t= 

SRCH l\fJ\/t\NCE 
l) E P /\ R T 
TEST L 

EEE iJEP1\RT 
T t\i\ISFER 

UUU H:ST L 
r:Pf\•.-<T 

FF IF=PfiRT 
S ;_, \n= V /1 l U E 
LUGlC R 
S 1\ V V /\ L U E 
S/IV V/\LUE 
T f= S T (; 

r; f\ T f.-: L !.;>, 

() i\ T L S 
T /\i'!Si=ER 

2,X20l 
X20l-X202 
20 l 
1 , r.: f\l $ S T I r,., E 
2 () 1 
X :;' 2 , 1 , S ~\ C H 
2 0 t!. , X ,;, 2 
(i()t,-, 1 
201 
2(Jl 
X20t:,,l,EHPT 
13 
X 2 0 1 , X ':' 2 
X2Cl,90,DDD 
20 4, X:;, 2 
,FFF 
X?.Ol,llO,Et:E 
z o 5, x ':'2 
20 3, X,;, 2 
202,X201 
X201 
203-, x::,z 
::< 2 ' 0 
>:?.03,0,REL 

7.02, S\·!f:F:P 
20 l , S 1\ LH'Ii\l 
, Si<lJP 
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