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Doel van de studie: 

Het verrichten van een onderzoek t.a.v. de mogelijkheden tot 

performance monitoring aan een bestaand computersysteem en het 

gebruik van die middelen in de praktijk. 
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Inleiding 
========= 

Hoogovens is een staalbedrijf dat voornamelijk op order produceert. 

Tijdens mijn stage was ik toegevoegd aan de afdeling Ontwikkeling 

Standaard Systemen (OSS). De afdeling houdt zich o.a. bezig met 

het ontwikkelen van standaards voor soft,,.mre en benchmarking. 

De afdeling OSS, evenals Rekencentrum (RC) en O.B.P. vallen onder 

de afdeling Automatisering Informatie Systemen (AIS). 

De afdeling RC heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse 

gang van zaken in het rekencentrum. De afdeling OBP, onderafdeling 

van RC, houdt zich bezig met de systeem software. 

Met bovengenoemde afdelingen heb ik in mijn stage het meest kon

takt gehad. 

De afdeling OBP is mij bijzonder van dienst geweest bij het ont

wikkelen van de software monitor, evenals trouwens J. Huybens (OSS) 

die mijn werkzaamheden overneemt. 

Mede dankzij de velen die mij tijdens mijn stage van dienst zijn 

geHeest en met '".Tie ik prettig het samengevrerkt is mijn stage bij 

Hoogovens tot een aangename en leerzame periode geworden. 

In deze wil ik ook mijn baas de hr. C.N.P. van Leeuwen bedanken 

voor het feit dat hij een student wilde inschakelen,hetgeen toch 

een extra belasting vormt voor hem zovJel als voor z'n mede\-verkers. 

Ik wil ook mej. T. Koopmanschap, secretaresse van de afdeling OSS, 

bedanken voor het vele typewerk r,mt ze voor mij heeft gedaan. 
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Computergebruik bij de afdeling Automatisering (AIS) 
==================================================== 

Dit hoofdstuk is bedoeld om de lezer van dit rapport een indruk 

te geven van het gebruik van de computers bij Hoogovens. 

De afdeling AIS beschikt over drie computersystemen t.w. tHee 

CDC 3500's en een CDC 3300. De configuratieschets van de beide 

CDC 3500's staat op de volgende bladzijde. De CDC 3500 is verge

lijkbaar met een IBM 360 - 50. 

De benutting van de machines is als volgt: 

- 58 % voor produktie 

- 35 %leegloop (voornamelijk in het weekend) 

7 % voor onderhoud. 

Gedurende de tijd dat de systemen produktie draaien is: 

-de multiprogrammeringsfaktor (MPF) 2,3 

(maximum ligt bij Hoogovens op 5) 

- het geheugen gebruik 59 % 

- het gebruik van diskpacks 2,4 

- het gebruik van tapedrives 2,2 

Bovenstaande getallen zijn gemiddelden. 

Zoals men uit de configuratieschets kan zien zijn er 16 diskunits 

aangesloten op iedere CDC 3500. Van die 16 zijn er altijd 6 

systempacks. 

We houden dus nog 10 units over voor removable packs t.b.v. jobs. 

Deze zijn nodig omdat de Produktie Informatie Bank (PIB) en de 

Verkoop Informatie Bank (VIB) regelmatig samen op één systeem 

moeten kunnen draaien. En zowel de PIB als de VIB bestaan ieder 

uit 5 diskpacks. De PTB, de grootste en een van de meest tijd

critische werken draait gemiddeld 17 uur per dag. 

Van het totaal aantal jobs per maand (~ 27000) is 20% t.b.v. 

de PIB. 
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Werkzaamheden bij Hoogovens 
=========================== 

De stage ging in per semtember 1972, daarvoor ,.ias al enig voor

bereidend werk verricht t.w. het aanschrijven van een aantal 

softHare houses voor informatie omtrent hardware en soft\'rare 

monitors (hiervoor Hordt verwezen naar het hoofdstuk performance 

measurement algemeen). Dientengevolge kon bij de aanvang van de 

stage meteen begonnen worden aan het uitwerken van de gegevens 

m.b.t. de hard':rare en sofhvare monitors. 

Tezamen met de gegevens over de accounting (zoals bij Hoogovens 

gebruikt), simulatie en benchmarks is deze inleidende studie 

vastgelegd in een rapport, hetwerk bedoeld was om de leiding 

van AIS omtrent de mogelijkheden tot performance measurement 

te informeren. Bovengenoemd rapport 1-.rerd ongeveer half oktober 

uitgebracht. Op grond van het rapport en een lezing is besloten 

om op twee wegen verder te gaan t.w. met hardware monitors zowel 

als softHare monitors. 

Er waren in Nederland twee leveranciers van hardware monitors. 

Op grond van een aantal redenen hebben we toen Comress gekozen 

om mee verder te gaan (zie hoofdstuk 2). Het contract met Comress 

over het doen van een survey was eind januari 1973 rond. 

Voor de verdere gang van zaken wordt verhrezen naar hoofdstuk 2. 

Bij de soft,_:are monitors lag de zaak anders daar voor de CDC 3000L's 

onder het operating system "Master" geen monitors in de handel zijn. 

Daarom moest deze door Hoogovens zelf ontwikkeld worden. Daartoe 

ben ik een maand naar Frankfurt gestuurd om een aantal cursussen 

te volgen. 

Na deze periode van 4 1·:eken (in de maand november) ben ik begonnen 

een opzet te maken voor een soft··rare monitor en het schrijven daarvan. 

Eind april echter bleek de gevolgde filosofie wegens zijn gecom

pliceerdheid in implementatie niet te realiseren waarna gekozen is 

voor een rechtlijniger filosofie (zonder daarbij afbreuk te doen 

aan de te meten gegevens). De monitor die aldus tot stand is ge

komen was eind juli 1973 voor produktie gereed. (zie hoofdstuk 3). 
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HOOFDSTUK 1 
============ 

De mogelijkheden tot het bepalen van de capaciteit 

van een computersysteem 

====================c============================ 

Wij kunnen hierbij een aantal mogelijkheden onderkennen te weten: 

1. analyse van de accountingresultaten 

2. hardware monitors 

3. software monitors 

4. benchmarks 

5· simulaties 

ad 1 De accounting levert voornamelijk gegevens die job- en niet zozeer 

systeem-georiënteerd zijn. (Met uitzondering van gegevens ten 

aanzien van CPU tijd- en core-gebruik). We moeten dus stellen dat 

de accounting op zich ontoereikend is voor een systeem performance 

beeld. 

ad 2,3 Zowel met de hardware als met de software monitor krijgt men een 

duidelijk inzicht in de performance van een systeem. Bij bepaalde 

metingen prevaleert de software bij andere de hardware monitor. 

ad 4 Voor een gezond gebruik van benohmark tests is het van belang dat 

men inzicht heeft in de performance van het systeem. 

Conclusie: Geen van de vijf mogelijkheden maakt een ander volledig overbodig. 

Men moet juist stellen dat elk van de mogelijkheden elkaar aanvult 

Wel is het zo, dat met behulp van een hardware of software monitor het 

aantal benchmarks zal kunnen dalen omdat men met grote betrouwbaar

heid het effect van alternatieve apparatuur kan schatten. 

Ten aanzien van het gebruik van hardware en software monitors zou 

het volgende aanbeveling verdienen: 

Een min of meer continu gebruik van een software monitor die alleen 

de belangrijkste performance gegevens levert (dit met het oog op 

de throughput degradation) en het gebruik van.de hardware monitor 

indien zich in het performance beeld verkregen van de software 

monitor belangrijke negatieve ontwikkelingen openbaren. 
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ONDERZOEK NAAR HARDWARE EN SOFTWARE MONITORS 

In deze context moet men het woord monitor interpreteren als de 

mogelijkheid tot het meten van de performance van een computer

systeem. Met als gevolg dat ook simulatoren, die de optimalisatie 

van een systeem beogen, nu bij het onderzoek worden betrokken. We 

kunnen de capaciteiten van monitors nu in een aantal deelgebieden 

onderscheiden: resultaat 

1. hardware capaciteitsmeting--+ hardware optimalisatie 

2. programma-analyse --+wellicht programma-efficiëntie-

verbetering 

3. simulatie ~ hardware verbetering 

rwat is een hardware monitor? 

Een hardware monitor is een systeem dat wordt aangesloten op de 

hostcomputer door middel van testpennen (sensors). Dit houdt in dat 

de signalen (spanningen), die door de machine gaan, kunnen worden 

gemeten met behulp van die testpennen. De hostcomputerondervindt 

uiteraard geen enkele vertraging door de meting. Om niet te veel 

draden van de sensors in de computerruimte te krijgen, wordt een 

aantal draden geconcentreerd door middel van concentrators. De 

draden van de concentrators komen uit op een z.g. patch panel, het

geen een schakelbord is waarmee logische bewerkingen op de signalen 

uit de computer kunnen worden uitgevoerd. De signalen van het patch 

panel worden opgeslagen in meestal gebufferde tellers (counters), 

waarvan de inhoud meestal periodiek op tape wordt gezet. De tape 

unit is een onderdeel van de hardware monitor. Nadat de testperiode 

afgelopen is, wordt de tape op een tape unit van de h~~ccmputer geplaatst 

om verwerkt te worden door een programma, dat eveneens bij de hardware 

monitor hoort, dat de resultaten levert in de vorm van rapporten. 

We kunnen behalve de in het voorgaande beschreven type hardware monitors 

nog een ander type onderscheiden, die uitgerust zijn met een core memory 

i.p.v. met counters. Dit core-momor.y nu maakt het mogelijk om memory 

adressen dan wel cylinder-adressen te bewerken. 
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Bijvoorbeeld door ze ieder op een volgende geheugenpositie in het 

monitor core te zetten, om ze vervolgens op tape te zetten, waarbij 

dan geen informatie verloren behoeft te gaanJomdat bij het weg

schrijven naar tape de nieuwe informatie in een ander gedeelte van 

het monitor core wordt gezet (het monitor QOre ie in dit geval in 

tweeän gesplitst en wordt om en om gevuld)• Een andere mogelijk-

heid zou kunnen zijn, dat men de adressen reeds selecteert in het 

geheugen om daarmee de adressen reeds in het geheugen in tabelvorm 

te krijgen, zodat minder vaak naar tape behoeft te worden geschreven. 

Niet alleen adressen kunnen op deze wijze bewerkt worden maar even

eens tijdsduren. Omdat dit soort monitors over eigen core beschikken 

kunnen zij veelal zelf de data van de tape verwerken. 

sensor sensors 

patch panel 

mini-computer 

Wat is een software monitor? 

Een software monitor is een programma dat voor de duur van de test 

in het core aanwezig is. De status van het computersysteem wordt mees

tal telkens na een vast instelbaar tijdsinterval gemeten c.q. de status 

wordt gesampled. Deze status-informatie wordt dan vervolgens op een 

massa-informatiedrager weggeschreven. Het gevolg van dit alles is, 

dat een software monitor een belasting is voor het systeem. Meestal 

neemt de throughput met 3 à 5 % af, indien echter de sampling-rata 

zeer hoog is kan de throughput soms met 40 % afnemen. 
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Hierbij dient gezegd, dat in het algemeen niet de sampling rate 

bepalend is voor de betrouwbaarheid van de meetresultaten doch het 

aantal observations. (De benodigde hoeveelheid memory is sterk af

hankelijk van de uitgebreidheid van de meting. In het algemeen zal 

14k bytes voldoende zijn.) 

Nadat de test is voltooid zal een verwerkingsprogramma de resultaten 

in rapporten samenvatten. 

opm. 1: Een software monitor is machine-gebonden. 

opm. 2: Men kan niet zonder meer dichtvaren op de resultaten van een 

software monitor. Men zal altijd genoodzaakt zijn de resul

taten van een software monitor te verifiëren met behulp van 

een hardware monitor. Dit omdat gebleken is dat de validi

teit van de resultaten soms nog al wat te wensen overlaat 

(verschillen tot 20% komen voort*)). 

De verschillen tussen hardware en software monitors 

Aansluiting 

Machine 

Co re 

Vergissing 

Betrouwbaar

heid 

hardware monitors 

elektrisch, kost dus tijd 

en bekwaamheid 

kan aan iedere machine 

worden aangesloten 

gebruikt geen geheugen 

men kan de verkeerde aan

sluitpin nemen 

zeer groot 

software monitors 

gelijk aan een normaal 

programma 

kan alleen werken op die 

machines waar ze voor 

geschreven zijn (meestal 

alleen IBM) 

4-14 k bytes benodigd 

als er een fout in het 

programma zit kan dat 

alleen gecontroleerd 

worden met een hardware 

monitor 

afhankelijk van het aan

tal samples 

z) Dit bleek op een lezing op 28 april 1972 gegeven door 

dr. Gary Carlson. Voor referenties: Studiecentrum 

Informatica, Amsterdam. 
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hardware monitors 

geen 

Informatie- : in principe kan alles ge

flexibiliteit meten worden 

Labels 

Programma

analyse 

zeer moeilijk labels te 

herkennen 

zeer moeilijk indien met 

virtual memory wordt ge

werkt 

Sampling rate: externe of interne syn

chronisatie, zeer hoog 

mogelijk (50 n a) 

Informatie 

parallel of 

sequentieel 

Kosten 

meet parallel 

$ 30,000 - $ 60,000 

software monitors 

meestal 3 à 5 % (soms 

excessief hoog, 40 %) 

alleen datgene te meten 

wat de machine software 

toelaat en wat de moni

tor toelaat 

zeer eenvoudig labels te 

herkennen 

onder alle omstandig

heden eenvoudig 

hogere sampling rate dan 

een paar milliseconden 

geeft een grote through

put vermindering 

meet sequentieel 

$ 1,000- $ 25,000 

afhankelijk van de moge

lijkheden van de monitor 

Welke gegevens levert een hardware of software monitor? 

- CPU-idle 

- Channels busy 

- Units seek 

- OS overhead 

- CPU-tijd als functie van de m.p.f. 

- OS overhead als functie van de 

m.p.f. 

- de tijdsverdeling binnen een 

programma 

~i~ !e!e~t_d~ ~e~e!e~-

software, hard\-:are monitor 

software, hardware monitor 

software, hardware monitor 

software, hardware monitor 

software, hardware monitor + 

accounting 

software, hardware monitor + 

accounting 

software monitor 

hardware monitor alleen als het 

programma in batch draait 
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de overlaps tussen channels 

en CPU 

de adresfrquentie binnen 

disk packs 

de hoeveelheid bezet core 

gegevens van alternatieve 

apparatuur 

gegevens ten aanzien van de 

workload 

De accounting (van het systeem) 

soft':'are, hardware monitor 

sofhJare, hardware monitor 

soft;-Jare monitor 

externe informatie 

accounting 

De accounting is primair bedoeld om een verantwoorde doorbelasting te kunnen 

maken. Daartoe levert het gegevens die duidelijk job-georiënteerd zijn. 

Door de gegevens van de individuele jobs te combineren, krijgt men echter ook 

enige informatie ten aanzien van het systeem als geheel. 

Die gegevens zijn dan: totale channel-tijd, CPU-tijd, bezetting (quantitatief) 

van de disk units en tape units en van de hoeveelheid gebruikte scratch 

en core. Deze gegevens zijn echter ontoereikend voor een systeem performance 

beeld. Daartoe heeft men namelijk ook gegevens nodig ten aanzien van 

bijvoorbeeld: 

de channel-bezetting per kanaal en hun overlaps 

de channel en CPU overlap 

gegevens ten aanzien van seek-tijden 

Wat wel met de accounting resultaten mogelijk is, is het bepalen van een vrij 

optimale workoad; hierin voorziet het O.S. echter voor een belangrijk deel zelf. 

De verdienste van de accounting ten behoeve van system performance 

measurement is hierin gelegen, dat het waardevolle, aanvullende gegevens 

levert op de hardware monitor. 

Wat zijn de mogelijkheden van simulatie ? 

Het grote probleem bij een simulator is in de eerste plaats het verkrijgen 

van de gegevens die als input moeten dienen. Het tHeede probleem is de 

betrou:-;baarheid van de simulatie. Het derde probleem is dat er voor de CDC 3500 

praktisch geen simulatoren te krijgen zijn. 

Opm. 1: Sum is de enige simulator die zelf voor de input-gegevens zorgt 

door middel van een hardware monitor. 

Opm. 2: Bij Samen Case (eveneens simulatoren: $ 55,000.00), die beide 

alleen werken op Univac en IBM, is het niet onmogelijk dat deze 

ook de CDC 3500 kunnen simuleren. Men moet dan echter Hel zelf voor 

de input-gegevens zorgen. 
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Opm. 3: vLogchem heeft een simulator gemaakt die echter niet beantwoordt 

aan het hier gestelde doel. De simulator is namelijk gemaakt voor 

een speciaal doel, te weten de simulatie van de job-initiëring. 

Het levert dus geen gegevens zoals overlaps van kanalen. 

Wat is het karakteristieke van de benchmarks ? 

Bij het doen van benchmarks maakt men bepaalde veronderstellingen 

ten aanzien van het resultaat. Echter op grond waarvan ? Dit zou 

kunnen zijn: 

1. accounting resultaten 

2. "inzicht" 

3. hard ware of softHare re sult at en 

Opm. 1: Het inzicht wordt vergroot door het gebruik van hardware of 

softc-rare monitors. 

Opm. 2: Met monitors kan men a priori bepaalde resultaten met grote 

zekerheid voorspellen, ter"rijl deze ver--Tachte resultaten gedaan 

Horden op grond van de \':erkelijke belasting. Dit in tegenstelling 

tot benchmarks, waarbij men niet uitgaat van de werkelijke workload 

en Horkflow doch slechts van een benaderde. Men zou in bovenstaande 

geval de benchmark dan alleen gebruiken ter confirmatie. 
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Voorbeeld van de output van een monitor 

We stellen ons hierbij de volgende configuratie voor: 

printer 
punch 
reader 

: twX : ch1 
disk 

disk 
ch31 

CPU tape ch2 

Bij een onderzoek begint men met een algemeen beeld te krijgen van 

de performance van het systeem. Twee belangrijke output-resultaten 

zijn hierbij "het system profiel" en de bezetting van kanalen en 

channels als functie van het uur van .de dag. 

Voorbeeld van een system profiel van bovenstaande configuratie: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

total time 
recorded /1"//. V/,.. ~,," ~",,...~ f':,' ~. ,"~". ..""/, ~/.~~ -"""~/. ",........."....,....., 

buiten bedrijf {li'-/// 

CPU wait only Y/,~ ,,,_,_, 22 

CPU wait, 
kanalen bezig IY!f.'-A x;;; yy,, ,.rr,~ 39 

CPU en kanalen 
!J 24 l" .,,,/. .////. bezig 

CPU only rmll7 
een kanaal tl63 V ,,.,,, .,,,, '//,;',/, ~rr.rr. ~U///~ lrE/ELj bezig 

MPX bezig 12 ~4 
kanaal 1 bezig I fJLri#J ,,,, ",,," .I lH.,! 42 

kanaal 2 bezig IJ riJ.,, ~,,, I!"~~ 133 
kanaal 3 bezig I. I# ..I .NI1 0 

kanaal 1 en 2 Vf16 ~ rL:~I/, bezig 

kanaal 1 en 3 li ~5 bezig 

kanaal 2 en 3 ~//18 [11 
bezig 

total time 
recorded 

Aanname: CPU wait only wil zeggen dat er uitsluitend disk seek wordt 
gepleegd. 
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Wat valt er nu van dit systeem te zeggen? 

1. de kanalen 1 en 3 zijn niet gebalanceerd; 

2. de I/0-apparatuur is veel te traag ten opzichte van de snelheid 

van de CPU. 

ad 1. De herverdeling van de kanalen 1 en 2 waarbij we beide kanalen 

even zwaar zullen belasten c.q. 10 ; 42 = 26%. 

Aanname: de aankomsten van opdrachten Z1Jn negatief exponentieel 

verdeeld en de gemiddelde tijd per opdracht/per kanaal is voor en 

na de verandering gelijk. 

Hieruit volgt: 

verhouding in aantallen opdrachten is 42% : 10% 4 1 

n = het gemiddelde aantal jobs dat wacht op kanaal 1 ( - ) : 
w1 

~· = 
Á) I 2 f>' 0,42 t. "\. n = "\,;- en wordt n = 

- f' 
= 0,35 

w1 1 -(1 3 w1 1 

Î3= o, 10 
f3 1 /'' 

~·= 0,26 = ~- en wordt = - f' 
= 0,35 n 1 -f 3 9 

n 
1 w3 w3 

4 2 1 1 
1 1 n = ·-+-· =0,55 en wordt = 0,35 (- + -) w 

5 3 5 9 
n 2 2 w 

0,35 

n 
w 

= de gemiddelde rijlengte voor alle jobs (op disk). 

1,0 x 4,2 = 4,2 

2,6 x 2,6 = 6,6 5 ~- 6 ( ) x 
4

, 2 - 7, bij gelijke correlatie 

7,6 - 5 = 2,6% winst t.g.v. 

een betere overlap. 

= 

CH1 en/of 3 42 + 10 - 5 = 47 

de MPF = 4 (gegeven) 
1 winst door verminderde wachttijd: 

~ (0,55 - 0,35) = 4,2 %. 

Geschatte totale winst 4,2 % + 2,6 % = 6,8 % 
===== 
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ad 2. Indien de apparatuur aan de kanalen 1, 2 en 3 2x zo snel wordt 

(aeek tijden inclusief), zal CPU wait only halveren (winst 

fre- l 
quentie 

fre- f 
quentie 

; 2 = 11 %) en de tijd dat een kanaal bezig was eveneens halveren 

(c.q. ~ = 31 %worden). Totaal zal in dit geval de throughput 

met 32 + 11 - ~ = 31 %toenemen. (Ook hier gelden uiteraard 

nevencondities, ten tweede is geen rekening gehouden met bepaalde 

correlaties.) 

Wil men echter de aeek tijden omlaag brengen, waardoor CPU wait only 

minder wordt, dit terwijl geen snellere apparatuur voorhanden is, 

dan moet men overgaan tot een gedetailleerd onderzoek naar de seek 

tijden. Voorbeeld van een output: 

0 10 

0 

20 30 40 50 60 10 
--+cilinders moved 

30 40 50 60 10 
--+ cilindernummer 

Met de output van bovenstaande 2 grafieken is geen opti
malisatie mogelijk. Wel kan men door telkens veranderingen 
aan te brengen tot een optimum komen. Deze frequentie
tabellen kunnen gemaakt worden m.b.v. een distributer. 

cil. (voorbeeld van 
croas-asaembling) nr. 

~-,,---~.--~~--~.--~,--~ ! 
200 I 50 I 1 00 I 1 50 1200 I 50 0 
r---J.---l--.1- --t --r--

13oo 1 40: 60 I 20 I 1 0 10 
r- - .J.. - _,_ - - - -1 - - - - -

I I I I 
1 1 400 I 30 I 50 I 70 20 

r-------+--.J--r-
1 I I 
' 1 

1500 11oo 1200 30 
r-- +- -1-- J..- -,-- T- -

I I : t600 1100 40 
-- ...1- -'- -- --~-- ·-t---

I I I 

1 1 1 
: :100 50 

0 10 20 30 40 50 

- cil.nummer 
Voorbeeld;van cil. 20 naar 30 of van 
30 naar 20 gebeurde JOx. Met deze infor
matie is optimalisatie mogelijk. 
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Onderzoek m.b.v. een hardware monitor 
===================================== 

Doelstelling onderzoek 

Het doel van het onderzoek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel 

bestaat uit het onderzoeken van de problemen, die óptreden bij 

het aansluiten van een ha,rdware monitor. 

Het h1eede deel van het onderzoek omvat het inzicht krijgen, 

omtrent bottle-neck situaties op de CDC 3500 computers en het 

aangeven van oplossingen ter vermijding van die bottle-neck situaties. 
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De planning van het onderzoek 

Bij de hardware monitors hadden we de keus uit Dynaprobe (van Comress) 

en X-ray (van Pandat a). Gezien het feit dat Pandata niet in staat 1"as 

de nodige technische gegevens te verschaffen en het feit dat alle af

spraken op het laatste moment werden afgezegd moesten h~j tot de con

clusie komen data Pandatalk niet de geschikte leverancier 1-:as. Daar 

stond tegenover dat Comress in deze fase aan al onze verwachtingen 

voldeed. Dientengevolge waren 'iTÏj van mening dat we met Comress verder 

in zee konden gaan. Het contract met Comress over het doen van een 

survey was eind januari 1973 rond. 

In het contract was vastgesteld dat de meting begin februari zou 

starten en een maand zou duren. 

Waarbij één weekend was uitgetrokken om de monitor aan te sluiten. 

Vervolgens zou van ma t/m vr gemeten worden (het Heekend was gezien 

de geringe hoeveelheid i•Jerk niet interessant). De informatie op de 

tapes zou het weekend na de meting in Dortmund bij Hoesch ver~·rerkt 

Horden. Dit laatste was nodig omdat het programma voor de analyse 

van de tapes geschreven was voor I.B.01 (Hoesch heeft I.B.01 en 

tevens was dit de goedkoopste oplossing). 

Na de analyse was een week uitgetrokken om de resultaten te bekijken 

en om e.v.t. op grond van de resultaten de metingen aan te passen. 

De daarop volgende week zou Heer gemeten worden waarbij al van te 

voren vaststond dat de PIB (zie hoofdstuk computer gebruik bij AIS) 

speciale aandacht zou krijgen. Wederom zou daarna de informatie bij 

Hoesch ver1,•Jerkt t·wrden. Waarna het totaal van de bevindingen op papier 

zou worden gezet. 

Doordat er staking uitbrak bij Hoogovens, waardoor meten zinloos was, 

en omdat Comress een paar dagen voor de metingen zouden beginnen ont

dekte dat hun sensors (zie pag. 7 ) niet aangesloten konden worden 

moest de meting worden uitgesteld. 

Het onderzoek werd tenslotte eind maart gestart zij het met gebruik 

van enigszins primitief aandoende sensors. 

Tijdens de metingen in de eerste week is de computer vijf keer do1m 

gegaan t.g.v. het aangesloten zijn van de hardware monitor. Nu is 

dit op zich nog niet zo heel erg (hoewel wel zeer vervelend) zolang 

er maar geen langdurige jobs inzitten. 

k Pandata was op het moment van onderzoek nog bezig met het opleiden 
van mensen t.b.v. het gebruik van hardware monitors. 
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Het gevolg is n.l. dat alle jobs die bij het dmm gaan in het systeem 

zitten opnieuw moeten worden gedraaid. 

Voor sommige jobs echter is laatste maatregel onvoldoende zoals bij de 

jobs die deel uit rnaken van de PIB. Voor de PIB zijn speciale herstart 

procedures die vrij veel tijd vergen. Op grond daarvan is besloten dat 

een tweede week monitoring geen haalbare kaart was. Cornress zou nieuwe 

sensors voor de CDC 3500 maken. Deze sensors waren begin juni gereed 

maar deze bleken niet eens aangesloten te kunnen worden. Daarop heeft 

Hoogovens in overleg met Cornress de zaak afgesloten. Hierbij dient 

nog te worden opgemerkt dat aanvankelijk de vertegenwoordiger van 

Cornress in Nederland de zaak in handen had maar dat later Comress in 

Engeland de zaak van Comress Nederland heeft overgenomen. 

Opm.: De hardv1are monitoring is, ook al is het onderzoek m.b.v. Cornress 

apparatuur afgeslote~nog niet geheel van de baan. 
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Uitvoering onderzoek 

De hardware monitor is geleverd door COMRESS. 

De begeleiding en adviezen zijn door COMRESS overgedragen aan 

LOGICA. 

Van Hoogovens hebben aan dit onderzoek meegevverkt: 

van RC: Poeth, v. Oeffelen, v. Welyen Emmerzael. 

van OBP: Venema. 

van SBO: Luyckx. 

van OSS: Doorduyn (TH-Eindhoven) en Huybens. 

Tijdens het onderzoek zijn er enige moeilijkheden met de mini

computer geweest. Na de meting bleek de oorzaak een hardware 

storing te zijn. De minicomputer is daarna vervangen. 

De problemen met de aansluiting van de hardware monitor aan het 

main frame van de CDC-3500 waren niet door C01~SS op te lossen. 

Daarom is besloten de proef met COMRESS apparatuur af te breken, 

zodat van de geplande 2 weken 1 v1eek gerealiseerd vrerd. 

Belading van het systeem 

Gevraagd is aan operatie om, voor zover mogelijk, het systeem 

zo goed mogelijk te belanen. Testen leeg systeem diende dus op 

een andere computer te geschieden of achterwege te blijven, 
j[ 

waardoor het noodzakelijk was om Respond op het te meten systeem 

te lanen. 

Onde,nks de vrij zware belading van het systeem tr2nen gedurende 

de nélchtelijke uren perioden met leegloop op. 

Inzicht in de belading van de computersystemen is niet aanwezig 

omdQt de normale accounting juist tijdens de gemeten periode het 

liet afweten. 

~espond is de softvmre voor real-time processing. 
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Aansluiting hard:'are monitor 

Voor het aansluiten van de ha.rdl·:are monitor dienen een aantal 

handelingen te vlorden verricht: 

- Bepaling •·1elke gr·gevens gemeten moeten vrorden 

- Uitzoeken en vastleggen Haar deze gegevens gemeten kunnen v:orden 

Opstellen van de logische functies van de monitor en het uit

testen 

Het leggen en aansluiten van voedingskabels voor de hardè·:are oonitor 

Het aanbrengen van kabels van de meetpunten naar de hard>·:are monitor 

Het aansluiten van de kabels aan het computer systeeo 

Het uittesten van de meetpunten met behulp van het computer systeem 

- Een reli2bili ty test voor het computer systeem met ac.,ngesloten 

hardHare monitor 

Bij het aansluiten ven de hard\·~are monitor zijn een aantal problemen 

opgetreden: 

- Het was niet duidelijk aan v;elke specificaties de voeding voor de . 

hard>·:are monitor moest voldoen 

- Bij het opstellen van de te meten gegevens bleken de mogelijkheden 

van de monitor te beperkt, zod2t een facet van de metingen niet 

ged2an kon t\orden (rotational delay) 

Het aansluiten van de monitor aan het main frame van de CDC 3500 

is zeer moeizaam. Speciale bevestigingen zijn daarvoor in elkaar 

geknutseld. 

Tijdens het uittesten van de monitor bleek dat bepaalde aigualen 

niet correct genoteerd ~-:erden. Dit 1·:as hoofdzakelijk te \:ijten 

aan het kiezen van een verkeerd meetpunt voor een gevraagd signaal. 

Een logische fout, die gemaakt t·;as bij het opzoeken van een meet

punt, 1·1erd ontdekt. 

Daardoor moesten 18 extra kabels aangesloten ":orden '•Jat de 

capaciteit van het hardv:are monitor gedeelte "CQI.3ESS 7900" 

te boven ging. 

Door gebruik te maken van het gedeelte "CO~·!HESS 8000" en van· 

koppelingskabels werd de z.~ opgelost. 
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Configuratie van de gebruikte hardware monitor. 

meetpunten 

inputunit 

7900 

Tellers 

Multiplexer 

tape-control 
.L_ 

meetpunten 

inputunit 

8000 

\( 

PDP 11 

minicomputer 

Elke 30 sec. wordt de inhoud van de tellers van de 7900 

naar tape weggeschreven. 

:Bij de 8000 1t10rdt + elke 2 minuten het geheugen van de 

"care" buffer vol is; er is geen informatie verlies daar 

TELETYPE 
~ ALS PROGRAMMA

INVOER 

er 2 buffers zijn die om en om 1.;orden gevuld met informatie). 

De tellers van de 7900 worden elke 100 nsec. bijge>·.rerkt. 
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Nau"t-rkeuri.<:r,heid {!egevens hardHare monitor 

Na aansluiting van de hardv;are monitor zijn de gemeten 

input gegevens gecontroleerd. Dit zijn de signalen voor 

channel busy, processor-idle etc. 

Ook de logische schakelingen om overlaps te meten zijn 

gecontroleerd via de hardware monitor. 

Een van de voorbereidende proeven om het systeem te 

testen è·ias het uitvoeren van de "mini-benchmark". 

De gegevens van de hardi-.rare monitor over de mini-benchmark 

zijn ver~·:erkt en vergeleken met de accounting gegevens. 

De vergeleken cijfers zijn: 

hard11are monitor 

aceouting 

4200 sec elapsed time 3465 sec cpu 3673 sec chan 

4157 " " " 2917 " " 3311 

Er bestaat dus een verschil met de accounting gegevens en de 

hard~.·are monitor. De hardware monitor geeft 19% meer epu-tijd 

aan en 11 %meer channel-tijd. 

" " 



f------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------1 
FROM 21.40.01.4 TO 21.50.01.4 I 

I 
COllNTFR OESCRIPJlUN ttJASE"" TOl) TUTALS FOK LAST 600.0 SECONDS ACCUM. TOTALS FOR 3600.0 SECONOS l 

I 
r.o 1 PIWCESSOR BUSV - PRUI:ILEM PROGRAM 233.1435719 SI:C 38.86 PCT 99'1.2504615 SEC 21.10 PCT l 
COl PIHJCESSUR BUSY - UPEKATING ~VSlt:M 350.LL 12861 SEC 58.37 PCT 2116.3381721 SEC 58.79 PCT l 
C<H Pf<lJCI::SSUK IUU 16 .66ê7780 Sl.C 2.78 PCT '+Bi,. 494 1t622 SEC 13.51 PCT I 
DOl !<I· Al T 1 Mt CHECK 600.017631.>0 SU. 100.00 PCT ':16Gtl.O!l309S8 SfC 100.00 PCT I 
C04 TAPE CHANNll 4 OK 5 ~USY 101.tl614tLB Sl:C 16.~13 PCT 158'i. 1811.346<} SEC 44.03 PCT l 
c ()'} ANY TAPl ANU CPU lULE 3.0lJ6518 St:C a .50 PtT ;>2 r. '•'\18991 SEC 6. ~;> PCT I 
(.()f) fAPE LHANNLLS 4 ANU 5 tlUSY 4. 2306l}l6 SLL 0.11 PCT 34 1 .5'!iJ9148 SEC '1,6'5 PCT l 
C07 IJISC CHANI~El 2 BUSY IDATA) ló0,1l64.U3 :;te ê6.79 PCT BB·l.l0/.6312 SfC 24.67 PCT l 
C.•l À lll:>C CHAMH'l o öU::OY WATAl óti.360tilüó SlC 11.39 PCT 'i 8 .~. 3 2 'J tl 7;> 6 s t c 16.20 PC f I 
CG<J !ll SiC Ct1ANN(l 2 UK b tlUSV 209.ö047201 SLC 34.97 PCT 1335. 3294h&d SEC 31.09 PCT I 
ctn A<\<V lHSC MIJil CPU lOlt 10. 64.!33~6 SEC 1.81 PCT 181.11l5b572 SE:C 5.01 PCT I 
u l a~V UISC S~EK CHANNEL 2 1 ó ti , 5 1 'J 7 9 51> SE l 28,09 PCT 1 O"d. 51 ü46'J8 SEC 29.26 PCT I 
Cl/ ANY OISC SSLEK CHANNEL 6 132.31313tll SEC 22.05 PL.T 79!1. 504'•5'>5 SEC 21.96 PCT I 
Cll ANY Dl SL St. EK CHANNEl 2 OR b 263.84il64t> St:C 43.97 PL T lblS.4215l56 StC 44. :n PCT 
Cl4 A~Y OISC S~fK ANO CPU lOLE 9.02921.:'5 SEC l.SOPCT 15'1. 9h't34'>0 SEC 4.4l PCT 
Ll'> TArt:- ûlS(. fJIILKLAP 64.9149131 SlC lO.tl2 PCT 103'•.1:?'>0719 SEC 28.H PCT 
Cló CPlJ lUl[ ANO •110 t'AST I/U 1.4623207 SlC 0.24 PLT 12i3. '•4't785ó SEC 3.57 PCT 
HOl Sé:t:K. clNIJ LO 110.0000000 SEC 1H.33 PCT 530.000QOIJO SEC 14.72 PCT 
K()l Sfi'K UNIT 21 o.o SEC o.o PCT o.o SEC o.o PCT 
1\0i St:fK. UNIT 22 ~0.0000000 SlC èl.33 PCT 320.0000000 SEC 8.09 PCT 
1\04 SHK. dN!T 60 90.0UOOOOO :>l:.C 15.0 0 PCT :no.ooooooo SE:C <}. 17 PCT 
flOS SFFK UNIT ol 20.0000000 SlC 3. 33 PCT l61J.rJOOOOOO SEC 4.44 PCT 
1\0ó Stft- UNIT o2 40.0000000 S!.:C 6.67 PCT 390.0000000 SEC 10.83 PCT 
H07 sn:t~- 20 OK 21 3 l l 150.0000000 SLC 25.00 PC J 79,J.OOOOOOO SE:C 21.94 PCT 
k(H! SFFK bO Ok &1 UR bL 1~0.0000000 :.cc 25.00 PCT BL,), 0000000 SEC ;:!3.33 PCT , 1109 S~EK. 20.2lo22,60tb1 Uk 62 250.0000000 su:. 41,67 P(.T 1390.0000000 SEC 38.61 PCT I 

I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
t---------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I FMOM 21.50.01.4 TO 22.00.01.4 I 
T I 1\) I CUliN TE 11 OE'iCRIPTlUN liiASE =TUil WTAlS fOK LAST 600.0 SECONUS ACCUM. TOTALS FOR 4200.0 SECONDS I 0J 

I I 
I r.o 1 PKOC~SSUK ~USY - PROUL~M PROGRAM 15tl.O'H7l9q SEC 26.35 PCT 1155.3481fHl SEC 21.51 PCT I 
I r.o.:> PRU(.i.:~::.Uf< llUSV - UPI:RATING SVSTEM 194.3003575 StL 32,38 PCT 23lfl,6.i852<}6 SEC "" .• 02 PCT I 
I c !ll PKOCfSSilk wu: 247.6125653 SLC 41.27PLT 134. 107027':i SEC I 7.48 PCT I 
I iJ U 1 t<f'Al J IMt: CHI"LK é>OO.OlUl>'t24 SEC 100.00 PCT 4200,0937382 SfC 100.00 PCT I 
I f 04 JAP[ CHANNtL 4 OR 5 BUSY 104. St> 76952 SEC 17.43 PCT 16e9.75t.042t SEC 40.2.3 PCT I 
1 CU ':i A;IV TAPf: ANI) LPU J DLE 41.70 2'J999 SI:C 6.96 PCT U9. 21'til990 SEC 6.41 PCT l 
I COn TAPE ~HANNELS 4 ANU 5 BUSY 0.0955261 SEC 0.02 PCT 347.61'+460<} SEC A. 2 B PCT 1 
I C07 DISL CHANNLL 2 BUSY IUATA) 121:l.19617l0 SEC 21.37 PCT 1016.2988022 SEC 24.20 PCT l 
I r. !lil OISC CHANNEL b HUSV IUAIAI .38.4848754 SEC 6.41 PCT 6;, 1. 81'• 14 B 0 SEC 14.1:!1 PCT I 
I CO<J DISC CrlANN~l Z OR 6 8USY 155.l6426tl9 St:C 25.U6 PCT lft<;O.It'J37357 SEC ~5.49 PCT l 
r Clll ANY OI SC ANO CPU IOLE 56.4137080 SEC 9.41 PCT 2'7.6593652 SfC :..61> P;::T 

Cl! A~Y D1SC Sbi.:K LHANNI:l 2 l29.llUI1l9 5EC 21.5;~ PCT t1Bl.6266417 SEC 28.16 PCT 
Cl/ ANY UISL S5EEK CHANNEl 6 't9. 7400764 SEC 8.29 PCT 8'0.2'•'•5319 SEC 20.01 PCT 
C I i ANY DISC ~t~K CHA~Nt:L 2 UK b 162.2~43624 SEC 27.04 PCT 1 Ti'7.6htl7tl0 SEC 42. 'B PCT 
Cl4 ANY 015L SEfK ANO CPU IULE 45 • .:l317U79 SEC 7.56 PCT ?(''•·2961329 S[:C 4. ~r, PCT 
C.l'l fAPf - UISC nVERLAP {,1.40.12381 Sl:C 10 •. <3 PCT 1 0<15. 521d 100 SEC 26.0H PCT 
(lt. 1: pIJ IIJ1E AND Nll FASI I/U 134.3415926 SH. 21..39 PCT 26Z.7B6]7HZ sr:c t..?.b PCT 
t\01 Sf EK ur, 11 .w 10.0000000 SEC 1.67 PCT 51,0. oo•lOOOO SEC 12.116 PCT 

I 110? StTI'\ IJN} T 21 o.o SEC o.o PCT o.o SEC a.o PCT 
I tliJ\ SI,FK UNIT ê2 60.0000000 SI::C 10.00 PCT 3110.0000000 SEC 9.05 PCT 
I t\04 St.EK UNIT 60 10.0000000 SEC 1.67 PCT 3'•0.0000000 SEC ll.lO PCT 
I Ku'> SfFK UNITol !:>0.0000000 SEC 8.33 Pl.T ZJO.OOOOOOO SEC ').0\l PCT 
I KOn 5FfK UNIT 62 10.0000000 SlC 1.67 PCT 400.0000000 SEC 9.5;> PCT 

lll• 7 ">IFK lU OH 21 3 ll 70.0000000 SEC ll. 6 7 PCT 8t.'.l.OOOOOllO SEC 20.4R PCT 
1\0il SffK. oO UA 61 ûR 62 7o.oouoouo SEC 11.67 PCT 9!0.0000000 SEC 21.6 7 Pf. T 

I i\ ll 'i SFFK 20o2lo22oLOo6l OR ó2 1'20.0000000 SEC 20.00 PCT 1510.0000000 SEC 35,95 PCT l 
I------------·-----·--------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------- I 
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Meetresultaten 

Voor de gehele gemeten periode ZlJn de gemiddelden van de 

gegevens opgenomen in een tabel (zie volgende pagina). Voor de periode 

dinsdag 13-03-1973 12.07 uur tot woensd0.g 14-03-1973 15.48 

uur zijn enige gegevens opgenomen als grafiek. (Zie appendix A). 

Indien men belangstelling heeft voor de detailgegevens kunnen 

deze opgevraagd uorden bij OSS. 

De gegevens over armmovement zijn geextraheerd uit de output 

van de 8000, alle overige gegevens zijn afkomstig wm de 7900. 

De liggende streepjes wegens afwezigheid van voldoende infor

matie zijn veroorzaakt door het dm,m gaan van de 8000 mini

computer. 



~~------~-------------------- ... - ·····-----··· ---- •····· ··-········-·- --------~----··-·------------· ···--···· ·-·-··-····-·-· ··········---···-----------· ··-··· ------ -- -- -- ---- - - --~ 

d:;p: m:1jdi di/\·Jo v.JO/do do/vr vr/zn 

ti.id 12.3 uur 23.40-12.00 27.9 uur 12.07-15.t18 18.0 uur 17.1)3-11.16 28.7 uur 11.21-15.20 15.5 uur 15.32-6.58 
--

I uu~ 1 uur 
1 I uur I percenta[;e ~ur I percentage percentage percentage uur percentage 

CPU-Prog 3.2 26 6.2 23 2.9 I 17 4.6 I 17 3.0 I 20. 
CPU-O.S 5·5 I 45 11 .o I 41 5-5 I 32 1o.o I 37 5.2 34 
CPU-IDLE 3.6 29 10.0 36 8.9 51 13.0 46 7.0 46 I 
Any t:"pe eh 2.5 I 21 6.4 I 22 5.5 I 32 4 .o I 14 t1-4 I 29 
Any tape + idle o.65 1 5 1 .8 I 7 2.7 16 1.5 5 2.3 15 
eh t1 en 5 beide 0.6 5 0.96' 4 1 . 6 I 9 0.831 2 1.1 I 7 
diE·k eh 2 busy o.98 I 8 2.5 I 9 o.9 I 5 1.9 7 1.3 8 
disk eh 6 busy 7 1.9 I 7 0.68 4 1.1 I 4 o.69 I 4 I 0.8 I 

::ny disk eh 1.7 
I 

14 4.2 15 1.5 I 9 2.9 11 1.9 12 
élny disk + idle 0.4 3 2.2 1 4 0.66 4 1.1 4 o.16 I 5 
ony seek eh 2 1 • 6 

I 13 3.2 I 12 1 .2 I 7 2.9 I 11 2.9 19 
i'lny seek eh 6 1 • 2 10 3.4 12 1.1 6 2.2 I 8 o.93 I 6 
any seek 2. 7 I 22 6.3 1 23 2.3 I 13 t1.9 17 3.6 24 
nny seek + idle 0.75 6 2 .1 8 1 . 1 6 2.2 8 1.9 

I 
12 

nny t0pe + Any disk 0.92 1 8 2.5 I 9 1 •. 1 I 6 1 .o I 4 1.3 8 
idle + no fast rjo 2.0 

I 
17 5.9 I 21 4.9 I 28 8. 7 I 31 2.8 

I 18 

seek unit 20 5 7 4 6 5 
unit 21 1 1 0 1 1 
unit 22 6 3 3 2 3 
unit 60 4 3 4 3 3 
unit 61 0 0 0 0 0 
unit 62 6 5 2 4 3 

seek 760 761 ·162 12 11 7 9 8 
e ~60 ~62 _seek ;661 18 8 5 6 5 

seek /20/21/22/61/60; 62 21 18 12 14 13 

élrm-movements 
per/ sec op alle 
system packs te 
:;c1men: 4.8 - 2.9 - -
tijdsduur/.movement 46 ms 43 ms 
verhouding seeks 
zonder/met 

2.4/1 2.2/1 3.2/1 3.0/1 3.1/1 arm-movement 

..... , -· .,...., . .,..",_ .. _ , .. ~.-· ,_._ .... ~-~-·--~--- --· . .., --»,.,...- ----· _____ .. ·~---·-·· ._- ,._. 
-··---------~- ~-------· --... ·--~---· ----·-----~---H· -· ---·-·----·--------------· - ···- ----·----- ·---

1\.) 
Vl 
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Conclusies 

Het aansluiten van de hardware monitor heeft problemen bij 

het rnain frame van de CDC 3500. Tijdens de periode dat de h:;.rd1vare 

monitor '>Jas a~angesloten is het computersysteem 5x do1-1m gegaan. 

Deze problemen zijn volgens de Technische Dienst alleen te vermijden 

als de signaalaftasting op een speciale rnanier zal geschieden 

(b.v. gebruik van z.g. "current probes"). 

Het inzicht betreffende bottle-neck situaties is niet volledig 

tot z'n recht gekomen. De gegevens tonen aan dat bij de conditie 

waaronder de meting heeft plaats gevonden de belasting van de 

processor zeer hoog >·Jas en vermoedelijk bep2lend is voor het 

gedrag van het systeem. Andere componenten van het systeem komen 

in deze situatie minder aan de beurt. 

Gedurende een periocle van 12 uur is een bezetting Vém de processor 

gerealiseerd van 71 ;'a. 
Bekend is dat het werkaanbod te weinig is geweest om de computer 

vol (vol wil zeggen een gemiddelde MPF van 4,5 ~ 5) te beladen. 

i"Jaarorn de andere perioden een lagere bezetting voor de processor 

opleveren is niet na te gaan omdat de accounting over deze periode 

verloren is gegaan. 

Uit de gegevens van de hardware monitor is een fout in de standaard 

software gelokaliseerd en een verkeerde plaatsing van een system

file. 

Oprn: Op grond van het feit dat de CPU, een aantal uren achtereen op 

een aantal dagen, een bezetting had van 80 ~ 85 %kunnen we, 

mede omdat de bezetting van de periferie daarintegen relatief 

lék'i.g Wél,s, konkluderen dat de computer CPU-bound was. 

Versnelling van de perifere apparatuur zal dan ook niet veel 

kunnen bijdragen in de vergroting van de maximale througput. 

Bekijken we n.l. de gegevens in de tabel van rna/di dan zien 

we de volgende overlaps met idle: 5% any tape + idle 

3 % any disk + idle 

6 % any seek + idle 



- 27 -

Gaan we nu uit van twee maal zo snelle perifere apparatuur dan 

zal de througput met minimaal 5+~+6 = 7 % (als we aannemen dat 

de MPF over de periode 5 was). 

Zoals uit de tabel valt op te maken zijn de overlaps met idle 

de laatste drie dagen wat ongunstig hetgeen te wijten is aan 

de vmarschijnlijk over de gehele deg relatief lage MPF (waardoor 

het effekt van de multiprogramming minder is). 

Er zijn echter redenen aan te voeren om wel snellere perifere 

apparatuur te nemen. Het belangrijkste argument daarbij is de 

doorlooptijd van individuele jobs. Om dit te verduidelijken nemen 

we een fictieve job; deze job is tijdcritisch en heeft daarom 

class ~ (emergency). 

Deze job besteed 30 % van ZlJn tijd aan CPU werk en 70 % aan I/0. 

Versnellen \...re nu de I/0 met een faktor 2 dan zal de job er 

~ = 35 % sneller uit kunnen komen, ten koste van jobs in de 

andere classes. 

Een tweede argument is de mogelijkheid tot verlaging van de MPF 

waardoor core afgesloten kan \...rorden. 

~it is de hoogste prioriteit welk een job kan krijgen (er zijn 

5 classes). 
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Software monitor voor de CDC 30001 onder "Master" 
================================================= 

Doel: 

Het verzamelen van gegevens omtrent de performance en het gebruik 

van de CDC 30001, dit om eventuele bottlenecks op te sporen en 

om het effekt van verandering in de hardware configuratie danwel 

het werkpakket te constateren. 

Daartoe zijn een aantal elementaire gegevens noodzakelijk zoals 

hoeveelheid idle, O.S state, channel bezetting, unit bezetting 

en wachttijden voor de diverse componenten. 
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Beschrijving van de werking van het Operating Systeem (o.s) 
=========================================================== 

Job flow: 

1) 

2) 

3) 

job gaat kaartlezer in 

het o.s zorgt dat de informatie van de kaarten op disk komt 

het o.s haalt de job in core. De aanleiding tot deze stap 

is dat er in eerste instantie voldoende geheugen, tapeunits 

en diskunits ter beschikking staan om aan de eisen van de 

job te voldoen en in tweede instantie omdat de job kennelijk 

aan de beurt is (er kunnen n.l. nog vele andere jobs op disk 

staan) 

4) de job wordt nu deze in core is verwerkt 

5) de output die tijdens het verwerken ontstaat wordt wederom 

op disk gezet 

6) indien de job klaar is, en daarmee dus alle output op disk 

staat, zorgt het O.S dat de op disk staande output naar de 

print er gaat. 

We zullen nu de verwerking van een in core zijnde job bekijken. 

Een job bestaat uit rekenwerk. De voor het rekenwerk benodigde 

informatie staat op disk of op tape. Het halen van de informatie 

van tape of disk (in het algemeen van perifere apparatuur) -vrordt 

geregeld door het O.S. Laten ~.,re nu aannemen dat een job informatie 

van tape nodig heeft. Een dergelijke opdracht, i.e. een leesopdracht, 

heeft een speciale code waardoor het O.S wordt geactiveerd. 

(De overgang van een gebruikers programma naar het O.S wordt een 

interrupt genoemd). 

Het O.S gaat nu bekijken wat de job wil dat er voor hem wordt gedaan. 

Hetgeen in dit geval normaliter zal resulteren in een opdracht aan 

een tape unit om de gevraagde informatie in te lezen. Dit opdracht 

geven aan de tape unit duurt echter zeer kort. Nu hangt het ervan 

af wat er met andere jobs in het systeem aan de hand is. Het kan 

zijn dat alle jobs staan te wachten op informatie, er is dan in 

wezen geen werk voor de CPU. 
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Er is echter altijd é~n heel klein programma aanwezig, dat idle 

heet, wat in dat geval aan het 'werk' gaat. 

Zojuist zijn 11e ervan uitgegaan dat er geen werk voor de CPU was, 

is er wel werk dan krijgt een van de jobs die verder kan de CPU. 

Na enige tijd is de leesopdracht door de tape unit uitgevoerd. 

De tape unit geeft nu een signaal aan de CPU dat hij klaar is. 

De job die op dat moment bezig is wordt nu onmiddelijk onderbroken 

en het O.S wordt geactiveerd. (De tape unit veroorzaakt dus een 

interrupt). Het O.S bekijkt wat er aan de hand is en de job 

waarvoor de opdracht aan de tape unit is gedaan zou nu ,,jeer verder 

kunnen gaan met rekenen. Veronderstel dat dit gebeurt. Dan zal 

zich de cyclus: rekenen - I/0 opdracht - wachten tot 

I/0 opdracht is uitgevoerd - rekenen 

herhalen tot de job volledig klaar is. 

Het O.S wordt alleen geactiveerd d.m.v. interrupts hetzij dat een 

job een opdracht heeft die het zelf niet kan uitvoeren hetzij dat 

perifere apparatuur klaar is met het uitvoeren van een opdracht. 

Het O.S is een verzamelnaam voor alle mogelijke routines om een 

indruk te geven van de grootte van zo'n O.S: er is een kast van 

2 x 2 meter met hangmappen nodig om de listings van de routines 

in op te bergen. Een van de belangrijkste routines is 'EICRTC'. 

Indien er een interrupt is,wordt zoals bovengenoem~het O.S ge

activeerd dit is dan altijd eerst de routine EICRTC daarna volgen 

meestal een aantal andere routines waarna weer teruggekeert ·..rordt 

naar EICRTC om uit te maken welke job er aan de beurt is om te 

worden verwerkt. 

De flow binnen het O.S is dus: 

userprogramma---7interrupt-?O.S geactiveerd en daarmee EICRTC ~ 

specifieke routines binnen het O.S ---o>terug naar EICRTC ~user programma. 
(andere dan EICRTC) 
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Filosofie 
========= 

Zoals in het hoofdstuk werking van het O.S is uiteengezet ligt de 

verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en afhandelen van I/0 op

drachten bij het O.S. Om dit naar behoren te kunnen doen zijn er 

in het O.S tabellen opgenomen. 

Voor iedere job, geopende file en voor ieder stuk aangesloten 

apparatuur is een tabel waarin kenmerkende gegevens staan. Telkens 

nu als er een opdracht wordt uigevoerd '\·:orden de bij de opdracht 

behorende tabellen bijgewerkt. 

Na mijn cursussen in Frankfort in november '72 leek het mij de 

elegantste methode om gegevens te verzamelen over het al dan niet 

bezig zijn van I/0 apparatuur op die plaatsen waar het O.S zelf 

die gegevens bijwerkt in haar tabellen. Op die plaatsen zou dan 

een klein stukje programma (dus een onderdeel van de totale in 

het O.S aanwezige monitor) moeten worden tussengevoegd. 

De monitor zou n.l. een minurnurn aan extra CPU tijd consumeren. 

Deze filosofie bleek echter niet haalbaar, daar zijn een aantal 

redenen voor aan te wijzen: 

1) Het zal duidelijk zijn dat toepassing van bovengenoemde 

filosofie op een groot aantal plaatsen in het O.S toevoe

gingen noodzakelijk maakt. Dit op zich is nog niet hinderlijk 

mits maar duidelijk vaststond op welke plaatsen de toevoe

gingen zouden moeten worden aangebracht. 

Dit laatste is niet het geval mede omdat de manuals van CDC 

verre van volledig zijn. Het gevolg is dan dat men wel een 

aantal goede plaatsen vindt maar dat men bij lange na niet 

h'eek of men alle plaatsen waar toevoegingen zouden moeten 

komen gevonden heeft. Het h;am regelmatig voor dat er op 

5 plaatsen toevoegingen waren gedaan voor het meten van één 

item (b.v. disk unit ·wordt geactiveerd) terwijl men dan nog maar 

moet hopen dat er niet nog meer zijn. 
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2) In tegenstelling tot een normaal programma dat men 3 x daags 

kan testen vergt 1 keer testen van de monitor + een halve 

week. 

Voordat n.l. getest kan worden moeten in totaal 4 nogal lang

durige jobs gedraait worden (normaliter vergt dat 2 dagen) 

om de monitor in te passen in het O.S. Een andere moeilijkheid 

is dat de monitor alleen getest kan worden op een systeem waar 

geen produktie op draait. 

Het ter beschikking krijgen van een systeem om te testen is 
ll.:J'-\1 ,. 

soms vrij eenvoudig waardoor men een systeem krijgen wanneer 

men \~il. Het komt echter ook voor dat men er een week op moet 

\lachten omdat de machines slecht draaien. 

Eind mei ben ik overgegaan op een andere filosofie. 

Deze onderscheidt zich van de vorige op een aantal punten: 

1) het aantal punten waar toevoeging vereist is wordt drastisch 

gereduceerd 

2) i.p.v. een specifieke toevoeging op een specifieke plaats in 

het O.S een toevoeging die '""ordt doorlopen als het O.S klaar 

is met afhandeling van een interrupt waarbij het dan wel nood

zakelijk is om voor iedere mogelijkheid na te gaan of het O.S 

daaraan iets heeft veranderd 

v.b. Het O.S maakt een tape unit aktief: 

a) bij de eerste filosofie wordt dan een heel klein stukje 

van de totale monitor doorlopen 

b) bij de huidige methode wordt één keer de hele monitor 

doorlopen. Eenvoudig omdat men niet kan raden wat het 

O.S heeft gedaan moet men nu alles wat voor de metingen 

noodzakelijk is checken en bijwerken. 

3) Doordat de monitor iedere keer wordt doorlopen als er een 

interrupt is geweest, zal het gebruik CPU-tijd t.g.v. de monitor 

aanmerkelijk groter zijn. 

4) Door het geringe aantal toevoegingen zal de aanpassing van de 

monitor aan nieuwe releases van het O.S beduidend minder zijn. 
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Het eigenlijke extraheren van gegevens over een 
vast instelbaar tijdsinterval. 
De informatie nodig voor de meting wordt uit 
de tabellen van het O.S gehaald en geaccumuleerd 
in een tabel t.b.v. de monitor (MONTBL). 

Routine voor het periodiek wegschrijven van 
de gecumuleerde gegevens in de MONTBL naar 
een diskfile (MONFL). 

Het normaliter één maal per dag dumpen van de 
informatie op de MONFL naar een bepaalde tape 
voortaan primary tape genoemd. 
(Multifile-reel format) 

Het dupliceren van informatie van de primary 
tape naar de secundary tape. Hetgeen nodig is 
om informatie voor langere tijd te kunnen 
bewaren. (niet automatisch). 

Analyse van de secundary tape (niet automatisch). 

Voor toelichting zie volgende pagina. 
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ad 1. Zoals uit voorgaande hoofdstukken is gebleken wordt de monitor 

doorlopen als er een interrupt is afgehandeld. 

In de monitor is een plaats gereserveerd waarin staat wat de 

tijd is waarover gecumuleerd moet worden. 

Indien die tijd verstreken is moet de routine itMON geactiveerd 

worden (äMON kan in deze beschouwd worden als een normaal pro

gramma met als bijzonderhe~d dat het altijd in het geheugen aan

wezig is) en wel zo snel mogelijk opdat het tijdsinterval tussen 

2 opeenvolgende aanroepen van tMON zoveel mogelijk constant is. 

Door itMON een zeer hoge prioriteit te geven zal in bijna alle geval

len *MON direkt geactiveerd <·:orden bij het verlaten van het O.S 

indien dit dan ook gewenst was. Zou itMON geen hoge prioriteit hebben 

dan is het niet denkbeeldig dat de spreiding van de tijd tussen 

twee aanroepen erg groot kan Horden. De oorzaak daarvan is gelegen 

in het feit dat er behalve itMON nog meer jobs en routines in het 

systeem aanwezig zijn die de CPU nodig hebben en die dan -e1ellicht 

een hogere prioriteit zouden hebben. Is itMON eenmaal actief dan 

werken itMON en de monitor in het O.S autonoom. 

Het is dan ook zo dat itMON door de monitor in het O.S gewoon mee 

gemeten wordt als ware het een willekeurige job. 

Niet in alle gevallen is het ·v1enselijk om gegevens van de monitor 

te krijgen, dit kan het geval zijn als een systeem gebruikt 1\'ordt 

om te testen. Om daar wat aan te doen kunnen een aantal z.g. 

jumpkey's gebruikt worden. Jumpkey's zijn schakelaars op het 

console van de computer. (De status van deze schakelaars wordt 

in de monitor in het O.S telkens onderzocht). 

Jumpkey 4 aan: zet de monitoring stop hetgeen inhoud dat *MON 

niet Hordt aangeroepen en dat het overgrote deel 

van de rest van de in het O.S aanHezige monitor 

1:ordt gedeactiveerd. 

Jumpkey 5 aan: zorgt ervoor dat de informatie op de MONFL naar 

primary tape wordt gebracht en treedt dus in 

plaats van de datumverandering met dat verschil dat 

tevens de monitor vordt gedeactiveerd. 

Jumpkey 6 aan: zorgt ervoor dat de monitor \'iordt gereactiveerd. 

Details over de monitor vindt in appendix B en C. 
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ad 2. Een resident task (lkMON) dat zorgt voor het 'ltlegschrijven van de 

onformatie naar disk en bij datumverandering automatisch om een 

tape vraagt om de gecumuleerde informatie op disk weg te schrijven 

op primary tape (waarop e.v.t. al een aantal dagen c.q. files aan

wezig kan zijn). 

ad 3. Een dupliceer programma primary to secondary tape; dit programma is 

nodig om het mogelijk te maken informatie voor langere tijd te 

bewaren. Indien n.l. de primary tape vol is gaat de overige informatie 

op disk die nog niet gecopieerd is verloren en wordt de volgende dag 

de volgende c.q. file aan het begin van de tape vanaf laadpoint weg

geschreven, zodat alle informatie wordt overschreven. 

ad 4. Het analyse programma dat de gegevens normali ter van seconda,ry tape 

haalt maar ook direkt van de primary tape gebruik kan maken. 

(De opbouw van beide tapes is identiek). 
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De output van de monitor 
======================== 

Het analyse programma levert t1·;ee rapporten 

1) een rapport over de meer algemene gegevens van het systeem 

2) een speciaal rapport met kenmerkende gegevens over d~ diskunits. 

ad. 1. Practisch alle gegevens zijn in percentages uitgedrukt met 

uitzondering van de kolom 'MPF' en 'READY'. 

De kolommen 'MPF' en 'READY' dienen door 100 gedeeld te 

worden om de werkelijke aantallen te krijgen. 

ad. 2. Van iedere diskunit zijn drie kenmerkende gegevens opgenomen 

waarbij: 

- in de eerste kolom het gemiddeld aantal opdrachten dat per 

seconde is uitgevoerd op die unit 

in de tweede kolom de bezettingsgraad van die unit 

in kolom drie het gemiddeld aantal opdrachten dat op die 

specifieke unit staat te wachten omdat de unit bezig is 

een andere opdracht uit te voeren. Om het aantal wachtenden 

te bepalen moet deze kolom eerst door een faktor 10 gedeeld 

worden. 

Opm. 1. De tijd die gegeven is in de eerste kolom heeft als indeling 

uren/min/seconden in tientallen. 

We zullen nu iedere kolom in het algemene rapport kort toelichten. 

Kolom 'O.S' 

Kolom 'IDL' 

Kolom MPF 

• . 
: 

deze geeft het percentage van de tijd aan dat 

het O.S bezig is. 

deze geeft het percentage van de tijd aan dat 

nog het O.S nog user programma's gebruik konden 

maken van de CPU. Idle time ontstaat 1'anneer alle 

jobs staan te 'i/achten op informatie van bui ten de CPU. 

geeft het gemiddelde aantal jobs die in het systeem 

aanwezig zijn. 



Kolom READY 

Kolom 'idle + un' 
en kolom 'idle + eh' 

Kolom any eh 

en kolom any un 

Kolom eh 0 enz.: 
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geeft het gemiddeld aantal in het geheugen aan

wezige jobs die staan te wachten op de CPU maar 

niet aan de beurt b1amen omdat andere jobs voor 

gingen op grond van hun prioriteit. 

(Het zal duidelijk zijn dat met deze definitie 

het aantal jobs dat ready is nooit groter kan 

zijn dat de maximale MPF-1). 

deze geven de tijd aan dat idle en tevens 

één of meer diskunits resp. kanalen bezig 

zijn. 

deze kolommen geven het percentage van de tijd 

aan dat één of meer kanalen resp. diskunits 

bezet zijn. 

geeft de bezetting van de afzonderlijke kanalen. 

Voor de gebruiker van het programma zijn een aantal faciliteiten 

ingebouwd waardoor men zelf kan bepalen, 

a) welk rapport(ten) men wenst, 

b) van welke dag, 

c) van welke periode binnen de dag en 

d) van de mate van gedetailleerdheid. 

b.v. beide rapporten 

datum 23 augustus 

van 8 uur tot 20 uur 

met intervals van een i uur 

hetgeen dan resulteert 12.2 = 24 regels gegevens 

voor beide rapporten afzonderlijk. 

Opm.: Een voorbeeld van de output van beide rapporten vindt u op 

de volgende pagina's. 
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Aanvullende gegevens hardHare monitoring 
====~===~=============================== 

Gemeten gegevens 

Appendix A 
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Indien de relatie 2f gebruikt is, wil dit zeggen inclusief or. 

CPU gebruik door applicatie programma's. Kenmerk is program-state 

en ISR niet gelijk 1. 

- CPU gebruik door eperating systeem. Kenmerk is monitor-state. 

- CPU-idle. KeTh~erk is program-state en ISR gelijk 1. 

- bezetting tape kanaal 4 2f 5. 

-bezetting tape kanaal 4 ~ 5 (beide tegelijk). 

-bezetting tape kanaal 4 2f 5 ~ idle. 

- bezetting disk kanaal 2. 

- bezetting disk kanaal 6. 

- bezetting disk kanaal 2 of disk kanaal 6. 

- bezetting disk kanaal 2 2[ di kanaal 6 en idle. 

- bezetti~g seek kanaal 2. 

- bezetting seek kanaal 6. 

- bezetting seek kanaal 2 of kanaal 6. 

- bezetting seek kanaal 2 of kanaal 6 en idle. -
- bezetting disk kanaal 2 of disk kanaal 6 of seek kanaal 2 of -

seek kanaal 6 ~ tape kanaal 4 2[ tape kanaal 5. 

- bezetting disk kanaal 2 of disk kanaal 6 of seek kanaal 2 of - -
seek kanaal 6 2[ tape kanaal 4 2[ tape kanaal 5 ~ idle. 

- seek unit 20 

- seek " 21 

" " 22 

" " 60 

" " 61 

ft tf 62 

ft " 20 Ei 21 of 22 -
" " 60 Ei 61 of 62 

" " 20 Ei 21 of 22 2[ 60 of 61 of 62 
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Aansluitpunten 
============== 

Punt kabel functie aans 1 uit punt 

1 1 ISR bit 2 1COA3-AR 

2 1 1 1COA3-AW 

3 1 0 1COA3-AQ 

4 1 monitor state 1COAO-AS 

5 2 tape kanaal 4 busy 2B1B5-BD 

6 2 " " 5 " 2B1B5-BM 

7 2 disk " 2 " 2B1A5-BB 

8 2 " " 6 " 2B1B5-BB 

9 3 on cylinder un 20 A11-H 

10 3 " " 21 " 
11 3 " " 22 " 
12 3 " " 23 n 

13 4 H " 24 " 
14 4 " tl 25 " 
15 4 " " 26 H 

16 4 " " 27 tl 

17 7 " n spare " 
18 5 " " 60 " 
19 5 " " 61 " 
20 5 " " 62 H 

21 5 " " 63 " 
22 6 " " 64 " 
23 6 " " 65 " 
24 6 " " 66 " 
')!:': t:. " " 67 " -_, "~ 

26 8 " " spare " i 
i 

27 ready unit 20 B11-H t 
i 

28 tl 21 " 
29 " 22 " 
30 " 23 " 
31 " 24 " 
32 " 25 " 
33 " 26 " 
34 11 27 11 

35 " spare " 
36 H 60 " 
37 " 61 " 
38 " 62. " 
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Punt kabel functie aansluitpunt -
39 ready unit 63 B1 î-H 

40 " 64 " 
41 " 65 " 
42 " 66 11 

43 11 67 11 

44 11 spare " 
45 21 lead adress (seek) kanaal 2 2C24B 

46 22 kanaal 2 unit code bit 2 2!16B 

41 22 1 2I15B 

48 22 0 2I14B 

49 11 lead adress (seek) kanaal 6 2C24B 

50 12 kanaal 6 unit code bit 2 2!16B 

51 12 1 2!15B 

52 12 0 2I14B 

53 23 kanaé',l 2 adres s register bit 19 2D22D 

54 23 18 2D23D 

55 23 11 2D24D 

56 23 16 2D25D 

57 24 15 2D26D 

58 24 14 2D27D 

59 24 13 2D28D 

60 24 12 2D29D 

61 13 kanaal 6 adress register bit 19 2D22D 

62 13 18 2D23D 
,~ 

î3 n 2D24D ü.) 

64 13 16 2D25D 

65 14 15 2D26D 

66 14 14 2D27D 

67 14 13 2D28D 

68 14 12 2D29D 



Tol-I Functie 
Jor 

1 ICPU-bezetting applicatie proeramma's!P1 + P2 + P3-"A1 A 1 + P4 ~ A2 ~ T1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

CPU-bezetting eperating sycteem 

CPU-idle 

Kanaal 4 of 5 bur;y 

Kanaal 4 of 5 busy en idle 

Kanaal 4 en 5 busy 

Di8k kanaal 2 busy 

Disk konaal 6 busy 

Disk kanaal 2 of 6 busy 

Disk kanaal 2 of 6 busy en idle 

Seek kanaal 2 

Seek kanaal 6 

Seek kanaal 2 of 6 

Seek kanaal 2 of 6 en idle 

Tape kanaal 4 of 5 bm-:y en 
(disk kanaal 2 of 6 busy of seek 
kanaal 2 of 6) 

Kanaal 4 of 5 of 2 of 6 bu::>y of 
seek kanaal 2 of 6 en idle 

Seek unit 20 

Seek unit 21 

Seek unit 22 

Seek unit 60 

Seek unit 61 

Seek unit 62 

Seek class-A kanaal 2 

Seek class-A kanaal 6 

Seek class-A 

.. _, --------- -- ---------------~----~----------------·-

Ptl --t T2 

P4 + A1~ A3-+F1 -4T3 

P5 or P6 ----t ~1-4 F2 -4 T4 

F2 + F1 _, A4-+ T5 

P5 + P6-+ A5~ T6 

P7~T7 

P8~T8 

P7 or P8-+ ~2-+ F3---+ T9 

F3 + F1-----\> A6-+ T10 

X1 or X2 or X3~ ~3 X4 or X5 or X6 ~ ~4 X7 or X8 or X9~ ~5 
~3 or ~4 or ~5 __" ~6 ___, F4-+ T11 

X10 or X11 or X12-- ~7 X13 or X14 or X15........., ~8 X16 or X17 
or X18-'t ~9 ~7 or ~8 or ~9--" ~10~ F5~ T12 

F4 or F5___, ~11 _" T13 

~11 + F1 ~ A7----t T1Ll 

~11 or F3~~12 ~12 + F2-tA8~ T15 

F2 or F3 or ~11 ___.., 013 
~13 + F1--->A9~T16 

X1 --" T17 

X2 ~ T18 

X3 ~ T19 

X10 -4T20 

X11 -4T21 

X12 -4 T22 

X1 or X2 or X34 ~14~T23 

X10 or X11 or X12~~15--7T24 

~14 or ~15_, ~16---4T25 

-----------------

Opmerkingen 

F1 = CPU-idle 

F2 = tape busy 

F3 == disk busy 

F4 = seek kanaal 2 

F5 = seek kanaal 6 

~11 = any seek 

~14 = seek class-A kan. 2 

~15 = seek class-A kan. 6, 

" ~ 
" 0 " ~ " ~ u m 
" 0 " ~ u ro 

" H m 
" 0 " ~ " ~. " ~ 
" ro " ~ " ~ " ~ " ~ u ro " ~ " " < 
" 0 
" 0 " ~ " " ~ 
" ro " ~ " -" ~ " ~ " ~ 
" 0 " ~ " ~ " ~ " ~· u ro " ~ 

~ 
~ 
~ . 
~ 



'Tel
ler 

Functie 

Logic 8000 

Gebruikte symbolen: 

Pn = meetpunt 

An = and gate 

~n = or gate 

----·---------------·-------·----·--·--------·-------· 

P9 + P27~X1 P10 + P28~X2 P11 + P29-H3 P12 + P30-4X4 

P13 + P31-4X5 P14 + P32~X6 P15 + P33-4X7 P16 + P34-H8 

P17 + P35~X9 P18 + P36-tX10 P19 + P37~X11 P20 + P38-4X12 

P21 + P39--tX13 P22 ·+ P40 --tX14 P23 + P41 ~X15 P24 + P42 -4X16 

P25 + P43-4X17 P26 + P44-=tX18 

Fn =Fan-out (vermedigvuldigen van fignalen) 

Tn = Teller 

Xn = And gates van de 8000 Logic 

··~h ~-·-"--·- ----·· ----~---~---- ---·--~·--·~---- ··- -- ~-

Opmerkingen 

,. 

'd 

~ 
V1 



;.... 

ü 

E 
(j) 
(j) 

D. 
p, 
(j 
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(\J 

,--j 
("j 
C1 
~--: 
{L. 
r~ 

~ 

·rl 
'TI 

t:..:J 
r: 

"' Q) 

Ç!'! 

. -~l 

0 0 ..... 0 
c-4 

0 
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Appendix B 
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Beschrijving van de routines in state 0 en van ii:MON. 
=================================================== 

De idjziging in SINTO 

Deze wijziging is noodzakelijk om er voor te zorgen dat ii:MON niet 
'r:ordt aangeroepen tijdens het autoloaden (dit gebeurt d.m.v. het 
veld TETAUTO 'at bij :cutoloaden de Haarde 55 heeft en dat gereset 
··ordt tot o). 

Het call programma voor ii:MON 

Deze routine bekijkt of de tijd voor een volgende write is bereikt, 
(de tijdsduur is instelbaar d.m.v. het veld CH20S) is dit het geval 
dan wordt de datum en de tijd in de MONTBL gezet; in de MONTBL ctaat 
de informatie die naar disk wordt è·;eggeschreven. 

Er zijn echter een aantal condities waardoor ondanks dat de tijd 
verstreken is ii:MON niet vJOrdt aangeroepen. 

t.w. 1) het veld MONBTR f 0 dit houdt in dat ii:MON bezig met het 
dumpen op tape. 

2) NOriTT f 0 dit houdt in dat de monitoring is stopgezet 
hetzij d.m.v. jumpkey 5 hetzij d.m.v. jumpkey 4. 

Flo·chart met NOMIT in combinatie met jumpkey's. 

a 
NOMIT 1 

a 
NürflT -1 

Nür.ITT 02 



De routine MIDL 

Deze dient om de hoeveelheid idle te bepalen met de daaraan verbonden 
overlaps t.>·j. any unit en any channel, en om de starttijd van het O.S 
vast te leggen (in OSTINJE). 

De hoeveelheid idle wordt gecumuleerd in woord 9 van de MONTBL. 
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De hoeveelheid idle + any unit Hordt gecumuleerd in woord 8 van de MONTBL. 
De hoeveelheid idle + any channel vmrdt gecumuleerd in woord 10 van de MONTBL. 

Er is geen unit bezig indien 'ANSEEK = 0'. 
Er is geen channel bezig indien 'OVLCH = 0'. 

De starttijd van idle wordt vastgelegd in de routine MONITOR. 
Alle andere velden v2n de M:ONTBL ~:orden bijgewerkt in de routine MONITOR. 

De routine SSTTORE en RSTORE dienen om de inhoud van de diverse regi2ters 
te saven. 

De routine MONITOR 

In het algemeen is de werkwijze voor alle stukjes programma van de 
monitor gelijk t.w. 
eerst ;-mrdt de oude waarde van de MONTBL geupdatet en vervolgens wordt 
gekeken vrat de act i vit ei t van dat moment is (b.v. act i v, nonact i v) , 
deze wordt opgeslagen in een t;:;bel die later gebruikt vwrdt bij het 
updaten zoals boven vermeldt. 

De monitor kan men opgesplitst denken als besti:lande uit een aantal 
delen t. '·:. 

een deel dat zich bezig houdt met de k.:malen 
" " " " " " " de units (disk) 
" " " " " " " de readystring 
" " " " " " " de MPF 
" " " " " " " de o.s time 

een deel dat bekijkt of idle wordt aangeroepen. 

Indien jumpkey 4 of 5 gezet zijn, Haardoor NOMIT /: 0, Hordt de monitor 
niet verder doorlopen. 

Er zijn een aantal geheugenvelden gereserveerd t.·'. 

a) 20.2,r_d~ ~a_gal_e_g 

in de MONTBL de woorden 13 t/m 20 voor de k::malen 0 t/m 7. 
de CHSTBL (de channel start table) lengte 8 1·JOorden voor de kanalen 0 t/m 7. 
Bij het verlaten van de monitor hebben deze velden de wcarde 0 als 
het kanaal ni2t bezig is en de kloktijd als het kanaal "\iel bezig i:~. 

Een kc':maal is bezig indien bit 23 van het eerste 'word van de CHTBL 
(channel table) op staat. 
OVLCH (overlap channels) is bij het verlaten van de monitor 0 indien 
er geen k.·:maal bezig is en bevat de kloktijd indien er een kanaal 
bezig ü::. 



b) _yo2r_d~ ~ni_tE_ 

ANSEEK voor dish' is overeenkomstig OVLCH voor de kanalen. 

De plaatsen 21 t/m 68 in de MONTBL zijn gereserveerd voor de unit;;~ 
vmarbij iedere unit drie opeenvolgende woorden is toebedeeld 
waarbij in het eerste woord het aantal opdrachten l'Jordt gecumuleerd 
in het h:eede vmord de bezettingc;tijd \vordt gecumuleerd 
en in het derde ,,roord de wachttijd voor de unit t:ordt gecumuleerd. 

FCITBL (16 woorden) bevat de FCI (file adres) waarvoor de unit bezig 
b, indien niet bezig is dit veld 0. 

UNITSTEL (16 •·morden) bevat de bij de FCI behorende starttijd. 
(Heeft alleen betekenis :1ls het overeenkomstige veld in de FCITBL f, 0). 
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111ThffiER ( 16 woorden) bevat het aantal opdrachten dat op de desbetreffende 
unit moet vachten tot deze vrij is. 

In dit gedeelte v::m het programma worden de indexregisters als volgt 
gebruikt 

B1 voor pl·èat:3 in de unittables 
B2 voor plaats in FCITBL, illHTSTBL en lJUMBER 
B3 voor plaa.ts in de MONTBL. 

Globaal blokdagram 

1: STUNIT 
nee 

1: NODISK 

nee 

1: ENDUNITS 

1: NOREQPR 

1: NEXTUNIT 



c) 2o~r_d~ r.e~,yc,irj.n,g 

is ~·mord 7 in de MONTBL gereserveerd. 

REDNUM ÜJ aantal taskr1 in re2dydring. 

READT ü-: de tijd dat dit 8tuk voor het lo.atst doorlopen is. 

Het veld READYPTR geeft het begin oan van de reodystring. 

d) 2o~r _d~ NPE. 
iG woord 6 in de MONTBL gereserveerd. 

J'I'l'WM is eant'11 jobs initioted. 

JTTIME zie READT. 

JTBLSZ geeft de lengte van JTPOOL aan. 
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JTPOOL bevat de CIT Etdres:-:en v:::n de geïni tialiseerde jobs voorzover 
aam-Jezig. 

e) 2o~r_i§}~ 

indien idle de t2sk ü die "control" krijgt - ordt de huidige tijd 
gedored in het veld STTIKDL. ( st2rt time idle). 

De routine kMON 

Deze routine bestaat uit t--ee delen t.w. 

een gedeelte dnt iedere x seconden de MONTBL op disk zet 
en een gedeelte dat begint bij label 'POT' het-.:elk de informatie van 
disk op Ü\pe zet. 

Blokdiagram bij normale verwerking (geen autoload, jumpkeys of datum
verandering). 

zero MONTBL 

haal control rec. 
van disk 

schrijf gegevens 
rec. 

update control rec. 



Autoload: 

Datumveranderin,g: 

Jumpkey' ': 

pag. 5 

W::1nneer er zojuist autolaad ge:Jeest is, is het veld 
TEST f 0 dit heeft tot gevolg dat de MONFL (diskfile) 
geopend 1rmrdt en dat het higheet block ''ritten op 
z'n maximum wordt gezet. (Dit is noodzakelijk omdat 
anders moeilijkheden kunnen ont l3taan bij de eerste 
schrijfopdracht). Dnarna krijgt 'TEST' de Haarde nul 
omda,t de file nu open is. 

Nadat het control record van dü3k is gelezen rHordt 
bekeken of de d8tum in het record ijk is aan de 
d0tum van dat moment, is dit niet het geval dan 
vwrdt naar label 'POT' gesprongen, tenzij de '.';aarde li: 
van de datum in het control record bestaat uit nullen • 

Indien jumpkey 5 gezet ü/vms waardoor NO:MIT de >·marde 
min één heeft --ordt eveneens naar label 'POT' ge
,~prongen. 

(Jumpkey 5 hield in stoppen en dumpen op tape). 

Blokdiagram voor het gedeelte dat de dump verzorgd. 

ja 

REWIND TAPE 

nee 

nee 

De records op tape 1vorden geblokt met een verhouding L1 op 1. 
%Nullen impliceren in dit geval dat er geen informatie op disk staat dientengevolge valt er niet te dumpen 

op tape. De huidige datum wordt nu geregistreerd als zijnde een nieuwe dag. 



File description 
================ 

De MONFL file bestaat uit een controle record en gegevens records. 

Het aantal te alleeaten sectoren moet groter zijn dat de lengte van de 

dag gedeeld door de tijd tussen opeenvolgende writes + 1 b.v. 
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iedere 20 sec wordt een gegeven record weggeschreven (c.q. 3 vJrites/minuut) 

dus ~3.24.60 + 1 = 4321 sectoren te allocaten. 

Het eerste record op de MONFL is een control record en heeft de volgende 

indeling: 

woord 1 aantal records met gegevens 

woord 2 de datum. 

De indeling van de gegevens records die volgen op het control record 

hebben de volgende indeling: 

woord 1 ' 2 

3, 4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

1 1 

12 

13-20 

21 

22 

datum (in BCD) 

tijd (binair) 

o.s L: t 
1-WF l:nt 

tasks in ready string L nt 

IDLE + any unit L t 
IDLE L t 
IDLE + any channel 2: t 
any unit L t 
any channe 1 L t 
ieder channel afzonderlijk L t 
aantal verrichtte opdracht. L n 

unit bezet L t 
dit voor iedere unit 

afzonderlijk dus totaal 

23 wachtend op unit L nt 3 x 16 = 48 vJOorden. 

69-160 vrij voor eigen onderzoekingen. 

L t = sommatie van de tijd 

L nt = sommatie van het produkt (aantal x tijd) 

L n = som~atie van het aantal 

De sommatie gaat over de periode tussen tl-Jee opeenvolgende schrijf

opdrachten c.q. aanroepen van ~MON. 

De structuur van de MONFL geldt eveneens voor de structuur van de 

files op tape en voor zover het de gegevens records betreft eveneens 

de struktuur van de MONTBL (geheugen t.b.v. de monitor in core). 



Het gebruik van de monitor 
========================== 

Beschrijving van de aansluitpunten 

De routines 1\ITDL en MONITOR zijn opgenomen in TBLSUBR en kunnen 

achter iedere routine geplaatst vJorden. 

De punten in EICRTC zijn: 

1) "RTJ :r.ITDL" dient te komen na de 'DINT' instructie in de routine 

voor Parity interrupt. 

2) "RTJ MIDL" dient te komen na label "EIC.004" in ieder geval daar 
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waar alle bijzondere interrupts behandeld zijn b.v. voor "LDI XTASK,1" 

3) De routine die bekijkt of ti-10N gecalled moet vJorden. Dient te -vmrden 

opgenomen na L:cbel 'EXEC. 700' (Assign a processor) en wel voor de 

eerste ISE of 'delke andere jump b.v. na 'STI RTN.FLG' 

!J) De "RTJ MONITOR" moet komen voor de instructie 'ACR' maar na 

label 'EXIT.001' b.v. na de instructie 'AQE' 

Het punt in SINTO 

Deze dient vlak voor de 'return' macro geploatst te vmrden. 

Men dient er verder op te letten dat de gereserveerde velden in 

tabels goed geplaatst vmrden. 

Het bedrijfsklaar maken 

Dit impliceert het genereren van een library en het alleeaten van de 

disk file (MONFL) plus initialisatie van deze file en de primary tape 

m.b.v. het initialisatie programma. 

Het gebruik na autoloarl 

Normaliter behoeft niets bijzonders gedaan te Horden. 

Men moet echter Hel zorgen dat de primary tape bij het systeem aammzig 

is. Verder kém men m.b.v. jumpkey's op het console 

a) de monitor uitschakelen (jumpkey 4) 

b) uitzetten en tevens de informatie laten dumpen op tape (jumpkey 5) 

c) de monitor vreer in bedrijf stellen (dit laatste kan ook nadat 

jumpkey 5 is gebruikt maar de informatie die da,n naar disk wordt 

vreggeschreven zal door het analyse programma niet behandeld kunnen 

worden. 



Opm.: Het analyse programma moet op ~~n punt aangepast Horden i.v.m. 

de lengte van het interval tussen writes zoals dat is vast

gelegd in het cull programma van ikMON ( CH20S) • 

In het analyse programma wordt n.l. een check gedaan of de interval

tijd niet te veel (d •• z.";:;>-2 sec) wordt overschreden. Indien aan 

die voorwaarde niet wordt voldaan wordt naar TIMEOUT gesprongen. 

Dus moet het veld (normaal 22000) aangepast worden. 
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Het analyse programma 
===================== 

Dit is evenals alle andere routines en programma's geschreven 

in Go:npass. AlhoeHel een hogere taal hier beter op z'n plaats 

zou zijn. Het programma kan zoHel l"lerken met primary als met 

seco.ndary tape, aangezien beide hetzelfde format hebben. 

Het analyse programma zal twee rapporten kunnen leveren t.w. 

een system performance en een unit report. 

Om deze rapporten te verkrijgen moet een stuurkaart(en) als 

input bijgevoegd worden bij het analyse programma. Hierin zijn 

een aantal variabelen te onderkennen: 

1) het soort rapport (systeem, unit, syst + unit) kolom 
s, u, 

1 
SU 

2) de datum waarover men een rapport vrenst kolom 10 
b.v. 18/06/73 

3) het moment van de dag van waaraf men geïnteresseerd kolom 20 
is (in uren) 

-

4) het moment van de dag waarna men niet meer geinte~ kolom 30 -
resseerd is (in uren) 

5) het tijdsinterval (b.v. iedere 60 sec. of iedere 3600 sec) 

2.Cl 2 indien weggelaten: 

2.Cl 3 indien h'eggelaten: 

wordt iedere file 
staat behandeld. 

~-mrdt er begonnen 
van iedere dag. 

die 

bij 

kolom 40 -
60 sec: 0060 

op tape 

het begin 
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ad 4 indien weggelaten: wordt er geeindigd bij het laatste 
record van een dag. 

ad5 indien l·Jeggelaten: 1rJOrdt er dan niet gecomprimeerd 
alleen geconverteerd. 

De output 

Het system rapport heeft een heading waarin behalve het kenmerk 

van de kolom eronder, ook staat of het gaat om aantallen danwel 

om bezettingsgraden in procenten. 

opm. De kolom READY geeft het gemiddeld aantal tasks (niet jobs) 

dat in de ready string staat c.q. st2at te wachten op de CPU 

om verder te gaan met processen. (Het getal moet door 100 ge

gedeeld worden evenals trouwens de getallen in de kolom "MPF" 

om de werkelijke waarde te verkrijgen.) 



Theoretisch is het dan ook mogelijk dat het getal in de ready 

string groter is d2,n het overeenkomstige getal in kolom IviPF. 

In het algemeen echter i"i'Orden de tasks, die niet direkt bij 

de jobs behoren, maar voor zeer korte tijd geactiveerd, zodat 

bij benadering gesproken kan worden van jobs die de ready 

status hebben. 

Van iedere unit v.rorden 3 kemnerken uitgeprint 
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t.w. onder de kolom NR het aantal opdrachten dat per sec is uitgevoerd. 

" 
n 

% de bezetting van de desbetreffende unit. 

]Ji'H het aantal vJachtende~ indien men het getal 
vermenigvuldigd met /10. 

Het analyse progrrua~a werkt met data kaarten waarop aangegeven 

moet zijn Hat voor informatie wordt verv:acht. De data k&-1.rten worden 

oten met een kaart waarin in kolom 1 en verder 'END' staat. 

Nadat een kaart is verv;erkt volgens de specificaties wordt de tape 

gere1"1'ind en een volgende kaart ingelezen. 

Het programma bestaat uit een hoofdprogramma waarin de beslissingen 

worden genomen over de te volgen i·Jeg en een groot aantal subroutines. 

Routine EXTRACTS 

deze routine bekijkt welk rapport gev1enst is. 

Is geen rapport gev·renst dan bekijkt het of het de 'END' 

kecart is. 

input INCH S, SU, U, END 

output :MCON = 1 if S, = 2 if U, 3 if SU 

Routine TRANSFRM 

alle tijden op de kaart zijn in ECD herzij in uren hetzij 

in seconden. Deze tijden worden geconverteerd naar binary 

in millisoconden. 

Van de datum wordt het jaar afgehaald. 

input INCH 

output INCH 
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Routine FINDFILE 

input: tape 
INCR (datum) 

output: het begin van de file met de 

gewenste dag tenzij geen datum gespe

cificeerd is, i.d.g. wordt gestart 

met de eerste file op tape. 

Routine FINDTH~ 

input: begin van de gewenste file 

"FROlvl" 

"PER" 

output: NEXTHRT 

LASTTH'IE 

PER + LASTTIME 

B3 plaats van het logische record in het physieke 

record dat vervmrkt gaat Horden. 

B. het aantal logische records dat over is op de file. 

Er Hordt gezocht naar een logisch record vTaarvan de tijd groter is 

dan de gespecificeerde begintijd ('FROM'). Van elk physiek record 

wordt alleen de tijd in het 2e logische record vergeleken. Indien 

een record is gevonden wordt dit record als basisrecord gebruikt. 

Het record wat nu als eerste ver~verkt gaat worden is het 3e logrecord. 

De eerstvolgende wri te wordt nu NEXTIVRT = PER + LASTTH'!E. 

Haarbij 'LASTTil\'IE' de gevonden tijd in het 2e log ree en 1·Jaarbij 

'PER' de tijd is waarover gecumuleerd moet worden (als gespecifi

ceerd in de inputcard). 

LEES input: tape -
output: nel\' physical record. 

SYSUP/UNUP 

or A = 1 •.p 
~.L EOF (end of 

or A =-1 • I' 

~-'- EOD (end of 

input: B3, UITS, INT1 

output: updatet UITS, IJiJT1 

file) 

device) 

B3 bepaald het logische record vmarmee 'UITS' en 'INT1' geupdatet 

moeten vmrden, Het updaten bestaat uit, de waarden van de velden 

in het logische record bij de a1 aamJezige w2.arde in UITS en/of TI~T1 

te tellen. Haarbij 'UITS' en 'INT' een dubbel -vmord hebben voor 

ieder enkel woord in het record. 



SYSUP met 'UITS' is voor het systern report H&·lrbi j dus de eerste 

20 Hoorden in het record worden behandeld. 

UNUP met 'H1T1 1 is voor het unit report waarbij clus de woorden 

21 t/ m 6,S in het record vJOrden behandeld. 

HRITE In deze routine wordt de editing gedaan voor de output. 

Hetgeen wil zeggen 

a) de tijd berekenen waarover gecumuleerd is 

b) delen door deze tijd 

c) vermenigvuldigen voor de schaalfaktor: 

verm. met 100 voor percentages 

verm. met 1000 voor aantallen per sec. 

verm. met 10 voor aantallen in eenheden 

Vém een tiende 

d) de editing w2~ronder zero suppression. 

ad a) de gecumuleerde tijd is HEXTWRT = L.l\.STTH![E + PER - liE.X:T\clRT 

ad d) bij het unit report Porden 6 vJOorden per 1 unit uit TIJT1 

teruggebracht tot 2 in UNI waarbij deze 2 1-roorden déln de 

volgende inhoud hebben .XX:bYYbZ 

De punt dient als afscheiding tussen de units. 

XX 2.antal/ sec. 

YY = bezettinl<ssgraad ;,~ 

Z = aantal wachtenden :il10. 

Na dat de output verzorgd is vlOrdt IlJT1 en UITS schoongeveegd voor 

een volgende cumulatie, tevens 1-.rordt de tijd vastgesteld vraarbij 

opnieuw een wri te gepleegd moet vrorden (1TEXTTt1RT = LASTTIME + PER). 

CONVTIME input: lasttime 

output: in UITS (+1), UNI (+1) 

In deze routine wordt de binaire tijd omgezet in een BCD tijd 

waarbij de seconden in tientallen worden uigedrukt. 

ZEROSUF input: het A register 

output: het A register 

Alle leidende nullen in het A register -vmrden omgezet in bl<:.nks. 
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Globaal blokdiagram 

analyse programma 

L: STARTT 

UNDEFINED 

L: NEXTFILE 

L: STARTPRO 

L: NORMAL 

L: NOPF:R 

DEFINE FILE 
FOR UNIT 
OUTPUT 

PICK CARD 
VAN INPUT 
FILE 

RTJ 
EXTRACTS 

RTJ 
TRANSJ<'RM 

RTJ 
FINDFILE 

RTJ 
FINDTIME 

IF I END I C.ARD 

NOT FOUND 

NOT FOUND 

REWHID 
TAPE 

RTJ 
LEES 

RTJ 
WRITE 

L: PEND 

EOD 

RTJ 
WRITE 

LASTTIME : = 
TPREC + 2,3 

NEXTWRT : = 
LASTTIME + PER 

WRITE ? 

RTJ 
WRITE 

pag. 13 

L: TIMEOUT 

N 



JA 

L: CON 

JA 

J!. 

JA 

L: NOPER 1 

RTJ SYSUP 

RTJ UNUP 

LASTTIME : = 
TPREC + 2,3 

UlfTIL = 0 

~-----'-----, 

RTJ WRITE 

NEE 

!·!EE 
RTJ WRITE 

SKIP FILE 
FORWARD 

UNLOAD TAPES 
BRING UNIT 
OUTPUT TO THE 
OUT FILE 

END 
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rr:llSU3P MO!J!FV• 11,,S,I,L 
UL'i!':~T I 1 "llS'l" 

!fl'lN!TrlR UJP _'J. 

~TJ ss:tr.àRf 
t:D A NO"'IT 
AZ J, NE ENO~ON 

LD 1\ OVLCH 
1\ZJ ,EO CHST-3 
TMA UR 
58 A G-VL!}H 
EN I 1û .3 
'U;f) MONT!ll,3 
'ë"l A 0 
ST A OVLP.H 
"NT 12,1 
UH ~ ' ') 

E"li 0.1 
CHST L'lA f:H')Hll,1 

AZJ,~="f'l CH1USY 
T'1 A 22'l 
SB A CHST8L 1 1 
QA D '10NTFlL 0 1 

CH~USY lO A GHTqJ_ ,2 
~ZJ,L T .. +4 
~"NII 0 
ST ll CH'H8L ,1 
UJP "'+4 
T"l 1\ 2 2"1 
'ST A f:HSTBl.,1 
ST A OVLf:H 
IN I 7,~ 

IN I 1 '1 
IN I 1 '1 
JSF Ao1 
'JJP CHST 
LOA ANS>'EK 
AZ J, EI) • +S 
TM fl ??'3 
SB A H!'>.EFK 
"'NI 11,1 
RA fl MO'IT"JL,3 
ENII a 
STA fiNSf""K 
'CN I 0,1 
EN J ;) ,;> 
LOl\ UNIJBLLN 
ST 1\ OI'iK 

sru•1n LD/1 UNITTAL,1 
LP I\ UNSOOF 
SB A niS'<UtH 
AZJ ,NE NO'"lTSK 
T!A 2 
i"IJ A DO~ TE 
IN A ?0 
Tilt J 

11/C? 

IJP!)I\ H: I\ NV CHI\'4NEL RU')V TTM~ 

WOORfJ ~ Hl MC!"l T"JL IS 1'\~IV S HA•! 'IF 
L AlJSY 

GEGEVENS RVGEWfPKT El\ IJ~="RVGLG""N'S 

Of NHUWE î,f:GEV~'NS VE~WEPKT 

WAS H>'T KAN I\ AL '1~""ZIG 1/r)QQ >'NT:?Y 
IN HET os zo N":> JU "'P 
UPDATE TOT I'IL CH 1\NI'Fl TI""' 

T<; CHIIN'r::L NU FZIG <:"Jll'"P 

ET START8L=O PEJIEN 'HF:T <>EZlG 

zo TV') IN~ IEN \<IFL BPTG 
INQIFN CD >fN KANAAL IS nAT t\11 
fl<:7IS I'S WOR'JT OVLf:Ht:J 

!NO~=" X~ LOOPT VAN g TOT/METif> 
1\LLF r::H liN~=""LS II>'GEHANOtlO< 
PIC'< '~~"XT GHA"l'I"L 

woo~ng IS ANY 'i EEK 

STApT 0 RDr.FSSING AF U'HT 
THt: FTRST UNITS AREN t T !JISK UNIT 

U"'ITS 1\P>' HA"'lL o::n WITH NO OT Si( 

VAN NCN OISK U'lTT 

PI'R UNIT 

n~n 

Sl3 A 
"U n 
TNT 
~n f1 
TNT 
c'l A 
ST n 
L 1 r, 
L 0 A 
~ZJ,rf) 

ST T 
C'J T 

9H 
Nl='YTF~T lfJ '~ 

SW 1\ 
LP A 

~z J, rn 
"N 1\ 
'?IlO 
cJJP 

'-'~f)LN{ TS LD T 
Lil,, 
Lf> ~ 
AZJ,"1 
T~'l 

'ST Q 

SPD 

1\7 J ,o: '1 
Lî!\ 
Al J, C: (] 
T'H 
S9 il 
T'l T 
Q{\ f] 

T ~: I 
"N 1\ 
I:?tU) 

Lfl A 
LP!\ 
ST A 
THC:: 
ST() 
UJP 

"lOREOPP LDA 
ll7J,C"f") 

Tf-111 
SI) A 
IN 1: 
~A 0 
IN I 
t:NA 
<;TA 
UJP 

N>'XT U•l IT INT 

Resident program in O.S 

2 2'1 
L TI "f 
Nt):~ PfR ,2 

2 '3 
'<:'l"'TPL ,1 
-2, ~ 

NU'I"EP,2 
IJN!TTRL,1 
'A'1f\Prs 
nntJNITS+t 
nrc~o,1 

r, , î 
~jl'"'l T<'C T 
~ ~ f\ 
Nnnrc r 
'l~'lf'PI':S 

rtWUNTTS 

NtJ..,OLD,? 
N"XTFCT 
~Tr.:JJP,~ 

l!"ll TTPL ,1 
ll~'J'JD<'S 

'l'Yt<"OP!;> 
? 2" 
A"l'S"'fK 
't.rTEL,2 
"JC" '( 'iJ~IIT 

"G~TC\L,2 
"+C, 
?~q 

UNPST"L, 2 
:. 1 
M')'~TflL, 1 
-!' î 
1 
M(l•-j TPL.' 
UNTTFlL,1 
f\ ~'l r,pr:- <; 
>'(":T T!lL,? 
??~ 

UN1:TST9L,? 
NFXTUN!T 
Fr.T TriL ,2 
N"">:T!HHT 
U'l 
UNTTSTPL 1 ? 

1 '' MO'lTPL,l 
-1,1 
r 
>'l":fT<'lL,2 
f,j!7'(TlJ"iiT 

' ? -. -

1 J/071 

UDOATE WIICHTTIJO IN QSP THRFI\1 
ZET O~T TN HFT 3F WOOPO VAN nc 
UNIT 

JU'1P IE UNIT NOT BUSV 

SET 1\NYS~FK WHr::N THERE IS 11 U~IT 

81JSY 
J'JMP p= SAMF r:-r; T liS L liST O~Jr. 

UPOAT" TOTAL U~tT EUSV TI~F 
PUT TN zr: Wnopn VAN UNIT GRO>'O 

S"T NEW ~"rT I"l Fr;ITC1l 

UNIT IS ANO ~AS NCT PIJSV~JlJMD 

UNIT IS NOT BIJ'iY BUT WAS 8USY 

UPOATF TOTliL U'ITT BUSV TT~E 

ZC:T IN 2F WOOR!J UI\IT -';ROEP 



,' 
11/07 I 

IS F 1,,2 SP~ r nu-:rn 
UJP •+2 ~z J, '1"" .. + ~ 
UJP Rs:::l\nSTP 11-111 2?'3 

NOIJISK LO A 
'' 

[}JSK, ST~ <; rr TOL 
SB A OIICHT '"1'1110'1 'H J P<;T()P< 
ST A OJSK UJP,T '")'>JlT()P 
.nzJ,EQ Rr"<'lflSTR IJNCOO"' or:: ~ ~77JCOC:·J 

I"l I 1\ 9 1 'HSKU'lT r;r, T :r;?CQC2' 
UJP STUNIT PTCK NEXT UN!T nACHT 'J<="C 

R""ADSTP TH A 221 n~DOF"~ nc T 7 77 77 

ST A l TI ~F nn'H" 1"" c 
.., 

SB I\ REArJT ëy T .JT'1LS7 
HU A PF'1 NUH "'X T JT 0 0C1L 
EN I 6,) cy T UN! T f'l L 'I 
RA 0 Mn'Ff'L ,3 EY T f:HTll 
TH A 22B C::Y T UNTTTf'L 

STA REA rT c:x T 'ln'HT 
""NA 0 t="NTRY "[JNTTCP 
STA RFn 1\UM ""NTRY "T')L 

LO 1\ Pf~OYPTR EY T TOR"YST 
AZJ,EQ f')SlJP ex r Y T .~ SK 
ICNQ 1 <="YT MQ'F"L 
STQ R F'JNUH "X T P<="AnVPTP 

SWA ~ +~ "X T rnu-;TA 
EN I 10,2 C:N T RV c:c;rroor 

tH'X TC!> LD A ••,2 'ëNTPY DC)T()DÇ" 

LPA nAflflPES 'JTFMP llS S 1 
SH A NFXTCP 1\NSFFK ge; s tG HHEN A SFEK IS F""'<~'"ORI1FD 
AZ J, <=" rJ n S!JD L TT MF 9S S LT TMr STONG TS SURVrv':n 
EN 11 l niSK '3SS 1 
RA 0 Pl'"flNUM <="': J r Bl 'lS <; 1h OF FCI WA<'IPV()l~ !JE liNITrlFZIG rs 
UJP NFXTCP 1\1'111!' FR ros" ~ h HFT A ANUL TN QCR THR" AD 

!'lSUP TH A Z?R UPO~TF TnTliL !1S TIM<=" lJNTTSTPL 1': s 1'i tO vnnq TE'DEPF UNIT DI<" "USY IS 
SB A JTTTMr ~HST Pl PS S .~ tO 1/0rJR TFnFP '< n ~~At 'lAT Rt.;S'I 15 
MU 1\ JT'IIJM SSTTCPF UJ P •• 
rN I r;. 1 ST IJ TI'"'IPT +1 
RAfJ MO'lTRL,) ST T rr~nT+2,1 

~NA STI TF"PT+~,? 

STA .J T'lUM ST T T"i'PT+4,1 
LD I JT~LS7 1 1 -' ST A Tl'" MP T 

SfJT IN I -1' i uJn,r C:C"TTnf'lr-

L'lA JT 0 00L,1 ~STOPC U.J o •• 
AZ J ,r 0 ". +) Ul!J T!="''1 p T + 1 
<="N 1\ 1 LTJ T Tr:t""'T+2,1 
RA 0 .) T"'IJM LO I TF'IPT+\,2 
IS f 0 '1 Lli Tl=l'·L"'T+4,"3 
IJJP STJT Ll) A T'" '1 P T 
TM A 22~ UJ P, I nc:T(}QÇ" 

STA JTTIMF STT I DL 'lS S 
TMA 2zq 01/LCH '3SS 1 
SB A OST T'MF rJ<;T J MC: 8S S 1 
F:N I 4,3 REDNUM 13S S ~ 
RA 0 MONTRL,3 PEllOT 13SS 
LO I TEMPT+2 1 1 JT NUM os s 1 
TTII 1 JTTIM": PS S 1. 



- --~--------- .-EIGJUC-. SiO!llE\'<' __ 11 .. ,._S,I,L 
--.Hf$};lffl ~ 5 2L _ [ :I:NTERI<.•;,..!'T] 

·:-:::::::fX:I=- ~ONTBL 
.::-::E:X::J: -MIDL~-

EXT NOMIT 
EXT MONITOR 
.RI.J ··-· HIDL 
:tNSERT I 141c!l .[E..Ic:oo<r~TIM . ~Fics)lj 
RT .i -- !U O.I.: 

-INSERT/ 2228 . {çr:z I?.TN.FLG- ; lr.SSt"fN a. />Roct:ssor{f 

CH20S 
OLOHRT 

UJP • +3 
DEC 20000 
3SS .L 
RTJ SSTPJRE 
EJ:lTR'C ÜTAUÜi 

_tJJP '" +Z 
TETAUTO 55 

TETAUT 0 
CYCON,.1 
NOMIT 

OP 

GYCON 

··· .. AZJ.,-EQ ...... E"lA:-

STA -
TMA 
S'lA 
AZJ,L L 
UJP 
Hl A 
STA 
UJP 
SSA 
AZJ,LT 
UJAC 
ENI 
STAQ 
LOAQ 
STAQ 
T'1A 

A 
L A 
AZJ, NE 
SJ4 
UJP 
Ei~ A 
STA 
U.JP 
SJ5 
UJP 
ENA,S 
ST.A 
LDA 
ENfJ· 
RTJ. 

. ····RIJ 
LDI 
DELETEl 
EX.T 

_EXT 
El<T 
TNSERT/ 
RT J 

OP 
•+2 
CYCON-1 
=01 
NOH IJ 
GYCON•1 
0 
NOMIT 
228 
OLDWRT 
". +2 
.. +4 
228 
OLD~RT 

CYCON-1 
G H2J S 
CYCON-1 
TI 'IE 
2 .1 
MONT3L ,1 
OAE 
MONTBL 
228 
OLDWiH 
MON'3TR 
CYGON-1 
""+2 
• +4 
1 
"'ÖM!T 

·CYCON-1 
'f +2 
• +3 
-:l 
NOMIT 

=054444á45 
.. 0 

E XECALL 
RSTOJ(E 
XTASK,l 
2231 ['xTRsk.,iJ 
SSTTOJ~E 

RsTORE 
!'IONBT.R _ 
254J TRSTE1 PISiE ;EXECP,9t.~.f} 
MONITOR 
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Tl'" HP T 2SS 5 
tHfll lJJD .... 

~T J SSTTO~I" 

TM I\ 221 
ST A '1STTI'F 
L 1 r XHSK, 2 
TI~ 2 
SB A IOLf;II\ 
AZ J ,N>ë XXX 

O<; Tt-111 22'1 
S!'l n STTTOL 
lil J,r;r. • +~ 
""'A !J 
FN! .. '1 
Pil') MONT~l,1 

FN I 7. 1 
Ln A ~ NS >-EK 
117 J,EQ •+4 
TM A 22'! 
S9A SHI'll 
~~~n M(lf.ITBL,1 
LOA 0\/LrH 
1\i'J,=-'l )()(\( 

TM,~ 2 ;?n 

S1 A S TT H1l 
EN I a,t 
qnn MOf.IT!'!L,t 

lOO' '<T J RST(l~'>F 

UJD,T MTfll 

TAI!LES HOOIFY" u"s,r,L 
INSERT/ 2088 
ENTFY NONTEL 

HONTBL RfS 160 
EN TRY '1CN ETR 

MONBTR RES 1 
ENTPY NOMIT 

SINTO MODIPYlè 11, ,s,r,L 
INSERrr/ 610 
EXT I'E'I'MfTO 
E~!A 0 
ST/, TETAU~ro 



·~2773 GL/1171 ;J 1 (77?( - Lt:.::> U-JP .. ~ 
fi.L:Aj tDUi-',T 0 :ZEC,'::>'+ 

il3uoz 14JSGJ.i3 1-t ~ 
c. JJL 3 ENI ~. 3 

0 30 0 3 28;02776 2j J PC 2 77 S Lel A c.EESt-3 
Q.3J0'+ 12J,.0JJ2 12 J Ot.üJ2 SHA 2 
Q3J C:5 C33D3J12 C3 PG3J12 3 AZJ,LT EOF 
J 3J: :> 12J~ÇJJ1 12 t• ~ ,..., 1 ' SriA 1 v CC 

a JE 7 ·:33~3J14 c 3 PJ3J1'+ 3 l\ZJ, L T EOJ 
0 3 )1 J 1-.óGlJ.J JJ 14 1 G~O~-J 2 Et~ A 
G 3J11 C1-tS2773 Cl 1 PC2773 UJP,I LEES 
G 3J12 l'+óCJJ.:t 14 1 (; a; 1 2 <:o.= E'lll 1 
03J13 21402773 Cl 1 PL 277 3 

A 

UJP, I LEE3 
:3Jl4 14ó7777& 14 1 77716 2 F.:OJ ENA -1 
0 3J15 14-+7777& 1'+ 1 7777& t:Nll,S -1 
C3J1ó C1-+J2773 ü 1 1 PC 2 77 3 c UJP,I LEES 
BH7 [: 1J 77777 G 1 71777 r FI'JJfiHC: uJP "'"' U''i ;::x u '32 lS t~Q OF R.ECORD'l LEFT 
c 3J2 J 2Q.JCS265 2 PG:..~2~3 

A L.JA TPR.C:C 
[)3J21 536vJJJQ 53 1 c . ". • J • - 2 HI 2 82 IS 1-!'J 'lBC: :Z J>' ~o:;rCAL REC::HOS 
C3J22 ê3JC312ó G 3 - C312S ALJ, Q >Wl·~F 

J 3 J 2 3 ~3303126 c l dl 6 3 ALJ,LT NOl 'lF 
J 3J 2'+ 152vvL1 1? -' '" 1 2 I"I 1 '2 
03J2:5 c1Jè3;J36 ( 1 V ~J :.. .3b UJ F IR5TI"A') 
.3JZ'l C52~CJJJ c L JjJ 2 Fl~D:;ON :; : '2 

- 3 27 .1L312b :t ë3126 UJ rJOI:-.lF 
A (OU?, TP;~t;C, n4 .. _3)36 15271773 1 7/7(3 FI<.SfPAS r J r -~,l. 

" c 3)37 2':.>-JL1~72 2::> 1472 L JA 1) FR01 
J3J4j ';3:..3J<d C]j 1 P:3J43 A:lJ,EQ "'t-3 
c 3 •J '+l 33îjc::527 33 4 Pé. S 27 S.HIJ TPRc.C+l?Z 
03G'+2 ~33;.;3J2'> C3 '. PG3:2& 3 AZJ,LT FINJCO~ 

OîJ43 152ü:L-. 15 ' c J 4 2 I'H -+' z OF A Pf!YSI::;Il;. :<ECO~O 

~3J4-+ ?5h\.2o6 2 ~j PC 2Só o. LJ A:) fP'<.~C+~ 

:3J4? l.L 77733 1 3 7?73? ~~ ~ Q -1~ 

J3J4ó 3Jjj4J13 3 PCLtJ13 r AJA =O':i~CJ~., 

G 3J '-+ 7 <+5Ju1:512 4:> Pê1512 
~ TA;J TëMP 

PA:;xz (JUf,l.,Jt,~P, PUf Uil Ti' ON OJT FILE ", ____ D;~CK <u N 'I , 1, , r ::·~ P, 2, PUT JAT:: 0:< J'irT FILE 
03J62 2JJ~4J12 2' c,j12 :j ~ =O:Jl:C;J ' 
03.!63 ttJJC1312 4 PC1?12 T t, f CM~.} 

- . - - - - ~ 
PACK (0Uf,1,,f ?,1) 
p ~ ~ 

'<v c u-J :·J,:, , r::: 1 P, 1' 
? 1 ? 1 

r';\ >< ( 0 J f , 1 " S H~- A l E"' 1 , 3 '+ ) 
~----·~- -

p~::; <: (lJWJ,l,,0H-~ .-u, 34l 
1-':\~1\ IUNN,1,,UHEAQER2,3~l 

D 3113 25,1J 0 321 z:i 
" 

PS 327 Lil il r,) TP""-C +b2 
J 311ó 45Jc1?:02 45 P~1 ë 2 A 

SH1 LASTTIE 
G 3117 25JC1-.75 2:3 P~..1~1S LLlC.:î ;:lE_~ 

() 312J 32JG~?Z7 32 i" L. 5 Z 7 - -lL)AQ TP'(_::::; +l·o2 
03121 Lt5JG15~~J 4'5 PC i a - r ~ NEXfriF:T 
0 3122 1<+óêGJjJ 1'+ 1 c ~ J G 2 ~ 
01123 1->2.77 7/ó 1S 71715 2 l\JI -1. :> 
03121+ t~+J.J. Z'+u 14 ~ c. "4-} 3 I 16L,3 
::l3125 Cl't~3J17 Cl 1 PC3J17 UJP,l FHUT IME 

03133 
r·;CI>F PA>< (0:.JT,1,.IN""'2,7) 

1447171ó 1'+ 1 7777S 0 ;::-.,l:l,s -1 DA~..t 0 313'+ C1'+03)17 C1 1 PC3~17 - U J P, I F Ui:JT 1'1': 



03135 01'J77777 01 77777 FIIIOFILë: UJF "" ·::IN t XIT ~ XIT A=-1 HH': N SOc1ETHING 
R.EAD (QU",T"R.':C,&4cl 

H·t. u .;JJ,.""<J '"'-- ----
03144 230031<+3 2D 0 PO 314 C LOA FIN,JF!Uë+3 
031'+5 12ouoln 12 ~ Cdj02 r SHA 2 

0314& :33û31b5 (;3 J PC31ó5 3 AZJ,LT FAL3E1 
. 03.11+7 25J;)1<+&7 25 u PC11+ó7 LJAQ DAT':: 
.0315 J C3Ji)3175 [;3 P03175 AZJ,t:Q ólODUf 

03151 25JGG2&6 25 PCC2ó!'> LDA:J TP 0 :::C +1 
0 3152 13H7755 13 77755 SHfiQ -18 
0 315 3 13JJGJ22 13 0 J22 . Srl AQ +1& 
03154 33w~l<+b7 33 P()14ó7 . S'lAQ DATE 
()3155 ii3<+:i3lfi+ (3 1 PGJ174 AQJ,EQ FOUiW 

LOC~TE (0U>',F'1F,ll 

0 31 ó4 01~.3136 01 PC313ó UJP FINDFIL +1 
FALS0:1 PACK (QUf,l,,INPFi,5l -. - . ' -

03172 1'+'+f777ó 1'+ 1 77776 -"l t:NA,S -~ 
03173 01403135 C1 1 PG3135 " UJF,I FINDFIL 
0 317'+ 1<+ó'JvJJO 1'+ 1 OliJL:G 2 FOJNJ ::Nn 
Q3175 1<tóJOOJO 1'+ 1 (~DCc 2 NOJATE E~lA 

....îjJ17o C1i+G31J5 G1 1 PC3135 UJP,I FINOFJL€ 
c 3177 G1J77777 c 1 77777 TPiiN.>FPM UJP ·~ 
03200 25ûd467 25 "(1<t'ó7 LD A:~ INC~+? 

0 32C 1 13JCCJ~6 13 G:JGó SrlAQ b 
03202 45tlói'+ó7 4') PC14ó7 - STAQ INC../.+2 
032~3 20001<+7: 2: PC1470 LOA INC'(+3 
ti 32 J '+ 370C4J11 37 Pc 4 ~ 11 LP I\ =077(C 
0 32 ~ 5 4GJ"147J <tG PC1470 : ST A INCH3 INCR+2,3 ~ XUYYB98 
J 32 û 3 2:i~ 1'tb7 2G Pé1457 L'JA INCK+ê 
0 32 0 7 3U~4J10 31 Pt 4 J1 0 ( S3A ::06:U:>~6~ 

\l321ü L4baGu\lD C<t 1 CGOJJ 2 A - J 
03211 S11303215 01 Q PC3215 c UJP TRANS1 04TE fitiS NOT 0'1! TTED 
03212 1'+óGOo:a H G Oûo 2 E~~ A · 
0 3213 4JJ.i<+ó7 4G PC1<+ó7 STA INC'::+2 
0 3214 4JGG1-tl0 '+0 PC1'+7u STA It-;Cr{+3 
03215 25)~1471 25 J PGH71 THN51 LIJAQ INC;~+4 

C3216 13;,77771 13 u 777 71 SHA'l -6 
0 3217 !.i5J~1'+71 '+5 PCH71 STAQ I NC ~ +" 
0 3Z2J 2êuCh72 21 0 PC1it72 " LDA INCK+':' 
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S:3A ;06o6 1:SJ6C 
03222 G3h322ó 03 . PL3226 AZJ,NE •+<t 
03223 21Jû4J1!t 21 a PC<tGl'+ LOQ 0'2 
0 322:0 450D1-+f2 45 0 PC1'+72 STA:J INC~+S 
03225 C1Jû32'+3 G1 J PC3243 UJP TRANS2 
03226 21J~1<+72 21 J P(1472 LDQ INC~+C:: 
03227 12477763 12 1 77763 SHQ -12 
û 32 30 2ilJu<tH<t 2J P04J14 LOl\ =OÇ 
G 3231 45QCJ261 '+5 PC~2ó1 STAJ. TE~PT 
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03237 5530!:\lu'l 55 () ccooc 3 EAQ 
0 324.) 5ó..JJ<+J2S 56 0 PC<tü~S c i1JAQ =2036( J 
0 32<+1 553iJ!ii:IJO 55 J e·.: on a 3 EAQ 
0 32'+2 45~01472 45 u PDl'+ 72 STAQ INC'<+5 



c 3243 20J 1·+1 .. 2 oj P[l474 Tf.:ilNSZ LUA lN!;'<.+! 
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.J 32 !t 3 ~31 3251 C3 P~3251 AZJ, tE "+4 
G324b ZLi 4J14 21 PC4~14 LJQ =Cj 
J32Lt7 <t5J 1474 45 PC1474 STAQ INC'<.+7 

't·, J325J Cll 3267 Dl P'ë32S7 UJP TRA·~s3 

0 3251 21J l·tl'+ 21 D PL1474 . ~c)Q INCR+7 
G3252 124 û J ó 12 1 CCOGó ' Srl Q 6 
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03264 560 4)25 56 PC4u25 c <1JAQ =2D36LJ 
J 3255 553 c J J 0 55 c~o:J 3 EA Q 

03266 4 5 j 1474 45 J PC147'+ " STT) INC7.+7 
IJ 3267 25J 1476 25 J 0 :14Ïb TKAN:>3 L;JilQ INC'<.+9 
J327J 3U 4)10 31 PG!tJlD S:3il 06.JóC ,;,.J:>': 
03271 C31 3275 C3 . PC3275 1 IIZJ,NE ..... 
03272 ZiJ 4J14 21 PC4 14 c L.') :I =OC 
03273 45J~1<+75 45 J PC1'+76 STiiQ INC,;(+9 
Q 32 74 c'14:J3177 01 1 P~3177 JJF .I TRAèJSf'<M 
:)3275 25)..1476 2? J PC147ó - LJA:l INC~+9 

~3276 13J77771 13 7 77 71 31-HL) -6 
0 32 77 zoJu'+H4 2: PC:4J14 t..JI\. =O') 
0330J 45.JC02S1 45 p ·: 2" 1 SUQ TEMPT 
033 1 b6JJ13:4 66 D[' 2:01 c CVJJ TEMPT .,3,T MPTT, 
033 2 CiJJ.:.b ... 74- c~ ' PC1517 " 
\)3303 CDluGJJJ c ' ~i..GGû 1 
0 3' 3 c '+ 25)01517 25 PC1517 Lt.JAQ TEMPTT 
G33G5 557iJU:lJJ 55 1 CCJCD 3 A'lE 
J33Jó 14ó~Gh0 1'+ 1 CGJJQ 2 C:r-JA 
03307 147GuJ~o 14 1 C L G J Q 3 ::rw 
0 331J 57jJ4J27 57 J PC4~27 OVAQ =2o ze 
G3311 56JG4J31 55 c PC 4·J 31 MJilQ 2020 .L 
03312 5530GJJG 55 (; c 0 JJ 3 €1\C 
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G 3314 C1403177 C1 1 PC3177 L LJ.j p ,l T RI\NS F ~:; ...... 
G 3375 [1;77777 G1 77777 - EXHACTS UJP ... 
G337ó 2J8.14S5 2J PC1465 Lul\ INC<;; 
a 33 n 31J;;;;zlo 31 PGC21u S3A .3 
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03402 40001?11 4j •J 0(;1511 Sr A '1CCN 
034 3 G1403375 Cl 1 Pè3375 - UJP,I EXT~ACT 5 
J3'+0'+ 2JJC14o5 2) PC1:;:)5 ( LiJ Cl INC'< 
C1405 31J:;OZ11 31 ' p.:;-211 - S3~ Cl 
C34Có G31J3412 03 a PC3412 1 1\lJ,NE .. +4 
0 34C7 1450JJJ2 14 1 CGJ.J2 2 f.NI\ 2 
0 34U 40uC1?11 4'J PC1511 STA 1C0'l 
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Overzicht soft~are monitors 
=========================== 

Soft•.·iare monitors 

Appendix D 

pag. 1 

Omdat er voor de CDC 3500 geen software monitors bestaan (uitgezon

derd PPE), zullen we, ook al vanwege de schaarse informatie die ons 

toegezonden is, deze monitors alleen oppervlakkig beschouHen. 

De volgende monitors zijn bekeken: 

$ 8,500 

soort 

Leap: performance monitoring 

system 

Daps: direct access performance 

soft·.·are 

leverancier 

Lambda Corp 

Arlington, Virginia 

Allied Computer Technology 

Santa Monica, Calafornia 



$ 3,600 DSO 

$ 8,800 CUE 

$ 8,800 PPE 

soort 

data set optimizer 

configuratie utilization 

evaluator 

problem program evaluator 

~~~E (geschikt voor IBM 360/370) 

leverancier 

Boole & Babbage Inc. 

Cupertino, California 

In Nederland vertegen

woordigd door Cap 

Nederland 

Leap is een performance monitoring system. Het levert algemene ge

gevens zoals kanalen bezet, supervisor state, problem state, CPU 

wait, en de overlaps tussen deze onderdelen. Verder gegevens over 

modules zoals het aantal malen dat ze in core zijn binnengehaald, 

de tijd die daarvoor nodig was (loading time) en de executietijd van 

het module. Indien gewenst, levert de monitor nog gegevens ten 

aanzien van devices. 

Het systeem kent een eenvoudige eigen taal, t.w. SL1 dat de ge

bruiker in staat moet stellen bepaalde metingen niet uit te voeren 

en andere metingen meer in detail uit te voeren. 

Leap is eveneens voorzien van de mogelijkheid om programma's te 

analyseren. Dit levert gegevens ten aanzien van de adresfrequentie, 

data sets en OS loads ten behoeve van dat programma. Om dit te be

reiken moeten een aantal control cards van het bepaalde programma 

gewijzigd worden. De throughput vermindering ten gunste van de 

metingen zou bij programma's langer dan 5 minuten slechts ! % zijn. 

Indien van programma-analyse gebruik wordt gemaakt zou dit 1 % 
zijn. 

DAPS (geschikt voor IBM-equipment) 

Daps is een programma dat uitsluitend geschikt is voor disk drives 

van het type IBM 2314 en 3330 of gelijkwaardig. Het systeem neemt 

samples met een door de gebruiker vast te stellen frequentie. 

Als output levert Daps een adresdistributieverdeling en een ver

deling van het aantal afgelegde cilinders. Men heeft de keuze uit 

een verdeling met 10 cilinders dan wel met 1 cilinder tegelijk. 

Opm. 1: Daps verzorgt dus zelf geen optimalisatie van de data-base. 



Opm. 2: Een werkelijke optimalisatie is niet mogelijk, wel een be

naderde. Optimalisatie is wel mogelijk indien men beschikt 

over de frequentie van aanvragen tussen cilinders onderling. 

naar cil. ____... 
0 1 2 3 4 5 

l 0 1--t--+--~-+-1 
van 1 t-+-+-+-+-+--t 

cil. 2 i.p.v. 

3 t-1~-+-+--+--1 
4 t-1~-+-+--+--1 
5 ....._.__",__.___._-'-...& 

matrix-model 

I I f 
adres-

I I I I frequentie 
____... 

010 20304050 cil nr. 

I I I 1 
cil. 

I I I frequentie 

0 10 203) 40 50 cil moved 

~~Q (geschikt voor IBM 360/40-75 $ 3,600) 

DSO meet de armbewegingen van de ene file naar de andere en brengt 

daar rapport over uit. Met DSO is een optimalisatie van de data

base mogelijk omdat hierbij uitgegaan is van het matrix-model zoals 

geschetst onder opm. 2 hierboven genoemd. Voor data sets, die per

manent aanwezig zijn, levert DSO een voorstel van geoptimaliseerde 

versie van de data-base met daarbij de winst die dan geboekt wordt. 

Totaal levert het systeem 4 rapporten, heeft 14 bytes nodig. De 

informatie wordt op disk of tape geschreven. Het programma ter ana

lyse van de gegevens heeft 94 k bytes nodig. 

CUE (geschikt voor IBM 360 40/65 en DOS; kosten $ 8,800 en voor 
DOS $ 4,400) 

CUE meet de system performance van het systeem als geheel en schrijft 

deze gegevens op disk of tape, waarna ze later geanalyseerd worden. 

Het systeem voorziet in 9 rapporten, te weten: 

1. CPU utilization 

2. Combinations of configuration activity 

3. Physical channel activity by logical channel 

4. Logical channel and device utiliza tion 

5. Direct access volume activity 

6. Direct access volume head movement summary 

7• Direct access volume head movement activity 

8. SVC loads 

9. Nog een aantal opties. 



PPE (geschikt voor IBM 360 DOS 
360/370 ! 

CDC 3300 master 
RCA spectra 

$ 4,400 

$ 8,800 

PPE meet de activiteiten van ieder programma afzonderlijk. Het 

brengt rapport uit over de gebruikte data sets en levert een 

histogram met de adresverdeling. 

Systeem-simulatoren 

Deze systemen beschikken alle over een uitgebreide bibliotheek met 

karakteristieke gegevens van hardware en software componenten. Men 

gaat bij deze simuiatoren meestal als volgt te werk: 

1. Men legt vast welke configuratie men wil simuleren. 

2. Men levert de gegevens van de workload voor die configuratie. 

De simulator levert vervolgens gegevens over de throughput en de 

bezetting van de componenten. Hieruit kan men dan zelf bepalen of 

het zinvol is de configuratie te wijzigen. Zo ja, dan herhaalt men 

het bovenstaande. 

De volgende simuiatoren zijn bekeken: 

E=~~! soort 

$ 54,000 SAM system analysis machine 

leverancier 

Applied Data Research Inc. 

Princetow, New Jersey 

$ 1,500 SCERT: system computer evaluation Comress 

review technique Rockville, Maryland 

$ 50,000 Case 

ê~ (geschikt voor IBM 360 en Univac 1108) 

Teedata systems Corp. 

Chevy Chase, Maryland 

De input moet hierbij verzorgd worden in de vorm van flowcharts 

met gegevens over files, de taal enz. 

ê2~! (geschikt voor IBM 360/1410, Univac 1050, 1108 en RCA 301) 

Ook bij Scert moet men zelf de workload definiëren, men kan echter 

ook gebruik maken van de uitkomsten van een hardware monitor. 



---------------- ------------

Iedere maand krijgt men een tape toegestuurd met nieuwe gegevens 

over hardware en software componenten. 

Scert bepaalt zelf de optimale workload (rekening houdend met de 

verplichte volgorde van programma's). Eveneens levert Scert gegevens 

of emulatie dan wel herprogrammering voordeliger is (op grond van 

externe kostengegevens). 

Opm. 1: De CDC 3500 komt in de bibliotheek niet voor, wel de 

CDC 6000/7000 serie. 

Opm. 2: Philips-Electrologica is in het bezit van Scert. 

2~~~ (geschikt voor IBM 360/370, CDC 6000/7000 en Univac 1100) 

Bijzonder 

Indien de workload is vastgelegd simuleert Case iedere job afzonder

lijk (in batch) op de gekozen configuratie. Vervolgens wordt dan de 

optimale workload bepaald, waarna de workload in multiprogramming 

wordt gesimuleerd. 

Overzicht van hardware monitors 

De volgende hardware monitors zijn in het onderzoek betrokken: 

CPM X type a en c 

SUM I en II 

Dynaprobe/Dynapar 

X-ray 

leverancier 

Allied Computer Technology Inc. 

Cupertino, California 

Computer Synectics Inc. 

Santa Class~ California 

Comress 

Rockville, Maryland 

Teadata 

Chevy Chase, Maryland 

Opm. 1: Dynaprobe en X-ray zijn in Nederland verkrijgbaar, de andere 

niet. Voor informatie: Comress Inc. Amsterdam en 

Pandata (X-ray), Rijswijk (Z.H.). 

Opm. 2: SUM is een gecombineerde hardware monitor/simulator. 

SUM gebruikt de gegevens op tape als invoer voor een 

simulatie. In de bibliotheek van SUM komt de CDC 3500 wel 

voor. 



Vergelijking van karakteristieke gegevens 

SUM X-ray CPM X A, Dynaprobe + 8000 I en (II) (a) 7900 

minimum 50 ns, 30 na 30 na 30 na 30 na 
pulsbreedte (20 ns) 

herhalinga 5 MHz, 15 MHz 10 MHz 10 MHz 10 MHz 
frequentie (12,5 MHz) 

modulair ja nee ja ja ja 

basic $ 16,000 $ 55,000- $ 33,000 $ 26,750 $ 29,000 
unit ($ 21,000) $ 70,000 $ 56,500) 

mainten- $ 43.50/ door Contro ja ja 
anoe maand Data 

sensors 20-40 (2-6) x 16 20-80 32 48 
(20-120) 

counters 16-32 16-32 20-48 29+(2x4bit) 

oore - 2-4 k (8k) - 4-32 k 
oomperators optional - optional optional optional 

tape units 1 1 1 1 1 
1 up to 4 

cross - ja, via ja, via - ja, via 
assembling software software software 

patoh 1 1-6 1 1 1 
panel 

pat oh 
panel 
inhoud: 
.hexadeoi- 2 4 ( 4) 2 1 
mal 
decoder 

• inverters 12 54 ml 12 9 
• fanouts 14 38 14 16 
• latehes 4 12 16 12 
.single 2 4 6 
shots 

."and" 20 15 19 

."or" 12 15 13 

.dividers 8 8 4 

.true 10 6 

.excl. NOR 0 12 20 
gates 

.nands - 84 (84) - -

.oom- - (2x4bit) - -
perators 

""'.distri-
but er ja ja ja 

console geen (ASR33) ASR33 

Voor toelichting zie volgende pagina's. 



Aantekening 

De minimum pulsbreedte geeft aan hoelang een signaal minimaal moet 

duren om gedetecteerd te kunnen worden. 

De herhalingsfreguentie heeft aan hoe vaak een signaal maximaal mag 

wisselen om geregistreerd te kunnen worden. 

Modulaire opbouw is van belang bij het verplaatsen dan wel trans

porteren. 

Maintenance 

Sensors ~ 
Counters 

Patch panel 

Cross assembling 

Comperator 

Distributer 

Training 

Iedere apparatuur kan stuk gaan. Het is daarom 

niet raadzaam om apparatuur te kopen die niet 

in Nederland leverbaar is. 

Deze drie, waarvan de counters het belangrijkst 

zijn, bepalen in belangrijke mate de meetmoge

lijkheden van een eenvoudige hardware monitor. 

Deze mogelijkheid is alleen aanwezig bij de 

grotere hardware monitors. De aanwezigheid van 

deze mogelijkheid bepaalt in belangrijke mate de 

mogelijkheid om een data base te optimaliseren. 

De inhoud van een register wordt vergeleken met 

de gespecificeerde upper en lower bound. Al naar 

gelang de uitkomst is één van de output pinnen 

een logische één. 

Een distributer geeft de mogelijkheid om in het 

core memory frequentietabellen te genereren; 

hetzij in time mode, hetzij in event mode. 

Een voorbeeld van het gebruik van een distributer 

is het genereren van een frequentietabel van de 

instructies in een programma (event mode). 

Iedere fabrikant geeft training in het gebruik 

van monitors. De training bestaat uit on-site 

training en/of 3 dagen training elders. 

Een voorbeeld van een logische opstelling voor de meting, zoals in 

het voorbeeld op blz. gebruikt is, vindt u 2 pagina's verder. 



Patoh panel 

Het patoh panel is een schakelbord, dat gebruikt wordt om logische 

operaties te doen met de signalen van de sensors. 

De inhoud van een patoh panel bevat in het algemeen: een hexadeoimal 

decoder, inverters, fanouts, latohes, single shots "and", "or", 

"Nor" en"Nand" elementen. 

Invert er 
~1. out 
~ Een inverter inverteert het signaal. 

Fanouts 

Latehes 

1----+ 1 

0---+ 0 

1~1 

0---+ 0 

UI 
(2) 

Single shots fit 

"and" gates 

"or" gate 

"Xor" gate 

"Nand" gate 

Hexadeoimal 

decoder 

in 

~ 
in 

~t 

in 

~ 
in 

~ 

Een fanout zorgt ervoor dat een signaal 

wordt vertakt, zodat het signaal op meer 

plaatsen beschikbaar is. 

Een ander woord voor latoh is flip-flop; 

hiervan worden er 2 soorten gebruikt, t.w.: 

geklokt en niet geklokt. Eén flip-flop is 

een geheugen van één bit. 

Single shots geven een impuls af, van 

vaste of variabele duur, als er een impuls 

binnenkomt. De tijdsduur van de binnen

komende puls heeft geen effect op wat er 

uitgaat. 

Alleen als op alle ingangen een 1 staat, 

komt er een één uit. 

Alleen als alle ingangen een 0 zijn, komt 

er een 0 uit. 

Als de inputsignalen allen gelijk zijn, 

komt er een 1 uit. 

Hierbij is de uitkomst de geïnverteerde 

waarde van de "and" gate. 

Er gaan 4 signalen in en er komen 16 sig

nalen uit. (Bijzonder makkelijk bij het 

meten van overlaps.) 

Deze decoder kan ook opgebouwd worden uit 

de voorgaande logische schakelingen. 
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