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Szerokie z ap o t r z e b ow ani e ki*a ju na usługi i ni' ormatyc zne 

Jest aktualnie faktem bezspornym. Kie powinno to być zaskocze

niem ¿jeżeli śledzi się drogi rozwodu krajów wysoko uprzemysło

wionych. Dysponowanie sprawnym narzędziem szeroko pojętego korzy

stania z informacji jest warunkiem szybkiego postępu naukowo-
* 'i,

technic-zne goiorganizacyjnego, Narzędziem takim staje się infor

matyka. Rozwój informatyki charakteryzuje wzrost ilościowy 

sprzętu i usług,a także zastosowania w coraz to nowych dziedzi

nach życia kraju. ?/ związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na moc 

obliczeniową, nie tylko pod względem ilości ale także pod wzglę- . 

dem jakości w sensie nowych zastosowań i nowych technik użytko

wania komputera. Io nakłada na krajową informatykę zadanie do

starczenia w krótkim czasie systemów operujących, co najmniej ta

kimi samymi technikami jakie obecnie stosowane są na świecie# 

Eksploatacja komputerów krajowych i importowanych wskazuje? ż^ 

mamy w zasadzie opanowane przetwarzanie wsadowe. Natomiast spra

wą otwartą są przestrzenne obiekty informatyczne* W tym wypadku 

należy dysponować systemami, które umożliwiają pracę wielodostęp- 

• ną na komputerze,;

W klasycznej instalacji operator zarządza pracą wielopro- 

gramową poprzez wydawanie rozkazów programowi-ekzekutorowi. 

Decyzje są podejmowane na podstawie informacji o stanie kompute- 

ra. Na efektywność pracy instalacji w dużym stopniu ma wpływ 

układ zadań przygotowanych dla.zestawu przez operatora» W celu 

zwiększenia szybkości operowania oraz dokładności interpretacji 

zlecanej pracy dla maszyny, coraz bardziej eliminowany jest czło-



wiek-operator a zarządzanie układu prac jest automatycznie 

wykonywane przez komputer. Jest to tym bardziej istotne im 

większy potencjał obliczeniowy reprezentuje sobą instalacja«

W nowoczesnej instalacji zorganizowanie systemu zarządzania nią 

jest tak samo ważne jak komputer. Ze wzrostem złożoności kompu

terów i wzrostem ich szybkości działania, staje się sprawą coraz 

ważniejszą automatyzacja ich eksploatacji«! W tym celu opracowy

wane są tzwc systemy operacyjnej

System operacyjny jest częścią software niezależną od programów 

użytkownika przeznaczoną do zarządzania instalacją komputerową^ 

Współczesne systemy operacyjne można podzielić na trzy podstawo

we typy:

- wsadowe, gdzie paczka zadań wprowadzana jest do komputera 

i przetwarzana w kolejności ustalonej przez system opera

cyjny,

- wielodostępne gdzie dostępna moc obliczeniowa dzieli się 

między użytkowników zdalnych terminali,

- czaairzeczywistego, gdzie czas odpowiedzi systemu musi być 

porównywalny z czasem reakcji obiektu®'

Konkretne systemy mogą być dowolną kombinacją tych trzech typów* 

W warunkach krajowych wymagane jest wdrożenie i spraw

dzenie systemu operacyjnego umożliwiającego zdalne przetwarzanie 

danych na krajowym komputerze« W tej sytuacji w ZETO-Wrocław 

podjęto przedsięwzięcie pod nazwą Polrax 2«;

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i sprawdzenie 

systemu zdalnego przetwarzania danych, który będzie powtarzalny 

w warunkach krajowych. Zbadanie przez to problemów i zdobycie 

doświadczeń z zakresu projektowania,wdrażania i eksploatacji ta

kich systemów oraz szeroka popularyzacja wyników tych prac.



Problemy powstające do rozwiązania Łączą się ze skokiem 

.jakościowym jakim jest przejście do pracy na massynie pod kon

trolą systemu operacyjnego. Przy eksploatacji komputera Odra *1304 

można "było mówić o tzw. pracy wieloprogramowej, gdzie dzięki 

odpowiedniej szybkości jednostki centralnej mogło pracować jedno

cześnie do czterech programów- Przy zastosowaniu dużej i szyb

kiej jednostki centralnej możliwa jest obsługa większej ilości 

urządzeń zewnętrznych i większej ilości programów pracujących 

równolegle* W takiej sytuacji jest duża ilość i szeroki zakres 

wykonywanych rodzajów prac przez system, co jest równoważne 

eksploatacji równolegle różnych typów urządzeń zestawu kompute

rowego’ przez różnych użytkowników. Kie można tego już nazywać 

pracą wieloprogrsmową i bardziej adekwatnym będzie określenie 

współużytkowanie systemu# Praca wielodostępna to współużyfekowa- 

nie zasobów systemu w tym samym czasie przez wielu użytkowników# 

Do zasobów systemu będziemy zaliczać:

- pamięć operacyjną,

- sprzęt komunikacyjny,

- urządzenia peryferyjne,

- oprogramowanie podstawowe,

- oprogramowani e użytkowe,

- zbiory danych*

System operacyjny może zapewnić efektywne współużytkowa

nie tych zasobów  ̂determinując tym samym szeroko pojętą komunika

cję między użytkownikiem a ośrodkiem obliczeniowym. Inaczej 

mówimy, że system determinuje interface między użytkownikiem a 

ośrodkiem* Będzie to dotyczyło następujących obszarów:



- dostęp do mocy obliczeniowej,

~ gospodarowanie zasobami,

- rozliczanie usług,

- projektowanie systemów,

- programowanie,

- wdrażanie systemów użytkowych,

- szkolenie,

- konserwacja sprzętu i oprogramowania,

- informacja o zastosowaniach i osiągnięciach.

Poniżej zostaną krótko zasygnalizowane zagadnienia . 

pojawiające się w tych. obszarach*

W warunkach dużej instalacji większość prac dotychczas 

wykonywanych przez operatorów jest przejmowana przez system 

operacyjny* Dotyczy to przede wszystkim bieżącej organizacji 

obciążenia zadaniami jednostki centralnej.

Wynika stąd potrzeba opracowania nowej technologii według której 

będzie odbywać się przetwarzanie danych w ośrodku. Będzie to 

jednocześnie rzutować na kontakt między ośrodkiem a użytkowni

kiem przy dostarczaniu danych i odbiorze wyników* Stąd rodzi się 

potrzeba wypracowania ujednoliconych sposobów postępowania czyli 

potrzeba opracowania odpowiednich standardów*

Możliwość zdalnego dostępu przez użytkowników stworzy 

szansę przełamania bariery w szerokim korzystaniu z elektronicz

nej techniki obliczeniowej w pracach naukowych,inżynierskich 

i projektowych*1 Nakład pracy związany z przygotowaniem programów, 

danych i z poprawianiem błędów oraz fakt stosunkowo długiego 

oczekiwania .na wyniki wyklucza w zasadzie klasyczne korzystanie 

z komputera przez naukowca, projektanta czy inżyniera^. Z tej ra

cji tylko dla "dużych” problemów opłacalne były przedsięwzięcia



mające na celu stosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej® 

Zdalny dostęp do maszyny zmniejszy pod tym względem, wielkość 

ziarna problemu^poszerzając tym samym zakres zastosowań i zwięk

szając przez to efektywność ludzkiej prącym

System operacyjny umożliwia ścisłą kontrolę użytkowania 

zasobów instalacji. Pojawia się tutaj problem trafnego rozdziału 

tych zasobów pomiędzy poszczególnych użytkowników* Będzi« to do

tyczyć użytkowników - klientów ośrodka a także użytkowników pra

cowników ośrodka realizujących postawione przed nimi zadania. 

Doświadczenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasadami bę

dzie można zdobyć po pewnym okresie eksploatacji systemu«,'

Różnorodność usług wykonywanych równolegle na rzecz dużej 

ilości użytkowników stwarza problem rozliczania za wykonane pra

ce. ITie można tego będzie wykonać bez pomocy komputera, System 

operacyjny dostarcza odpowiednich danych i przy zadanym algory

tmie umożliwia automatyczne obliczanie opłat za wykonane prace. 

Problemem jest opracowanie i praktyczna weryfikacja takiego pro

gramu rozliczającegosw którym właściwie będą wyważane wszystkie 

czynniki stanowiące o koszcie za wykonane prace na rzecz danego 

użytkownika.

W zakresie projektowania będzie możliwa pewna standaryza

cja. System może dysponować modułami,z których użytkownik powi

nien komponować swoje systemy użytkowee W projektowaniu systemów 

użytkowych' będzie można tak ukierunkowywać prace aby w efekcie 

otrzymać coś w rodzaju języka problemowo zorientowanego. Dla pro

wadzenia takich prac należy zapewnić możliwość ścisłej współpra

cy między specjalistami systemowymi} a użytkownikami rozwiązują

cymi pewne interesujące ich zagadnienia „i



System wielodostępny umożliwia użytkownikowi wprowao.sa

ni© programów, ich przetwarzanie oraz modyfikację ze zdalnego 

terminala. Jest możliwa kompilacja programów.ich diagnostyka 

i łatwe wprowadzanie poprawek, W warunkach ośrodka będzie można 

sprawdzić efektywność programowania on-line przez udostępnienie 

programistom lokalnych dalekopisów.

Wdrażanie .systemów użytkowych na terenie obiektów użytko

wników niesie z sobą szeroki wachlarz problemów które nie są 

jeszcze dokładnie rozpoznane ani opanowane. Sprawa jeszcze bar

dziej się komplikuje gdy użytkownik kontaktuje się z przestrzeń- 

nym obiektem informatycznymi

Należy liczyć się także z wpływem systemu na sposoby 

nauczania przyszłych jego użytkowników, W tym celu ośrodek 

może zainstalować terminal, który będzie służył do wspomaganego 

nauczania. Celowym byłoby zainteresowanie wyższych uczelni 

i opracowanie z nimi wspólnie cyklu wykładowego wykorzystującego 

demonstracje na terminalu. Dokładne sprecyzowanie tych problemów 

można pozostawić do momentu wykrystalizowania się charakteru sy

stemu Polraz 2 e

Konserwacja sprzętu i systemu operacyjnego z punktu 

widzenia niezawodności jest podstawą funkcjonowania systemu 

komputerowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na konserwację 

systemu operacyjnego i ten problem będzie musiał być rozwiązany 

dla powodzenia systemu Polr&jc^L

Bardzo ważnym zagadnieniem jest szerokie rozpowszechnie

nie i informacja o zastosowaniach oferowanych przez system* 

Należy to.realizować poprzez prowadzenie kursów i wydawanie ma

teriałów szkoleniowych„: Przez publikacje i wydawnictwa zwarte



a także poprzez zaplanowany udział pracowników w konferencj ach i 

sympozjach tematycznie odpowiadający cli aktualnym i proj ektowanym 

zastosowaniom systemu* Taka popularyzacja przygotowuje podatniej" 

szy grunt dla realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć informa- 

tycznych. Gdy mówimy o realizacji przedsięwzięcia Polrax 2 to mamy 

na uwadze rozwiązanie s as y gn a I i z owany c h problemów, które wiążą siy 

z realizacją i użytkowaniera wielodostępnych systemów przetwarzania 

danych.



- koncepcja

- re a liza c ja

?*’zajemne oddziaływanie ¡system — użytkownik /u b y tk o w a n ie /«

Każdy z tych etapów może z kolei być ro zb ity  na k ilk a  pod etap ó' 

lub na okresy sprawozdajeze#

Bardzo często spotyka się pogląd, że w/w  etapy są rozłączne  

i występują sekwencyjnie w czasie* Przyczyną takiego poglądu. 

jest fak t , że w większości przedsięwzięć wyróżniamy zatwierdza

nie koncepcji, przekazanie do użytkowania i w iele innych pośre

dnich etapów* Faktycznie etapy te przenikają  się  nawzajem, a o kr. 

sy sprawozdawcze są tylko umownymi punktami czasu , w których uzyski 

je się określony stopień zaawansowania prac«'

Pełna koncepcja systemu zawierać więc będzie^

~ cele. których realizację ma zagwarantować rozpatrywany system
7

jako całośćf

~ określenie systemu tzn# elementy i strukturę ich powiązań* 

Kależy zwrócić uwagę, że cele którym ma służyć system muszą być 

zlokalizowane na zewnątrz systemu^ Cele te nie mogą być elemen

tami systemu» Określenie celów jest jedną definicją  systemu jako 

całości» W związku z tym cele należy określić w pierwszej kolej- 

ności* Fakt ten, choć jest oczywisty często jest ignorowany w kor- 

cepcjach systemów, które ograniczają się do opisu składu i stru-



do opisu składu i stru k tu ry  systemu. Często autorzy idą jeszcze 

dalej i or gani czają się do opisu tylko ¿jednego 2 elementów

✓ * r a *f
systemu — najczęściej hardware u*

Kluczowe cele określa dyrekcja wraz z gronem specjalistów 

/współpracując z przyszłymi użytkownikami systemu/« Cele te 

określa się najczęściej w oparciu o:

- Strategię rozwoju Zakładu,

- Obserwację istniejącego systemu i opinie Kadry Kierowniczej,

- {Trendy rozwoju w świeciej literaturę fachową, wyniki analiz

spec jalistó?,1,

- Potrzeby zgłaszane przez użytkowników.

Cele systemu

Zadaniem jakie stawia sobie ZEIO obok świadczenia bieżą

cych usług informatycznych dla instytucji i przedsiębiorstw 

regionu, jest pilotowanie zastosowań sprzętu informaoycznego 

krajowego producenta komputerów jakim jest wrocławskie Elwro, 

a także pilotowanie zastosowań informatyki w regionie w ogóle* 

Dlatego ośrodek obok działalności usługowej prowadzi działalność 

badawczo-rozwojową nad zastosowaniami informatyki w ramach pro

blemu węzłowego 06*1.5«

W roku 1971 opracowano koncepcję realizacji tematu i po 

zatwierdzeniu założeń przyjęto zlecenie na wykonanie pracy stu

dialnej w ramach tematu 04-15*

Przedsięwzięciu, które nazwa'Polras: 2 wyznaczono nastęrjujące 

cele;

- zaprojektowanie, wdrożenie i eksploatacja systemu wielodostęp-



iOTYD i\

- określenie na podstawie badań i eksperymentów typowej, 

powielarnej instalacji wielodostępnej, poprzea zbadanie 

funkcjonalnej współpracy komputera ODKA 1305 z importowan5?m

«• sprzętem komunikacyjnym pod kontrolą systemu operacyjnego»

Z zadań, jakie stoją przed Ośrodkiem wynikają dodatkowe cele, 

precyzujące funkcje systemu:

- umożliwienie dostępu do komputera i, korzystanie z jego możli— 

wości przez duże grono użytkowników

~ zaspokojenie społecznych potrzeb regionu na usługi informa

tyczne

- przełamanie bariery w szerokim stosowaniu elektronicznej 

techniki obliczeniowej w regionie

- unowocześnienie technologii przetwarzania i metod użytkowa

nia komputera

- oddziaływanie informacyjne na otoczenie w zakresie torowania 

dróg nowym zastosowaniom informatyki poprzez wydawnictwa, 

szkolenia itp.:

Istotnym założeniem jest prowadzenie prac w realnych warunkach 

na rzeczywistych obiektach« Wdrożenie i eksploatacja systemu 

w ośrodku usługowym pozwala wykryć jego niedomaganie, poprawić 

niezawodność oraz poszerzyć jego możliwością

Jeżeli chodzi o wdrożenie nowego typu komputera do eksploatacji, 

to dla ZEIO nie będzie to precedensem.* l‘aką próbę eksploatacyjną 

pi^zechodziła tutaj maszyna Cdra 1304. Z tego tytułu ośrodek dy

sponuje doświadczeniem nie tylko z zakresu eksploatacji serii 

1300, ale przede wszystkim na doś-siadczenie prz-w wprowadzeniu



nowego typu urządzenia, które pierwszy raz wchód zi w fazę 

eksploauacjx«

Gdy mówimy o realizacji przedsięwzięcia Polreoc 2 to mamy 

na uwadze osiągnięcie postawionych celów, inaczej mówiąc 

Polrax 2 jest to opracowanie systemu wielodostępnego, przepro

wadzanie na nim eksperymentów, badań oraz zdobycie doświadczeń 

z zakresu typowych zastosowań« Miejscem działania jest ZSTO Wro

cław i współpracujący użytkownicy* Do realizacji jest powołany 

i systematycznie uzupełniany zespół pracowników Ośrodka*

Wynikiem ma być zdobycie maksymalnie dużej wiedzy praktycznej 

z zakresu zastosowań informatyki oraz jej rozpowszechnienie0 

Wiedza taka jest i będzie wymagana aby można było z powodzeniem 

realizować zadanie postawione informatyce krajowej*

Określenie systemu

System Polrax 2 jest to skoordynowany wewnętrznie zespół 

środków technicznych i programowych wraz z otoczeniem organiza

cyjnym wyznaczającym zasady użytkowania mocy obliczeniowej kompu 

tera* Z charakteru Ośrodka jako pilotującego wdrażanie urządzeń 

Elwro oraz z celów jakie postawiono systemowi Polrax 2 wynika,, 

że komputerem tym będzie Odra'13505* Następnymi elementami systemu 

będzie dozbrajający sprzęt techniczny, oprogramowanie i obsługa*

Ogół związków między elementami systemu, jego struktura 

determinować będzie sposób wykorzystania mocy obliczeniowej komp 

tera. Stąd system od strony użytkownika będzie widziany jako ca

łokształt norm organizacyjno-technicznych określających szeroko



pojętą komunikację systemu z otoczeniem, czyli będzie praca to 

określony interface u żyt k owni k-k o in;o ut o .r »

Przy ustalaniu elementów systemu oraz jego struktury 

kierowano się następującymi kryteriami!

- aożliwośó pracy wielodostępnej i zdalnego przetwarzania 

on-line

- pcwielarność systemu

- kontynuacja i wykorzystanie dotychczasowego dorobku 

Ośrodka i użytkowników

» elastyczność rozbudowy

- prostota komunikacji użytkownik~komputer

- łatwość wykorzystania oprogramowania firmowego

- efektywność wykorzystania mocy komputera®

Z postawionych do realizacji celów oraz kierując się powyższymi 

kryteriamif jako podstawowe narzędzie dla realizacji przestrzen

nego obiektu informatycznego, przyjęto system operacyjny George 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wynika to w dużym stopniu

z mającej miejsce współpracy ZSTO oraz Elwro, a także kontaktów 

z firmą angielską ICL« System operacyjny George 3 jest uniwersal

nym systemem umożliwiającym miejscowe przetwarzanie wsadowe, 

zdalne przetwarzanie przy pomocy zdalnych stacji oraz pracę, 

wielodostępną ze zdalnych końcówek terminalowych* Pracę wielo

dostępną realizuje podsystem George’a MOP /Multiple On~line 

Programming/e



Dotyczy to użytkowania i konserwacji oprogramowania, 

a także ‘bieżącej eksploatacji sprzętu. »Test rzeczą niezmiennie 

ważną» aby użytkowanie systemu było rozpatrywane z punktu wi

dzenia jednego celu? którym jest sprawne jego działadnie, S to

go celu powinna wynikać organizacja, łącząca w jednych zespo

łach roboczych fachowców o różnych profilach zawodowych - inży

nierów, operatorów konserwatorów itp* Organizacja eksploatacji 

zakładająca dwa niezależne działy pokrywająca się z podziałem 

zawodowym /występująca w większości ośrodków w Polsce/ niesie 

z sobą następujące niedomaganiaj

- w realizacji jednego celu działają dwa piony,

- nie ma odpowiedzialności za całość ’’produktu” ,

- podział organizacyjny wymusza podział niepodzielnego w zasa

dzie w maszynie obszaru sprzęt-cprogramowanie,

- utrudnienie współpracy poziomej pomiędzy pracownikami 

realizującymi ten sam proc-es,

- wędrówka prostych problemów po szczeblach organizacyjnych 

dwóch pionów,

- powstawanie konflildsSw międzyludzkichf

- tworzenie się luki najbardziej pożądanych fachowców znają

cych problemy na styku sprzęt - oprogramowanie.

Aby uniknąć tych nieprawidłowości należy wyróżnić jedną 

jednostkę organizacyjną która będzie zajmować się wyłącznie 

przetwarzaniems Przetwarzanie danych pod nadzorem systemu opera

cyjnego , jako metoda właściwa sprawnym instalacjom I I I  genera

cji wymaga odpowiedniej organizacji w całym obszarze szeroko po-

Użytkowanie sys temu



• jętej eksploatacji. Niespełnienie tego warunku w efekcie może 

uniemożliwić wykorzystanie sprzętu i oprogramowania.

]ia obecnym etapie realizacji systemu Polrax 2 trwają Pra° e ba~ 

dawczo-projektowe, których celem jest wskazanie konieczo7cil 

zmian o r g a n i z a c y j n y c h  w Ośrodku, mające na celu uzyskanie efe

ktywnego współdziałania użytkowników z komputerem* W obszarze 

zainteresowania znajduje" sie zatem działalność służb operator

skich, konserwatorskich> a także przygotowania danych* Należy 

w tym miejscu uwzględnić bezpośrednie czynności przy komputerze 

oraz czynności pośrednie koóre ooejnują;

- prowadzenie bibliotek taśm i dysków,

- kompletacja zadań,

y kodowanie i kontrola danych,

- piana?anie obciążenia komputera i nadzór ich wykonania.

Ponadto projekt musi wskazać właściwe rozwiązanie kontaktu 

pomiędzy systemem a użytkownikiem, proponując standardowe pro

cedury obustronnej komunikacji* Celem głóv;nym w tej części pro

jektu będzie stworzenie takiej dokumentacji zadań obliczeniowych 

aby była ona pełnym i jedynym opisem zadań, określających w je

dnoznaczny sposób ich przepływ we wszystkich fazach eksploatacji

- od momentu przyjęcia zadań,aż do chwili ich wydania* Zasadni

czym celem jest więc standaryzacja wszelkich procedur występu- 

jących obecnie w Ośrodku i tych, które będą musiały być utworzo

ne, W zakresie prac lokalnych należy, wykorzystać istniejącą or

ganizację i kadrę ZETO* Natomiast zdalne przetwarzanie stwarza 

problemy, które wymagają odrębnego nadzoru i koordynacji pomiędzy 

różnymi służbami współdziałającymi w eksploatacji systemu*'



Wszystkie te_ zagadnienia musi rozwiązywać odpowiednio zorgani

zowana struktura działu użytkowania systemu. Projektu uwzglę

dniającego te zagadnienia należy się spodziewać w połowie bie

żącego roku*:

Współdziałanie z klientami

Obok miejscowej, należy obsługę klienta zorganizować 

na zewnątrz ośrodka*

Do zadań tych służb będzie należeć*

- organizacja dokumentacji.! informacji o systemie

- opracowywanie dokumentacji i informacji o systemie

- informacja o obowiązkach^zastosowaniach i w formowaniu profi

lu zastosowań»-

Dla zabezpieczenia tej działalności przewiduje się zorganizowa

nie zespołu kompleksowo obsługującego przyszłych klientów syste

mu Polrax 2 . W niniejszym opracowaniu proponuje się pewnien stan

dard współpracy. Przedmiotem tych rozważań jest rozdział 6 ni.- 

niejszego opracowania. Pozostaje zagadnienie wdrożenia tego spo

sobu postępowania*

Szkolenie i oddziaływanie informacyjne

Dla powodzenia całości przedsięwzięcia jest koniecznym 

takie systematyczne doskonalenie kadry poprzez szkolenia, 

seminaria, wyjazdy, praktyki itp. Przy re,alizacji Polraxu 

w ZEIO - Wrocław przeprowadzono podstawowy kurs, który był prze

prowadzony wg następującego planu.



- Wprowadzenie - czego oczekujemy po systemie POLRAJ. 2

- System ?OLRAX 2 a S .O . G3CRGE 3

- System operacyjny GEORGE 3

- Projekt systemu i kierowanie projektem POLRAX 2

- Organizacja wdrożenia

- Współdziałanie różnych jednostek organizacyjnych w projekcie 

?OLRAX 2

- Specyfikacja wąskich gardeł

- Realizacja systemu POLRAX 2 w ZSTO - Wrocław.

Obok tego są odbywane specjalistyczne szkolenia /  w kraju 

a także za granicą/ przez poszczególnych pracowników Osrodka,

Jest to niezbędne aby skutecznie realizować zadania, które poja

wiają się przy realizacji systemu.

Haleiy także zwrócić uwagę na to, że doświadczenia zebrane przy 

realizacji tego systemu powinny być wykorzystywane przez inne 

ośrodki, które w przyszłości mogą stanąć przed podobnymi proble

mami. Z tego właśnie względu zakłada się, że będzie prowadzona 

zorganizowana działalność mająca na celu upowszecznieLnie doświad

czeń jakie będą tutaj zdobywane* Konieczność tego wynika z cha

rakteru jakie ma przedsięwzięcie, a więc z tej racji, że jest tc 

pewnego rodzaju eksperyment, należy prowadzić obserwację, A wy

niki teo obserwacji odpowiednio uporządkowane i usystematyzowane 

należy rozpowszechniać poprzez wszystkie dostępne formy oddzia

ływania informacyjnego*



Organizacja i koordynacja

Na obecnym etapie realizacji systemu Polra^: 2 w obszarze 

'bym zwraca się uwagę na następujące zagadnienia?

określanie i precyzowanie podstawowych sfer działania przy 

realizacji systemu,
«

£ określanie celów - zadań dla zespołów współdziałających

o zabezpieczenie planowania i kontroli przebiegu realizacji 

wraz z rejestracją postępu prac przy realizacji przedsięwzię

cia,

» analiza postępu pract

. analiza współbieżności wykonywanych i planowanych działań, 

a w szczególności przy uwzględnieniu profilu systemu, możli

wości sprzętu technicznego ~ oprogramowanias oraz współdzia

łania z klientami,

» identyfikacja bieżących problemów do rozwiązania5p 

, propozycje bieżącej struktury działania,

« syntetyczne ujęcia dla kierownictwa,

. określanie treści i formy oddziały1,1¡yania informacyjnego,

«, bieżący plan działalności.

Rozwinięcie problemów organizacji, które występują przy realiza

cji systemów wielodostępnych omawia ostatni rozdział niniejszego 

opracowania, W dalszym ciągu następujące rozdziały ilustrują 

stan zaawansowania sygnalizowanych problemów* W pewnych przypada 

kach następują odwołania do zamieszczonych na końcu załączników*;



G30RGE 3 /GBneral GRGanization Env:ironwent/ «jest syste

mem operacyjnym współpracującym 2 komputerami serii 1900»

Został opracowany przez firmę ICL w latach 19S7-19S9 na ^as^e 

systemu GEORGE 2* Od tego ostatniego różni się jednak zasadni

czo gdyż posiada nieporównanie większe możliwości. Jest zresztą 

systemem stale rozbudowywanym. W lipcu 1972 r* była uruchomiona 

wersja 5 wydania 6 /Mark 6,,5/* Każde wydanie następne posiada 

w stosunku do poprzedniego szereg istotnych zmian» O dynamice 

rozwoju i perspektywach wykorzystanie systemu świadczy także 

fakt, że ilość instalacji pracujących /w świecie/ pod kontrolą 

GEORGE*a 3 wzrosła z 12 w roku 71 do ok* 80 w połowie roku 1972=.' 

(Pen gwałtowny wzrost związany jest także z uruchomieniem przez 

IOL obsługi serwisowej systemu#

W założeniu GEORGE 3 jest uniwersalnym systemem operacyj

nym umożliwiającym efektywne wykorzystanie mocy obliczeniowej 

komputera, I tak* średnie wykorzystanie czasu procesora przez 

programy użytkowe pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego 

GEORGE 3 wynosi okB 36 % /dane ICL/ co w stosunku do GEORGE*a 2 
daje przeszło 3 krotny zysk» System umożliwia jednoczesną pracę 

wielu użytkowników £ual_iie podłączonych do komputera co na obe

cnym etapie rozwoju zastosowań informatyki jest szczególnie isto

tne« Poniżej zostaną wymienione niektóre właściwości systemu;

- przechowywanie zbiorów w Pamięci Masowej Systemus

- możliwość efektywnego wykorzystania oprogramowania firmowego,

- krótki czas wznowienia dalszej pracy po awarii,



- zdalne przetwarzanie "wsadowe,

- obszerny raport z przebiegu'każdego zadania,

- kontrola budżetowa zasobów komputera,

- harmonogramowanie prac,

- automatyczne fakturowanie prac,

- gromadzenie informacji statystycznych o pracy instalacji,

- możliwość ciągłej rozbudowy systemu.

System posiada także możliwość stosowania w szerokim 

zakresie różnych konfiguracji sprzętowych instalacji*

Minimalną konfigurację umożliwiającą normalną pracę przedstawia 

rys«" 3*1 o Minimalna pojemność pamięci operacyjnej wynosi 64 k 

słów, a przy pracy MOP 96 k słów^

Obok systemu GEGRGE 3 jest opracowany system GEGRGE 4 , 

który posiada wszystkie możliwości GEORGE*a 3. oraz pewne dodatko

wej Różnice pomiędzy nimi są jednak nieznaczne, GECSGE 4 jest wy

korzystywany do współpracy, z komputerami serii 1900 z pamięcią 

stronicowaną^

Pamięć systemu . .

Służy do przechowywania zbiorów użytkownika i niektórych 

zbiorów funkcyjnych’'syt. Jemu. Jeśt zorganizowana na jednostkach 

bezpośredniego dostępu /dyski, będny itp / oraz na taśmach ma- 

gnetycznychProgramowo pamięć zewnętrzną dzieli się na Pamięć 

Masową Systemu /HIS/ oraz zbiory poza H I S ■ .



Stanowi podstawową część ukłaau pamięci zewnętrznej* 

Zbiory vi BSS nie są przechowywane na jakimś konkretnym nośniku 

"k&ti. zbiory uważane np6 za zbiory taśmy magnetycznej mogą być 

^zyraane na dyskach lub bębnach % a zbi ory formatu tascv papie

rowej na taśmach magnetycznych itdP Użytkownik nie musi. siedzieć 

D-a jakim nośniku znajduje się w danym, momencie jego zbiór, gdyż 

zbiory są identyfikowane za pomocą nasw a nie adresów 

hardware*owych* Podobnie zbiór traktowany przez.użytkownika jako 

°iągły układ bloków może być w rzeczywistości przechowywany czę

ściami w różnych miejscach H5S*|

Elementy PMS

Elementami B£S są kartoteki i zbiory terminalowe, 

Kartoteka jest zbiorem, w którym przechowywane są informacje

o zbiorach podległych użytkownikowi. Zbiory te mogą być same 

kartotekami współpracującymi z użytkownikami lub mogą być zbio

rami terminalowymi tzn*; zbiorami zawierającymi informacje użyt

kowe /dane, programy itp«/* Ma czas wykonywania zadania mogą być 

tworzone zbiory ru^ocze, które po'wykonaniu zadania są kasowane» 

W omawianym wydaniu systemu /Mark 6 / rozróżnia się trzy typy 

zbiorów użytkowych i roboczych

- zbiory podstawowych peryferali . .

- zbiory taśmy magnetycznej



Użytkownik może utworzyć dowolny spośród w/w typów sbio- 

rów kierując się własnymi potrzebami. We wszystkich jednak przy

padkach wielkość zbioru nie może przekraczać .24-5 K słów. Istnie

je także możliwość tworzenia zbiorów większych zwanych zbiorami 

złożonymi.

Struktura PKS

Struktura PMS jest hierarchiczna. Wierzchołek struktury 

tworzy kartoteka nadrzędna wszystkich użytkowników. Każda karto

teka zawiera informacje o zbiorach na-poziomie bezpośrednio 

niższym. Może ona posiadać podległe kartoteki itd* Efektem tego 

jest struktura R£S. jak na rys. 3*2. Struktura PMS może być roz

budowywana aż do 64 poziomów»

Początkowa BIS

Celem zabezpieczenia realizacji funkcji przeewidzianych 

w systemie /łącznie z rozbudową systemu/ posiada on początkową 

PLIS /rys. 3 *3 •/• Jest to minimalny układ kartotek i zbiorów 

terminalowych zapp^nia/Hcy pracę i. rozbudowę systemu* Głównym 

kierownikiem instalacji jest użytkownik: :MASTER, któremu bezpo

średnio podlegają użytkownicy: :MAUAGER i ; SYSTEM oraz zbiór ter

minalowy DICTI02TARY*

Pod użytkownikiem- i MANAGER tworzy się strukturę użytkowników 

systemu, pod użytkownikiem iSYSTEM znajdują się.kartoteki i zbio

ry funkcyjne' systemu* Funkcje poszczególnych kartotek i zbiorów 

terminalowych początkowej BflS są następującej



MASTER - kartoteka nadrzędna wszystkich zbiorów systemu 

SASSH»BIOTIOHARY ~ zawiera informacje budżetowe i rozlicze

niowe o każdym użytkowniku systemu z wy

jątkiem użytkownika ‘MASTER 

MA.KAGER - kartoteka nadrzędna wszystkich niefunkcyjnych zbio

rów niesystemowych użytkowników systemu*

SYSTEM - kartoteka nadrzędna wszystkich zbiorów funkcyjnych sy

stemu za wyjątkiems MASOSEoBICTIOHABY 

MACRG3 - zawiera makro systemowe 

LIB - zawiera programy biblioteczne

OPERATORS - zawiera programy realizujące zadania operatorskie 

DUflPgR ~ zabezpiecza operację składowania- 

WORKEILES - zawiera informacje o zbiorach roboczych, które 

czekają na listowanie 

SYSTEM oD GOUMEM! - zawiera informacje o każdym dokumencie wej

ściowym włączając taśmy magnetyczne 

SYSTEM»SERIAL - zawiera informację o taśmach magnetycznych zna

nych systemowi i ich użytkownikach,

SYSTEMePARAMIHDEX - zawiera informację o parametrach instala

cyjnych.

SYSTEM«JOBLIST ~ zawiera informacje wykorzystywane przez moduł 

. harmonogramowania 

SYSTEM,PROFERTY - zawiera informacje dotyczące systemu cech 

własnych urządzeń 

SYSTEM, 0I3TPUT ~ zawiera kolejkę zapotrzebowań na peryferale 

wyjściowe

SYSTEM.INGIIIDEX - zawiera informacje o zbiorach składowania



• QVQ  rrfTfltłir ttytn . •
. SHraai.ing - zawiera informacje o wyposażaniu instalacji

* S™ ^ H ? O R M A N C E  - zawiera informacje s ta t y s t y c e  o pracy

instalacji *

Kierownik instalacji może rozszerzyć początkową HIS • 

zwiększając w ten sposób zakres możliwości systemu.-

Rozbudowa BJS

Nową kartotekę w HUS podległą danemu użytkownikowi powo

łuje się komendą MAKEDIR* Warunki eta jest posiadanie przez użytlto 

wnika powołującego specjalnego upoważnienia tzw. przywileju 

K&YAJSER. Obok kartotek użytkowników można powoływać kartoteki 

tzw, pseudoużytkowników• Są to kartoteki, które nie posiadają 

żadnych praw użytkowników, a służą jedynie do odpowiedniego gru

powania zbiorów# Ogólna ilość kartotek użytkowników rzeczywis

tych nie powinna praktycznie przekraczać 500» Kartoteka posiada 

nazwę, która nie może się powtarzać dla kartotek bezpośrednie 

podległych tej samej kartotece«, Nazwa użytkownika współpracują-* 

cego z kartoteką jest nazwą unikalną w systemie«

Odwoływanie się do zbiorów RiS

Każdy zbiór terminalowy posiada generalną nazwę lokalną, 

która składa się z nazwy lokalnej, numeru generacji i kodu lite- 

rowego* Zbiory podległe jednej kartotece muszą posiadać różne 

generalne nazwy lokalne* Przykładami generalnej nazwy lokalnej 

są BLOK, BLOK W ,  BLOK /1 FR0G-/.



Użytkownik może się odwoływać do zbiorów podległych 

bieżącej kartotece /pod którą jest sktualnie wykonywane zadanie/ 

oraz do zbiorów nie podlegających bieżącej kartotece* W pierw

szym przypadku może to uczynić przy pomocy nazwy względnej w dru

gim przy pomocy nazwy bezwzględnej,

liazwa względna jest to generalna nazwa lokalna poprzedzo

na nazwami lokalnymi kartotek pośredni chi- Dla przykładu z ryss 

nazwami względnymi sąt BLOK / I  PHOGt/ KB.BLOK /1 PHOa/j 

EA. KB* BLOK /1 FR0G/.

Nazwa bezwzględna jest to nazwa względna zbioru względem 

jakiejś kartoteki poprzedzona nazwą użytkownika współpracującego 

z tą kartoteką« ¿la przykładu z rys, 314 nazwami bezwzględnymi & 

¡Ul c BLOK / I  PR CG-/J 1U2.BL0K /1 FRCG/j tUp, BLOK /1PR0G/*

Powyższe nie dotyczy zbiorów., roboczych, które są prze

chowywane w postaci sterty zbiorów, a nazwą zbioru roboczego 

jest znak ! z liczbą całkowitą. Użytkownik odwołuje się do zbioru 

roboczego przez podanie jego nazwy,

Zabezpieczenie zbiorów

Każdy zbiór zanotowany w kartotece użytkownika posiada 

trap, który określa jacy użytkownicy, jaki rodzaj dostępu posia

dają do danego zbioru. Rozróżnia się następujące rodzaje dostępu:

— dostęp czytania /READ/

- dostęp zapisu /WRI2E/



- dostęp zapisu, na końcu zbioru /AEEEKD/

- wszystkie powyższo rodzaje dostępu /ALL/

Z chwilą utworzenia zbiór posiada trapy początkowe 

którymi są;

- EEAT), SXB0UTB} APFEKD - /zbiory podstawowych peryferali/

- EEAPt EXECLnI'B /zbiory taśmy magnetycznej/

- KSAD, EXE0UTE /zbiory bezpośredniego dostępu/.

Tryby dostępu do danego zbioru są przydzielane i mogą być 

zmienione przez właściciela zbioru za pomocą odpowiednich .komend 

/fERAPGO» TRAPSTOP/«

Używanie zbiorów terminalowych

Operacje przeprowadzane na zbiorach istniejących oraz 

tworzenie zbiorów nowych zależą od typu zbioru* Służą do tego 

odpowiednie komendy. W przypadku zbiorów podstawowych peryferali 

używa się następujących komend:

INPUo1 - wprowadzenie danych do PMS 

MAGDE3? - definiowanie makrokomendy 

ASSIG1T - zapis danych przez programy z kanałami 

. peryferyjnymi off-line 

OOP! - kopiowanie zbioru do PaSS 

SATE - zapis bieżącego stanu pamięci 

EDIT - tworzenie nowego zbioru na podstawie zbioru wejściowego 

i zbioru edycji«,

Powyższe komendy służą także do zmiany zawartości istnie

jących zbiorów podstawowych peryferali# Inne możliwości to wypro

wadzenie zbiorów podstawowych peryferali /LISTPILE/ oraz kasowa-



nie posiadanych zbiorów /SHASE/,

Zbiory terminalowe taśmy magnetycznej posiadają standardo- 

•wy format taśmy magnetycznej i są tworzone przez przydzielenie dc 

programu za pomocą komendy ASSIGIT* Zawartość można zmienić także 

przy pomocy komendy ASSIGN,'

Zbiory terminalowe bezpośredniego dostępu, są tworzone 

przy pomocy komend CEEAQS, COST, SAVE, a zmiana zawartości może 

się odbywać przez przydzielenie zbioru do programu, który będzie 

zapisywał.

•

Dostęp' wielokrotny.

Jest to możliwość jednoczesnego dostępu do danego zbioru 

terminalowego wielu użytkowników!

Hj| Zbiory podstawowych peryferali

- dowolna liczba użytkowników czytających

- dowolna liczba użytkowników czytających i zapisujących 

na końcu zbioru.

2$ Zbiory taśmy magnetycznej

- dowolna liczba użytkowników czytających

3? Zbiory bezpośredniego dostępu

- dowolna liczba użytkowników czytających

. - dowolna liczba użytkowników czytających i jeden zapisujący

3*1*2o Zbiory poza HIS

Są to-zbiory przechowywane na określonych taśmach lub 

dyskach. Taśmy magnetyczne można podzielić na taśmy nieznane sy-



— M

Sternowi /mogą to być taśmy standardowe tzn. posiadające stan 

<3ową etykietę nagłówkową IOL lub niestandardowe/ oraz-taśmy

ne systemowi o

Taśmy znane systeraowi dzielą się na trzy grupy»

- taśmy będące w dyspozycji konkretnego użytkownika

- taśmy puli tzn® taśmy» które mogą byc pocierane przez 

użytkowników

- taśmy robocze, są to taśmy wykorzystywane przez użytkown: 

chwilowo.

Taśmy będące w dyspozycji użytkownika są notowane w P 

w taki sam sposób jaki zbiory PuIS i można, się do nich odwoły 

przy pomocy nazw względnych lub bezwzględnych* Podobnie jak 

ry w Fr.IS są one zabezpieczone przez system trapów.

Użytkowanie taśm magnetycznych odbywa się przy pomocy 

odpowiednich komend /rys, 3.5/*

- przyjęcie taśmy do systemu /HEW/

- usunięcie taśmy z systemu /DBA])/

- uzyskanie taśmy z puli /GST/

- zwrot taśmy do puli /RETUPilT/

- uzyskanie taśmy roboczej /GET/

Także współpraca taśm magnetycznych z HIS odbywa się 

przez wykorzystanie odpowiednich komend /rys, 3*5/*

- kopiowanie taśmy do PMS w formacie kart /COPYIN, FILEIH/

- kopiowanie zbiorów podstawowych peryferali na taśmę 

/GOPTOUT/.



3 «2 0 System składów arii a

Spełnia dwie podstawowe funkcje;

- umożliwia start lub restart systemu operacyjnego z odtworzo

ną PLIS

— umożliwia zajmowanie przez H,'IS więcej miejsca» aniżeli pozwa

la na to wielkość pamięci bezpośredniego dostępu.

System przechowuje na taśmach magnetycznych stan pamięci 

oraz przydzielonych urządzeń zewnętrznych* Składowanie wykonuje 

specjalny moduł systemu, który jest uruchamiany w regularnych 

odstępach czasu określonych przez kierownika instalacji. kiero

wnik instalacji ustala też niezbędną ilość zachowywanych kopii 

dumpów* Gdy praca systemu zostanie z jakichś przyczyn przerwana 

lub informacja w_systemie ulegnie zniszczeniu, można go urucho

mić ponownie od ostatnie go dogodnego punktu składowania*

Organizacja akcji składowania zapewnia ograniczenie ilo

ści taśm zawierających dumpy do rozsądnej ilości» Specjalny 

procesor składowania wybiera taśmy zawierające najstarsze dumpy 

i przegląda ich zawartość pod kątem aktualności zbiorów. Ustala on 

które zbiory mają być składowane, a które mogą być skasowane,

Z systemem składowania współdziała system odzyskiwania 

zbiorów, który zapewnia, że zbiory aktualnie najczęściej wykorzy

stywane znajdują się w pamięci bezpośredniego dostępu.

Organiz'uje on czytanie zbiorów z taśmy magnetycznej, 

które mają być przyłączone on-line oraz przerzuca zbiory, z pa

mięci bezpośredniego dostępu na taśmę w przypadku przepełnienia 

pamięci. Procent zawartości pamięci uważamy za stan przepełnie



nia pamięcią Procent zawartości pamięci uważany za stan przepoi-" 

nienia określa kierownik instalacji. System odzyskiwania jest 

też uruchomiony automatycznie po każdym restarcie systemu gdyś 

może się okazać, że najczęściej używane zbiory RSS /np« makro 

systemowe/ nie są on-line«'

Edytor

Zapewnia użytkownikowi dokonywanie szczegółowych zmian 

dowolnych zbiorów podstawowych peryferali, Zbiór wejściowy /sta

ry/ może być przeredagowany na wyjściowy /nowy/ zgodnie z instru

kcjami podanymi przez użytkownika. Z kilku zbiorów wejściowych 

można utworzyć jeden zbiór wyjściowy: zbiory mogą być typu do

wolnego peryferala* Zbiór zawierający instrukcje edytorskie oraz 

dowolny tekst także może być typu dowolnego peryferala poasuawo~ 

wego i nie musi być tego samego typu co zbiór wejściowy*

Język edytora tworzy ciąg instrukcji edytorskich  ̂

umożliwiają one m.in.s

~ przepisanie informacji ze zbioru wejściowego do zbioru wyjścio

wego

- zastąpienie starego łańcucha nowym

- wstawienie nowego łańcucha

- kasowanie informacji

Edytor identyfikuje poszczególne znaki w zbiorze przez znaczenie 

specjalnego markera. Aktualna pozycja makrera jest określona przez 

numer rekordu i numer znaku w rekordzie* Na początku edycji 

marker ustawia się automatycznie w pozycji 0.0 i porusza się



3  7 -

w soiorze zgodnie z instrukcjarai edytorskimi.

Do przywołania edytora służy komenda EBITj której parame

trami są nazwy zbioróv?- wejściowego i wyjściowego oraz zbioru edy 

c j i * Pominięcie nazwy zbioru wyjściowego spowoduje utworzenie 

przez system zbioru o tej samej nazwie co zbiór wejściowy

i numerze generacji o jeden większym*

Instrukcje- edytorskie i tekst mogą być także przesyłane 

z terminala MOP. W tym przypadku użytkownik może przeglądać zbić 

wejściowy rekord po rekordzie i na bieżąco wydawać instrukcje 

edytorskie *

Po zakończeniu edycji można wylistować nowy zbiór na terminal 

MOP celem sprawdzenia poprawności edycji.
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3»4C Język komend G30R&-S9a 3

Jednostka pracy GEORGE*a 3 jest nazywana zadaniem 

Informacja niezbędna do wykonania zadania jest wprowadzana w po

staci opisu zadania i- Język stosowany do opisu zadań wykony1?,’ anyc h 

w systemie jest nazywany językiem komend GjiOłiGii' a ' j * Komendy 

w systemie mają ustalony format 

etykieta VERB parametr 

Wyraz VERB jest nazwą komendy* Nazwa może być opcjonalnie poprze

dzona przez etykietę, a po nazwie może-wystąpić jeden lub wię

cej parametrów* Etykieta służby do oznaczenia miejsca do którego 

będą wykonywane skoki wewnątrz opisu zadania, a parametry precy

zują akcję komendy. Niektóre parametry -są opcjonalne» inne muszą 

zawsze wystąpić w danej komendzie,,

Rodzaje komend . .

Komendy dzielą się na komendy podstawowe i makrokomendy. 

Opis zadania składa się zazwyczaj z komend podstawowych jak

i z makrokomend*

Komendy podstawowe są realizowane przez zaprogramowane 

fragmenty systemu i wykonują proste funkcje- jak np, załadowanie 

czy uruchomienie programu«, Poniżej zostaną wymienione niektóre 

komendy podstawowe sysstemu*

Pozwoli to lepiej zrozumieć przytoczone dalej przykłady opisów 

zadań»

INHJT - wprowadzenie danych i opisów zadań do PLIS

JOB - wprowadzenie i zainicjowanie, zadania wsadowego

RUNJOB - inicjowanie zadania, którego opis istnieje w HffS



LCAD - wprowadzenie programu do pamięci 

ASSIG1T - przydzielenie zbiorów HIS do programu 

LOGIN - zainicjowanie zadania MO? •

ENTSR - uruchomienie programu

0HLIH1 - przyłączenie peryferala on-line do programu 

użytkowego

STAET-TIIiS - określenie terminu rozpoczęcia wykonywania zadania 

przez system

MEEDS - określenie ilości i typów urządzeń pracujących on-line 

TIME - określenie czasu pracy programu 

LISTFILE — wyprowadzenie zbioru na podstawowe urządzenia 

peryferyjne*

ERASE - likwidacja zbioru HIS

źródłem komend w systemie mogą być:

— czytnik, taśmy 

~ czytnik kart 

~ konsola operatorska

- terminal MOP

- zbiór definicji makro

- zbiór opisu zadania

- program wykonywany

- komenda

Opisy zadań

Jak wspomniano wcześniej jednostką pracy w systemie jest 

zadanie. Zadania mogą być wykorzystane jednorazowo lub wielokro



tnie. Przy zadaniu wykorzys4p?anym wielokrotnie celowe jest 

przechowywanie jego opisu w HUS i wywoływanie go w dowolnej cłra 

li gdy zajdzie tego potrzeba«

Wprowadzenie•opisu zadania jednorazowego i jego urucho

mienie wykonuje się komendą JOB, Po wykonaniu zadania jego 

opis nie jest zachowany w systemie. Poniższy przykład ilustru- 

je opis zadania jednorazowego /zakłada się , że wcześniej wpro

wadzono dane do WB  i umieszczono je w zbiorze o nazwie DA]®, 

patrz rozdział i§#ąplp§i mfornmęji w systemie.*

JOB ZADAiiIE,! KOWALSKI

LOAD PR0GAC$1

ASSIGH *L2P0, 2AB11

ASSIGiT 3C!ER0, DAHE

EHSER

BRASE DAHE

LISTFILE IAB11* "LP

ERASE TABU
EHDJOB
w m x m '

Opis zadania, które ma być wykorzystywane wielokrotnie 

wprowadza się tylko' raz przy pomocy komendy INPtJT, Jego urucho

mienie może być wykonane w dowolnej chwili, dowolną ilość razy 

przez wydanie komendy RUNJOB, Poniższy przykład ilustruje spo

sób użycia zadania wielokrotnie wykorzystywanego#'

Wprowadzenie opisu zadania do systemu;

IEFUTi KOWALSKI,.Z3IÓR1 

LOAD PROGAĆ01



ASSJGii JS3B0, PAIIS 

ASSIGIT ^LPJ#, TABi 

TŚfiFPKP

TT»*D A 0 *17* T» A T.TTT'

T/TCLłfn$TT.tP rpAP'! ^TT5 Jj-LO XX* J. JLuj i./i# l 9 JLjJu

BRASE d?AE1 

EEfBJOB

Sfi Ss 3k 25 ,

Wykorzystanie opisu zadania do obliczeń!

- wprowadzenie danych dla zadania 

INPTJT: KOWALSKI ,DA1D3, T # &  #  #

e t o «

• # • »

.// -Jf/ -// UW W W w
— zainicjowanie przetwarzania 

RU1\TJ0B ZADANIB1, :  KOWOLSKI f ZBIÓR1 .

Makrokomendy

Makrokomendy są używane do wykonywania bardziej złożo

nych funkcji w systemie jak np. kompilacja. Każda makroko- 

menda posiada swoją nazwę, która jest nazwą zbioru d e fin icji 

makro. Makrokomenda. może posiadać jeden lub więcej parametrów, 

które są wartościami zmiennych d e fin ic ji  makro, Makrokomendy 

można podzielić na makro systemowe i makro użytkowników..



Makro systemowe są dostarczone przez IGL jako część 

systemu i służą dla ułatwienia wykorzystania oprogramowania 

dla serii 1900« Realizują one różne funkcje standardowe jałc 

np* kompilację„

•W przypadku, gdy użytkownik chce powtarzać wykonywanie 

pewnej sekwencji komend, może on zdefiniować własną makr oko- 

mendę, którą przechowuje w zbiorze zwanym, zbiorem definicji 

makro* Nazwą makrokcmendy jest nazwa tego zbioru,

Makrokomendę wywołuje się przez, podanie jej nazwy wraz 

z niezbędnymi parametrami» Parametry makrokomendy są identyfi

kowane. za pomocą tzw. identyfikatorów parametrów0 Określają one. 

którym parametrom komend makro należy nadać jakąś wartość aktua

lną» Oto przykłady identyfikatorów parametrów 

a/ identyfikacja pozycji

% A, /¿B, %0S «««, foli. ~ w przypadku wykonywania zadania za 

A zostanie podstawiony pierwszy parametr aktualny podany przy 

wywołaniu zadania /makro/, za B drugi itd0

b/ identyfikacja znaków

% zamknięty łańcuch - w miejsce identyfikatora zostanie pod

stawiony parametr aktualny występujący po zawartości łańcucha,

Użycie powyższych "'cd.rr jów identyfikatorów parametrów ilustruje 

następujący przykład:

W-zbiorze PROG przechowywany jest opis zadania 

LOAD %k 
CORS %/CORE/

AS31 GIT $80, %/Z\ W

assign hlp0, ' %/zirz/



TIME %/OZAS/

ENSSR % / m /

listfile -%/mrĄ ” LP 

Wywołanie zadania *

RUN JOB: KOWALSKI, PROS, PARAM /*  A1TAL, STR, CORE 500* CZAS 5 

SEC, ZWE POSTOJE, m t  ELEDY, WS0 / .

Realizacja 

LOfiD ANAL 

CORE 500

ASSIGN K£OR0 P03T0JE 
ASSIGN sLP0. BIEDY 
.TIME 5SEC 
ENTER0
LISTFILE BIEDY, SLP •

System posiada też inne rodzaje identyfikatorów parame

trów* Czynią one używanie iaakrokomend i zadań wykorzystywanych 

•wielokrotnie dogodnym i uniwersalnym.

Wykonywanie programów

GEORGE zapewnia "bardzo duże możliwości monitorowania 

przebiegu programu. Po komendzie EiTTBR w opisie zadania można 

umieścić r&żne komendy informujące 63 jaka akcja ma być podjęta 

w przypadku wystąpienia zdarzenia programowego¿j



Zdarsenie programowe v; wykonywanym programie powoduje 
zakończenie przez system bieżącej czynności i czytanie następnej 
komendy* Korinalnie zdarzenia programowe są powodowane przez wy
konanie pewnych ekstrakodów lub wystąpienie błędów» W przypadku 
G3 użytkownik obok standardowych typów zdarzeń- /HiUĵ M),
DELEODD, FAILED/ może określić inne rodzaje zdarzeń programowych 
/np* display*e/« Wreszcie¡. używając pewnych komend może genero
wać zdarzenie pseudo programowet

Komunikat zdarzenia programowego jest zapisywany do 
odpowiedniego obszaru pamięci oraz do zbioru monitorowania zada
nia* Bieżący komunikat zdarzenia może być badany i w zależności 
od typu zdarzenia jest podejmowana odpowiednia akcja. Badanie 
wykonuje się komenda warunkowa IF

II? warunek, akcja 
Chcąc bliżej określić warunek użytkownik może go zapisać w po
staci tekstu /łańcuch znaków/s który jest porównywany z tekstem 
komunikatu zdarzenia programowego. Tekst nie musi być pełnym 
komunikatem, gdyż warunek jest spełniony jeśli n znaków tworzą
cych warunek komendy 1F zgadzają się z n pierwszymi znakami ko
munikatu zdarzenia programowego«,

Bieżący komunikat zdarzenia programowego może być także 
użyty jako parametr innej komendy w zależności od treści komuni
katu*

Zbiór monitorowania

Jest .zakładany przez system z chwilą rozpoczęcia prze~ 
twarzania zadania. Są w nim gromadzone informacje?



- o przebiegu zadania
- o zdarzeniach w wykonywanych programach
- związane z rozliczeniem użytkownika*;

Oto przykłady kategorii informacji gromadzonych w zbio
rze monitorowania

OCSEHB - komunikaty o błędach komend '
FILES - informacje o zmianach w HIS występujących podczas 

przebiegu zadania 
LOGGING - informacje dotyczące zużytego czasu arytmometru#

i zajmowanej pamięci.

Użytkownik może określić /komenda (DRAGĘ/, jakie kategorie 
informacji mają być gromadzone w zbiorze monitorowania, a także 
które z nich mają być wyprowadzone. Zbiór monitorowania tworzony 
jest tylko na okres wykonywania zadania. Po zakończeniu zadania 
może on być zachowany w zbiorze użytkownika,'
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3*5# Przesyłanie informacji w systemie

System umożliwia użytkownikowi wpr ow ad zenie danych 
z peryferala do zbioru EMS zanim jego program zostanie urucho
miony, Przyłączenie zbioru do programu następuje w czasie wy
konywania programu. Podobnie użytkownik może gromadzie dane 
/wyniki/ w PMS i wyliśtować je na peryferal w dogodnym momencie« 
W czasie pracy programu urządzenia wejściowe są symulowane przez 
utworzone wcześniej zbiory danych, a urządzenie wyjściowe przez 
utworzone zbiory do których program będzie odsyłał wyniki 'obli
czeń, W ten sposób programy są uniezależnione niejako od pery- 
ferali co w konsekwencji zwiększa-przepustowość systemu*

Użytkownik może także wykorzystywać konkretne peryferale 
jak w przypadku pracy z Egzekutorem. °ystem posiada możliwość 
przydzielenia peryferali bezpośrednio dc programu użytkowego*

Komunikacja off-line

Pierwszy sposób nosi nazwę komunikacji off-line /prze
syłanie pośrednie/ i jest podstawowym rodzajem przesyłania in-» 
formacji w systemie.

Użytkownik może wprowadzić dane do PLIS z czytnika kart, 
czytnika taśmy papierowej lub terminala MOP używając komendy 
INPUT f np.

INPUT-i KOWALSKI, DAHE1 
wiersze z danymi
35 25 55 . 5=



W powyższym przykładało komenda IKPUT spowoduje utworzenie 
w BIB zbioru o nazwie DAHE1 i wczytanie do niego danych napisa
nych po komendzie wyłączając znak'ogranicznika.

Alternatywnym sposobem do powyższego jest możliwość 
włączenia danych do opisu zadania /też poprzedzonych komendą 
IiiPUCD/. W tym przypadku komenda IHPU3? /wraz z występującymi po 
niej danymi/ jest wczytana do zbioru opisu zadania i wykonywa
na tylko w przypadku uruchomienia zadania®
Wadą tej metody jest to., że transfer danych odbywa się dwukro
tnie, rąz do zbioru opisu zadania, drugi raz do właściwego zbio
ru danych. *

Do podłączenia zbiorów danych /wejściowych i wyjściowych/ 
do kanałów programowych służy komenda ASSIG1T.
Jej użycie ilustruje poniższy przykład.

JOB R0B1, : KOWALSKI'
LOAD PR0GA1TAL 
ASSIGN sCR0, DANE1 
ASSIG3M ieLP0, WIMKU

W przykładzie tym użytkownik KOWALSKI chce uruchomić program 
PROGANAL, który czyta dane z kart i wyprowadza wyniki na drukar 
kę wierszową. Dane wejściowe zostały wcześniej wprowadzone do 
zbioru DAH31. Pierwsze komenda ASSIG1T przyłącza zbiór DAEE1 do 
programu, a druga zbiór WYNIKU»



Komunikacja off-line pozwala na zwiększenie efektywności 
wykorzystania procesora, gdyż usuwa ograniczenia związane 
z fizyczną konfiguracją instalacji oraz różnicą szybkości jedno
stki centralnej i urządzeń wejście/wyjście#1

Komunikacja on-line

Sposób "bezpośredniego przesyłania informacji przez użytko
wnika nosi nazwę komunikacji on-line. Peryferalami, które mogą 
być 'przyłączone on-line do programu są peryferale podstawowe, 
taśmy magnetyczne i jednostki bezpośredniego dostępu* We wszy
stkich przypadkach wykorzystuje się komendę OISLIEEE.'

Dane wczytywane przez podstawowy peryferal wejściowy on- 
line muszą byó poprzedzone komendą DOOUMEKT, która nadaje im 
nazwę dokumentu*’ Przyłączenie peryferala do programu dokonuje 
komenda OHLIHE.j

OKLIHE nazwa peryferala, nazwa dokumentu 
System przeszukuje wszystkie peryferale nazwanego typu aż znaj
dzie ten, na który specyfikowany dokument jest załadowany /jeże
li dokument nie został jeszcze załadowany, żąda załadowanie go na 
odpowiedni peryferal/»* Peryferal ten jest przyłączany do kanału 
programowego spec^ Oikor; mego prse.i nazwę peryferala i wykonywany 
jest transfer danych,-

Komenda OMLIKE w zastosowaniu do podstawowych peryferali
wyjściowych posiada taki sam format jak w przypadku peryferali 
wejściowych. System w tym przypadku wybierze wolny peryferal
żądanego typu i przyłączy go do kanału programowego specyfikowa-
nego przez nazwę peryferala /parametr komendy ONLIIiE/,1 Danym



wyjściowym automatycznie zostanie przypisana nazwa dokumentu 
specyfikowana komendą Ó®EOSGB'*|

Użytkownik może żądać peryferala on-line o określonych 
cechach, Cechy deklaruje kierownik instalacji za pomocą komendy 
PROFERTY* Centralny operator może następnie przydzielić 
/ATTHIBU1S/ te cechy określonym peryferalom wyjściowym.*

Cecha może być zakwalifikowana jako FSRIMMEHT oraz jako 
EXCLDSI7S lub IHCLUSI7E*. Cechę H3PMAKSNT posiadać będzie  ̂np* 
drukarka wierszowa ze specjalnym rodzajem czcionki. Jeśli pery- 
feral z taką cechą jest zajęty w danej chwili, program zaczeka 
z wyprowadzeniem wyników, aż zostanie on zwolniony* Cechą 
(EBMPORAEY będzie posiadać np* drukarka ze specjalnym rodzajem 
papieru. Cechę tę może przydzielić urządzeniu operator na żąda
nie systemu /założy odpowiedni rodzaj papieru/«

Peryferal, któremu przydzielono cechę EXCLT3B1VB może być 
użyty jedynie przez programy żądające tej cechy /np* drukarka 
z papierem 4—warstwowym/. Peryferal, któremu przydzielono cechę 
IHCLUSIYE może być także używany /jeżeli jest w danym czasie 
wolny/ przez programy nie żądające tej cechy /np. drukarka 160 
znakowa/«

Aby korzystać z systemu cech użytkownik musi wiedzieć 
jakie cechy kierownik instalacji zdefiniował* Komendami, w kto- 
rych parametr cecha może być specyfikówany są LISTFIŁE, LISEDIR, 
OELIREo'

W przypadku, gdy wydruk ma posiadać specjalny format 
/np. papier z odpowiednimi rubrykami/ system umożliwia operato
rowi właściwe ułożenie papieru. VI. tym przypadku system powtarza



drukowanie tekstu wzorcowego aż operator nie ułoży poprawnie 
papieru na drukarce j

Taśmy magnetyczne i zbiory bezpośredniego dostępu /po
za WiS/ także są przyłączone do programu za pomocą komendy 
0I7LIHE, System dokonuje tylko pewnych spr&wdzeń celem upewnie
nia się esy odpowiednie jednostki są załadowane i czy dany uży
tkownik ma pozwolenie na ich wykorzystywanie^

Urządzenia wejścia/wyjścia.
Odpowiednio do rodzaju pracy zdalną lub lokalną komuni

kację użytkownika z systemem zapewniają urządzenia wejścia/wyj
ścia. Są to:
1*' Peryferałe lokalne

- podstawowe urządzenia peryferyjne 
*» jednostki pamięci magnetycznej
- pamięć bezpośredniego dostępu
- inne

2«’ Peryferałe zdalne, np.‘ przyłączone do terminala komunika
cyjnego typu 7020:
- czytnik kart
- czytnik taśmy papierowej
- perforator taśmy papierowej
- drukarka wierszowa
- dalekopis 7025
Terminale MOP /np. dalekopis 7071/i



Rodzaje pracy w systemie

Zadania wykorsywane pod kontrolą systemu, mogą być 
dwóch rodzajowi
- zadania wsadowe /background/
— zadania on—line

Zadanie wsadowe jest przetwarzane automatycznie wg poi 
ceń programisty zawartych w opisie zadania« Informacje ze zbi 
ru monitorowane nie są na bieżąco, dostępne dla użytkownika, 
a rodzaje akcji w przypadku wystąpienia zdarzeń programowych 
określone przez użycie w opisie zadania komend warunkowych *

Zadanie on-line jest kontrolo7;ane przez użytkownika na 
bieżąco. Jest on informowany o każdym zdarzeniu mającym miejs 
przy przetwarzaniu jego zadania i może natychmiast podjąć odp 
wiednią akcję» Użytkownik pracujący on-line może wpr ow ad zać d 
/włączając programy i opisy zadań/ ze swojego terminala oraz 
wykonywać wszystkie komendy GEORGE5 a« Możliwość pracy on-line 
w systemie nosi nazwę MOP /Multiple Ga-line Programming/*



5#6»' MOP
MOP jest podsystemem GEGRGE’a umożliwiającym jednoczesną 

pracę on-line przez wielu użytkowników. z przyłączonych do kompu
tera terminali. System rozdziela czas obliczeniowy pomiędzy po
szczególnych użytkowników on-line w ten sposób, że każdy z nich 
ma wrażenie, że posiada komputer wyłącznie do swojej dyspozycji. 
Jest to związane z małym wykorzystaniem czasu procesora przez 
programy użytkowe w stosunku do operacji wejście/wyjście i dzia--tiiń oper

’Użytkownik MOP, który pragnie rozpocząć sesję on-line 
z systemem wydaje komendę &OGHi podając swoją nazwę, np,

LOGIK nazwa zadania,: KWIATKOWSKI
System bada najpierw czy ilość zadań MOP już wykonywanych jest 
mniejsza od dopuszczalnej ilości określonej przez kierownika 
instalacji* Jeżeli tak, zgłoszenie zostaje przyjęte i system 
sprawdza czy dany użytkownik jest zarejestrowany w słowniku 
użytkowników systemu oraz prosi go o podanie hasła. Po sprawdze
niu poprawności hasła i pewnych budżetów użytkownik jest dopu
szczony do pracy. Może on wówczas z terminala MOP wydawać wszy
stkie standardowe komendy GEORGE*a. Każda komenda jest zaraz 
wykonywana i użytkownik jest proszony o wydanie następnej ko
mendy /zaproszenie do pisania/,

Formaty komend i komunikatów są takie same jak w opisach 
zadań#- Po wykonaniu lub odrzuceniu komendy w nowym wierszu wy
prowadzony jest aktualny czas i znak gotowości. Użytkownik posia-ida możliwość kasowania pojedynczych znaków lub całego wiersza« 
Może on także w dowolnym czasie wstrzymać pracę wydając sygnał 
przerwania. Jeżeli po wydrukowaniu zaproszenia do pisania użyt-



kornik nie rozpocznie pracy w ciągu oko 1 min« system spowoduje 
odłączenie terminala. W celu ponownego otwarcia linii użytkownik 
musi wydać sygnał przerwania*

Po dopuszczeniu do pracy użytkownik powinien określić 
jakie kategorie informacji chce on mieć wyprowadzone na termi
nal MOP na bieżąco* Wydaje w tym celu komendę

REPORT akcja na zbiorze monitorowania 
Komendy tej można używać na dowolnym etapie sesji MOP, każda 
następna kasuje poprzednią.

Dane i programy mogą być wprowadzane
1. z urządzeń podstawowych /komendą IHPUiP/
2. z terminala MOP

- komendą lifPOT /wpisanie danych do zbioru, który następnie 
może być przyłączony do kanału programowego komenda^ ASSIGH/

- komendą ONLIHE /wprowadzanie danych na bieżąco/
Wyniki są wyprowadzane przez użycie komendy

OHLIiffi nazwa podstawowego peryferala
Można w ten sposób wyprowadzić wyniki na
- dziurkarkę kart
- perforator taśmy
- drukarkę wiersz^ą * ...

Użytkownik może z terminala MOP przeprowadzić kompilację 
programu źródłowego wydając komendę w postaci nazwy makro odpo
wiedniego kompilatora. Informacje diagnostyczne kompilatora mogą 
być wyprowadzane na terminal MOP*‘



Komunikaty adarzeń programowych są przesyłane do zbioru 
moni t o.r ow ani a jako informacja wyjściowa kategorii OBJFCI 
i /jeżeli użytkownik zażąda/ na terminal MOP* .Użytkownik MOP może 
sterować przebiegiem zadania przy pomocy komendy XPa Wszystkie 
komendy wymagane do sterowania mogą być umieszczone w zbiorze 
makrodef irricji, którego nazwa może zostać wydana z terminala MOP 
jako makrokomenda» Z terminala MOP można bezpośrednio badać.komu
nikaty zdarzeń programowych, a następnie wprowadzać komendę posia
dającą jako parametr wymaganą część komunikatu, może także udzie
lać odpowiedzi na komunikaty wydając komendę Al?SWE5Re

Z terminala MOP mogą być inicjowane zadania wsadowe w taki 
sam sposób jak z urządzeń podstawowych tzn» przy pomocy komend 
JOB lub EU17J0B* Czasem użytkownik przetwarzając wsad owo długie 
zadania chciałby w niektórych miejscach kontrolować jego przebieg 
z terminala MOP. System umożliwia odłączenie zadania MOP i dalsze 
jego przetwarzanie wsadowe, jak również przyłączenie zadania wsa
dowego do terminala MOP /komendy 00NHEC9?, DISCOiTKECG?/»

Po zakończeniu sesji MOP /komenda LOGOUT/ listowane są 
żądane kategorie informacji monitorowania wraz ze szczegółami 
dotyczącymi kosztów sesji«

Języki konwersacyjne

Praca konwersacyjna jest podstawowym rodzajem pracy 
z terminala MOP. GEORGE 3 umożliwia pracę konwersacyjną w języ
kach JSA1T, BASIC, FOROONo



Używa głównie komonc jonalnyeh matematycznych Wyrażeń
i jest stosowany do r o m  i ą zyw ani a metematyc anych I logicznych 
zadań«, Język tllllf-a ma postać komend, które dzielą się na po
średnie /poprzedzone numerem - etykietą/ i 'bezpośrednie. Umożli
wia to dwa rodzaje obliczeń*
1, Obliczenia natychmiastowe - każda komenda jest wykonywana 

natychmiast po jej wydaniu 
2* Obliczenia programowane - program zbudowany z komend pośre

dnich jest przechowywany w pamięci i wykonywany dopiero po 
wydaniu odpowiedniej komendy bezpośredniej,

JEAN posiada szereg funkcji standardowych /SIN/X/, BXP/X/,
ABS/K/ itd/ oraz-i ter acyj uych /MA X/2Lj, ••*/» 
itd,/.

Użytkownik rozpoczyna pracę konwersacyjną w tym języku 
przez wydanie komendy JE AK, a kończy komendą FINISM, która powo
duje powrót na poziom komend G3>* W czasie pracy może on tworzyć' 
zbiory i przekazać je do M S  pod kontrolą 65«
- BASIC

BASIC jest w stosunku do JEAN-a znacznie bardziej rozbu
dowanym językiem* Dostarcza on możliwości zbliżonych do języka 
FORTRAiT włączając tablice, funkcje, podprogramy itd* Specjalne 
możliwości to operacje na macierzach zespolonych, komunikacja 
z 63 bez konieczności powrotu na poziom komend 6J oraz rozbudo
wany system diagnostyki błędów* ,



Użytkownik tworzy program źródłowy z elementów języka 
źródłowego* Podstawową jednostką jest linia poprzedzona numerem 
określającym kolejność wykonywania* ITumer linii nie występuje 
przed komendami systemowymi, które umożliw* użytkownikowi od
powiednie wykorzystanie możliwości systemu tzn, edycji, tworze
nia zbiorów, komunikacji z 63 itd.

Sesję w języku BASIC rozpoczyna się przez wydanie komen 
'BASIC, a kończy komendą BIB, która zwraca kontrolę do <53 i kasu
je system BASIC0

- FORCOH

Program źródłowy składa się z segmentów zawierających 
wyrażenia w języku FORTRAN 1900 /wersja rozszerzona/« Każda 
linijka programu’w segmencie ma numer« FORCOH posiada m.in* na
stępujące możliwościi

. użycie perferala innego niż konsola /np* drukarki/

. rozbudowany system diagnostyczny

. kompilację i przetwarzanie programu niezależnymi częściami 

. system edycji zbiorów

. system pomocy dla niedoświadczonych użytkowników

Wszystkie segmenty bieżąco wykonywanego programu wraz z obszara
mi danych i informacje dotyczące sterowania mogą być zachowane 
w HIS w postaci zbioru« Treść tego zbioru można wywołać później 
podając jego nazwę*

Wywołanie FORGON-u komendą FORCON* Podanie parametru w te 
.komendzie oznacza, że będzie wykonywane zadanie już istniejące. 
Użytkownik kończy sesję komendą FINISH,-

• a



Godną podkreślenia cachą wszystkich wymienionych jeżyków 
konwersaoyjnyoh jest prostota i rozbudowany systen diagnostycz
ny, co pozwala na korzystanie z nich prze a użytkowników nic zna
jących programowania*

3«7e- Harmonogramowanie

Terminem harm onogramow ani a /scheduling/ określa się 
czynności systemu związane z ustaleniem kolejności wykonywania 
przez system zadań. Tradycyjne metody harmonogramom ani a /praca 
pod Egzekutorem/ z uwagi m*in* na wymagania dużego zakresu czyn
ności operatora nie pozwalają na optymalne wykorzystanie mocy 
obliczeniowej komputera, GEOEGE 5 posiada rozbudowany i efektyw
ny system hai’monogramowania* Pozwala to na eleminację ingerencji 
operatora w procesie przetwarzania, którego rola ogranicza się do 
zgłoszenia zadania do systemu i obsługi systemu operacyjnego. 
Wyróżnia się trzy poziomy harmonogramowanias

1, Strategiczny Poziom Harmonogramowania /SEH/
SFH wybiera /w opraciu o odpowiednie kryteria/ spośród 
nowych zadań w systemie, te, których przetwarzanie może być 
rozpoczęte i przekazuje je do TIH*

2* Taktyczny Poziom Harmonogramowania /TPS/
TFH ustala, który program ma być przetwarzany jako następny 
oraz przydziela mu czas jednorazowego przetwarzania /time 
slot/ i nominalny czas oczekiwania na kolejno przetwarzanie 
/fair waiting time/«



3* Poziom Egzekutora
T.. — 4- Tl Sł Q  *ł*J ó  TV$ ftfl y.AY)i Q  2śS.U .riHX5. W  C  iiiSio A.CJest; ui*ucaaniiario'? guy ¿lcuzuąpi
jego przetwarzania. Powoduje wybranie do przetwarzania zada
nia o najwyższym priorytecie egzekutora*
Zadanie to jest przetwarzane do ponownego włączenia się TPH. 

System harmonogramowania wykorzystuje m.in, następującev w «
informacje!
- pilność zadania określona 25-oma literami alfabetu od A 
do Z /A - pilność najwyższa/

- wymagane peryferale on-line
- maksymaloy czas przetwarzania zadania /will time'/
- pewne parametry instalacyjne /patrz rozdział Parametry 
Instalacyjne/..

Niektóre z tych informacji są znane systemowi /parametry insta- 
icyjne/ inne użytkownik podaje w opisie zadania»

System posiada standardowy SPE, który kierownik inst.alacj 
może zmodyfikować uwzględniaj acc własne szczególne wymagania lub 
też może napisać nowy SPH.

3#8* Budżety i rozliczanie

System umożliwia ścisłą kontrolę wykorzystania poszczegól 
nych środków instalacji oraz rozliczanie użytkowników za wykony
wane prace. Korzystanie z różnych środków systemu umożliwiają 
odpowiednie rodzaje budżetów?



MCMEY - ilość pieniędzy przyznana użytkownikowi dla wykony
wania jego zadań 

UUffi - ilość ozasa.przyznana użytkownikowi dla wykonywania
jego zadań

SPAGEMT - ilość taśm magnetycznych dostępne użytkownikowi 
KEAL2IME - wielkość pamięci operacyjnej przyznana użytkownikowi 

dla przebiegu jego programów w czasie rzeczywistym 
Przywilej - specjalny rodzaj budżetu służący do kontroli systemu 

przez kierownika instalacji.

Ustalanie budżetów użytkowników odbywa się na początku 
okresu budżetowego* Pewne rodzaje budżetów użytkownicy mogą 
przekazywać pomiędzy sobą„

Budżety użytkownika są sprawdzane przed zainicjowaniem 
jego zadania«, Jeżeli okaże się, że użytkownik ma wyczerpany bu
dżet TIME lub MOKRY to system nie rozpocznie przetwarzania żad
nego zadania dla tego użytkownika«- Podobnie nie może on wykorzy*« 
stać więcej taśm magnetycznych i obszaru pamięci niż to przewidu
je odpowiednie budżety^

System posiada standardowy program rozliczeń3 którego 
zadaniem jest aktualizacja informacji dotyczących budżetów oraz 
rozliczanie użytkutfnika. po zakończeniu jego zadania» W programie 
tym kierownik instalacji może w zależności od potrzeb ustalić 
nowe współczynniki» Może on także stosować własny program rozli
czeń. -



3® 9# Parametry instalacyjne

Realizacja każdego systemu operacyjnego zależy ods
— hardwarełu dostępnego w konkretnej instalacji
- rodzajów z.aaań, które będą wykonywane w systemie*
Czynjiik pierwszy w niezbyt długim okresie czasu można uważać za 
stały, drugi może. ulogać zmianom na bieżąco /np* obciążenie sy
stemu zadaniami MOP jest na ogół większe w dzień, w nocy zaś 
przeważają zadania wsadowe/« Oznacza to, że pewne właściwości 
systemu /harmonogramowanie» rozdział niektórych zasobów ito/ 
powinny podlegać dynamicznym zmianom*

System GBORGE J posiada możliwość dostosowania go do 
różnych zmieniających się warunków pracy. Elementy hardware *u 
są przydzielane dynamicznie z chwilą wystąpienia na nie zapotrze
bowania, Podobnie poszczególne pakiety GEQRGE*a są przenoszone 
do pamięci tylko Wtedy, gdy są wymagane *
Kierownik instalacji posiada możliwość wpływania na organizację 
pracy systemu i rozliczenia użytkowników. Służy q o  tego pewna 
grupa parametrów zwanych parametrami instalacyjnymi* Oto przykład; 
parametrów instalacyjnych?
EACKGROUM) - określa maksymalną liczbę zadań wsadowych, 

które mogą być aktualnie przetwarzane 
MOPLIMIT - j«w * w odniesieniu do zadań MOP 
MOPCPI ” - określa proSent mocy obliczeniowej przydzielonej 

dla zadań MOP
OBJEĆTPJJOTA - określa wielkość pamięci przydzielonej programem 

użytkowym
JOBTIME - określa maksymalny czas przetwarzania zadania



/ o ile nie określono tego vi opisie zadania/ 
MIFIHACB — określa kategoriet które zawsze będą wyprowadzane 

do zbioru monitorowania 
OTPflHE - określa maksymalny odstęp czasu pomiędzy kolejnym 

s ki ad owani ami ó ■

Kierownik instalacji może zmionić wartości parametrów 
instalacyjnych w określonych granicach zarówno podczas ładowania 
systemu jak i w czasie jego pracy^

Uwagi końcowe

Niniejszy rozdział został opracowany po wstępnym rozezna
niu systemu operacyjnego GEORGE 2« W związku z tym nie zawiera 
ono dokładnego opisu systemu, a jedynie ogólną, jego charaktery
stykę z podaniem najważniejszych cech i możliwości oferowanych 
przez system,, Podkreślić należy, że GEORGE 3 jest 
u n i w e r s  a l n y m  systemem operacyjnym i dlatego posiada 
bardzo szeroki wachlarz możliwości, które w konkretnym zastosowa 
niu można wyprofilować w pożądanym kierunku®

Materiałem źródłowym posłużyła wersja 5 wydania 6 
GEORGE Z końcem 72 roku ICL uruchomił wydanie 7» które został 
wzbogacone o kilka nowych komend oraz posiada szereg drobnych 
zmian
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Powyższe rozważania stanowią wstępną część koncepcji po czym 
następuje sformułowanie podstawowych obszarów działania, które 
powinny zapewnić realizację postawionych celów.
W dalszym ciągu zostaną (kreślona podstawowe obszary działania,, 
albo działalności, które zapewnią realizację so3taBlonyoh oel6w.

Obszary,działania

Na obecnym etapie realizacji systemu wielodostępnego Polrax 2 
wyodrębnia się następujące podstawowe działalności:

- Oprogramowanie i sprzęt 
~ Profil użytkowy systemu
- Użytkowanie .oprogramowania i eksploatacja sprzętu 

. ~ Współdziałanie Z użytkownikami - klientami 
~ Szkolenie i oddziaływanie informacyjne
- Organizacja i koordynacja całości przedsięwzięcia. 

Zagadnienia te nie są traktowane jako oddzielne składniki, ale 
są to tematy, które są rozpatrywane z różnych punktów widzenia. 
Działania w ramach tych zagadnień mogą być realizowane przez po
wołane do tego celu zespoły specjalistów lub też przez istnieją
ce jednostki organizacyjne, ustalając w ten sposób pewną struk
turę działania*
W dalszym ciągu zostaną krótko opisane zadania w ramach wymie
nionych powyżej obszarów działania. Następne rozdziały będą 
ilustrować stan rozwiązania tych problemów, a przy omawianiu 
organizacji zostaną omówione wytyczne zadania planowane w dalsze 
realizacji przedsięwzięcia*



Oprogramow ani e

Głównym składnikiem oprogramowania będzie system operacyjny 
Grorge 3» /nie będzie tutaj mówione o oprogramowaniu pod stawów 
serii Odra 1300/. W  rozdziale tym nie będzie dokładnie ppisywa 
struktura i działanie systemu /patrz rozdz9 3/ a tylko wylicza 
się podstawowe ¿jego właściwości użytkowe*
1,- Możliwość pracy wielodostępnej ze zdalnych terminali.

Zapewnia to podsystem MOP /Multipi© On -Linę Brogramming/

2 - Pamięć masowa systemu BSS gdzie w sposób zorganizowany pa
miętane są zbiory użytkowników,do których można odwoływać 
się poprzez nazwy. Zbiory są chronione przez- zniszczeniem 
oraz przed dostępem nieupoważnionych użytkowników*;
W czasie wykonywania programów symulują urządzenia we/wy. 
Organizacja zbiorów może być dostosowana do dowolnej struk
tury hierarchicznej obiektu użytkownika*

3 ~ Możliwość formułowania złożonych zadań tzw. makro? które
mogą być pamiętane w HIS i w dogodnym momencie wywoływane 
przez użytkownika.

4 - Łatwość korzystania z oprogramowania firmowego ICL.
Może być ońo‘uostę^ne dla użytkownika jako makro wbudowane 
w system.

5 — Elastyczność rozbudoTiy poprzez dołączenie nowych zbiorów
użytkowników w RfIS oraz przez dołączenie makro użytkowników

6 - Praca przy pomocy języków konwersacyjnych Jean, BASIC,Forcon



7 - Zabezpieczenie systemu poprzez ©'kresowe składanie i proste
procedury rekonstrukcji po awarii

8 - Dynamiczne harmonogramow ani e prac komputera. Uzyskuje się
przez to około 3-krotnie większą efektywność wykorzystania 
procesora«,

9 - Możliwość ścisłej kontroli nad zasobami instalacji oraz
możliwość dokładnego rozliczania użytkowników za wykonane 
prace*

10 - Duża elastyczność systemu przy zmianie konfiguracji sprzętu.
Dysponując systemem operacyjnym zapewniamy sobie łatwy dostęp do 
oprogramowania serii Odra 1300, a także do programów opracowywa
nych samodzielnie0 Należy podkreślić} że system operacyjny jest 
dogodną bazą na której można zbudować konkretne oprogramowanie 
użytkowe, zależne od przyjętego charakteru systemu.

Hardware

Jednym z celów przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań 
w zakresie możliwości pracy wielodostępnej na krajowym kompute
rze ODRA 1305» Takie postawienie zadania zmniejsza w znaczny spo
sób koszt całego przedsięwzięcia jeśli zauważyć, że stosunek wy
datków na komputer tej klasy w odniesieniu do sprzętu komunika
cyjnego ma się tak jak 5 • 1•
Przyjęty system operacyjny stawia określone wymagania komputero
wi pod względem pamięci operacyjnej i pamięci pomocniczej oraz 
pod względem typu urządzeń komunikacyjnych0:



n-żYcie krajowego komputera jako podstawowego składnika syste.au 
gwarantuje jeSO powielarność*
pxa realizacji systemu wielodostępnego konieczne jest uzupełnie- 
nie komputera o dodatkowy sprzęt, który będzie importowany 
z krajów kapitalistycznych, ze względu na brak tego typu urządzeń 
w leć ajach socjalistycznych» Wdrożenie instalacji pociąga za so
bą wiele dodatkowych nrobiemów natury technicznej, software\owej 
i organizacyjnej, jednakże w obecnym okresie czasu nie można 
ich unikną b.

Pewnym złagodzeniem tej sytuacji jest fakt kompatybilność:' 
serii ODRA 1300 z ICL 1900, toteż większość sprzętu dla systemu 
może być zakupiona w firmie ICL*'
Obok tego należy zapewnić łączność poprzez łącza telekomunikacyj
ne do miejsc gdzie będą instalowane terminale zdalnych użytkowni
ków« Konfiguracja zaprojektowana dla systemu Polrox 2 jest opisa: 
w dalszej części niniejszego opracowania /patrz rozdz* 4 /, na
tomiast kwestie łączności technicznej ze zdalnymi użytkownikami 
będą rozwietzywane w dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia 
/patrz rozdz. 8/J

Yi/ytypowany sprzęt powinien zapewnić niezbędne minimum 
początkowe systemu Polr3x 2. W miarę upływu czasu będzie on roz
budowywany o nowy sprzęt zarówno innych producentów zagranicz
nych jak i krajowych? stanowiąc krytyczną próbę przydatności 
sprzętu dzięki możliwości wprowadzenia go do pracującego systemu 
i bezpośredniej konfrontacji z innymi jedncstkami,;



Ośrodek obliczeniowy jest częścią struktury społecznej 
czyli jest jednym, z •elementów złożonego kompleksu społecznego® 
Gdy mamy na uwadze system Polrax 2 (to rozpatrujemy współdzia
łanie tego systemu z innymi elementami kompleksu społecznego®
W.ten sposób rozpatrujemy -współdziałanie systemu z elementami 
otoczenia» W tym. wypadku rozważanymi elementami będą klienci o- 
środka,a współdziałanie będzie się wyrażać świadczeniem usług 
informatycznych na rzecz poszczególnych klientów ośrodka. Ze 
względu na dużą ilość potencjalnych klientów zakres tych prac mo 
że być oczywiście bardzo różnorodny«, Dlatego trzeba założyć, że 
nie będzie możliwe zaspokojenie wszystkich wymagań jakie będą 
stawiać klienci,• inaczej mówiąc system nie zdoła sprostować 
wszystkim wymaganiom otoczenia» Stąd też należy określić pewne 
charakterystyczne cechy powiązali systemu z otaczającymi go odbio 
cami usług inf orma tycznych 0; Bądą to ograniczenia, które wyróż
niają spośród dużego obszaru możliwych rodzajów prac tylko pewie 
zakresów którym działać będzie system^

Tak określony charakter współdziałania systemu z otocze
niem będzie nazywany profilem użytkowym systemu Polras 2„i 
Dokładniej zagadr.* profilu systemu zostanie omówione w roz
dziale 5 opracowania* Przy określaniu charakteru systemu należy 
mieć na uwadze możliwość Ośrodka., gdzie r ealizowany jest system, 
zapotrzebowania klientów,-a także nie należy zapominaćobadawczym 
charakterze przedsięwzięcia«!
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Jednym z celów eksperymentu jest przeprowadzenie ba
dań w zakresie możliwości pracy wielodostępnej na-¿rajo- 
wyra komputerze Ql,jxh *î 0 5 . 'Tauie postawienie zadania 
durniejsza w znaczny sposób koszt całego przedsięwzięcia 
jeśli zauważyć, ze stosunek wydatków na komputer' tej kla
sy w odniesieniu ¿0 sprzętu komunikacyjnego ma się tak •
o Ir Ł-"» • •■'I o ^ • i •

Jednocześnie zaś wprowadzenie krajowego komputera 
¿ako podstawowego skl3o n i a  systemu gwarantuje jego do— 
wielarńość.

Cel przeasięwzięcie wymusza zakup niezbędnego sprzę
tu komunikacyjnego i dozorującego komputer z krajów ka
pitalistycznych ze wzglęau na brak tego typu wyposażeni' 
w Krajach socjalistycznych. Wdrożenie instalacji pociąg 
za sobą wiele dodatkowych problemów natury technicznej, 
software owej i. organizacyjne j, jednakże w-obecnym cza
sie nie da' się ich uniknąć.

•pewnym z±.agoo.zcii—©o cej syuuacji ¿esc jiaiió ł£ompac^_ 
bilności serii ODRA 1300 z ICL 1900, toteż większość 
sprzętu dla systemu zostanie zakupiona w firmie ICL.

Sprzęt komunikacyjny tej firmy daje się zestawić w 
dwa warianty:

- system buforowania znaku,
- system buforowania komunikatu.
g 0 pi b ui' o r ov* a m  a zd.:: u.u ~ u o s u s  si^ dla mnicjsz^ 

sieci o małej wielkości strumieni iniormacyjnyvti. vro 
.szy, o.' oifoło 20 ?$ w systemie i^0URkX ¿j system buforom 
nia komunikatu znajduje zastosowanie przy dużych sic-
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niezmierrije . . . . . ,«e/wy jest ważne. Rozważa it.| mosiiwose za-
stosowania w systemie rOLIiiZ 2 nowy ca technologii zarowno 
na wejściu jak i wyjściu systemu np przygotowanie asnych 
na taśmie magnetycznej, drukowanie oii-iine z taśmy ma
gnetycznej, zewnętrzne urnKOwame ustalonycii, x50'«'̂ arzax- 
nych części tabulogramów.

»ytypo.• sny sprzęt zapewnia mezoęuiie minimum początko 
we systemu lr'0L:-'.4X 2. ■ miarę upływu czasu bęuzie on roz
budowywany o nowy sprzęt zarowno innych producentów za- 
grt,nicznycn jat: i Krajowych, s*canowi..cc krytyczny próbę 
przydatności sprzętu dzięki możliwości wprowadzenia go do 
pracującego systemu i bezpośrednie§ Konfrontacji z inny
mi :i  ednost Kami.
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5 ty kia hardware ±'0irax 2

•system j.‘CXuiAX 2 bojuje na następującym sprzęcie i 
sercem systemu jest jeunostka centralna ODi-L-i 1305 w stan
dardowy su, rozszerzonym aestawie•

Jednostka centralna posia&a '¡¿o Ii słów pamięci opera
cyjnej o czasie cyklu 1 jus, 5 kanałów autonomicznych, 10 
karu-iow zrj.c.Uvov>yciij 'i Kana£ multipleyiora5 *1 kanał monito
ra. Do J .0* popaczone są następujące urząazenia zewnę
trzne .

- 4 jednostki pamięci dyskowych i OL 2 ¿502 o po- 
jemności o min znaków każda

- 12 jednostek .parnięci taśmowych iri‘p
- Cżytni«: taśrsy papierowej C'JD-505
- Perforator taśmy papierowej PI*-305
- Lwa czytniki kart CK-305
- Lwie drukar¡r^i t/jieiszo&e —>.• 0^

Istnieje -możliwość rozszerzenia zestawu urządzeń zew
nętrzny ca• i)o yeune^o z kanałO w autonomiczny- cłi podłączo
ny zostanie sprzęt komunikacyjny umożliwiający współpra
cę J.C. z odległymi użytkownikami podłączonymi poprzez 
linie telekomunikacyjne.

Zestaw ten pracuje w systemie buforowania komunika
tu. Funkcje sp "nic 2 przez poszczególne urządzenia 
wchodzące w skład zestawu opisano w u.alszê ] części "cê o 
opracowania.
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4»'$. Opis funkcjonalny sprzętu tcomuniKacv jnego

Główny.¡a uraczeniem pracującym w systemie buforowa
nia komunikatu ¿jest £rocesor_£omuniKac£3iiy współpracu
jący bezoosreanio z buiorem m^^^zj^rocecox'ow^iu^ i ¡ êuno- 
stka wi e I o ita na ł o w %.•

4.j?.i. Procesor ¿vomunikacy jny.

Zadaniem procesora komunikacyjnego jest oaciążeni«
procesora centraln ego od x'unkc^i ¿1v;iciasny cłl z s uero w ci "*
ni em ,tranamis j ą i p2?Z y¿mov.anieni tv 0lud.ni B Gów od wielu
•odległych urządzeń •  *• systemach UZL6 1 odost 6 pnyc ii, pracu-
jących bez procesc Vł n »/• id t'-omuniiiŁicyj _Ł. V_.;yr\• - W duża C 2 ' O /*“k mocy
obliczeniowej’procesora centraineg0 r7 |1  r/

¿i WiO Jr Vt Ó l l 3 je ¿? *u na c <

funkcje .  Procesor ' / n T n n y r i  p  C*’V "i 7‘)~v will ciii-*- <zJ w ,j 0  v P° S I 3  0- 3  VJ s v .
¿5 -i parnię ci

teleorogram, który urno./ 1 i v *1 0  *7_l__i- >. J- O- f. ' U. ¿J V J inoU 'c ;P - ie iiiu y w idualny
znaków z urządzeń buforowania znaku /a więc skanerów via 
seiektor skanerowy/j kompletowani® ich w komunikatyp 
które następnie przesyłane są uo procesora głównego.

Z ¿> stosowanie v* systemie ^OLk*OC 2 procesora Komunika
cyjnego ma kilka poważnych zalet:

a/ Uwalnia procesor główny od sterowania transmisjami 
i od procedur związanych z wybieraniem poszczegól
nych odległych użytkowników.

. Fakt, że procedury sterujące wykonywane są przez 
program komunikacyjny a nie przez hardware zwiększa 
w dużym stopniu elastyczność systemu.

b/Usprawnia proceaury programowe w procesorze gławnym 
poprzez standaryzacją formatow komunikatów przetwa
rzanych przez program użytkownika oraz -uryoów ur&- 
cy oci.*.Le¿ycu urzć~u.zeh j ^e ^z^l^cinie ma^ia liczba 
podprogramów w procesorze głównym jest w stanie



obsłużyć szeroki wachlarz peryieraii.
c/ o a ci^ienie linii t eie kowani ka cyjny cli nie jest?' o;,; ra

czone możliwościami programu użytkownika w procebo- 
rze głównym ponieważ bufory znajdujące się w proce
sorze komunikacyjnym umożliwiają gromadzenie i prze
chowywanie komunikatów do czasu,'aż program użytko
wnika w 'pX'ocesorze głównym boazie mógł je przetwo-

Vv systemie MiJMjl - d przewidziano wouiączenie proce-•s V J- »

sora komunikacyjnego ICL 7^03/3 z pamięcią operacyjny o 
pojemności 24 iv i o czasie cyklu 1,1 ¿¿s.

■Procesor ten posiada struktury oy te *bwą - IG-bitowe 
s i ow o s ki a 0-3 si^ z o.wu ¿3—oioowych by te ow •

Procesor komunikacyjny podłączony jest uo kanału 
autonomicznego procesora głownego poprzez bufor mi .̂uzy- 
procesorowy. Jest to bufor jeune-słowowy miraży proceso
rami 'które pracują względem siebie {asynchronicznie» Za
daniem jego jest umożliwienie współpracy z kanałem auto
nomicznym pracującym w trybie c zt e r o z na kow e j transmisji 
grupowej.

Z buforem związany jest bezpośrednio tioruware^owy 
konwerter kodu przeprowadzający konwersje mimozy d-mio* 
bitowym kodem stosowanym w procesorze komunikacyjnym a
6 bi-cowym ¿codem wey.n^trznyni 0 .w. OdSii ^O 3̂•

.Jeanostka wielokanałowa' I1"13'13 umożliwia podłączenie 
do procesora komunikacyjnego uo czterech selektorów ska
nerowych. Jest to ograniczenie techniczne. Zazwyczaj o- 
strzejszym ograniczeniem jest tu ograniczenie programo
we związane z możliwościami procesora głównego oraz z 
typem przetwarzanych zauań. Ponieważ w systemie PCLIL.a  2 
.przewidziano podłączenie jednego selektora skanerowego 
istnieje tu pewna rezerwa, jeanakże jej aokłaana wielkość 
można ocenić tylko w praktyce podczas eksploatacji



4. ;or m e r o T y

Selektor skanerowy 79350/9 spełnia uwie zasadnicze 
f unkc 5 e:

a/ Umożliwia podłączenie ao procesora icoinunikscy jnego 
i bezkolizyjną współpracy maksymalnie 'crzech ska
nerów.

■b/ »7 przypadku systemu buforowania znaku przystosowu
je poziomy sygnałów stosowane w sprzęcie komunika
cyjnym 7930 u.o wymagań ¿icrii iyOO /OWiLsk .130U/ *

4.^o. Skanery.

V/ systemie P0ŁRAX-2 przewidziano podłączenie do se
lektora skanerowego dwu skanerów /’technicznie istnieje 
możliwość podłączenia trzech skanerów/. Bęoą to.'skaner 
uniwersiany 7930/1 oraz skaner uniwersalny ' n O  bit/sek 
79^0/3.

Działanie skanera polega na kolejnym wybieraniu pod
łączonych do niego linii komunikacyjnych z odpowiednią 
szybkością. Z każdej linii odbiera on poszczególne bity 
znaków przychodzących szeregowo z Odległych urząazeń 
i gromadzi je w buforach znakowych zarezerwowanych dla 
każ Cl6 J_!LlXxX «

Skompletowane w t;en sposób znaki przesyłane są w ko
lejności w jakiej zostały odebrane do selektora skanero
wego w nast pnie do procesora komunikacyjnego gdlil# za
chodzi kom letacja komunia,.'gów.

W sposób poaobny odbywa.się komunikacja w kierunku 
przeciwnym. ■
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aa .ją możliwość-podłączenia poprzez linie tel 
c.y j ;ie 52 użyt kownik ów /po i 6 linii/skaner/.

ekoYD .-!■! fcs1

4»p*4. Urządzenia bezpośreonio współpracujące z liniami 
telekomunika cy jnymi .

Zadaniem tej grupy urządzeń jest zamiana postaci 
SY^nałów reprezentu;ja.c t ch ayne na liniach, teiekomunika-

v  U  • ‘ -i- v  w v

cyjnych na postać ’ wymaganą przez sprzęt komunikacyjny 
7900 i odwrotnie. Dla linii telefonicznych funkcje te * 
spełniane są przez moderny, wyświetlacze modemów oraz je
dnostki sterujące wyświetlaczami modemów, zas dla linii 
’telegraxicznyoh przez jednostki zakończenia linii i od- 
powieunią- jednostkę sterującą.



aale

W systemie POLRAX 2 przewidziano podłączenie czte
rech .typów terminali.

a/ dalekopisy .lokalne 70?1/5 
b/ dalekopisy zdalne 70?‘i/7
c/ terminale konwersecyjne z monitorem ekranowym 

CTC 1/atapoint ¿¿00 
d/ terminale do przetwarzania danych IGii 7020

' Pierwsze dwie grupy tzn. ¿ale kogi sy_iokelne_ i daleko 
gisy_zdalnę są identyczne pod wzgioaem funkcjonalnym. 
Dalekopisy te można stosować do dyatrybucji niewielkich 
ilości ¡.Lanych5 do wprowadzania niewielkich ilości danych 
oraz do pracy w trybie konwersacyjnym, a zatem nadają 
się one najlepiej do obliczeń naukowo-technicznych, do 
uruchamiania i testowania pi/ogramów oxlsz do projektowa
nia wspomaganego orzez l.0iû.'UuSi,'*

Przeznaczonym do podobnych celów lecz bardziej złożo
nym i nowoczesnym terminalem jest teinranąI_Ji:0_22uu -wy
posażony w monitor ekranowy, klawiaturę, drukarkę szere
gową i dwie pamięci kasetowe.

Umożliwia przeprowadzanie- bardziej skompil i kowanych 
zadań,ĆL szczególnie naaaje się do obliczeń naukowo tech
nicznych, projektowania wspomaganego przez komputer i do 
przekazywania informacji u.ls Kierownictwa•

I'ia ekranie można wyświetlić 9S0 znaków z możliwo
ścią wydruku zawartości ekranu na drukarce szeregowej,, 
iii. O Z 0 U.G.OW U.i.cisĆL lCOil0X‘ oii i korekcji ołęuow jak również 
możliwość weryfikacji wprowadzanych• aanych zwiększają w 
znacznym stopniu eiektywnoL-c pr^cy urz „.dzenia i zmniej
szają do minimum pi^awdopodooienstwo wprowadze-nis bł^-cnyc



danych. U r z ii o. %  6 ni 0 to uinoüixvvxci &. CIH£ %&■&&■§

Ll3 ¿l.'j C*ll Z LvXG wXći uury iliii Uüj.t3j^lVc 0̂  CZii »¿.»

Terminal IGL 7020 wyposG^ony je^t w £x8 cziiy L'e — 

staw cervferali ¿0 przetwarzanie aanycr^ tsn. \i czytniii
i. v

kört, czytnik taśmy papierowej, perforator tasay papiero
wej , drukarko wierszową oraz dalekopis.

u zestawie tym te:.;inal ?020 spełnia funkcję jeono- 
stki sterującej •; terując transmisjami i zapewniając 
szybką i prawidłową transmisję dany cii po^r.cez i ini £ te
lekomunikacyjną oraz krótki czas odpowiedzi na zgłosze
nie z procesora*

;V układzie tym peryfersie oodiączone uo terminala 
yu2U spełniają . sv. e z wy kłe i unî c j e ur z ądz eń ,>si:f ■.! L j są in
dywidualnie adresowane i znajdują sif pod całkowitą kon
trolą procesora.

i-rzy transmisja eia zastosowano tu zwrotny system kon
troli poregający na o o twi oraz a m u  popr svinos cx kazciego 
przesłanego öIoku informacji przeć, przesłaniem Dl o ku na
stępnego» Guoywa sî - to przy zasco'sowaniu stanoardowycłi 
znaicow sterujący cli or a nsm— s j > I • ci»0 • ~~ a ~j oy blok o d.e b r any 
bł fanie j e s g r e ur ansm— uOw sny co wr^tZ *_e \ ts p omni & n^ m \*j ¿¿ej 
systemem sterowania redukuje do minimum prawdopodobień
stwo przesłania błędnej informacji.



.f i* o i. r s ni Komuai î a crs

Opis hacirwarc ■ u był by niepewny osa pouanis źunkcji 
wy konyv:anych przez program, komunikacyjny - program znaj 
jący się v? pamięci operacyjnej procesora komunikacyjneg 
i sterujący transmisjami informacji miraży centralną 
częścią systemu i odległymi urządzeniami.

Program komunikacyjny skłaus się z zestawu podpro
gramów sterujących., t̂ccje poue jmowuie przez wen program 
określone są za pomocą parametrów wprowadzanych podczas 
ładowania programu. Parametry te znajduj4 si; na taśmie 
papierowej lub kartach penorowenycn.

Zawierają one informacje niezboane do opisania pro
gramowi komunikacyjnemu odległej konfiguracji i dokład
nego charakteru procedur sterujących dla poszczególnych 
odległych urządzeń.

Program użytkownika w procesorze główny® może zmie
niać pewne szczegóły w tych parametrach podczas pracy 
systemu dotyczące np. trybu .pracy urządzenia ¿ego prio- 
Pj we wu e . t. c.

Program komunkacyjny wykonuje stanaaruowe-pr o ceaury 
niiżbfdne do pr z epr o\v o uz ani a transmisji danych. Obejmu
ją one także generację znaków ¿n̂ ii./¿iGa na we jściu oraz 
K.on‘crolę odbieranych odpowiedzi na wyjściu, oraz nie
zbędne procedury związane z wybieraniem urządzeń /np. 
c*.ia terminala 7^20/ .

Program t^omunikacy Jny zawiera także podprogramy u- 
możliwiające rescai'ty transmisji w px'zypaui£U ui^aów pa
rzy stoś ci lub awarii linii. .

\i razie koniec znoś --i oapov/ieuzi.oinosć za restart 
można przerzucić na program użytkownika w procesorze gł 
nym. Program użytkownika może także przejąć tę iunkcję



i p r z e k a z a ć  Igą znowu programowi koir mik a ornemu poaczss 
pr s cy sy s t e mu.

Istnieją podprogramy. w progr&mie ômunikacyj.n.yiii, 
n-córe ^ołączują odpowiednie znaki iormatu na wyjściu i u 
suwają de na wejściu. Snaki 11 ma^ą na celu standaryzacji 
iormatu aanych przetwarzanych przez program użytkownika• 
¿atom progx*am uzy t kowm ¿ca j.rze owarzc dane o o L/ander̂ oŵ « 21 
formacie, tak jak gdyby pochodziły one z jednego a nie z 
wielu rożnych urządzeń.

Program komunikacyjny standaryzuje także pracy od
ległych urządzeń, ilażde ursąozenie w systemie może po
siadać jeden lub więcej trybów pracy, a program komuni
kacyjny posiada standardowy zestaw podprogramów dla 
każdego z trybów używanych w systemie. Bieżący tryb .pra
cy danego urządzenia określa aktualnie stoscwany zestaw 
procedar scerujących.

Każdemu z urządzeń pracujących w systemie można ^rzy 
dzielić priorytet a program komunikacyjny zapewnia odpo
wiednią kolejność- obsługi tych urządzeń. Dostępnych jest 
dwadzieścia poziomów priorytetowych. Najwyższe prioryte
ty przydzielone są zwy kle urządzeniom pracującym w .try
bie konwersacyjnym.

Konwersje kodow między ¡sodem transmisyjnym ICL a ko
dem wewnętrznym oerii 1900 przeprowadzona jest normalnie 
przez nar di* ar'owy konwerter kodu w skanerze. Program ko
munikacyjny umożliwia wprowadzenie tablic translacyjnych 
i translac^ 2 soitware ową o.ia ux*2ądzen pracu^j^cy lii w 
niestandardowych kodach liniowych.
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nia systemu z otoczeniem . Badzie on wynikał z ograniczeń które 
wyróżnią spośród dużego obszaru możliwych rodzajów prac tylko 
pewien zakres w którym działać będzie system.

Określenie profilu będzie obejmowało dwie sfery; po 
pierwsze profil systemu widziany zewnętrznie od strony użytko
wników i profil widziany przez ośrodek czyli cechy wewnętrzne.

Zewnętrzne cechy to sposoby szeroko pojętej komunikacji 
użytkowników z systemem, określenie zbioru tych użytkowników, 
określenie tematyki zastosowań a także wytyczenie głównych kie
runków działania dotyczących powyższych zagadnień.

Cechy wewnętrzne to środki zabezpieczające realizacją 
poszczególnych wymagań odbiorców. ITależy w tym miejscu określić 
elementy składowe /systemy użytkowe, zestaw programów, podpro
gramów itp./, strukturę powiązań między tymi elementami, oraz 
należy określić reguły rozbudowy s3rstemu o nowe elementy.

W systemie Polrax 2 ze względów technicznych rozróżniamy 
dwa sposoby komunikacji z systemem i dlatego wyróżniamy dwa 
podstawowe rodzaje pracy - praca ze zdalnych terminali 110? oraz 
przetwarzanie wsadowe realizowane na miejscu w ośrodku.

Yi pierwszym przypadku istnieje możliwość bezpośredniej 
odpowiedzi systemu na wydawane z konsoli zlecenia, ale ograni
czone są tutaj, .porcje wprowadzanych i w„.prowadzanych informacji. 
Natomiast w drugim wypadku mamy do czynienia z okresową eksplo
atacją systemów użytkowych w ośrodka co pozwala na wprowadzanie



dużej ilości danych wejściowych, oraz otrzymywanie dużych zesta
wów informacji wyjściowych. Jest także możliwa kombinacja dwóch 
powyższych rodzajów pracy tzn. inicjowanie przetwarzania wsado
wego ze zdalnego terminala MOP-u.

'u sytuacji ośrodka zdalne przetwarzanie jest tym jakościo
wo nowym rodzajem pracy który będzie wymagał wdrożenia i praktycz
nego sprawdzenia. Ha podstawie badań przeprowadzonych w realnych 
warunkach będzie można określić dokładnie właściwości tego rodza
ju pracy. Wyniki takich doświadczeń będą podstawą oceny przyda
tności pracy ‘ze zdalnych terminali MOP dla poszczególnych dzie
dzin zastosowań informatyki.

Odnośnie miejscowej pracy wsadowej terenem praktycznych 
doświadczeń będą problemy które są konsekwencją pracy pod kon- 
;rolą systemu operacyjnego.

Profil systemu będzie więc rozważany jako profil zasto
sowań HOP oraz profil zastosowań przetwarzania wsadowego. 77 obu 
przypadkach profil systemu nie może być traktowany statycznie 
ale należy brać pod uwagę kolejne etapy realizacji systemu 
Polrax Z .

W fazie początkowej wdrażania systemu przyjęty profil po
winien być wystarczający dla prowadzenia badań i eksperymentów. 
Należy w- tej fazie określić taki zestaw zdalnych użytkowników 
aby system można było traktować jako system wielodostępny, gdy 
dołączenie nowego użytkownika nie będzie generować nowych nie
znanych problemów. A przy tym należy także przygotować pewien 
zestaw prac które będą mogły być prowadzone przez tychże użytko-



wników. Następnie profil powinien być elastyczny aby możne „ 
było dostosowywać się do uświadomionych i sprecyzowanych wyma
gań i potrzeb użytkowników.

W wyniku takiego dynamicznego dostosowywania.się nastę-
HUpuje coraz precyzyjniejsze określenie charakteru sysïeB 

granicznym przypadku system wielodostępny staje się spsc jali.s~ 
tycznym obsługującym określony zestaw użytkowników i tematyki 
zastosowań stając si§ indywidualnym systemem któremu można nadać 
nazwę własną I-ka. W przypadku Polrax~u'ze względu na badawczy 
charakter przedsięwzięcia istotne są sanie procesy formowania 
się profilu a nie tylko jego ostateczna postać.

Narzędziem realizacji systemu wielodostępnego Jrolrax 2 
jest uniwersalny system operacyjny George 3 opisany w innej 
części niniejszego opracowania /patrz rozdział 3/. Główne wła
ściwości tego systemu które bezpośrednio łączą się z profilem 
Folrax-u, toî

- możliwość pracy wielodostępnej z terminali iv'CP,
- pamięć masowa systemu gdzie mogą być przechowywane w 

sposób zorganizowany zbiory użytkowników,
- możliwość formułowania złożonych zadań w postaci tzw.makro,
- możliwość pracy przy pomocy języków konwersacyjnych
' /JEAN, BASIC, PCSC01T/.

Powyższe właściwości przy umiejętnym ich wykorzystaniu 
powinny zapewnić żądaną elastyczność profilu systemu Po'lrax 2.



5.1. Zastosowanie systemów wielodostępnych,

systemy wielodostępne znajdują zastosowanie w  następują
cych dziedzinach:

- obliczenia naukowo-techniczne,
- pr 3ce inżynierskc-proj ektowe,
- informacja naukowo-techniczna,
- przetwarzanie danych on-line dla celów zarządzania,
- nauczanie.

W obliczeniach naukowo-technicznych najczęściej znajduje 
zastosowanie język programowania FORTRAN. Celem ułatwienia pisa
nia programów on-line stosuje się dla Fortranu systemy konwersa- 
.cyjne. * ' .

V/ projektowaniu oprócz dawno stosowanych narzędzi Pro
jektowania tzn. modeli fizycznych i matematycznych, nomogramów, 
wykresów - w miarę unowocześniania pi'ocesu pojawiają się coraz 
to nowe narzędzia i maszynyr. Takim narzędziem stają się maszyn;) 
cyfrowe, które przez projektanta mogą być wtedy wykorzystane 
jeżeli istnieje z niui możliwość bieżącej komunikacji. Taką 
wość komunikacji stworzą terminale MOP systemu wielodostępnego 
Polrax 2•

Często wykorzystuje się zbiór informacji dostępny dla
wszystkich lub części użytkowników systemu. W wypadku informacji
naukowo-technicznej zbiór taki może zawierać informacje o publi
, . , , . , . .. maty ki którą zajmuje się danykacjach naukowycn i książkach z oeu. „

, . . %ą twniki prac indywidualnych pra- zespoi. Zbior.taki może zawiera^ wj
\, , , , • nqd rozwiązaniem pewnego problemu,cownikow lub grupy pracującej nau *



W przemyśle systemy wielodostępne mogą byc stosowane
do kontroli produkcji do obliczania kosztów robót w toku, kon-

f

troli jakości, do kontroli numerycznej np. obrabiarek sterowa
nych taśmą papierową. '

W zakresie przetwarzania danych systemy takie dostarczają 
możliwość przetwarzania wielu małych prac /płace, gospodarka ma
teriałowa dla małych zakładów/. Stosowane są także w operacjach 
finansowych np. przez banki, do rezerwacji miejsc w hotelach
i biurach podróży itp.

77 zarządzaniu bardzo ważną klasę stanowią zastosowania 
on-line dla metod sieciowych np. PERT. Zdalny dostęp umożliwia 
sukcesywną aktualizację sieci czynności po jej pierwszym opraco
waniu - zaplanowaniu przedsięwzięcia. Przez to jest możliwa kon
trola postępu prac w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Pakiet PERT może być wykorzystywany do przetwarzania 
wsadowego. .Ale dla stosunkowo niedużych prac nie zawsze jest 
opłacalne przygotowanie danych i dostostarćzanie ich do ośrodka. 
Duży czas oczekiwania na wyniki często wykluczał stosowanie metod 
sieciowych. Zdalny dostęp likwiduje te problemy poszerzając 
przez to znacznie zakres możliwych zastosowań komputera.

Wymienione tutaj zastosowanie są tylko pojedynczymi przy
kładami możliwości techniki wielodostępnej. System operacyjny 
George 3 jest systemem uniwersalnym i daje potencjalne możli
wości stosowania instalacji niemal w każdej dziedzinie możliwych 
zastosowań. Dlatego też należy bardzo dokładnie analizować pier
wsze- zastosowania, aby potem wybrać te które przy minimalnych



Przy określaniu elementów początkowych proiilu zastoso' 
należy kierować się. następującymi wymaganiami:

- możliwość sprawdzenia pracy systemu ?iielodosugpnegoCG
- prostota korzystania ze względu na zupełny orak dobwiadc 

zarówno w ośrodku jak użytkowników w korzystaniu z usług 
systemu wielodostępnego,

- zastosowania uniwersalne przez wielu użytkowników,
- możliwość szkolenia i doskonalenia zdalnych użytkowników

Yiymagania takie spełniają następujące zastosowania:

1 - Stosowanie terminala jako uniwersalnego kalkulatora
dla obliczeń naukowo-technicznych

2 - Uniwersalny pakiet programów dla obliczeń naukowo-
technicznych

3 - Wykorzystanie terminala dla szkolenia użytkowników na
odpowiednich kursach.

la“ obecnym etapie realizacji systemu przyjmuje się, że zdalny 
użytkownikami będą biura projektowe. Zapewnią one sprawdzenie 
w rzeczywistych warunkach wykorzystanie ETO do obliczeń inży
nieryjno-pro jekt owych.

iV najbliższym czasie określenie elementów - początkowych 
będzie zawierała konkretne zastosowania na których startować

5.2. Określenie profilu lv;OP.



będzie zdalny sysceia Polra.-c 2. Irzj takim typowani 
określone i

- element,
“• s ¿i s c o s o w 0 ni c j.
- przewidywani użytkownicy,
- aktualna forsa użytkowania /program, opis zadania * laskro- 

kom&ni a, zamierzenie rozwiązania pewnego uzgodnienia itp./
- docelowa forma użytkowania *

W dalszej kolejności będą uruchamiane specjalizowane pa
kiety do obliczeń inżynierskich. Będą one dołączone gdy:

- zapewnią odpowiednie obciążenie systemu,
- zaspokoją konkretne potrzeby użytkownika,
- mogą być przystosowane do użytku przez wielu użytkowników,
- z innych względów będą posiadać dużą wagę.

W tym.miejscu typuje się następujące zagadnienia których 
rozwiązywanie zapewniłyby w przyszłości elementy profilu użyuko 
wego systemu Polrax - 2.

1 — Statyka i dynamika w mechanice.
2 - Maszyny robocze ciężcie, urządzenie transpcr u o we, buu.owa

maszyn.
3 - Hydraulika, kanalizacja, ogrzewnictwo, rurociągi

/inżynieria' sanitarna/.
4- -* Elektryka i. eutomaty »ca»
5 - Roboty ziemne, trawerna dróg,
6 — Letody sieciowe.

Zakres realizowanej tematyki zależeć będzie od nawiązanej 
współpracy systemu z przyszłym użytkownikiem.



Przy rozbudowie systemu należy kierować się następującymi re 
gułami:

- uproszczenie struktury powiązań między elementami
- jednolitość YifB/viT
~ uzupełnienie zakresu tematycznego zapoczątkowanego przez 

istniejące elementy.
~ G.0sta cecznie dû ia waga zagadnienia ktox'e nie brązie podog, 

powyższym regułom.

Za kierunek rozwoju przyjmuje się opracowanie języków 'zorie&tow
nych Problemowo które -b dą użyteczne przy projektowaniu wspoma- /
ganym komputerowo.

Pewne elementy przyszłego profilu MOP są już uruchamiane 
na dostępnym w Ośrodku sprzęcie, sprawdzane oraz eksploatowane. 
Przykład dokładnie rozpoznanego pakietu inżynierskiego podaje 
jDocipcUUkl. Dysponując taką formą użytkowania, bardzo łatwo 
będzie go można dostosować do pracy z wykorzystaniem systemu 
operacyjnego i pracy wielodostępnej.

Powyższe rozważania o profilu MOP odnosiły się do zasto
sowań na u kow o-te c hni c zny c h.
Obok tego przewiduje się także realizację systemów które będą 
zastosowane:

- przy sterowaniu inwestycjami - VEKTOR
- w administracji państwowej i terenowej,
- do zarządzania w Radach Narodowych.

Dokładnie zagadnienia te zostaną opracowane po rozpoznaniu po
trzeb przyszłych użytkowników i możliwości ośrodka.



Elementy początkowe profilu powinny być tak dobrane aby 
umożliwić i

- sprawdzenie pracy systemu operacyjnego,
- opanowanie techniki opisu zadań,
- wykorzystanie przez 'wielu klientów»

Podobnie jak przy zdalnych zastosowaniach na obecnym etapie rea
lizacji Polrax - 2, należy wyszczególnić konkretne elementy, 
które będą zaporzątkowywać pracę wsadową pod kontrolą systemu 
operacyjnego* Zostaną ustalone elementy^które można traktować 
jako samodzielne mimo tego, że mogą wchodzić w skład pewnego 
dużego zestawu użytkowego. Są tutaj brane pod uwagę dwa pakiety 
zastosowań; FROMPT oraz STKOP-ł.ISRA. #

Pakiet PROlćPT̂ u

Pakiet systemowy PROMFT składa się z czterech podstawo
wych cz§ści. Każda część obejmuje pewną dziedzinę tematyczną zwią
zaną z zarzeidzaniera przedsiębiorstwem przemysłowym.

Podział na części przedstawia się następująco:

1. Rozwinięcie' technologiczne.
2. Kontrola zapasów.
3» Planowanie fabryczne i kontrola wykonania planu.
4. Kontrola zaopatrzenia.

Część 3-cia Planowanie fabryczne i kontrola wykonania
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pROfiiPijJ jest systemem modularnym tzn> ¿6 mo¿¿ej być scosowan 
wg uznania użytkownika niektóre czyści lub segmenty» a inne po
mijane. Moduły PROiJPT-u mogą być zastopowane luo uzupełniane 
własnymi programami użytkowymi.

W systemie zastosowana jest zasada planowania kroczącego.

Po wdrożeniu PSOI.TPT-u w wielu przedsiębiorstwach może stać sś.i§
on jednym z głównych systemów planowania i kontroli produkcji
sksploakowanych na serii DURA 1300 i czyli także w systemie 
PoIrax 2.

SY^OP-MBRA

System zaprojektowany■został dla przedsiębiorstw Zjedno
czenia IJSEEA i obejmuje on następujące zagadnienia:

1.- Gospodarka materiałowa i środki trwałe
2 - Gospodarka półfabrykatami
3 - Gospodarka wyrobami gotowymi
4 - Gospodarka oprzyrządowaniem specjalnym
5 - Kadry i płace
6'- Zakupy materiałów i środków nietrwałych



• 7 ~ Techniczne prsygotowanie produkcji
8 - Dystrybucja wyrobów gotowych
9 - Normatywny rachunek kosztów

System ten po efektywnych wdrożeniach u użytkowników 
powinien stać sit- standartowym elementem dla serii Odra 1300.xr 4, v

Zakłada się, że z powyżej przedstawionych dwóch pakietów 
będzie można wytypować elementy początkowe profilu wsadowego w 
systemie Polra>:-2.

ł-rzyjgty profil początkowy nie będzie ostatecznym raz# na 
zawsze ustalonym. W dalszym ciągu realizacji Poirax-u w pewnych 
warunkach przy uzasadnionych przyczynach może być modyfikowany. 
Nie oznacza to jecnak, że przyjęcie go jest bezcelowe. Przeciwni 
jest to jak najbardziej celowe, ponieważ zmiana elementów w po
łączeniu z warunkami i przyczynami jest cenną informacją o proce 
¡.ach formowania się profilu użytkowego systemu.

Typując dalsze zastosowanie będą brane pod uwagę następu
jące względy:

1 - obciążenie systemu
2 - wykorzystanie istniejącego software
3 . -praktyczne określenie właściwości G-eorge a 3 na podstawie

eksploatacji, tych które rzutują na projektowanie systemó
użytkowych

4 - wykorzystanie właściwości systemu operacyjnego George 3
/elastyczna struktura PHS, makro, współpraca egzozbiorów
z PLIS itd./

5 - zapotrzebowanie użytkowników



9 5

v7 tym celu zostanie przeprowadzona analiza stanu użytkowa
nia i rozwoju .systemów przetwarzania danych wg poniższej specyfi- 

•J ęj X •

1 . Zaprojektowane systemy na komputer Odra 1304.

- nazwa systemu
- użytkownik /-cy/
- zastosowanie
" charakterystyka stanu użytkówania«

2. Systemy firmowe ICL

- system
- przewidywani użytkownicy
- zastosowanie
- stan rozpoznania
- charakterystyka użytkowania

3. Systemy projektowane w Ośrodku, przewidywane do projektowania 
oraz możliwe ze względu na zgłoszone zapotrzebowanie /wg po
dobnych zagadnień jak w punkcie 2/.

4. Stopień integracji z systemem operacyjnym George 3

rii tym miejscu należy uwzględnić te właściwości systemu 
operacyjnego, .które są zastosowane lub możliwe do zastosowania, 
a także te które chcemy sprawdzić w warunkach użytkowania pewnego 
systemu.

Wyniki powyżej proponowanej analizy powinny dać podstawę 
do pewnego rodzaju syntezy obejmującej: •

-wytypowanie elementów spełniających te same funkcje dla



wielu użytkowników .
- określenie luk wymagających, uzupełnienia
- eliminacja mało istotnych oraz zbędnych elementów,
- określenie spójności między elementami oraz propozycja 

sposobu integracji.
-oszacowanie obciążenia instalacji.

W tym miejscu obowiązuje mniejszy stopień szczegółowości 
i można operować propozycjami systemów, projektowanymi i zawie
ranymi do projektowania, zagadnieniami, problemami.

Aby określić reguły rozbudowy.profilu zastosowań przyjmu
je się następujący model funkcjonowania systemu Polrax 2. 
lVe wzajemnym oddziaływaniu systemu i użytkowników,w postępujących 
okresach czasu ? wyróżnić można następujące rodzaje działania:

~ prace rozwojowe
- projektowanie systemów użytkowych
- programowanie
- testowanie systemów i programów
- bezpośrednie działanie na rzecz klientów
- oddziaływanie informacyjne na otoczenie

Do tego- celu wykorzystuje się następujące podstawowe zasoby:

1 - Specjaliści
2 - Software
3 - Hardware
4 - Obsługa

Wielkości tycia. • zasobów można odpowiednio wyrazić na stępi 
sposobami:

Ul-



Ad. 1. - ilość przepracowanych' godzin, kosa ty.
Ad. 2 . - listo użytkowanych elementów i czas ich użytkowania. 
.43. 3* - czas komputera w przyszłości dane wg ICGUiiT /rozli

czanie użytkowników za wykonane proce w systemie ope
racyjnym George 3/,

Ad. 4. - ilość przepracowanych godzin, koszty.

Dane zaangażowanie zasobów o dp o w i a da objsciu pewnego
obszaru użytkowników. Za obszar uważa się sumaryczną wielkość
wszystkich zagadnien klientów libóre oęu.zie obejmował system’/
Folrax 2« Zagadniem do opracowania jest ’'jednostka wielkości za
gadnienia klienta”»

W takim uję-ciu za podstawową regułę rozbudowy profilu 
przyjmuje się dążenie do obejmowania'maksymalnie dużego o b s z a r 5-1- 

użytkowników. Inaczej mówiąc nie jest obojętna struktura użytk°~ 
w a mocy ooliczeniowe j -l działań specjalistów na rzecz klien^^*1. 
Obejmowanie szerokiego obszaru będzie mogło być realizowane P1*26 
eksploatację systemów o powtarzalnych zastosowaniach oraz prze  ̂
odpowiedni wybór problemów do rozwiązania - czyli przyjętych & 
realizacji systemów przetwarzania danych.

Punktem wyjścia formułowania kierunków rozbudowy Pr° 
filu jest aktualna struktura działania a także weryfikacja P° 
kątem profiluj planowane obciążenie systemu Polrax 2.

W najbliższym czasie wg zaprezentowanych w ninie-jszy® 
rozdziale zasad, zostanie dokładnie określony profil użytkowy
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Zsga&nienie ’bo de ot przedstawione deko zestaw standardo
wej dokumentacji jaka .będzie prowadzona vi Ośrodku oras u użytko
wników» Zakłada S2.ęf ze w Ośrodku zagadnieniem. tym bidzie 
zajmował zespół obsługi kliencow koóry w dalŝ yki cir̂ gu, ordzie w 
skrócie nazywaj sekcją TS-2 /patrz rozdz. 8/. Obok tego przewi
duje oiv“> że użytkownicy będą reprezentowani przez swoich, odde
legowanych pracowników, których określamy tu jako specjalistów 
użytkownika•

. Nie porusza się tutaj problemów związanych bezpośrednio 
z przetwarzaniem danych /dostarczanie danych i otrzymywanie wy
ników/. Ten obszar- działania jest aktualnie opracowywany w ramach 
prac nad systemem Polrax-2.

. Podstawowym celem przyjętych standardów jest ujednolice
nie dokumenuacji prowadzonej w trakcie kontaktów z klientami, 
oraz tworzenie dokumentacji technicznej równolegle z postępem 
prac. Przyjęcie jednolitej formy dokumentacji jest konieczne ze 
względu na udział w pracach różnych specjalistów i szeroki zakres 
problematyki.

Dla każdego użytkownika wykonany zostanie projekt syste
mu, które może zawierać kilka zastosowań. Zastosowania te mogą 
byó łączone w grupy zgodnie z podziałem jaki będzie przyjęty w 
profilu—systemu. Każoy użytkownik będzie miał swój segregator 
który założony będzie w sekcji T3-2. segregatorze tym będ^ 
trzymane dokumenty opisane w paragrafie "Standard dokumentacji 
prowadzone w T3-2".



Natomiast każdy specjalista użytkownika założy segregator H 
którym będzie prowadzona dokumentacja arulizy i projektu systemu 
zgodnie ze standardem opisanym w paragrafie "Standard dokumentacji
- Analiza i projekt systemu użytkownika”.
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Dokumentacja ta jest pomyślana jako rejestr postępu prac 
i łatwego kontrolowania całokształtu postępu prac w projeke: 
oraz jego planowania. Dokumentacja ta zawiera listę zdarzeń 
lefony, spotkania, etapy prac/ podstawowe informacje takie jak 
kontakty itp. plan prac oraz sprawozdania z postępów prac.

Zaleca się aby dokumentacja znajdująca się w tej czyści 
była obsługiwana wyłącznie przez inżyniera z T3-2, który będzie 
kierował'do zbioru tego wyłącznie istotne informacje.

Część ta będzie zawierała następujące rozdziały:

1. - Lista zdarżeń
2. - Podstawowe informacje
3» - Szczegóły zdarzeń
4. - Plan prac
5* - Raporty o postępie prac
b. - Korespondencja

77 cićLiCii goy v* i i c ^  j.OjĵuS
nie będzie wyraźnie określona należy przj jąc. następujący stan
dard:

- wszystkie informacje muszą być pisane w jasny i logiczny 
sposób tak, żeby były łatwo zrozumiałe dla osób trzecich.



6»”1 »’i • L.loTA ZDAHZSIi

Sekcja ta umożliwi szybki przegląd najmożniejszych zda
rzeń, które dotyczą danego klienta. Dokument ten zawiera jedynie 
zwięzłe informacje dokładne szczegóły ze spotkań, telefonów 
będą w sekcji ”szczegóły zdarzeń”.

LISTA ZDARZEŃ jest prowadzony na specjalnym arkuszu, 
który zawiera następujące informacje:

- Nagłówek Sod - kod określający system
Strona - kolejny numer strony
Nazwa projektu — nazwa systemu ón—line, który

zawierać może kilka zasto
sowań.

- Dla każdego zdarzenia

Data - data zdarzenia
Kod zestssowania - kod/y/ określający zasto

sowanie, z którym związa
ne jest dane zdarzenie

Zdarzenie - Telefon, demonstracja,zakończenie 
/rozpoczęcie pewnego etapu, list 
ita./

Opis - krótki opis .. zdarzenia.



1. Główny kontakt u klienta:

~ iMif, nazwisko'
- stanowisko/tytuł/
- adres
- telefon

2. Specjalista użytkownika:

- irnię nazwisko
- stanowisko/tytuł
- adres
- telefon

5. inżynier z TS prowadzący projekt

- imię nazwisko
- telefon

4. Hazwa Projektu i Zastosowanie wchodząc3rch w skład Projektu 
KOD Projektu i k !y 2 stosowań:. ¿Turner zlecenia.

Charatcterystj ka kxienta.

Krótki opis działalności "produkcyjnej" klienta.
Schemat organizacyjny klienta

- komórki organizacyjne w których będzie ?:drażany projekt 
oraz związki między tymi jednostkami ze szczególnym uwzglę
dnieniem tych związków które są istotne z punktu widzenia 
projektu.



- Struktura Zakładu ukazująca’otoczenie, w którym będzie 
w dr aż any proj ekt

~ Wskazanie tych jednostek organizacyjnych sv których będą 
działali pracownicy ZBITO. /Kaawa komórki nazwisko i tytuł 
osoby .kierującej pracą komórki, zatrudnienie/»

Krótki opis projektu.

1  opisie należy unikać szczegółów i terminologii zarówno 
komputerowej jak i specjalistycznej terminologii użytkownika 
Ma to być opis czytelny dla każdego.

Kontakty

W liście tej będą trzy podstawowe grupy kontaktów:

- z personelem klienta
- z specjalistami branżowymi /np. konsultanci z politechn 

ki/
- z specjalistami z ZETO 

Sprzęt stosowany u klienta

- konfiguracja hardware u klienta i określenie wymagań 
hardwerowych w ZliTO o ile różnią się od standardowych

- niezbędny sprzęt off-line u klienta /np. sprzęt do przy 
towania danych/

- wymagania instalacyjne, energetyczne, klimatyczne, tele 
komunikacyjne

- wymagania eksploatacji technicznej sprzętu.

Formalne dokumenty regulujące i zabezpieczające współpracy 
/np. kopia kontraktu, specyfikacje celów/.
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•.'/ rozdziale tyci powicny znajdować się wszelkie szczegóły 
dotyczące innych zdarzeń takich jak rozmowy telefoniczne lub 
informacje mające istotne znaczenie z punktu widzenia całego pr 
jelitu lub poszczególnych zastosowań. Ka.ódy dokument powinien by 
na oddzielnym arkuszu.
Każdy arkusz musi zawierać następujące informacje

- numer kolejny w rozdziale lub podrozdziale,
- źródło informacji,
- data i godzina,'
- wyliczenie zadań których informacje dotycz-.;.,
- szczegóły w punktach,

•- nazwisko osoby, która napisała dokument /odbiorca informac

Rozdział ten będzie zawierał dwa podrozdziały. Pierwszy 
z nich zawierać będzie notak z przeprowadzonych rozmów telefo
nicznych itp.,' a drugie sprawozdania ze spotkań lub narad.

Różne informacje

W tym podrozdziale powinny znajdować się notatki z przep 
wadzonych rozmów telefonicznych, informacje dotyczące rozwoju 
projektu i polityki odnośnie projektu. Leżde zdarzenie lub roz
mowa telefoniczna powinny być zanotowane na odo.zielnym -arkuszu. 
TTotatki możno przechowywać w sekcjacn np. odczielna sekcja dla
notatek z rozmów telefonicznych*

Należy pamiętać aby wszystkie niezbędne informacje Warnie
«

nione we wstępie tego rozdziału znajdowały się w każdej notatce 
/nr kolejny, źródło informacji itd./
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Każde spotkanie pomiędzy użytkownikiem i przedstawicielem 'i’o 
musi być. udokumentowane i zarejestrowane w kartotece.
Po zakończeniu spotkania pracownik TS musi wpisać podstawowe 
problemy poruszone w takcie spotkania do formularza podanego
niZ6j *

Na początku będzie znajdował się formułarz zawierający zesta
wienie wszystkich spotkań.

W/w spis spotkań poprzedza sprawozdanie ze spotkań, które 
będą ułożone w porządku hronologicznym. Każde sprawozdanie po 
winno zawierać następujące informacje:

Informacje standardowe

Data - data spotkania
Kod - kod dla danego problemu prowadzonego

. przez TS /kod ten może zawierać nr zle 
cenią, ale należy starać nadawać kody, 
które będą łatwe do zapamiętania/ 

Kolejny numer - numer nadawany każdemu kolejnemu spra
wozdaniu

Numer strony - numer strony w sprawozdaniu /npc
strona 1 z 5/*
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C z;; s e na 5 i o w ko w a
Nazwiska i stanowiska osób biorących udział v) spotka
niu
Nazwisko osoby prowadzącej spotkanie 
Iii ej sco spotkania .

Gel spotkania
Krótkie nakreślenie celów lub przyczyn spotkania.

Opis spotkania
Opis podstawowych punktów poroszonych w takcie spotka 
ni a
Poruszone punkty można wyróżnić w kilku paragrafach 
a szczegóły podać w załącznikach.

Uwagi i postanowienia.

W części tej należy wymienić wszelkie wnioski, które 
wynikają ze spotkania dotyczące usprawnień, akcji 
które należy podjąć i wszelkie sugesti, które podaje 
klienc /nawet trywialne/.
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W rozdziale tym wasz** znajdować się plany pracy dla 

omawianego projektu np. analiza sieciowa, wykresy Grant a.
Wszelkie uzgodnienia terminów dla projektu muszą znajdov.!ae się 
w tej sekcji.

Notatki , które są v.' tym rozdziale należy przechowywać 
nawet gdy zdesktualizują się celem wykorzystania ich w analizie 
usprawnienia przyszłych planów i estymacji.

W przypadku zaistnienia nowych faktów, które mają wpływ 
n3 realizacją projektu należy wszelkie zmiany nanosić w tym roz
dziale i wyznaczać nowy'"punkt" zakończenia projektu lub jego 
etapów. Ma to ważne znaczenie z punktu koordynacji prac i termino
wej realizacji pro.jektu.

6.1.5. PROGRES PRAC "

W rozdziale tym powinny znajdować się wszelkie raporty 
dotyczące postępów prac w projekcie i w pracach związanych czaso
wo z danym projektem.

6.1.6. KORESPONDENCJA
v: „ c

W rodzdziale tym będzie znajdowała się wszelka korespon
dencja wychodząca i przychodząca do zakładu a dotycząca danego 
projektu. Na początku tego rozdziału będzie znajdował się•spis 
przychodzących i wychodzących pism /mini dziennik korespondencji/ 
Każde pismo wychodzące powinno mieć kod: Ł.dz.PT/kod projektu/



■ * 4 € -

Ułatwi to, właściwe kierowanie koiespondencji» Odpowiedzialny 
inżynier TS-2 będzie analizował raz vj tygodniu dzieiinik korespo 
dencji» który znajduje się na początku tego rozdziału i podejmo 

odpowiednie akcje.



Część ts pomyślana j est jako rejestr analizy i projektu 
systemu, w którym znajdzie odzwierciedlenie całokształt prac. 
Dokumentacja opisana w tym rozdziale będzie prowadzona przez o- 
sobf odpowiedzialną za analizą i projekt systemu użytkownika. 
Najczęściej będzie prowadzona ona przez specjalistę użytkownika.

Mając na uwadze przyszłe wykorzystanie dokumentacji należ 
przy określaniu sbsndamow uwzględnić następujące przesłankis

1° Standardy powinny być tak zaprojektowane aby bez względu na 
wymagany stopień szczegółowości użytkownik mógł i

~ łatwo dotrzeć do potrzebnych informacji,
- uzyskał potrzebne informacje przy minimalnym szukaniu,

v 2° Łatwość reorganizacji i wprowadzania nowych odnośników. 
Odsyłany czy związanych z problemem informacji.

3° Każdy dokument powinien być tego samego formatu.

Standard dokumentacji omawiany w tym rozdziale będzie miał nastę
pujące funkcje:

1° Standaryzacja projektowania systemów użytkownika
2° Zabezpieczenie właściwego "współdziałania" zastosowań w 

jednym systemie
3° Zabzepieczenie możliwości współpracy pomiędzy użytkownikami 

i personelem projektująco-wdrażającym oraz między-fachowca
mi pracującymi nad równymi zastosowaniami w ramach jednego 
sy st emu.
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Standard dokumentacji analiz.-; i projekt systemu użytkownika bidzie 
zawierał następujące czyści:

I Przygotowanie iT:V/ 3nali y ?
II Analiza istniejących procedur,

m Określenie W~J** ?n p o* ¿x i. O ań dla sy o "L/ c r.iLi r.
-r ■( i

. J.V Określenie sy•3 0 Gmu Ï
V

VI
Project systemu,
Wyniki testowania systemu użytkownika *

V±I Uwagi odnośnie projektu i wdrożenia systemu
VIII Koresoondenc.ia,

IX Słownik terminów,



r

• /patrz Standard dla dokumentacji TS-2/
a. Główny kontakt u klienta 
o<>■ Specjalista użytkownika
c. Inżynier 'j?3-2 prowadzący £>rojekt
d. Nazwa projektu
e. Charakterystyka klienta 
f • Specyfikacja celów
g. Kopie .formalnych dokumentów
h. Sprzęt stosowany u klienta sprzęt który może 

zabezpieczyć ZETO
i. Krótka harakterystyka systemu Polrax-2 
j. Słownik podstawowych terminów
k. Wymagania projektowe i standardy 
1* Szkolenia,, które w zakresie systemu dostarcza 

ZETO

2. Kontakty
3. Wymagania informacyjne
4. Szkolenia €°
.5 . 'Alokacja zadań.



O krcEl enie wy a a ̂ an i n f o risa cy .1 n v c h

S.U n, u S .

Przed przystąpieniem do analiz-y istniejących procedur 
. określić, tzn. napisać jakie informacje będz:

jalistami w Zakładzie,
jedzie chciał

uzyskać w trakcie spotkań z różnymi
e będzie potrzebował oraz wymaga-uzassdnić dlaczego te informacj 

ny stopień szczegółowości.

1. Określ miejsca, w których 
cedury są wykonywane

2. Osoby, które będą wykonywa
ły procedury

3. a/ Typ i ilość I/P rekordów 
dla określonej procedury 

b/ Typ i ilość O/P rekordów 
dla określonej procedury

■Informacje odnośnie fizycznego 
ulokowania są potrzebne celem.
- określenia fizycznej alo
kacji terminali

- celem określenia procedur 
które będą powtarzały się 
w różnych miejscach w za
kładzie użytkownika.

Informacje potrzebne są celem 
określenia:
- kco będzie caał dostąp do 
terminala

- czyje metody pracy będą 
zmienione.

Rodzaj i ilość I/P-O/P trans- 
«

akcji które będą wchodziły -



h yr\yir\ Jj[r̂ — SDlOiT' 1*1*6Óy 16 S£*
wykcrzystanę

5 . Czynność wykonywana i poda-

Y\ n Qiiuow ( j e s cr ¿onywana /np. u.

<J v’ L ‘ł’ e »S.O 0 0,xOgu rux®

dlacze go ? Celeni określenia
najbli ższej st andardowej
średnicy rury;/.
a . Normalne 1warunki
b . liadzwycza jne warunki
c . Sĵ e cj alne /warunki bię

du/

6 . Czynność poprzedzająca

7. Czynność następna

8 . Występujące trudności /pro
blemy/w tr 31£cig wy&onywania 
opisanych czynności.

Szkolenie

Przed przystąpieniem do 
przeszkolony z zakresu stan&ert; 
swojej pracy. przypaci&u gdy S. 
nego powinien on przygotować szl

Celera określenia logiki pro
03? S m ii V7 C Zci 3 1 6  2? 2 (2 C ZjTW i

Celem określenia logiki pro 
gramu w czasie rzeczywistym

Celem określenia logiki pro 
gramu w czasie rzeczywistym

pracy S.U. będzie musiał być
w, które będzie wykorzystywał w 
U. stoi na czele zespołu studio 
colenie dla członków te0o zespół



c o is  t a k ie  p o w in n o  Co kie? uxlx e ok ire s y lić  c ’ć i - c j k o o re  ono© si.

r-.-siiać, gdzie może uzyskać potrzebne informacje i v; jaki sposo 
leży je udokumentować ©raz omówić standardów•

Sakolenia te należy prowadzić poprzez wykłaóy, które mu 
:i być przygotowane na' piśmie /wg opr a ecwane,.,o standardu/« Cel 
v3 kania właściwej efektywności szkolenia należy dla każdego 
lonks grupy szkoleniowej określić i omówić co będzie wymagane 
niego i czego należy spodziewać si?- od niego. Ma każdym v.y~ 

adzie należy dyskutować proulemy i pytania ze słuchaczami.

S.U. przygotowując szkolenie dla zespołu studialnego po 
nien omówić następujące zagadnienia/ w przypadku gdy S.U. dzi 
sam wskazanym jest aby przemyślał podaną niżej problematyką/

1 . - działalność produkcyjną zakładu, obecna cele działania,
jpX‘zysz2.»3 C6i3 oi*ćł2 aiśtorię ŝkciriclu. j

- omówić cele systemu nakreślone przez kierownictwo,
- omóśić organizację zakładu. 77skazanym byłoby, aby kiero 

wnicy komórek w których będzie wdrażany system omówili 
osobiście organizację ich komórek, metody realizacji za 
dań Oraz problemy.

2 . Informacje, które należy uzyskać i przyczyny dla których
są one potrzebne.

3» Technika uzyskiwania informacji, metodologia prowadzenia
o y*» a 4̂ Ir qO łvqjLl «

4. Standardy dokumentacji.



Ze względu na trudności w znalezieniu fachowców którzy 
będą znali się zarówno'na problematyce fachowej, jak i technice 
obliczeniowej standard ten przewiduje powstanie tzw» ś . U s , który 
będzie wdrożony w problematykę techniki obliczeniowej. Jednak 
dla bardziej skomplikowanych problemów należy rozpatrzyć możliwość 
powołania zespołu standardowego w skład którego wchodzić będą 
specjaliści użytkownika /zarówno z komórek produkcyjnych jak i z 
komórki EPD/ oraz przydzielenia do zespołu konsultanta/ów/ z 
ZETO kierownik zespołu studialnego może na kilka sposobów dokonać 
alokacji zast0s0vvaii»

- dwie osoby do'każdego problemu /jedna z zespołu produkcyjnego 
i Jeden specjalisoa oiîZ)/,

- specjaliście EPD przydzielić zastosowanie /w zakładach gdzie 
istnieją komórki EPD i wypracowane są formy współpracy z 
komorkami p-L* ou.ukcyjnymi#

7  specjalista z zespołu produkcyjnego "podparty” konsultantem 
z ZETO lub radami S.U./ zakłada się, że w trakcie współpracy 
specjalista będzie mógł opanować problematykę EPD i w dużym 
stopniu uniezależnić się od konsultantów/.

Następujące informacje /na piśmie/ należy podać każdemu 
pracownikowi zespołu studialnego i

- kopia celów, które dostarczy Ra.da. /pairz rozdz-8 /
- określenie zastosowań, które dany pracownik zespołu ma 
analizować



i ¿1

określenie początkowego kontaktu v: kom 
prowadzona analiza- - tzn. r/skazanie os 
po".vi eclzi sina z-a ko o X' o y n a g 3 y i uaosuępn 
mscji kuóre potrzebne będą w trakcie a

określić termin wykonania analizy
O.Sba pierwszego spotkania analizującej 
naznaczenie dodatkowych osób które bęu 
analizy z komórek operacyjnych.

«••3)

órce \’i której b; 
oby, która bęazi 
ieaie wszelkich 
nslizy 5

o progres prac 
ą przedzielone d



Analizę tych procedur ..można przeprowadzić na dwa sposoby:

- czytanie i studiowanie istniejących standardów i proceu‘■
• r* • ‘ - " i >oraz weryfikowanie pisanych standardów z rzeczy*»-*-

- prowadzenie spotkań na których będzie się określało proce 
dury oraz wnikliwą obserwację wykonywanych proceaur.

%i każdym z tycn przypacitiu kontaicty z perspnelem operac^ i) ^
- • n

konieczne i w dużym stopniu będą wpływały na jakość snal y.» *
t • — "HolrM Ci!l SpOt/kd**tego to względu ważnym oest właściwe przygouowame

aby personel operacyjny nie odczuł tyca spootcan j a ^  - •*

lub traktował je jako towarzyską pogawędkę.
Analityk musi zadawać właśnie pytania, obserwować i słu 
Zbędne lub niewłaściwe pyvania mog4 ¿_>po»ou.o\,ac up-

, o rv "b ppersonelu operacyjnego do osoby prowadzącej analizę 

sposób do systemu.
Analit3rk musi przychodzić na spotkania z c_zygoto>..anj‘ni z a ' j 
pertuarem pytań. Dobrze jest gdy przed spotkaniem, dostarczy 
problemy do przemyślenia pracownikowi komórki opei&c<> jne j •

Podstawowe cele analizy istniej4cy°k procedur:

- określenie w jaki sposob manipuluje się imormacj4 w 0 0-cnym 

sy s ot mi e,

- zrozumienie celów obecnego systemu,
- zrozumienie problemów, z którymi st^ka się personel operacjj-

c-3
ny,

- określenie usprawnień, stosowanych procedur.



Anslizuaąc istniejące proceaiuy i. 
że analiza i’dokumentacja istniejących procedur 34 dwoma procesam 
których nie można rozdzielić w czasie bez uszczerbku dla całości

tT ń I7t7 v ■¿4̂13±-±.£iJ .

W każdym dniu analityk musi wyróżnić dwa etapy

I - analiza istniejących procedur - np. spotkanie z personelem 
operacyjnym w godzinach przedpołudniowych.

II - dokumentacja analizowanych procedur - np. opracowanie do
kumentacji spotkania w godzinach popołudniowych '

Należy zwrócić uwagę, -że niemal każdy dzie-h pracy musi 
znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji, gdyż dokumentacja musi 
być tworzona na bieżąco gdy szczegóły spotkań i analiz są dobrze 
pamiętane przez analityka. Takie ustawienie analizy problemu poz
woli na łatwą kontrolę postępów prac oraz będzie stanowiło bo
dziec do rytmicznej pracy dostarczając bardzo dobrą metodę samo
kontroli.

Dokumentacja istniejących procedur

Podstawowym celem dokumentacji istniejących procedur 
jest dostarczenie właściwej podstawy dla dalszej analizy. To 
przeznaczenie tych dokumentów podaje ia specjalnej wagi. Zbiera
jąc te dokumenty, po zastosowaniu informacji będą stanowiły pod
stawę do:

- określenie-logiki programu operacyjnego,.
- komunikatów wejścia-wyjścia.’
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_ olQ?@Silenie ZbiOX'OW
- określenie terminali 
„ vryznaczenie linii i- sprzętu linowego.

Dla podkreślenia znaczenia dokumentacji istniejący cii procedur 
na rys. 0.3 jesu przedstawiony całokształ procesu proj ektowania*•

Uwzględniając przyszłe wykorzystanie dokumentacji następujące 
przesłanki muszą oyć spełnione;

a* Standardy muszą Dyć tak zaprojektowane aby użytkownik bez 
względu na stopień szczegółowości mógł:
- łatwo dotrzeć do informacji, które potrzebuje
- uzyskał potrzebne informacje przy minimum szukania.

b. Łatwość reorganizacji i wprowadzania nowych odnośników 
odsyłanych lub związanych z problemem informacji.

Dokumenty te będą podstawą do dalszych prac i musze, być 
wykonane w sposób umożliwiający łatwe posługiwanie się nimi przez 
różnych specjalistów. Z tego też względu zaleca się stosowanie 
specjalnie zaprojektowanych do tego celu formularzy i dokumentów.

W dalszej części omówione są standardy dokumentacji prze
znaczone dla prowadzenia dokumentacji analizy istniejących proce
dur .

1. Dokumentacja spotkań.
2. Definicja kartotek i dokumentów wejścia/wyjścia
2. Analiza procedur

&
0Y



CZ^SC II 
ANALIZA IS-IHIEJiCIGH PROCEDUR

- Spis treści •

¥ spisie tyra należy podać wszelkie zastosowania, które wchodzą 
w skład systemu z uwzględnieniem rozdziału, nazwy zastosowania 
i nazwiska osoby odpowiedzialnej.

- Każdy rozdział, który będzie następował' po spisie treści będzie 
miał następującą strukturę:

1. Spotkania
2. Definicje kartotek

- Formularz F Definicja kartoteki 
Formularz 0 Zawartość kartoteki

- Memo
3. Definicja dokumentów wejścia/wyjście

- Formularz D Definicja dokumentu wejścia/wyjdcia
- Formularz C Zawartość wejścia/wyjścia
- Memo

4. Analiza Procedur
- Formularz S Analiza procedur ~ schematy blokowe
- Formularz 0 Analiza procedur - Definicja Operacji
- Memo .

5. Studia Systemu
V części tej powinny znajdować się logiczne schematy systemu 
/na formularzach D, C, S, 0/ oraz uwagi- odnośnie systemu /forma 
opisowa/ -i rozważania projektowe.
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Fosnik inź o nr;a c 3

ciane j Ksr'co'fcc K.i
np.i Wyniki pomiarów geodezyjnych 

: Tablica funkcji

k 8 /.j O. Ckolejny numer który nadaje s. 
totece; wykorzystywany jest on roboczo.

i dokamen 
tern i rozpoczyna sic; od symbolu P
Numer ten związany z kartoteki

/Postać numeru ?? 9999/

- postać w której dane sa pamiętane 
np.; tablice funkcji f orr.;i" 
perforowane, taśma papierowa, wydruk, 
lub taśma magnetyczna.

- określenie miejsca ¿idzit informacte s
pr z g c h o wy w a ne

5 . Określenie aaresacji - jakie informacje są potrzebne ula wy
fi ; zukania informacji

6. Kolejność

7«. Pozwolenie zapisu

kolejność w jakiej kartoteka jest upo-
JC 2 ĉ GlŁcOW ć 1*13 •

metoda pozwalająca na określenie jak̂ a-na.
informacja bidzie mogła być wpisana do



Iz-estotliwość wykonywani a - j a k czysto zbiór jest a £t? u a 1

H a z v.’ a rekordów pamiętanych w kartotece 
ILOSC 3EE0RD077
Należy podać średnią i Kax ilość rekordów w kartotece 
DALSZE DETALE
Należy podać numer dokumentu w którym podany jest opis rekor 
du / w postaci C 9/^ •

OKRES PRZECH07/IY/ANIA

W punkcie tym należy podać okres jak długo rekord będzi 
przechowywany w kartotece oraz numer pozycji w 5E3MO w której za 
warte są następujące informacje:

- warunki, które muszą być spełnione aby rekord lub kartotek 
oyły -wycoiane ■ z cou.zien.nego uzyu^u Iucj aby zaprzestać icn 
aktualizacji,

- procedury wycofania kartoteki z użytkowania,
- co robimy z wycofanymi kartotekami

a/ niszczymy
b/ przekazujmy ^o archiwum*

- jak długo przechowywać w archiwum i w jakim 
n celu
~ kto ma dostęp do kartotek
- procedury niszczenia



Wszelkie związane informacje z kartoteką, oraz numery dokumentu* 
% .  gdy kartoteka jest na TM podać etykietę numer seryjny itp.
LP•wJk

Kolejny numer transakcji/komunikatu korzystających s aanej karto
teki .

NAZWA TE A NSAKCJI /KO LltMI K A T U

Nazwa transakcji lub komunikatu korzystających, z danej kartoteki

C ZE ST0TLIW03 C

Jak często dana transakcja zwraca się do kartoteki celem czyta
nia, pisania lub aktualizacji.

>Io DOKUluEMIU

x.umer dokumentu, który wskazuje sposób wykorzystania danej karto
teki /np. analiza proceuur/, cele i osoby upoważnione do dostępu.

C/P

Określa rodzaj kartoteki z kartoteką

C - oznacza czytanie. W tym przypadku No BOKUilSNTU musi za
wierać informacje odnośnie dokumentu, który określa pro-, 
cesy w których jest czytany rekord.

P - oznacza prace. >1 tym przypadku No BOiLUKsJINTU musi zawierać 
informacje procedur wprowadzania nowych rekordów ich iloćci 
i częstotliwości oraz osób upoważnionych do wprowadzania.

C/P - oznacza.aktualizację i nanoszenie poprawek. No Dokumentu, 
w którym opisane są sposoby nanoszenia informacji.
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IIjOSr* 2,'ti h KOi'̂
Ilość znaków, która jest pisana, czytana lub aktualizowana w 
ciągu jednego kontaktu z kartoteką«

Ift I-O

W przypadku gdy opisywana transakcja lub kartoteka nie posiada 
pełnej dokumentacji lub istnieją szczególne informacje należy 
podać lir punktu w związanym z tyra dokumentem 13:,IG.

'wypełnianie formularza C 

NUMER I  33BETNICJA

Każda pozycja w dokumencie wejścia, wyjścia lub kartotece jest 
ponumerowana i nazwana celem łatwego robienia odnośników.

DŁUGOŚĆ

Długość pozycji w znakach np.: 4-, 2 do 12, 1-5 

POSTAĆ

Postać informacji w omawianej pozycji. Jeżeli długość jest zmien
na należy podać postać dla maksymalnej ilości znaków. Przyjmuje
my konwencję

A - znak alfabetyczny 
X - znak alfanumeryczny 
9 - znak dziesiętny
S - znak matematyczny

np. ĄAAAA lub ‘A/J?/ dla pola alfabetycznego składającego sit- z 
pięciu znaków



A9999XA lub A 9/3/2CA

7 ac! W  Tfp.'.T,npn'" T  T  TTTJ7A fi-1 ¿iiiO i/X liuU„ X -L y-Wii UJ

Należy wyliczyć wszelkie ograniczenia i kontrole, które są wy
magane .
Następująca konwencja opisu jest obowiâ uja-ca ̂

Z.4KRS8 - podać zakres w którym dane muszą się zawierać 
/np. ZAKRES 10?0 - 5000/

P0H0V/NAJ ~ nal eży podać definicję źródła z którym należy po
równać informacje oraz klucz musi być określony

+ - tylko liczy dodatni / ^  0/
- tylko liczy ujemne / <y 0/

< - mniejsze niż
- większe równe niż 

/ -większe niż
^ - mniejsze nówne niż





-pełni ani ę for D

7ZBJSCIA /I/P/ /wTJ SCI A/O/P/

Przekreśl niepotrzebne.

••¡OŚNIE

Sośnik informacji 

•TO E03KULARZA

W przypadku gdy nośnik informacji jest drukiem należy wpisać* 
numer formularza

MIEJSCE

Określ miejsce gdzie dokument jest przygotowywany.

PRZIGOTOWAN.ir PRZEZ

Stanowisko osoby przygotowującej opisywany dokument lub nazwisko 
i dział w którym pracuje

METODA PRZY GOTOWANIA

Pismo ręczne, maszynopis, itp.

KOLEJNOŚĆ
■ > •

Jeżeli więcej niż jeden dokument jest przygotowywany należy okre 
ślić kolejność w której są one przygotowane.

CZESTOTLIWOSC

Co dzienne, 2 razy w miesiącu, 'i raz dla projektu itp.

OBJĘTOŚĆ

Np. 2 formularze A4, znaków pisywanych "lOO itp.



DOKTJT.IENTT SIODŁOM

dokumenty kart!
.racji dokumentu 

Nazwa dokumentu

Opis dokumentu 
No Dokumentu

Mera o

¡ki itp. z których korzysta sif w trakcie gen

tytuł dokumentu lub/i nazwa powszechnie 
używana
krótki opis dokumentu np. kartoteka itp. 
jeżeli dokument posiada opis w nowej dok 
mentacji należy podać numer 
w przypadku konieczności dodatkowych i-nf 
macji należy podać odpowiedni numer punk 
w Memo.

ROZDZIELNIK

Stanowiska osób, nazwy jednostek organizacyjnych do których pr 
...azywane są w/w dokumenty

•Odbiorca - osoba/dział odbierający dokument 
Zastosowanie - krótki opis zastosowania lub.nazwa 
Odnośnik - nazwa dokumentu gdzie zastosowanie jest' dokła

aniej omowione

ZASTOSOWAN-L.Cj

Nazwa zastosowania dla którego wykonuje się analizę 

NAZWA DOKUMENTU

Drukowany tytuł dokumentu lub/i nazwa będąca w obiegu

KOLEJNI NO • '

ILOSG ZNAKÓW
Ilość znaków wprowadzanych lub wyprowadzanych 

CZĘSTOTLIWOŚĆ
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W części tej powinien znajdować sit; ogólny schemat blo
kowy istniejących procedur. Należy unikać podawania w schemacie 
niepotrzebnych szczegółów, które bfdą zaciemniały obraz. Stan- 
dard.y schematów blokowych podane są w dalszej części. Należy sta 
rac sifg a oy kaźoy arkusz zaw-i-erai. scnemao jednej pxocoo.uiy ói¿ino 
akcji.

ZASTOSOWANIE

‘ TRANSAKCJA /PROCEDURA/

Nazwa transakcji lub procedury którą reprezentuje schena
blokowy.

NO DO K U ^ l S

T,7 przypadku gdy reprezentowana transakcja korzysta z 
do kunie atu wejścia /I/P/ lub kartoteki /?/ lub produkuje wyniki, 
które nanoszone są na dokument wyjścia /O/P/ należy wpisać numer 
formularza, w którym dany dokument jest opisany.
/np. dla I/P - D 12, dla O/P - D 7» dla F - P 2/

OPIS .DOKUMENTU

Podaj nazwę dokumentu wejścia, wyjścia lub kartoteki z 
której korzysta podany na schemacie proces.

T  /*D AT:l/.r - L-ir

Określ v; jaki sposób dany proces wykorzystuje, opisany
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.s dokumentu

Należy po da o numer ¿ci? oku

NAZWA EKDS.TJ

Pełna nazwa kroku

OPIS OPSHACJI

Należy możliwie dokładnie opisać'operacje ^ytconyw* 
danym kroku z uwzględnieniem czynników operacji, które S4 
ne w następnej kolumnie* Należy stosować symboliką,arytG£

© pi kia"

i logiczną /np.J X,

CZYTNIK OPERACJI

Należy podać nazwę czynników operacji oraz wyniku operacji 

ŹRÓDŁO

Należy określić dokument,. w którym opisane są czynniki 9Pe" 
racji oraz wyniki. 71 przypadku gdy wyniki tworzą kartotekę tym-

17czasową należy opisać ją. Można użyć w tym celu formularza ■»
C lub na dowolnej kartce pod warunkiem że podane będą wszystkie 
niezbędne informacje.

0BJET03C

Objętość informacji, która jest "zatrudni ona’‘ w danej opera
O PD y ijm

Określ sprzęt przy pomocy, którego dane operacja j



na, arytmometr czterodziałowy, sorter kart., itp.

C%ł* S

Określ średni czas -potrzebny do wykonania danej operacji

Wnikliwe studia systemu

W części tej należy podać wnikliwej analizie następują
ce podstawowe problemy:

- procedury wykonywane w starym systemie
- decyzje podejmowane w trakcie realizacji procedur
- związki i współdziałanie w trakcie wykonywania procedur ■
- struktury organizacyjną, w której procedury są analizowane
- wpływ realizacji tych procedur na całą .struktury organiza

cyjną /powiązania z nią/ oraz na całość zadania.
- wykorzystywane zasoby /materialne i ludzkie/.

Wyniki tej analizy mogą prowadzić do nowego zdefiniowania celów 
podanych przez kierownictwo.

Należy podkreślić że proces analizy, który opisywany jes 
w tym podrozdziele jest prowadzony od momentu gdy rozpoczniemy 
analizę starych procedur i będzie kontynuowany aż do zakończenia 
projektu systemu.

Ponieważ analizę rozpoczynamy od procedur w starym syste 
mie należy określić przede wszystkim czy stary system realizuje 
zadania, które stawia przednim kierownictwo oraz określić stopie 
w jakim te -zadania są wykonywane. To znaczy odpowiedzieć na py
tanie:

Jakie cele lub zadania są postawione przed systemem i w



Określenie jakości starego systemu może być trudne gdyż 
rozróżnienie pomiędzy systemami dobrymi, bardao. dobrymi i optymal
nymi jest rzeczą, która nastręczać zawsze będzie trudności. Jednak 
zawsze należy rozpocząć taką analizę od porównania logicznego 
przepływu informacji z tv. m, który wyróżniliśmy w opisie istnieją
cego systemu- Oczywiście wystąpią różnice. Różnice te są zawsze 
podyktowane specyfiką struktury, w której dana procedura logiczna 
jest wykonywana. Porównanie takie umożliwi wykrycie tycii czynno
ści, które są dublowane lub tych, które śą wykonywane niepotrzeb
nie .

W trakcie porównania logicznych procedur z tymi które są 
wykonywane bardzo łatowo wykryć te procedury, które związane są z 
specyfiką struktury i narzędzi, które używa się w procesie.

lane aspekty, które należy rozważyć w trakcie analizy L;o:

czas cyklu - czas potrzebny do wykonania jednej procedury
lub transakcji w dotychczasowym systemie łą
cznie ze wszelkimi czynnościami pomocniczymi.

- przekroczenia - operacje, które zabierają więcej czasu niż po
winny lub wykorzystują za duże zasoby.

- wąskie gardła - miejsca, w których proces jest ograniczony i
jaki sposób.

W trakcie analizy należy zbierać informacje o. “zasobach", które 
wykorzystuje system. Typowe zasoby to koszty, personel, sprzęt 
Zastawienia tych "zasobów" wykorzystywanych pozwoli na oszacowa
nie efektywności systemu poprzez porównanie ich z uzyskiwanymi 
efektami. Zawsze należy stawiać sobie pytanie: "Czy mogą uzyskać 
dany cel przy mniejszych nakładach?".



Ok,7',t'¿--'I enia fnnkci\i » bt^re tua, .realizoy?---̂ sjt amgiu

Analiza istniejących procedur dostarczy podstawowych in
formacji n.s temat funkcji, które ma pokryć system* Określaji|G te 
funkcje należy przyjąć, że nowy system pokr„ je wszystkie dotych
czasowe procedury z dostarczy nowych możliwości, które w istnie
jącym systemie były niemożliwe do uzyskania lub bardzo drogie 
i pracochłonne» ITowy system powinien zapewnić usunięcie większos 
niedogodności, które występują w starym systemie zapewnić możli
wość korzystania z nowoczesnych metod, umożliwić bardziej fcompłe 
ksowe rozwiązywanie problemów oraz ułatwiać współpracę różnych 
fachowców w ramach tego samego problemu.

Określając funkcje systemu należy pamiętać; że związane 
są one ze strukturą organizacyjną systemu. Dlatego też określeni 
funkcji nowego systemu będzie wymagało określenia wpływu na 
strukturę organizacyjną, oraz odpowiedzi na pytania: "Jakiego 
rodzaju struktura organizacyjna zapewni najlepsze wykorzystanie 
funkcji nowego systemu?” lub "Jakie funkcje będą efektywnie rea
lizowane w istniejącej strukturze organizacyjnej?".

Fełne określenie funkcji nowego systemu będzie wymagało:

- określenia procedur
- określenia decyzji, które będą podejmowane w trakcie wyko

nywania procedur,

- określenia związków, które występują w trakcie realizacji 
procedur,

- określenie struktury w której realizowane b.dą procedury.



Definicja i lista wszystkich typów tr?nsakc.ii.

W pierwszym rzędzie należy opracować listę transakcji dla 
wszystkich informacji. Podstawą do specyfikowania tych transakcji 
będą określone uprzednio funkcje systemu jak również analiza 
istniejących procedur jak i cele systemu. Przegląd istniejących 
procedur dostarczy wykorzystywanych w staram systemie transakcji 
/typów i ilości/. Studiowanie celów dla których wprowadzany będzie 
nowy system, celów zakładu łącznie ze zrozumieniem rodzaju infor
macji i typów transakcji, które mogą być łatwo realizowane po
przez nowy system.

Tak więc lista transakcji będzie składała się z dwu zasa
dniczych części. Pierwsza część będzie zawierała wszystkie trans
akcje występujące w dotychczasowym systemie. Należy zwrócić uwagę 
że lista tych transakcji musi zawierać również te, które są 
Werbalne* ’ np. rozmowa telefoniczna, lub zapisywane na
kartce papieru lub zapisywane na kartce papieru lub poprostu pa
miętane.

Druga część będzie zawierała wszystkie nowe transakcje, 
które są możliwe dzięki nowemu systemowi, iiowe transakcje umożli
wiają korzystanie z informacji, które nie są przetwarzane obecnie 
lub tych, które są wynikiem prostych operacji na kilku zbiorach 
/np. oszacowanie kosztu materiału użytego ila realizacji pro
jektu/. Dane- które były niedostępne w starym systemie ze względu 
na koszt lub czas potrzebny do ich opracowania będą stanowiły pod
stawowe nowe transakcje.



r

Przegląd informacji które są w kartotekach i tych które 
będą pamiętane w pamięci s>y5temis może być źródłem, nowych transakcji.

Proces dodawania i. sami e ni a ni a transakcji można praktycz
nie realizować aż do zakończenia wdrożenia i nawet w trakcie nor
malnej eksploatacji. Jecnak należy pamiętać o wpływie jaki ciods— 
nie nowej transakcji ma na.cały system szczególnie w czasie szczy 
tów.

Końcowy raoort ze studiów.

Zakończenie ana.izy będzie musiało być zatwierdzona przez 
Radę Wdrożeniową. Zespół prowadzący analizę musi przedłożyć i_ońco- 
wy Raport ze studiów. Raport ten będzie wykonany wg następującego 
sta ndar du• .

1 . Strona tytułowa powinna zawierać

- nazwa projektu
- nazwa komórek organizacyjnych w których przeprowadzono 
analizę

- nazwisko osoby prowadzącej zespół studialny /specja
listy użytkownika/

- nazwisko odpowiedzialnego^ inżyniera z TS
- nazwisko kierowników komórek o p e r a c y j n y c h  w których 
przeprowadzono analizę

2. Spis treści
Kopie specyfikacji celów dla systemu i każdego zastosowania 

4. Schemat, organizacyjny jednostek organizacyjnych .7 ‘̂ ói^oh 
wurażao się b_nzie system«-



%  Plan pomieszczeń zajmowanych przez rozpatrywane komórki
O I? o XII 7j Q Oj Xx Q $

o. iji&oa na j wsznrc j szy ch ¿jX*o u i. emow, 'y t o X1 c ox*une s ą pod u w a go 

w systemie i zalecane rozwiązania«

7« Przepływ informacji. Powinien to być opis nie przekraczajacy 
5 stron, w którym omówione zostaną zastosowania i przepływ 
informacji przez różne jednostki organizacyjne. Wskazanym 
jest załączenie ogólnego schematu przepływu, informacji wy
konany -wg załączonego standardu lub w inny czytelny sposób.

8. Schemat blokowy przepływu wszelkich procesów informacyjnych 
z dokładnym ordsem każdego etapu przepływu.

9. Kartoteki. Dokładny opis informacji zawartych w kartotekach
10. Formaty transakcji. Opis danych dotyczących procesów wejści- 

i wyjścia dla systemu.

11. Objętość transakcji. Dane dotyczące ilości transakcji w 
różnych okresach.

■'12. Podsumowanie analizy. Powino ono zawierać:

- cele i przyczyny dla których prowadzona była analiza,
- odpowiedź na pytanie czy cele zostaną osiągnięte,
- koszty i zasoby które należy wykorzystać,
- problem jego ograniczenia,
- zalety i wady proponowanego zastosowania.

1J. Zalecenia, które zespół analizujący przekazuje celem roz
ważenia przez Rad? 7vdr.o żeni ową.
Można wyróżnić trzy rodzaje zleceń:

- nie rób nic w zakresie danego zastosowania/systemu



wymagana, jest dodatkowa analiza.
W każdym z tych przypadków konieczne jest uzasadnienie. 
Jeżeli zalecamy nic nie rób należy powiedzieć ’’dlaczego?a

fjJeżOii zalecamy przystąpić do prac wdrożeniowych na leży
powiedzieć "dlaczego?”, ”w jaki sposób'?” oraz "jakie rezultaty są 
spodziewane?”.

Jeżeli radzimy dodatkotrą analizy należy uzasadnić "dlaczc 
go?fl, "jak długo?", "jakie koszty?

14. » SPIS TERMINOW

Dokumentacja ta będzie podstawą dla dalszych prac i musi być wykon 
na w sposób umożliwiający łatwe posługiwanie się nią przez różnych 
specjalistów. Raport ten powinien być w oddzielnym skoroszycie. 
Następujące osoby powinny posiadać własno egzemplarze:

- Główny kontakt użytkownika.
- Specjalista użytkownika.
- Inżynier TS-2 prowadzący system - po zatwierdzeniu powinien 
wpiąć do dokumentacji prowadzonej przez TS-2.

- Pracownicy zespołu studialnego i konsultanci ZETO - pc 
twierdzeniu raportu przez Radę.

i fi ry. i
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O K R E S l E B I E  W i m C A f f  D L A  S Y S T E M U

- Spis treści
- Określenie funkcji, które ma realizować system
Rozdział ten może być rozbity na paragrafy dla rośnych zastosow;

- Lista wszystkich transakcji
ł

- 0kreś3.enie szczytów dla każdej transakcji
- Projekt okresów szczytów dla każdej transakcji,
- Określenie całkowitego obciążenia terminalu 
~ Końcowy raport ze studiów.

ł
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Zastąpienie procedur wykonywanych rocznie przez proce
dury wspomagane komputerem wymaga zmian0 kolejności wykonywania 

tych procedur.

•Specyfikacja funkcjonalna jest podstawowym dokumentem, 
który w sposób ogólny określa co bęclzie wejściem do następnego 
poziomu dokładności - specyfikacji programowej oraz schemaou 
blokowego programu operacyjnego.

Oczywiście proces definiowania specyfikacji programowej 
jak i specyfikacji' programowej nie jest czynnością jednorazo?ią 
Jest to proces wielostopniowy. Najpierw wykonujemy pierwszy szkic 
specyfikacji funkcjonalnej dla programu operacyjnego, w którym 
następnie będziemy wprowadzali poprawki i usprawnienia aż w 
końcu przyjmiemy którąś z wersji jako ostateczną.

Przed przystąpieniem do.prac nad specyfikacją programową 
osooa analizująca powinna uyc z&znć*jomu-ona z.

- wymaganiami kierownictwa tak jak zostały one udokumentowane
- istniejącymi procedurami, które są udokumentowane■dla każaeg 

zastosowania.
vtt

Każde zastosowanie w systemie powinno posiadać dwa poziomy specy
fikacji .

- specyfikacja zastosowania - ogólny opis
-“specyfikacja przetwarzania dla transakcji - szczegółowy opis



Projekt konwersacji I/P - O/P dla bodziemy prowadzić 
na drukach przeznaczonych dla projektowania dla displayów /druk 
nr 1 w załączeniu. Wykorzystywać będziemy kolurany przeznaczone 
dla znaków od 1- 72 ponieważ max ilość znaków w wierszu dla TTY 
jest 72. Każdy komunikat, który wyprowadzony jest na TTI zakończo
ny będzie znakiem * ' który oznacza zaproszenie do wprowadza
nia • Wprowadzanie inusi być zakończone naciśnięciem klawisza 
"akcept” •

Każay druk nr 1 będzie miał związany z nim jeden lub 
‘-kilka druków - Opis pól, w których należy dokonać opisu pól opro
wadzonych i wyprowadzonych. Informacje wyprowadzane podzielimy na 
następujące typy:

H —  record tzn.informacja uzyskiwana z kartotek 
S - source tzn.informacja którą wprowadziliśmy do systemu'
C - calculated tzn.wyniki obliczeń

komunikaty wysyłane przez system operacyjny.D
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-  Formularz

- Formularz
Iáemo

üpxs działania

Schemat blokowy 
Definicja obliczeń

-  S p e c y f ik a c ja  komunikatów I/P Pi /'D U/ i

Formularz . - szablon we/wy
Formular:
T 5TT»*. ' Oita-wlU

0 ÜJ.Ö

- Formularz

opis pól

maliza procesów we/wy

- Specyfikacja zbiorów
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Część 1 Zestawienie informacji o całym systemie

1.1. Wstęp

1.2. Procedury, które będą usprawniane przez projekt

1.3. Określenie jednostek organizacyjnych i grup specjalistów 
związanych z wykox'zystaniem

1.4. Bezpieczeństwo i kontrola użytkowania systemu.

1.5* Określenie interface z istniejącymi systemami i proceduram

1.6. Stategia projektowania

1.7. Zalety systemu

Część 2 - Szczegółowy opis zastosowania

Część ta będzie zawierała dokładny opis procedur, które 
będą zautomatyzowane poprzez zastosowanie. Struktura tej części 
jest następująca:

2.1. Wstęp

Krótkie wprowadzenie czytelnika, które będzie zawierało 
cele i zadania tej części oraz zawartość sekcji

2.2. Szczegółowy opis procedur

;7 tym rozdziale będą znajdowały się opisy wszystkich 
. procecLur ze wszelkimi szcze^o^-ami. A opisach, t̂ cłi proce- 

dur należy używać precyzyjnie terminologię, ktôi’a jest

6.2.5» Projekt systemu -- ,:;I6\vrie element./ do l-anaent a c,li



właściwa o.l a danego 2, a s boso u a 13.1. 2 » î sî oa P- ' " "* ■ '* 
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proc e aa:leży wykonać diagramy i s che ma cy bioi-cow« *

2.3* Schemat systemu komputerowego realizującego dane "f^c-
sowane. Ten podrozdział powinien opisywać i stronę warszt 
tową. zastosowania tzn. z punktu widzenia msszjnv cyxi o..ej. 
A więc będzie zawierał koncepcję i funkcje systemu, nale
ży starać się pisać tą część w sposób możliwie prosty 
i przystępny. Dla prostrzych zastosowań podrozdział należy 
traktować jako "specyfikację programową". W przypaokacn 
bardziej skomplikowanych w rozdziale tym znajdować sxt; 
będą pewne wstępne informacje a szczegóły podane uęaą w
"specyfikacji programowej"
W każdym przypadku należy podać ogólny schemat blokowy.

Część 3. NAJWAŻNIEJSZE PROCZDUHI WDROŻENIA ZASTOSOWANIA.

W części tej należy dokładnie omówić wszelkie procedury, 
które są niezbędne dla przestawienia klienta z dotychczasowego 
systemu na nowy system. Opis powinien zawierać te czynności, 
które są istotne i krytyczne z punktu widzenia wdrożenia systemu*

Część 4. Strategia wdrożenia-

Omawiana w tej części strategia nie może być ograniczona jedynie 
uo testowania zastosowania.

4.1. Wstęp

■ Wprowadzenie czytelnika do problematyki wdrożeniowej i



kreślenie filozoii jaką ¿la oki-e-fclc-nig tej
strategii* która ti dużyia stopniu bidzie zależała od 
klienta /ilości osób, czasu, kosztów/»

4 .2 . Testowanie zastosowania.

s» testowanie programów 
b. testowanie systemu

4.3. Szkolenie użytkowników.
4.4. Procedury wdrożeniowe u użytkownika
4.5. Odbiór zastosowania przez użytkownika
4.6. Okres post-wdrożeniowy.



Hie uzasadniając konieczności szkolenia i doskonalenia 
kadry przechodzimy do form jakie może ono przybierać,

- Samokształcenie.
- Kursy organizowane w ośrodku.
_ Kursy.¿rajone poza ośrodkiem.
- Szkolenie zagraniczne.

Y7 dalszym ciągu zostaną wymienione zagadnienia których przedmio** 9
teai były szkolenia prowadzone w Ośrodku. Poza tym wymienia sif 
.tematy szkoleń zagranicznych w firmie ICL jakie aktualnie odby
wają pracownicy Ośrodka /w okresie od stycznia do marca 19/3 
Powinno to obrazować potencjalne przygotowanie kadry dla reali
zacji zadań.

Gdy.mówimy o szkolenia pracowników Ośrodka oraz użytko
wników - klientów przez zespół realizujący bezpośrednio system 
Polrax 2, to określamy to jako oddziaływanie informacyjne na 
użytkowników. Jest to najprostsza forma o stosunkowo wąskim za
sięgu działania. Dlatego przewiduje się zorganizowaną działal
ność oddziaływania informacyjnego w następujących formach:

- publikacje,
- udział pracowników Ośrodka w sympozjach i konferencjach 
naukowych,

- wydawnictwa zwarte /skrypty, książki/.

Łoniecznoso t©&i(;j działalności wynika z faacawczego charakteru 
przedsięwzięcia, co zobowiązuje do szerokiego rozpowszechniania



i  i n f o r m a c y j n a  j e s t  i L z a s a d n i o n a  n a ś t ę p u j  4 c y m i  ,v. ■ ¡¿lijiu.auj

- pwygotowywini« i roisewiwie «iedzy uiytkownłkó«,
- tworzenie podatn«go gruntu dla działalności informatyki,
- zmniejszenie możliwości dezinformacji przez nieodpov;iedzia 
ne grupyj ns tematy informatyki)

- trwała usystematyzowana iorma wyników pracy,
- możliwość kształcenia się zainteresowanych osóu,
- przyczynianie się do ogólnego rozwoju wiedzy,
- wzrost autorytetu zespołu.

Dla prowadzenia zorganizowanej działalności w tym zakresie przy 
gotowywany jest plan który będzie zawierał:

- zagadnienie do rozpowszechnienia,
- forma,
- termin i miejsce wydania /wygłoszenia itp./.

Pierwszymi zagadnieniami które powinny być rozpowszechniane to 
właściwości i możliwości systemu operacyjnego oraz zagadnienie 
profilu systemu.

Natomiast o d  .¿ ¿ n i  j . odbywanych szkoleń przez p r a c o w n ik ó w  

Ośrodka, t o  poniżej podaje się ich tematykę.

Tematyka szkoleń

I. Szkolenia prowadzone v;e własnym zakresie.

1.. Wstępne’informacje o George'u 3

■ 2. System Polrax - 2- struktura i wdrożenie «



3« System operacyjny George 3 dla pourzeb projektowania . 
systemu.

Ile Szkolenie prowadzone przez wykładowców ICL.

1. Programowanie o języku PLAN dla urządzeń bezpośredniego 
¿0 S *t> ̂ ]p LI •

2. Programowanie w .języku COBOL dla urządzeń bezpośredniego 
dostępu.

3. Programowanie dla systemu operacyjnego George 3«
• Analiza i projei.i.covvaii3~e systemów.

III.. Kursy zagraniczne w ośrodkach ICL.

Starsze kierownictwo a komputer.
2. Dyrekcja zakładu a komputer.
3. Planowanie dochodów.
4. Zarządzanie instalacją pod kontrolą systemu operacyjnego 

George 3 *
3. Wdrożenie systemu George 3 i 4*
6. System operacyjny George 3 dla operatorów
7. Zarządzanie przetwarzaniem danych, 
o. Szef zmiany operatorów.
9. Cele i struktura pakietu jfIMMS

10. Bezpieczeństwo pracy'komputera
1 1. Programowanie w Fortranie 1900
12. Sterowanie projektowaniem systemów



8. Organizacja dslrynnln

Zostaną tu omówione problemy związane s realizacją syste
mu wielodostępnego Polrax 2* czyli zagadnienia jakie stoją do 
rozwiązania przy przechodzeniu od aktualizacji działalności Ośro 
ka do stanu wzajemnego oddziaływania między przestrzennym syste
mem informatycznym a użytkornikami*

Zanim przejdziemy do omawiania tych problemów warto jest 
poświęcić kilka zdań otoczeniu organizacyjnemu, w którym reali- 
zowany jest system Polrax 2.
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Informatyki /OBRI/, który jeat koor
dynatorem pro&iemu węz¿owego Ub.i.j?« zieci£ ao zji-tO Wrocław 
opracowanie koncepcji systemu wielodostępnego oraz realizację 
tego systemu* Warunkiem przystąpienia ao realizacji systemu by
ło zatwierdzenie przez OBKI koncepcji oraz zabezpieczenie finan
sowe realizacji systemu.

Ponieważ OBRl nie posiaca uprawnień w zakresie przj^aziału 
SrooKów aewizowych, to OBKl i ZiSTO Wrocław współpracuje z Kra
jowym Biurem Informatyki /2U5±/ Które otirefela strategię rozwoju 
informatyki w Po isce. Projekty koordynowane przez OBJ.;I są wyra
zem realizacji tej strategii, normalne przydzielenie dewiz Odby
wa sim  ę za pośrednictwem £jeunoczenia lnrormatyki /‘¿±/, uo które;
przesyłane są zamówieni«» ueiem potwierdzenia limitów o.ewizowych 
którymi dysponuje iiBl oraz celem załatwienia zezwolenia Jiomisji 
Antyimportowej.



Celem zabezpieczenia właściwych warunków rea' 
jektów systemów cyfrowych należy tak zaprojektować otoczenie 
organizacyjne realizacji projektów, aby decyzje_w zakresie satwi 
dzania etapôv; projektu, oraz przydzielanie zasobów gwar ant u j ący c 
ich realizacją były podejmowane przez jeden organ. Hozłączno&ć 
podstawowych funkcji zabezpieczających realizację systemu powodu 
je ogromne straty czasu i środków tak w etapie projektowania, ja 
wdrożenia systemu co często wynika z konieczności przepracowywa
nia gotowych elementów projektu.

W przypadku Polraxu otoczenie organizacyjne przedstawia 
ry s une k 8 .1 c

Stroną formalno-prawną kontraktów zagranicznych prowadzi 
Biuro Handlu Zagranicznego Elwro /BHZ/. W zakresie dostaw krajo
wych oraz obsługi technicznej i innych świadczeń, ZliTO Wrocław 
współpracować będzie z odpowiednimi zakładami vYZE Elwro. W miarę 
potrzeb vv trakcie realizacji przedsięwzięcia podjęte zostanie 
współdziałanie Ośrodka z odpowiednimi instytucjami w formie umów
o współpracy lub zleceń. Polrax' 2 jako docelowo system usługowy 
musi w sposób kompleksowy objąć obsługą swoich użytkowników 
/klientów/.

Tworzenie systemu obejmuje trzy spójne między sobą
etapy:

- koncepcję,
- realizację /wdrożenie/
- użytkowanie /wzajemne oddziaływanie, system -użytkownik/.

Opracowanie koncepcji polega na określeniu elementów
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systemu, jego struktury? określeniu planu wdrożenia.

Realizacja zawiera w sobie szkolenie, uruchomienie ele
mentów systemu, sprawdzenie i przekazanie, do użytkowania.

Użytkowanie jest pewnego rodzaju produkcyjną, obsługą ' 
systemu oraz jest to tskże ciągła modyfikacja, korekty i rozbudo 
wa systemu.

Omawiane powyżej wymienione trzy etapy charakteryzuje 
poniższa tabelka:

Etap
realizacji

Charakter
zespołu

Struktura
działania

Koncepcja Projektowy Pozaadministra-
cyjna

Re alizacja Wdrożeniowy

Użytkowanie Obsługa i kon
serwacja

S£ or ma 1 i z o w a na
|

Dla skutecznego działania zostaje powołana Rada Wdroże
niowa. Jest to organ, który umożliwia właściwe określanie celów. 
Rada Techniczna wy z .¡cz;~c na jednym ze swych posieazień Kierown 
ka Projektu /Ej?/. Do podstawowych obowiązków KP należy:

- Kierowanie pracami po£>rzez wszystkie etapy rozwoju projektu
- Przegląd i zatwierdzenie podstawowych decyzji systemowych,
- Planowanie prac,
- Obsada i szkolenie kadry.



Zadanie jakie ma spełniać Ra 0.3 Technic ans /RT/ to okre
ślania polityki realizacji systemu, nadzór naa planowaniem, roz
wojem praz pracami .nad systemem, w których bierze udział wielu 
różnych kontrachentów należących do różnych jednostek organizacyj
nych. ST spełnia rolę sztabową w stosunku do projektu i jej dzia
łalności nie ogranicza się do okresu tworzenia koncej>cji. Skład 
ET będzie się zmieniał w zależności od potrzeb na różnych etapach 
projektu. Członkowie ET reprezentują:

- działy związane ws£>ółpracą w systemie,
- zakłady zewnętrzne /producenci sprzętu, oprogramowania-itp/»
- użytkownicy.

Działalność RT powinna, ułatwić rozwiązywanie problemów, 
dyskutowanie postępu prac, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie 
spraw konfliktowych. Ponadto Rada ocenia czy prace projektowe 
prowadzą do realizacji kluczowych celów systemu.

Na obecnym etapie realizacji systemu Polrax 2 zostały 
określone jego podstawowe elementy oraz struktura ich powiązań. 
Przedstawione zostało to w poprzedniej części niniejszego opraco
wania. W dalszym ciągu zajmiemy się koncepcją wdrożenia opraco
wywanego projektu.

3.1» Koncepcja wdrożenia

Realizacja dużych systemów cyfrowych wymaga stonowania 
odpowiedniej organizacji działania i technik kierowania. Przyjmu
je się metodę kierowania przez określanie celów. Po opracowaniu 
koncepcji systemu zostają określpne niezbędne działalności wy-
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zalicza sio :

- uruchomienie sprzętu,
-  uruchomienie i  sprawdzenie systemu operacyjnego,

- określenie profilu użytkowego systemu,
- opracowanie technologii użytkowania systemu,
- otrzymanie i uruchomienie sprzętu komunikacyjnego,
- zapewnienie obsługi klientów,
- szkolenie kadry dla poszczególnych prac.

Sieć podstawowych czynności przy wdrożeniu systemu przed
stawia ry. 8 .2 . Na podstawie obecnego postępu prac, oraz poprzez 
opóźnienie podpisania kontraktu na sprzęt komunikacyjny /II kon
trakt - rys. 8.2/, można wnosić, że .opóźnienia w realizacji sy
stemu wielodostępnego mogą nastąpić w wyniku braku sprzętu komu
nikacyjnego.

Określone działalności są przydzielone istniejącym jedno
stkom organizacyjnym do realizacji lub zostaje przydzielony spe
cjalista który ma do dyspozycji fachowców różnych jednostek or
ganizacyjnych. W ten sposób Kierownik projektu kieruje strukturą 
działania przystosowaną do wymagań projektu, niezależnie od strukt* 
ry organizacyjnej Ośrodka.

Do obowiązków specjalisty kierującego realizacją działalności na
leży:

- Kierowanie pieścami zmierzającymi do realizacji działalności
- Przegląd i zatwierdzanie podstawowych decyzji systemowych 
w trakcie .projektowania

- FIanowanie prac



i admini stracą i
- Obsada i szkolenie kadry
- Inicjować i prowadzić współprace pomiędzy dział ami i grupami
- Opiniowanie i referowanie problemów technicznych na rzecz FI!

|pecjaliści kierujący realizacją działalności podlegają 
merytorycznie Kierownikowi Projektu tworząc w ten sposób struktu
rę działania. Ze względu na przestrzenne rozmieszczenie elementów 
systemu wyróżnia się dwa obszary wdrożenia.

1 - wdrożenie w ośrodku
2 - wdrożenie u przyszłych użytkowników Polrsx 2.

W obszarze pierwszym celem podstawowym jest opanowanie 
narzędzia jakim jest system operacyjny George 3. obszarze dru
gim należy zapewnić efektywne użytkowanie systemu, ila każdym od
cinku działalności należy zapewnić szkolenie własnych pracowników 
a także zewnętrznych użytkowników. Podstawową koncepcję wdroże
nia ilustruje rys. 8.3*

Strukturę działania na obecnym etapie realizacji systemu 
Polrax 2 podaje rysunek 8 .4 . Rozwój prac pędzie wymagał aalszej 
rozbudowy i precyzyjnie?^zego określenia tejże struktury.

Ze względu na różną specyfikę wdrożenia w Ośrodku i u- 
żytkowników .powoduje się dwa zespoły działające pod jednym kierow
nictwem:

Grupa wdrożeniowa systemu TS-1
Grupa obsługi klientów'“' TS-2

Celem działania TS-1 jest wdrożenia systemu opęrującego
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/sprzęt - oprogramowanie/. Działanie grupy fl'S_2 zostało opisane 
w . rozaziale szóstym niiij_0jQ26go opracowania* I!‘ormułov<‘8nie pro— 
filii systemu, technologia użytkowania systemu oraz szkolenie 
jest realizowane przez istniejące komórki organizacyjne Osro&ka* 
Ogólny schemat organizacji działania przedstawia rys. 8 .5 .

Jak uprzednio podkreślono przyjętą metodą przy realiza
cji projektu jest kierowanie poprzez określanie celów.

Określenie celu dla jednostki /zespołu/ zawiera następu
jące informacje:

- Nazwa zadania - ceiu,
- Osoba odpowiedzialna,
- Krótka charakterystyka zadania-celu,
- Osoba przydzielająca zadanie,
- Osoba odpowiedzialna za nadrzędne zadanie-cel.
- Opis nadrzędnego zadania-celu,
- Kontakty z innymi osobami potrzebne i wskazane przy rea

lizacji zadania,
- Osoby biorące udział w realizacji zadania,
- Sprawozdania ze spotkań,
- Dane o terminie realizacji i formie wyniku,
- Plan pracy.

V/ takim ujęciu jest łatwo kontrolować przebieg prac a 
także w miarę potrzeb istnieje możliwość elastycznej i&odyfikac 
i koordynacji realizowanych zadań. 7.r dalszych etapach przewiduje 
się bieżące korzystanie z pakietu FERT dla planowania i rapor
towania przebiegu prac przy realizacji przedsięwzięcia.

Bfi?

C-J
.



RYS. 8.5



A l i

Istotna sprawą jest prowadzenie skrupulatnej dokumenta
cji prac od najwcześniejszych eta, 
¿ego dokuenmtacja nie może mieć o.

ów • Na żadnym e'capn 
ognienia # stosunku- do autuci

nego stanu prac* Każde zdarzenie, spotkanie, decyzja ¿est doku
mentowana wg przygotowanych standardów. Ta £ prowadzona doisumenca- 
cja da w wyniku finalne opracowanie o systemie• Czysto spotykana 
niech^c do rejestracji. x a kt ów i uecyzji w po st a ci z góry Uooalo— 
nych standardów jest wyrazem niezrozumienia systemowego charak
terem działania zespołów ludzkich a nie jest wyrazem protestu 
przeciw biurokracji• Zebranie informacji o przebiegu prac, ich 
krytyczna analiza powinna w wyniku dać bardzo przydatne infor-
macje przy realizacji tego typu projektom w po-ẑ *szłô ci W• tli v.ym
wypadku manę" na uwadze badawczo-rozwojowy charakter przedsię
wzięcia.

8.2. Działalność grurxy wdrożeniowej TS-1

1 - Projekt systemu
■ 2 - Sprecyzowanie zadań i wymagań dla współpracujących 

komórek or snir cyjnych .Oąrodka
3 - Uruchomienie systemu

- hardware
- software

4 - Opisy zadań w George'u 3.

a/.-pisanie opisów zadań 
b/ pisanie makro
c/ opracowanie standardów dokumentacji do ooisów



a/ możliwe systemy dla zainteresowanych komórek finan; 
wych i ekonomicznych ©środka.

b/ opracowanie i wdrożenia systemu rozliczania 
c/ opracowanie metody kontroli wykorzystania systemu

8 - Wspierające przetwarzanie,

Wspierające przetwarzanie powinno być zorganizowane 
np. przetwarzanie dumpów, wyszukiwanie zbiorów itp.

9 - Dokumentacja

a/ podręcznik użytkownika systemu 
b/ podręcznik operowania terminalem 
c/ zorganizowanie biuletynu systemu, który podawałby 

wszelkie zmiany w systemie oraz rozwój systemu.

10 - Zorganizowanie zespołu prowadzącego eksploatację sys 
/zabezpieczenie przez zespół eksploatacji softwaro .e 
harawareowej operowania oraz kontaktów z użytkownika 
on-line/

a/ przygotowanie kadry i organizacji zespołu 
b/ szkolenie oraz praktyka w ramach uruchomienia

Przekazanie systemu do normalnej eksploatacji nie m 
być równoznaczne z wycofaniem grucy wdrożeniowej. Zespół ek 
atujący system musi zawierać osoby które brały udział w jeg
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Grupa wdx'ożeniowa bo dzie musiała korzystać s nast

cych konsultantó v,i ICL vi cza SX 6' or 0WS 0.Z 6lii. S W¿X* 0 '¿t C XXX 0 0

- konsultacje z zakresu całokształtu problemu

- konsulb a c j e w zakresie opisów zadań

- konsultacje w zakresie hardware i wg ustawienia itp.

- konsultacje w 'zakresie sta ndar clow iii S "c a 1 0 c j r

— konsultacje z zakresu sox uware u uzy uttowego

8.J. Działalność grupy obsługi klientów '13-2

Grupa odpowiedzialna za użytkowanie systemu na zewnątrz 
Ośrodka /TS-2/ stanowi autonomiczny bufor poprzez który zespół 
TS-1 może oddziaływać na klientów, oraz poprzez który klienci 
mogą współpracować z TS-1.

TS-2 oferuje klientom system - jego możliwości, zabez
piecza wykorzystanie systemu poprzez:

— wyszukiwanie klientów zainuexiesOł»a.i..i.l} cn wykorzystaniem 
możliwości systemu

- wyszukiwaniem problemów, których włączenie w-zestaw stan
dardowych możliwości systemu pozwoliłoby zwiększyć wyko
rzystanie systemu.

TS-2 oferuje klientowi system zabezpieczając kompleksowe 
wszelkie potrzeby nowo przyjmowanego klienta. 3JS-2 jest jedynym 
kontaktem' dla nowc^rzyjmowanego klienta dla systemu Polrax 2.
Ta komórka będzie upoważniona do oferowania możliwości systemu, 
oraz do organizowania wizyt,_ pokazów oraz konsultacji ze spe-



- domonstracje i pokazy,
- dostarczenie wymagań instalacyjnych dla stosowanych urzą
dzeń,

- pomoc w pierwszych zastosowaniach.

7/ okresie do zakończenia wdrożenia wszyscy klienci 
będą kontaktować' się z grupą 'J?3-2.

Celem zwiększenia skuteczności działania grupy TS-2, w 
razie wdrożenia każdy przyszły klient Polrax-u 2 oddeleguje do 
współpracy jednego swojego pracownika /ew. więcej w zależności 
od potrzeb/, tzw. ,łspecjalistę użytkownika” /patrz rozdz.6/. 
Osoba ta bidzie współpracować z TS-2 celem sprecyzowania proii 
lu zastosowań w danym zakładzie, przygotowania pierwszego zast 
sowania oraz celem ułatwienia kontaktów między użytkownikiem a 
kierownictwem Systemu. Specjalista użytkownika /SU/ powinna 
być dokładnie zorientowana w problematyce, którą zakład klient 
chce. rozwiązywać przy pomocy e.t.o. Niezbędne szkolenie w za
kresie systemu Polrax 2 osoba ta odbędzie na odpowiednim kursi 
zorganizowanym przez ZETO.

”pr“ofil i użytkowanie s~?stemu Polrr.ic 2 •

Zagadnienie te są opracowywane przez specjalistów



pracu n t;ch w działach projektowania, progra£ll 0 a Ili Q i £¿C w V -*■OS

cji Ztj'mQ »Vro cł3 v/ • ty& nemdnienie profilu użytkovV 6 gO Z 0 st 0 i0 Z S

s t a wione w rozdziale 5 niniejszego opracowali jttej me-

tody dokładne O li* "i"* U lx.jL6 Si 611ie proiilu użytkowego ZOS G3niG SXorî ujo Y/a*-

ne w ciągu najbliższych 3-ch miesiący. Podobnie zakłada ciOOJ- (, z

projektem usytkowania systemu»

Okres p o s t -w dr o ż e n i o wy

Jak wcześniej 'wspomniano okres wdrożenia i wzajemnego 
oddziaływania wzajemnie .przenikają się. Tak więc zakończenie cizia 
łalności przez grupę wdrożeniową oznacza tylko zakończenie pod
stawowych funkcji- wdrożenia i przekazanie systemu w użytkowanie. 
Za eksploatacji odpowiada zespół, który zabezpiecza eksploa
tację oraz kontynuuje prace wdrożeniowe. Kontynuacja tych prac 
jest absolutnie konieczna ze względu na to że:

1° Nie wszystkie możliwości systemu będą mogły być wdrożone 
w okresie wdrożeniowym. Dla wielu potrzebne jest pewne 
doświadczenie eksploatacyjne.

2° Możliwość rozbudowy software /np. macro/ i hardware'u.
3° ICL wydaje nowe edycje Georga 3 /nowe wydania tzw. MARKI/ 

raz w roku, które zawierają nowe. możliwości w stojsunku 
do poprzednich.

W związku z tym celowym jest prowadzenie spotkań przed
stawicieli ZETO, u.L7<RO i ICL w okresie post-wdrożenio^-ni.



\7 okresie tym należy się liczyć także z faktem korzy
stania 2 nabytych doświadczeń, które zostaną uzyskane przy re
alizacji systemu wielodostępnego* tm mię cm % takich doświadczeń
i wiedzy dostarczymy innym realizatorom tego rodzaju projektów 
tym większa korzyść będzie ze zrealizowanego przedsięwzięcia

Polrax 2 o
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Przykład opisu zadania dla Creorpjia 5

Jest to opis zadania który kompiluje i .uruchamia trzy poniżej 
opisane programy. Zakłada się, że programy będą. przebiegać nie 
przerwanie od startu /wejście 20/ aż do poprawnego zakończenia.

PRO GRAii 1

miejsce: - 
opis: -

docelowe wejście

docelowe wyjście 
gramu: -

PHDGRAM 2
miejsce: - Postać źródłowa /PORTRAW/ w zbiorze ¡-¿APORT
opis: - Zredagować MAPORT w cglu uzyskania EAPORT 1.

Instrukcje redakcji znajdują się w MA-AK3WD8
Skompilować, i skonsolidować w pamięci operacyj
nej.

docelowe wejście; programu:
CRO - zbiór FORTDATA 

docelowe wyjście programu:
LPO - zbiór PORTOUiPUT. Należy go wylistować i
wykasować.

Postać źródłowa /FLAE/ w zbiorze ISACARDS
Skompilować i skonsolidować w pamięci opera
cyjnej.

programu:-
CRO - zbiór HPWCARP3 •

pro-
MTO - taśmowy zbiór CARR5TTAPE



p'pn ci)"'A *• ~ ^s. jyyy vxllć2li*i d

miejsce Postać źródłowa /COBOL/ w obiorze I-iACOB

opis i Skomplikować i skonsolidować w  pamięci '
operacyjnej

docelowe, wejście programu:-

MT1 - zbiór PRIWTTAPE 
docelowe -wyjście programu:~

LPO - zbiór LIST 

Opis zadania podany jest na następnej stronie.

— 1 7 8  ~~



JOB HA, :ME 
WE COMERR,ENDJOB 
QPLAN MACARDS 
SAVE POB
ASSIGN *CRO, NEWCARDS(+0)
ASSIGN *MTO, CARRYTAPE(+1)(WRITE)
ENTER

EDIT MAFORT, MAF0RT1, MA-AMENDS 
QFORTRAN MAFORT1 
SAVE FOB
ASSIGN *CRO, FORTDATA 
ASSIGN *LP0, FORTOUTPUT 
LISTFILE FORTOUTPUT, *LP 
ERASE FORTOUTPUT 
ENTER

MACOBOL MACOB 
SAVE COB
ASSIGN *MT1,PRINTTAPE 
ASSIGN *LPO,LIST 
ENTER

DELETE
LISTFILE LIST 
ERASE LIST 
ENDJOB



Załącznik 2

Ilustracja- wykorzystania display ów jako zdarzeń progrs 
mowych /dla programu "I/, oraz przykład komunikacji zadania z 

operatorem /dla programu 2/.

Program 1

miejsce i 

opis

wejście:

wyjście:

instrukcje sterujące:

możliwe przypadki:

zbiór PROGRAM PAY1

Program wczytuje WEEKCARDS, używa
ny jako CR0, aobierając informacje 
ze zbioru dyskowego EP0 o nazv.de 
: CELERM . ELOOiCOP, w celu wypro

dukowania .zbioru na ED2 o nazwie 
¿EEKPAY. Po wystąpieniu w progra
mie komunikatu DISPLAY CKECK należy 
ustawić bit 9 v» celu wydrukowania 
na drukarce sum.

WEEKCARDS
ED0, : CELERY.PLOOKOP 

ED1, WEEKPAY
LP0, CHECK /wydruk OITLIiTE/ 

załadować program
start od komórki LO E*O.R HALTED: -O] 

HALTED 22
sygndSlzuj wystąpienie błędu w 
PAY1 i przejdź do PAY2



PROGRAM 2

miejsce:

opis:

wejście:

wyjście:

instrukcje sterujące
(i

możliwe przypadki:

W innych, wypadkach, t j . zatrzymanie 
różnic od OK lub 22 sygnalizuj 
wystąpienie nieznanego błędu w PAY1
i zakończ przebieg

zbiór m o m m  pay2

Program porównuje V/EEICPJiY, używany 
jako. EDO, "ze zbioru głównym EMPEEC 
/taśma magnetyczna nr 10362/ w celu 
.wyprodukowania taśmy PCHEQUE /dla 
celów bibliotecznych/ używaną jako 
MT1. Można także sporządzić wydruk 
sum /1P0/•

EDO, 7/EEKP.AY 
MTO, EMPREC

MU, PCHEQVE 
LPO, PRIUTING

Załadować program 
Start od komórki 20 
E.O.R. HALTED! - EN.

HALTED LP

Spytaj operatora, czy wymagany 
jest wydruk sum. Je^li tak restartu 
od komórki 22. I? przeciwnym rasie - 
restartuj



Dołącz krążek kontynuacyjny i re
startuj. Taki przypadek nie powtór 
się.

. HAETED iiiR

Wystąpił znany warunek błędu. Wy
prowadź komunikat wskazujący błąd 
x zakończ zadanie *

uwagi i Każdy wymagany w.ydruk powinien
mieć cechę PT2 i opcję restartową 
PA GE.



JOB
WE COMERR,EJ
LO PROGRAM PAYl-
AS *CRO,WEEKCARDS
AS *EDQ,:CELERY.PLOOKUP(40)
CE WEEKPAY(+1)(*ED,BUCK2,KW0RI0)
AS *EDI,WEEKPAY(+0)(WRITE)
MONITOR ON,DISPLAY 
EN
IF MONITOR(DISPLAY) AND DISPLAY(CHECK),GO 2

1 IF DEL(OK),G0 4 
IF HAL(ZZ), GO 3
DP 1,UNKNOWN ERROR - JOB ABANDONED 
EJ

2 ON 9.
OL *LPO,CHECK FAILS,PR PT^PAGE 
MONITOR OFF,DISPLAY 
RM 
GO 1

3 DP 1,ERRORS IN PAYl
4 LO-PROGRAM PAY2
AS *EDO,WEEKPAY'(+0)
OL *MT0,(10362,EMPREC)
GL *MT1,PCHEQUE(+1)
EN

5 IF HAL(MT),G0 7
6 IF HAL(LP),G0 8 
IF HAL(EN),G0 12 
IF HAL(ER),G0 11 
DP 1,UNKNOWN ERROR 
GO 11

7 GL *MT1,PCHEQUE(+0/1)
RM
GO 6

8 QN 1,IS SUMMARY PRINT REQUIRED?
IF DIS(YES),G0 9
IF DIS(NO),G0 10
DP 1,PLEASE ANSWER YES OR NO.
GO 8

9 AS *LPO,PRINTING
LF PRINTING,*LP,PR PT2,PAGE 
RM 22 
GO 5

10 RM 
GO 5-

11 DP 1, ERRORS- IN PAY2
12 Ej



Jedną z ważnych cech systemu operacyjnego GEORGE 3 jest możliwość 
przetwarzania, zadań 'wsadowych /badk̂ rcufid/.

Większość systemów EPD 'przetwarzanych na emc serii 1300 charaktery
zuje się stałym cyklem przetwarzania oraz stałością typów generowa
nych zestawień w poszczególnych cyklach obliczeń.
Eksploatacja tych systemów jest często uciążliwa ze względu 
na duża,, ilość kart parametrycznych i programów realizując3rch obli
czenia. Instrukcje przygotowania obliczeń i instrukcje operatorskie 
nie zawsze są jasne i wyczerpujące co często prowadzi do błędnych 
Wyników i konieczności powtarzania . obliczeń.
Trudności te można zlikwidować przez opisanie pracy tych systemów 
opisami zadań GE0RGE'a 3.
Ra,z przygotowany opis zadania może być wielokrotnie wykorzystywany do 
realizacji obliczeń i zawsze będzie interpretowany przez GEORGE 'a 3 
w taki sam sposób, co nie zawsze zdarza się operatorom e.m.c.
Dzięki określeniu jednym opisem zadania przeoiegu całego cyklu ooli- 
czeniowego można prawie całkowice wyeliminować pracochłonne przygo
towanie ool-LCzeń /karty parametryczne, instrukcje operatorskie/.
VT wielu przypadkach przygotowanie ooliczeń sprowadzi się do opraco
wania parametrów komendy inicjującej ooliczenia.
Przykładem tak dużego uproszezenia ooliczeń może Dyć system, które
go schemat przedstawiono na rys. 1.
System liczony jest'w cyklu dekadowym dostarczając zestawień T-100 
W trzeciej dekadzie miesiąca oprócz zestawienia dekadowego liczone 
są zestawienia miesięczno T-101, T-102, T-103, T-104vr-105



¥ skład systemu wchodzi ok. 10 parogramdw z których każdy w insta
lacji bez systemu operacyjnego wymaga dostarczenia kart parametrycz 
nych i odpowiednich instrukcji operatorskich.

Po opisaniu działania tych programów jednym opisem zadania w języku 
komend -SEORGE ra. uruchomienie obliczeń sprowadzi się do:
- wczytania- danych lub.korekt do PKS
- zainicjowania obliczeń komendą RUiWOb 
z kilkoma parametrami.

Przykład.
IHPUT: m a ,  POSTOJE - KTZ, T -# #  #  4f= '

~ dane wejściowe

P # ##
RUiTJOii OjdL. : IGJB, 1DSPEDZ, PARAM /p # p2, p-, p«/ 

gdzie: „
P̂  = D - przjr * pierwszym wczytaniu 

K - przy wczytywaniu korekt 
P? = nr dekady 
P-, = miesiąc§
P. = rok

Treść opisu zadania przechowywanego w zbiorze iDSPiiTZ jest podana na 
następnej stronie.
Zadanie wykorzystuje makrokomendy:
PJSM-l - łączenie zbiorów dekadowych
TA3 - wydruk odpowiedniego tabulogramu, ntórego numer określa >•> ń.

— 485“ ~~
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Uzupełnienie do opracowania "Koncepcja systemu- wielodostępnego mK

Ma podstawie umowy z OBRI-Warszawa zostało przedstawione opracowanie, 
które ma być podstawą do realizac ji systemu wielodostępnego POŁRAJC—2«, 
W tego rodzaju pracy, pracy na etapie koncepcji, występują zwykle

logię. Niektóre z- pojęć, których, użyto w opracowaniu, miały wcześniej 
określone znaczenie w informatyce i niejednokrotnie były już umywane. 
Dużą trudność natomiast sprawiał brak odpowiedników terminów angiel
skich w języku.polskim«'Ponieważ dosłowne ich tłumaczenia zwykle nie ' 
/oddawałby dokładnie znaczenie jakie one posiadają autorzy pracy zde
cydowali /przynajmniej do czasu znalezienia jednoznacznego odpowied
nika polskiego/ posługiwać się terminami angielskimi. Równolegle, \ 
przystąpiono do opracowania słownika polskich terminów związanych ' 
z pracami nad systemem GEORGE 3* Na podstawie tego słownika następne 
opracowania będzie można uzupełniać o listę terminów wraz z ich ob
jaśnieniami /np. dump, marker są już zastąpione terminami-składowanie, 
wskaźnik/.
Większość terminów nowo wyprowadzanych jest wyjaśniana w trakcie 
odpowiednich! ustępów pracy. I tak, system operacyjny, to program lub j 
zespół programów sterujący wprowadzaniem i wykonywaniem innych pro
gramów oraz pracą urządzeń wejścia/wyjścia, pośrednicz ący w kontakcie 
operatora z komputerem. W skład grupy takich programów wchodzi m*in. 
program “egzekutor” /nadzorczy, sterujący przebiegiem pracy komputera 
programy kompilujące i tłumaczące-, programy diagnostyczne, testowe

POLRAX - 2”

trudności w posługiwaniu się polską jednolitą i jednoznaczną termino-

itd.
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Praca w systemie wielodostępnym natomiast, zapewnia współużytkowa
nie zasobów systemu w tym samym czasie przez wielu użytkowników,̂  
jak również umożliwia im wprowadzanie programów ze zdalnych końcówek 
/terminali/.
Przez system abonencki zaś należy rozumieć system eksploatacji 
sieci komputerowej, oparty o użytkowanie wielodostępnych komputerów 
pracujących w podziale czasu, przez abonentów opłacających czas 
użytkowania komputera i nie będących dego właścicielami.
Jak wynika ż opracowania podstawę..oprogramowania stanowi system ope* 
racyjny GEORGE Rozdział trzeci opisujący podstawowe możliwości 
tego systemu nie jest tłumaczeniem, lecz opracowaniem na podstawie 
dokumentacji angielskiej tego systemu. System ten jest bazą, na 
której buduje się oprogramowanie użytkowe i stąd liczny zespół zaj
mujący się tym problemem. Przedstawione określenie systemu opera
cyjnego /również jego typy wyróżnione ze względu na rodzaj działal
ności/ odpowiada trzem podstawowym rodzajom pracy jaka będzie sto
sowana w systemie P0LRAX-2-

■r* przetwarzanie wsadowe lokalne
- zdalne przetwarzanie wsadowe 

■̂ praca konwersacyjna 
Wyżej wymienione rodzaje pracy, wraz z wymogami organizacyjnymi 
i programowymi, określają sposób komunikacji między użytkownikiem 
i' systemem. Zespół środków i norm określających komunikację między/ 
obiektami określa się jako interface między tymi obiektami»



Sam system operacyjny /nośniki/ jest w dyspozycji MERA-Elwro 
i w momencie gotowości sprzętu technicznego zostanie przekazany 
do ZEdJO-Wrocław *
Projektodawcą i wykonawcą systemu P0ŁRAX-2 jest ZE230-Wrocław, współ
pracujące z zainteresowanymi instytucjami. Wydatki związane z rea
lizacją systemu pokrywane są z wielu źródeł tzn. OBRI-Warszawa,
Z.I.-Warszawa, ZETO-Wrocław i, przyszli użytkownicy P03aRAX-u® 
Podstawowym celem realizacji systemu P0LRAX-2 jest zdobywanie doś
wiadczeń. przy realizacji i użytkowaniu systemów wielodostępnych, 
go wynika z zadań jakie stawia sohie ZETO-Wrocław - tzn. pilotowa
nie -zastosowań sprzętu informatycznego, krajowego producenta - kom** 
puterów MERA-ELWRO.
W stadium początkowym praca systemu opierać się “będzie na dorobku
i doświadczeniach ośrodka ZETO Wrocław i będą to podstawowe możli
wości. systemu P!QLRAX-2 /III, IV kw. 74 r./. W dalszych etapach moż
liwe będzie wdrażanie systemów opracowanych od początku, uwzględ
niających potrzeby użytkowników i możliwości POIRAX-u.
Równolegle z wdrażaniem projektu P01RAX-2 przewidywane jest prowa-. 
dzenie badań mających rozpoznać możliwość pracy i przejścia tego J 
systemu z komputera'ODRA 1305 na komputer IS-RIAD. Prowadzenie ta
kich prac jest wskazane, aby w przyszłości móc wykorzystać doś
wiadczenia jakie nabędzie zespół w dotychczasowych pracach* 
Przewidywana grupa pracowników zajmująca się współdziałaniem z -kli
entami może docelowo przyjąć formę jednostki konsultacji i doradz
twa organizacyjnego użytkowania systemu. Tirudności jakie tu powstać 
ją to przede wszystkim zgrupowanie odpowiedniej ilości fachowców^



Odnośnie informacji o systemie P0LRAX-2 należy zaznaczyć, że syste
matycznie opracowywane i rozpowszechniane są prace tego typu /Infor
macja Ekspiesowa nr 2 - załącznik} publikacje w Infonaatorze ZETO/o 
Przedstawiona w opracowaniu konfiguracja sprzętu jest minimalną wa
runkującą początek pracy systemu P0LRAX-2. Warianty rozbudowy będą 
przedstawione w projekcie technicznym systemu.
Jeżeli chodzi o powięlarność systemu to będzie mogła być zapewniona 
przez to, że podstawą jego stanowi krajowy komputer ODRA 1305 z dos
tępnym systemem operacyjnym George 3* Poza tym można będzie osiągnąć 
pewną typowość modularnego systemu abonenckiego*
Ważny problem jakim jest ocena efektów ekonomicznych wprowadzenia sy
stemu do. eksploatacji jest ciągle na uwadze projektantów systemu 
P0LRAX. Na obecnym etapie nie można jeszcze przedstawić wyczerpują
cych, do końca zamkniętych analiz.

•Opracował:

mgr. inż. Stanisław Góral


